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AFKORTINGEN  

 

BIC = Bureau van de Interdepartementale Cel 

CGKR = Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding 

CPG = College van procureurs-generaal 

DSB = Dienst voor het Strafrechtelijk beleid 

GA = Gerechtelijk arrondissement 

ICC = Interdepartementale Coördinatiecel ter bestrijding van mensenhandel en mensensmokkel 

IOM = Internationale Organisatie voor Migratie 

MERI = “Mensenhandel en risicosectoren” 

MH = Mensenhandel  

MS = Mensensmokkel 

MHS = Mensenhandel en Mensensmokkel 

NBMV = Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen 

OOC = Observatie- en Oriëntatiecentrum 

SI = Sociale inspectie 
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INLEIDING 

De wet van 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de mensensmokkel 
belast de Regering met het opstellen van een tweejaarlijks verslag inzake de strijd tegen mensenhandel. 

Dit verslag heeft betrekking op de door de bevoegde instanties in 2009 en 2010 getroffen maatregelen en 
ondernomen acties. Het volgende verslag zal betrekking hebben op de periode 2011-2012 en zou binnen een 

kortere tijdsspanne moeten kunnen worden gepubliceerd. 

In dit verslag gaat de aandacht uit naar de eerste uitvoeringsperiode van het actieplan 2008-2012 ter bestrijding 

van de mensenhandel. Dit was het allereerste daadwerkelijke actieplan dat door België ter zake werd goedgekeurd. 

Bovendien wees het actieplan onder meer op het beperkte aantal initiatieven dat tot op die datum op preventievlak 

werden genomen. Daarom komt dit, alsook de reflecties hieromtrent, in het eerste deel van dit verslag aan bod. 

Vervolgens worden de maatregelen en acties inzake opsporingen en vervolgingen van daders van feiten van 

mensenhandel in het verslag op meer traditionele wijze bestudeerd. Dit deel gaat gedetailleerder in op de 
werkzaamheden van de controlediensten en op sommige moeilijkheden die op het terrein worden ondervonden. 

In dit verslag is tevens een synthese van de evaluatie van de omzendbrief van de Minister van Justitie betreffende 
opsporingen en vervolgingen inzake mensenhandel opgenomen.  

Ten slotte werd er ook een meer gedetailleerde analyse van de beschikbare veroordelingsgegevens in het verslag 
opgenomen. 

Het volgende deel heeft in het bijzonder betrekking op de bescherming van de slachtoffers. Hierin zitten onder meer 
de gegevens van de Dienst Vreemdelingenzaken en de gespecialiseerde opvangcentra voor slachtoffers van 

mensenhandel. 

Er wordt ook een punt gewijd aan de interventies van de Commissie voor Financiële Hulp aan Slachtoffers van 

Opzettelijke Gewelddaden en aan de Occasionele Redders. Er worden onder meer concrete dossiers uiteengezet. 

Tot slot is in dit verslag een synthese van de activiteiten van de Interdepartementale Coördinatiecel ter bestrijding 

van de mensensmokkel en de mensenhandel en haar Bureau opgenomen. De resultaten van het Belgische 
voorzitterschap van de EU vormen tevens een van de hoofdstukken van de besluiten van dit document. 
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1.  PREVENTIE, SENSIBILISERING EN OPLEIDING INZAKE MENSENHANDEL 

1.1.  INITIATIEVEN INZAKE PREVENTIE 

Het in juli 2008 door de Regering goedgekeurde actieplan legde in het bijzonder de nadruk op de noodzaak om meer 

initiatieven op het vlak van preventie op te zetten. Tot dan vormde dit immers een van de zwakke punten van het 

Belgische beleid.   

In 2009 en 2010 werden verschillende initiatieven uitgewerkt. Deze zijn enerzijds het resultaat van een 

gecoördineerd initiatief, bijvoorbeeld van de Interdepartementale Coördinatiecel ter bestrijding van de 
mensenhandel en de mensensmokkel (ICC), of zijn anderzijds het gevolg van een meer doelgerichte actie van een 
welbepaald bevoegd departement of welbepaalde instelling. 

In dit verslag worden deze initiatieven opgenomen waarbij sommige meer worden uitgelicht om er een meer 
toegankelijk beeld van te geven. 

1.1.1.  DE WERKZAAMHEDEN VAN DE INTERDEPARTEMENTALE COÖRDINATIECEL TER 
  BESTRIJDING VAN DE MENSENHANDEL EN DE MENSENSMOKKEL 

Teneinde het actieplan 2008 uit te voeren, heeft de ICC in twee fases gewerkt. In eerste instantie werd een reflectie 
opgezet omtrent de verschillende initiatieven die op korte en middellange termijn op het vlak van preventie konden 

worden genomen. Zo werd een synthesenota met de actierichtlijnen uitgewerkt. 

In het kader van dit voorbereidende werk, heeft het Bureau van de Interdepartementale Cel (BIC) onder meer de 

“toolkit to combat trafficking in persons”1 van de Verenigde Naties en het actieplan van de OVSE geraadpleegd. 

De analyse heeft verschillende mogelijkheden aangetoond: 

a. Algemene sensibiliseringscampagnes van het publiek (awareness raising)   

Dit soort acties is redelijk wijdverspreid. Heel wat landen maken gebruik van televisiespots of affiches (+ 
folders) om de aandacht van de bevolking te vestigen op hetgeen mensenhandel inhoudt. 

Dit soort campagne is dus een sensibiliseringsactie ten behoeve van een bevolking en is er op gericht het 
publiek aandachtig te maken voor mensenhandel door aan te geven waar mensenhandel uit bestaat en te 

wijzen op de middelen die door de mensenhandelaars worden gebruikt. 

b. Sensibiliseringscampagnes van specifieke sectoren  

Ook hier is het een actie van het type “sensibilisering van het publiek”, maar in dit geval is het eerder gericht 
op een of meerdere specifieke sectoren. Er moet in dit geval eerder op worden toegezien dat sommige 

sleutelactoren aandacht hebben voor een mogelijke situatie van mensenhandel en in staat zijn het 
slachtoffer zo nodig te oriënteren. 

Deze campagnes zijn dus gericht op een groep beroepsmensen die met een slachtoffer in contact kunnen 
komen (advocaten, maatschappelijke werkers, geneesheren, ambassadepersoneel, ...). 

                                                                 

1  Toolkit to combat TIP, UNODC, 2008 
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Een andere manier om dit soort campagne op te zetten, is het inspelen op de uitbuitingssectoren. Dit kan 
o.a. door aan te geven waaruit mensenhandel, de sancties die er mee gepaard gaan én de handelswijzen bij 

situaties van mensenhandel, bestaan. 

c. Informatiecampagnes voor de slachtoffers zelf  

Bij dit soort initiatieven is het de bedoeling: 

- ofwel het mogelijke slachtoffer te wijzen op het mogelijk te lopen risico, nog voor het bij een 
uitbuitingsvorm betrokken is geraakt. Dit is dan een sensibiliseringsactie in het land van herkomst;  

- ofwel het slachtoffer te laten weten dat het over mogelijkheden beschikt om aan een uitbuitend 
netwerk te ontsnappen. 

In het kader van zijn analyse is het BIC uitgegaan van voorbeelden van bestaande projecten uit het buitenland: 

- Blue blind fold campaign2 – Groot-Brittannië; 

- Look beneath the surface3 – VSA; 

- European Anti-trafficking Day4 – België; 

- Open your eyes – Bulgarije; 

- Flyer “Visa” – Moldavië; 

- “Je hebt rechten”5 – Nederland; 

- … 

Op basis van deze analyse heeft het BIC uiteindelijk gekozen voor twee campagnes die gericht zijn op specifieke 

sectoren en een informatiecampagne voor mogelijke slachtoffers in hun land van herkomst. 

Er werden twee projecten opgezet: enerzijds het opstellen van een informatieflyer voor aanvragers van 

werkvisums, anderzijds een informatieactie in het ziekenhuismilieu. 

                                                                 

2  http://www.blueblindfold.co.uk/ 
3  http://www.acf.hhs.gov/trafficking/ 
4  http://www.samilia.org/userfiles/files/actualites_95_actes-colloque-22-10.pdf 
5  http://www.ilegalevrouw.nl/images/pdf/rechten%20slachtoffers%20uitbuiting.pdf 



 

 

 9 / 84   

1.1.1.1. DE FLYER “WERKVISUM”6 

Eind 2009 werd door de FOD Buitenlandse Zaken een preventieflyer ter beschikking van sommige diplomatieke 

posten gesteld. De flyer werd door een werkgroep van het BIC opgesteld en is bestemd voor personen die in België 
willen komen werken in sectoren binnen dewelke de kans op economische uitbuiting bestaat (bouw, horeca, 

huispersoneel, …). Dit “pilootproject” is het resultaat van de vaststelling van een diplomatieke post waaruit blijkt dat 
de meeste kandidaten enkel de basiselementen van het arbeidscontract kennen, terwijl ze deze vaak ook hebben 
ondertekend en worden verondersteld een afschrift te hebben ontvangen in een voor hen verstaanbare versie. 

Om de aandacht van de betrokkenen op deze voorwaarden te vestigen, is deze flyer onder de vorm van vragen in 
hun taal opgesteld. Deze wordt bij het paspoort gevoegd, naast het afgeleverde visum en wil de visumaanvragers 

dus sensibiliseren en informeren over hun sociale rechten en over de instellingen tot dewelke ze zich bij problemen 
, op het Belgische grondgebied, kunnen richten. 

Sommigen zullen mogelijk beslissen hun verblijf in België uit te stellen of zelfs af te zeggen als ze onvoldoende 
garanties krijgen van hun werkgever. Volgens de diplomatieke post in Shanghai, wordt deze werkwijze door de 
visumaanvragers erg op prijs gesteld en zouden de Schengenpartners positieve commentaren hebben gegeven.  

1.1.1.2. DE SENSIBILISERINGSBROCHURE “ZIEKENHUISMILIEU” 

Het project werd in 2010, na de finalisering van het initiatief “flyer werkvisum”, opgezet. Het BIC is nagegaan welk 

soort initiatief genomen zou kunnen worden om een welbepaalde sector voor de problematiek van mensenhandel 
en de oriëntatiekwestie van de slachtoffers te sensibiliseren. 

Op basis van de gepubliceerde gegevens omtrent het doorsturen van slachtoffers naar gespecialiseerde 
opvangcentra inzake mensenhandel, heeft het BIC beslist de mogelijkheid te onderzoeken een informatieactie te 

voeren ten behoeve van het ziekenhuispersoneel. Hoewel de meeste slachtoffers door de politie of de sociale 
inspectie naar de opvangcentra worden georiënteerd, kan ook het ziekenhuismilieu met slachtoffers van 
mensenhandel in aanraking komen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een slachtoffer in een dienst 

spoedgevallen wordt achtergelaten na verwondingen op een werf te hebben opgelopen. Wanneer deze goede 
informatie krijgt, dan is een oriëntatie naar gespecialiseerde diensten mogelijk. 

Na het communicatieproject te hebben bepaald, is het BIC samen gekomen om een informatiebrochure voor het 
ziekenhuispersoneel voor te bereiden. In het kader van het opstellen van dit document, heeft het in het bijzonder 
overleg gepleegd met de gespecialiseerde opvangcentra, zodat het resultaat hiervan overeenstemt met hun 

ervaring. 

Het project werd niet tijdens de door dit verslag onderzochte periode gefinaliseerd.  

                                                                 

6 Bijlage 1.  
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1.1.2.   INITIATIEVEN EIGEN AAN SOMMIGE DEPARTEMENTEN OF 
DIENSTEN/INSTELLINGEN  

Verschillende departementen of diensten/instellingen werken tevens eigen preventie of informatie-initiatieven uit. 
Deze passen meestal in het kader van de uitvoering van het actieplan ter bestrijding van de mensenhandel. Het kan 

zijn dat sommige initiatieven ruimer zijn dan de mensenhandelkwestie maar hier ook een impact op hebben. In dit 
deel wordt een korte omschrijving gegeven. 

1.1.2.1.  INFORMATIEBROCHURE TEN BEHOEVE VAN NIET-BEGELEIDE MINDERJARIGE 
VREEMDELINGEN (NBMV) 

Fedasil heeft een informatiebrochure opgesteld voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen die in een 
observatie- en oriëntatiecentrum (OOC) zijn opgenomen. Deze brochure, die sinds het begin van 2008 wordt 

verdeeld, licht de jongeren meer bepaald in over mensenhandel en de mogelijke begeleidingsmaatregelen. 

In de twee Observatie- en Oriëntatiecentra van NBMV werden referentiepersonen aangeduid. Zij volgen deze 

problematiek op. Sommigen hebben aan opleidingen bij gespecialiseerde diensten deelgenomen. Deze 
referentiepersonen hebben een "standaardprocedure” voor de sociale werkers van de Observatie- en 
Oriëntatiecentra uitgewerkt. In deze procedure staan onder meer de elementen waar de aandacht naar moet 

uitgaan om een mogelijke situatie van mensenhandel te identificeren, om op gepaste wijze te reageren, ... 

De OOC werken in samenwerking met de verschillende in mensenhandel gespecialiseerde opvangcentra. 

Fedasil heeft tevens aan het project “Raising awareness on unaccompanied minor’s rights in Europe”7.deelgenomen. 
Dit project ging uit van de IOM en werd door de Europese Unie gefinancierd. Het is gericht op het voorkomen van 

verdwijningen van NBMV en het informeren over hun rechten. 

1.1.2.2. VOORKOMEN VAN DE UITBUITING VAN HUISPERSONEEL VAN BRAZILIAANSE BURGERS 

In 2009 en 2010 heeft de Dienst Vreemdelingenzaken, in nauwe samenwerking met de IOM, twee projecten ingeleid 
en uitgevoerd in het kader van de preventie van economische uitbuiting van Braziliaanse burgers. 

Deze projecten werden ontwikkeld omdat de sociale inspectie- en politiediensten een groeiende criminalisering 
zien in de immigratie van Braziliaanse onderdanen naar België. De stromen gebeuren meer en meer gestructureerd 

en er wordt gebruik gemaakt van ingewikkelde constructies. 

Het eerste project betrof een informatie-en sensibiliseringscampagne in België. Het doel was potentiële slachtoffers 

van mensenhandel via het verstrekken van informatie weerbaarder te maken opdat ze niet in handen zouden vallen 
van mensenhandelaars. IOM heeft de campagne uitgevoerd van september tot december 2009, in nauwe 
samenwerking met de DVZ, de Sociale Inspectiediensten, en de Federale Politie. Deze campagne werd ondermeer 

uitgevoerd via informatiesessies, affiches en folders in het Portugees, een website in het Portugees, de installatie van 
een hotline, en een uitgebreide informatiebrochure in het Portugees. 

Het tweede project was een gemengd initiatief in Brazilië en in België met het oog op het tot stand brengen van een 
bilaterale samenwerking tussen alle bevoegde diensten in beide landen. Het vond plaats van maart tot mei 2010 en 

omvatte de organisatie van twee workshops in Goiania en in Brussel, met het doel om samen met de Braziliaanse 

                                                                 

7  http://avrr.belgium.iom.int/en/other-projects/unaccompanied-minors/euam-ii.html 
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overheden te bestuderen hoe preventie tegen economische uitbuiting van Braziliaanse onderdanen kon 
georganiseerd worden. 

Deze verschillende projecten werden in 2011 verder gezet. 

1.1.2.3. DE 3E CAMPAGNE “STOP KINDERPROSTITUTIE”8 

In juni 2010 werd de 3e editie van de campagne “Stop kinderprostitutie” opgezet: dit zijn campagnes die door een 

groep private en openbare actoren zijn uitgewerkt onder de vorm van affiches en folders die in groten getale in 
België en in het buitenland, via onder meer de Belgische ambassades, werden verspreid. Deze campagnes zijn er op 
gericht het publiek te informeren over het bestaan van seksuele uitbuiting van kinderen, het verbod hierop in België 

maar ook in het buitenland en het feit dat de daders van dergelijke feiten, ook in het buitenland, voor een Belgische 
rechtbank kunnen worden vervolgd. Ze zetten er zelfs toe aan elk in het buitenland vastgesteld feit van 
kinderprostitutie te melden. Deze meldingen kunnen gebeuren bij de reisbegeleiders en –agenten, werkgevers, 

Belgische ambassades of de Belgische politie. Deze campagnes zijn het resultaat van een eerder unieke 
samenwerking tussen de federale overheden, de NGO’s en de privésector. Naast zijn deelname aan de campagnes, 
zet elke partner specifieke acties binnen zijn organisatie op die tot de bestrijding van dit fenomeen bijdragen. 

1.1.2.4.  HET CONTACTPUNT VOOR DE PERS VAN HET COLLEGE  
VAN PROCUREURS-GENERAAL (CPG) - 17 OKTOBER 2009 

In het actieplan ter bestrijding van de mensenhandel van 2008 werd voorzien in het opzetten van een “contactpunt 
voor de pers” van het CPG waarbij het de bedoeling was een ruime ruchtbaarheid te geven aan de onderzoeken, 

vervolgingen en sancties in concrete dossiers. 

Dit gebeurde ter gelegenheid van de Anti-trafficking Day in oktober 2009.  

Het doel was de aandacht te trekken op de op gerechtelijk vlak ondernomen acties om mensenhandel te bestrijden. 

Dit was ook de gelegenheid om de nadruk te leggen op de multidisciplinariteit van het fenomeen mensenhandel en 
de geïntegreerde aanpak om het doeltreffend te bestrijden. 

Zo werden de cijfers inzake vervolgingen (2008) en een dossier met voorbeelden van karakteristieken van feiten 
van mensenhandel uiteengezet. 

1.1.2.5. INITIATIEVEN OP POLITIENIVEAU 

Om het grote publiek ruimer te informeren over de strijd tegen de mensenhandel en –smokkel namen de 
politiediensten deel aan opendeurdagen zoals de organisatie van het politiedorp op de nationale feestdag (21 juli), 

… De Koning en de Koningin hielden er bijvoorbeeld aan om de mensenhandelstand in het politiedorp (21 juli) te 
bezoeken. 

In dezelfde zin zette een politieaanwezigheid op de vakantiesalon-stand van ECPAT de multidisciplinaire 
bewustmakingscampagne tegen kindersekstoerisme kracht bij. Van de gelegenheid werd gebruik gemaakt om het 

publiek ook attent te maken op het gevaar in het buitenland gestrikt te worden voor een schijnhuwelijk (via een 
folder). 

  

                                                                 

8  www.stopkinderprostitutie.be 
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1.2.  DE INITIATIEVEN INZAKE OPLEIDING OF INFORMATIEDELING 

Het opleiden van terreinactoren en het informeren van eerstelijnsactoren zijn fundamentele elementen voor een 
doeltreffend beleid inzake de bestrijding van mensenhandel. Er moet correcte informatie worden gegeven over de 

karakteristieken van situaties van uitbuiting, maar ook over de houding van de slachtoffers en de meest gepaste 
manier om deze te oriënteren. 

Het actieplan ter bestrijding van de mensenhandel van 2008 stelt enkele te behalen gemeenschappelijke 
doelstellingen inzake opleiding. Elk departement zet vervolgens de nodige en gepaste opleidingsinstrumenten op. 

1.2.1.  DE PLENAIRE VERGADERING VAN HET EXPERTISENETWERK “MENSENHANDEL  
EN MENSENSMOKKEL” VAN HET COLLEGE VAN PROCUREURS-GENERAAL  
30 OKTOBER 2009 

In de Col 01/2007 (omzendbrief betreffende opsporingen en vervolgingen inzake mensenhandel) wordt voorzien in 

de tweejaarlijkse organisatie van een plenaire vergadering van het expertisenetwerk "mensenhandel en 
mensensmokkel” van het CPG9.  

Naast de presentatie van de evaluatieresultaten van de Col 01/07 voor 2007, was het programma van deze dag 
gericht op het uitwisselen van ervaringen op het terrein met betrekking tot verschillende problematieken (met 
name de toepassing van Col 08/08 betreffende het opzetten van een multidisciplinaire samenwerking inzake 

slachtoffers van mensenhandel en/of bepaalde zware vormen van mensensmokkel en de problematiek van het 
naast elkaar bestaan van artikelen 380 en 433quinquies van het Strafwetboek). 

Deze dag is tot stand gekomen dankzij de financiële ondersteuning van de Dienst  voor het Strafrechtelijk beleid. 

1.2.2. OPLEIDING EN INFORMATIE OP POLITIENIVEAU  

Met de “newsletters mensenhandel” van de centrale dienst mensenhandel (federale politie) bereikt de dienst een 
breed publiek van politiemensen, magistraten, ketenpartners, … Naast de maandelijkse bijdrages zijn er regelmatig 

speciale edities rond een specifiek thema. 

De politie-intranetsite “Portal” bevat steeds meer informatie over mensenhandel en mensensmokkel: nieuwe of de 

meest recente versies van handboeken, publicaties, documenten zijn er “just-in-time” raadpleegbaar en 
downloadbaar. 

Op deze initiatieven is er herhaaldelijk feedback onder de vorm van vragen naar bijkomende informatie en 
aanvullingen.  

Sommige nationale en provinciale politiescholen voorzien in hun curricula een basispakket over mensenhandel (en 
mensensmokkel). Daarnaast organiseert de centrale dienst mensenhandel jaarlijkse terugkomdagen en ad hoc 

opleidingssessies voor politiepersoneel, veelal op vraag van magistraten.  

Tijdens deze dagen komen kwesties aan bod als de minimale normen die bij mensenhandel en 

mensensmokkelonderzoeken in acht moeten worden genomen en de internationale politiesamenwerking.  

                                                                 

9  Het expertisenetwerk bestaat voornamelijk uit magistraten (Parketten/auditoraten) die gespecialiseerd zijn op 
het vlak van mensenhandel en enkele sleutelactoren bij het uitwerken en opzetten van instrumenten voor de 
strijd tegen mensenhandel (Politie, FOD Justitie, ...). 
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De politiediensten (o.a. de centrale dienst mensenhandel) investeerden daarnaast in diverse vormen van 
informatieverstrekking aan partnerdiensten over de fenomenen mensenhandel en –smokkel en de bestrijding 

ervan: zoals voor de op missie vertrekkende visumbeambten van de FOD Buitenlandse Zaken, aan de FOD Defensie 
voor militairen die naar het buitenland vertrekken, aan gemeentelijke ambtenaren die een belangrijke rol spelen in 
het verstrekken van documenten, aan ziekenhuispersoneel, … 

1.2.3.  OPLEIDING EN INFORMATIE SOCIALE INSPECTIES  
(SOCIALE ZEKERHEID + TEWERKSTELLING)  

Hoewel het opsporen van feiten van mensenhandel in eerste instantie een politieprioriteit is, leveren verschillende 
sociale inspecties een aanzienlijke bijdrage aan de onderzoeken.  

De ruime dagelijkse aanwezigheid van sociaal inspecteurs op het terrein is een sterk punt op het vlak van preventie. 

Bij de honderden inspectiebezoeken die zij elke dag brengen, kunnen de sociaal inspecteurs worden geconfronteerd 
met mogelijke slachtoffers van mensenhandel.  

De inspecteurs dienen alert te zijn en de potentiële slachtoffers van mensenhandel te informeren over hun 
ontoelaatbare arbeidsomstandigheden net zoals over de mogelijkheid om een specifieke beschermingsprocedure op 
te starten. In de praktijk echter blijken de meeste slachtoffers weinig geneigd om in dat bijzonder statuut te stappen, 

omdat zij vaak zelf niet beseffen dat zij worden uitgebuit. 

De interne opleidingen van sociaal inspecteurs zijn, omwille van deze verschillende redenen, van fundamenteel 

belang (op het vlak van zowel sociale zekerheid als tewerkstelling). 

Er bestaat sinds jaren een algemene sensibilisering van de sociaal inspecteurs voor de problematiek mensenhandel. 

Ook in de opleiding van de stagiairs wordt aan dit aspect aandacht besteed. 

De inspecteurs zijn op de hoogte van de bestaande opvang- en begeleidingsmogelijkheden voor slachtoffers van 

mensenhandel, hoewel de verwijzing van eventuele slachtoffers vaak een taak is die de politiedienst op zich neemt. 
De inspecteurs beschikken over de meertalige brochures,  uitgegeven door het CGKR, die aan potentiële slachtoffers 
kunnen worden overhandigd. 

Zo werd de mensenhandelproblematiek herhaaldelijk besproken op regionale vergaderingen van de SI Brussel. Ook 
werden indicatoren van mensenhandel ter herinnering aan de niet-gespecialiseerde agenten meegegeven. Er 

werden praktische voorbeelden gegeven opdat iedere agent zou weten hoe te reageren bij het ontdekken van een 
mensenhandelprobleem. 

Vanuit de Interdepartementale Coördinatiecel ter Bestrijding van de mensensmokkel en mensenhandel werd de 
nood erkend aan een (hernieuwde) sensibilisering en vorming van de sociaal inspecteurs. Daarom werd in oktober 

en november 2009 een opleiding mensenhandel georganiseerd voor de sociaal inspecteurs die controles illegale 
tewerkstelling verrichten; deze vorming werd gegeven door de centrale dienst mensenhandel van de federale 
politie. 

De sociale inspectie neemt tevens deel aan informatie-initiatieven. Zo werd de SI Brussel meermaals uitgenodigd op 
informatiebijeenkomsten die door de NGO’s, actief bij de Braziliaanse en Bulgaarse gemeenschappen in België, 

werden georganiseerd. Deze informatiebijeenkomsten hadden betrekking op de rechten van de werknemers en het 
risico op economische uitbuiting. 

Een themagroep MERI (Mensenhandel en risicosectoren), waarin alle regionale MERI-verantwoordelijken zijn 
vertegenwoordigd, kwam verder periodiek bijeen. 
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De SI bleef trouw deelnemen aan de col 01/07-coördinatievergaderingen (zie 2.1.) in de verschillende gerechtelijke 
arrondissementen. 

1.2.4.  COMMISSARIAAT-GENERAAL VOOR DE VLUCHTELINGEN EN DE STAATLOZEN 

Het CGVS beschikt op het vlak van informatie over exemplaren van de meertalige brochure die door de CGKR 

(Multilingual Brochure for Victims of Human Trafficking) werd uitgegeven. De moeilijkheid voor het CGVS is het 
verzamelen van betrouwbare en gedetailleerde informatie van asielaanvragers die het mogelijke slachtoffer van 

mensenhandel kunnen zijn. Bovendien melden de mogelijke slachtoffers, zoals in vele gevallen, hun 
uitbuitingsomstandigheden niet.  Hun erbarmelijke werkomstandigheden zijn immers vaak beter dan in hun land 
van herkomst. Dit maakt het opsporen van uitbuitingssituaties complexer. 

In 2009 en 2010 werden 43 gevallen van mogelijke slachtoffers van mensenhandel bij de cel “openbare orde en 
mensenhandel" gemeld. De mogelijke gevallen van seksuele uitbuiting hadden meestal betrekking op vrouwen uit 

Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara. Andere gemelde vormen van uitbuiting waren voornamelijk gevallen 
van Iraakse mannen. 

1.2.5.   OPLEIDING EN INFORMATIE DOOR DE GESPECIALISEERDE OPVANGCENTRA 
VOOR SLACHTOFFERS VAN MENSENHANDEL 

De opvangcentra maken wezenlijk deel uit van het opleidings- en informatieproces daar ze zich tot gespecialiseerde 

actoren, "algemene" interveniënten of zelfs het grote publiek richten. 

De opvangcentra treden onder meer op op vraag van verschillende sectoren. In dit kader leveren ze informatie over 
de mensenhandelproblematiek en hun rol.  Deze initiatieven vergemakkelijken de samenwerking tussen de 

interveniënten van verschillende horizonten die niet noodzakelijk weten wat mensenhandel inhoudt. 

De opvangcentra worden daarenboven ook betrokken bij opleidingsinitiatieven die bijvoorbeeld in het politionele, 

gerechtelijke of institutionele kader worden gegeven. 

Sürya vermeldt onder meer dat thema-avonden over mensenhandel door middel van video-ondersteuning, meer 

bepaald aan de hand van de film “Lilya 4ever” werden georganiseerd en dat het de contacten met de sociale dienst 
van het Universitair Ziekenhuis (CHU) van Luik heeft versterkt. 
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1.2.6.  INITIATIEVEN VAN DE DEELSTATEN 

De deelstaten kunnen er, onder meer in het kader van hun bevoegdheden inzake internationale relaties, toe worden 

aangezet sommige projecten te financieren die een effect in de landen van herkomst van mensenhandel kunnen 
hebben. 

Zo heeft Wallonia-Brussels international, in het kader van zijn bilateraal samenwerkingsakkoord met de Republiek 
Senegal,  in 2009 en 2010 een programma van actietheater ondersteund dat door het Senegalese platform FOTTI, in 

samenwerking met de Belgische vzw Talaata, werd gevoerd. Aan de hand van een theaterstuk, wou het initiatief de 
Senegalese jeugd sensibiliseren voor de risico's van migraties en, op indirecte wijze, voor de risico’s op uitbuiting. 

In het kader van de samenwerking met de republiek Benin, werd ook een collectie kinderboeken ("Ana et Basile") 
ondersteund. In een van de boeken is er sprake van kinderen die als huispersoneel werken. 

De Vlaamse overheden hebben programma’s van ontwikkelingssamenwerking in drie partnerlanden opgezet: 
Malawi, Mozambique en Zuid-Afrika. Er werd voorrang gegeven aan verschillende doelgerichte projecten. Voor 
Malawi is dit de landbouwsector en de gezondheidssector. In Mozambique wordt ingezet op de gezondheidszorg. In 

Zuid-Afrika richt Vlaanderen zich op landbouw en voedselzekerheid en het creëren van tewerkstelling via KMO10-
ontwikkeling. 

1.2.7.  HET BURGERLIJK MELDPUNT “STOPCHILDPORNO.BE” 

Child Focus wordt erkend als Belgische Safer Internet Centre (BE SIC), met een awareness center voor het 

sensibiliseren van veilig internet, een helpline voor vragen rond internetgebruik en een hotline in de strijd tegen 
kinderpornografie. Binnen deze missies beheert BE SIC, naast de preventie-en sensibiliseringscampagnes rond 
veilig internet, acties rond preventie, bewustmaking en vorming van het grote publiek en professionals. Bovendien 

willen ze het taboe doorbreken dat bestaat rond het aangeven van seksueel misbruik of seksuele uitbuiting bij de 
bevoegde autoriteiten, door de slachtoffers en hun omgeving te steunen.  

In 2002 werd binnen BE SIC de hotline of het burgerlijk meldpunt ontwikkeld, met als doelstellingen:  

- de bestrijding van beelden van seksueel misbruik van kinderen op het internet en 

responsabilisering/sensibilisering van het grote publiek en de industrie (service-, content- en 
accessproviders); 

- expertiseontwikkeling rond het fenomeen; 

- nationale en internationale samenwerking. 

Het burgerlijke meldpunt www.stopchildporno.be is een meerwaarde in België. Voor een delicate materie als deze is 
een burgerlijk meldpunt toegankelijker voor het grote publiek dan een politie-meldpunt, zoals e-cops, dit omdat het 

meldpunt laagdrempelig is en er anonimiteit kan worden gegarandeerd. De meldingen worden via een specifiek 
ontworpen rechtstreekse toegang doorgestuurd naar de databank e-cops van de FCCU (Federal Computer Crime 

Unit). Deze databank wordt rechtstreeks geraadpleegd door de Centrale Dienst Mensenhandel van de federale 
politie, die op zijn beurt de meldingen onderzoekt. 

Child Focus vervult een belangrijke stimulerende rol als hotline in de strijd tegen kinderpornografie. Niet alleen 
houdt Child Focus, door zijn bestaan als meldpunt, de behandeling van kinderporno door de gespecialiseerde 

                                                                 

10  kleine of middelgrote ondernemingen 
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diensten van Politie en Justitie, hoog op de agenda. Daarnaast stimuleert Child Focus deze diensten ook om de 
grenzen te verleggen en de (nieuwe) mogelijkheden voor onderzoek en melding continu te evalueren. Child Focus 

zal ook een soort ‘waakhond’ zijn voor het implementeren van Europese en internationale wetgeving en richtlijnen. 
Dit is een rol die Child Focus opneemt, niet alleen t.a.v. de bevoegde diensten, maar ook t.a.v. de politiek 
verantwoordelijken. 

In dit verband houdt de hotline rekening met het Europees beleid en de verwachtingen van de Europese Commissie 
ten aanzien van de hotline. De nieuwe Europese initiatieven inzake de bestrijding van seksueel misbruik en seksuele 

uitbuiting hebben ertoe geleid dat de hotlines van de verschillende nationale lidstaten meer en meer actief 
betrokken worden bij de reductie van beelden van seksueel misbruik van minderjarigen op het internet, wat een 
versterking van de samenwerking met gerechtelijke en industrie-partners vereist. De nieuwe bindende Europese 

Richtlijn van de Raad en het Parlement van 13 december 2011 ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele 
uitbuiting van kinderen en kinderpornografie is hier een goed voorbeeld van. De richtlijn legt immers zowel de 

nadruk op algemene en gerichte preventie als op repressie en geeft meer aandacht aan de opvang van slachtoffers 
van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting.  Child Focus, als landelijk meldpunt voor seksueel misbruik, helpt 
slachtoffers bij het zoeken naar de juiste hulp.  

Sinds 2002 is Child Focus lid van INHOPE, een wereldwijd netwerk van een veertigtal burgerlijke meldpunten in 
meer dan 30 landen die illegale inhoud op het internet bestrijden. Het netwerk concentreert zich op de uitwisseling 

van informatie, het delen van ervaring, vorming en lobbying. Er bestaan ook gemeenschappelijke activiteiten, zoals 
een centrale databank en de uitwerking van 'Notice & Takedown'-procedures voor websites die worden 
geïdentificeerd als kinderporno. Ook in dit netwerk worden de hotlines gestimuleerd om de industrie te 

sensibiliseren en om samen te werken met de gerechtelijke diensten in de bestrijding van kinderpornografie 
waaronder de implementatie van de gerichte technologieën die de identificatie van slachtoffers vergemakkelijkt. 

1.2.8.  ANDERE INITIATIEVEN 

Onder leiding van de Provincie werd in Luik een werkgroep “mensenhandel” opgericht. Deze groep wenst een 

volwaardige Commissie Mensenhandel op te richten en voorrang te geven aan de opleiding van 
eerstelijninterveniënten. 

Aan deze groep nemen deel: het Parket van de procureur des Konings van Luik, het arbeidsauditoraat van Luik, de 
sociale inspectie, de Federale en Lokale Politie, de vzw Sürya en de vertegenwoordigers van de Luikse ziekenhuizen. 

Er werden verschillende initiatieven door de werkgroep opgezet, meer bepaald:  

- sensibilisering van het grote publiek tijdens het “Festival du film policier” in Luik (18/04/2010) door het 

vertonen van een film over mensenhandel;  

- sensibiliseringswerk in samenwerking met de ziekenhuizen door het maken van affiches over dit thema;  

- informatiebijeenkomsten voor gezondheidswerkers, in het bijzonder voor eerstelijnsinterveniënten 
(diensten spoedgevallen, neonataliteit, gynaecologie, hoofdverplegers). 

Wat betreft de opleiding/sensibilisering van politieagenten op het vlak van de mensenhandelproblematiek, werd 
contact opgenomen met de Directeur-Coördinator van het Institut Provincial de formation teneinde een module met 

betrekking tot mensenhandel in het opleidingsprogramma op te nemen. 
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1.3.  REFLECTIES EN TOEKOMSTIGE INITIATIEVEN 

In 2009 en 2010 kwamen geleidelijk gecoördineerde initiatieven op het vlak van preventie tot stand. Het is een 
positieve zaak dat zowel gemeenschappelijke initiatieven als initiatieven die eigen zijn aan elk departement werden 

uitgewerkt. Deze werkzaamheden zullen versterkt en verder gezet moeten worden. 

Aan de hand van de toekomstige evaluaties van de bestaande richtlijnen zouden nieuwe actiepistes moeten kunnen 

worden uitgewerkt (sensibilisering milieu uitbuiting van huispersoneel, sociale diensten …). 

Er dient evenwel te worden vermeld dat het opzetten van deze instrumenten vaak veel tijd in beslag neemt. Het 

optreden van de interveniënten die zich in deze initiatieven inzetten wordt vaak gedeeld met andere projecten die 
gericht zijn op vervolgingen en/of de bescherming van de slachtoffers.  In dit kader is het niet altijd eenvoudig om 
een evenwicht te vinden tussen elk aspect van het beleid van de strijd tegen mensenhandel. 

Bovendien is het zo dat het aftreden van de Regering (april 2010) tijdens de bestudeerde periode sommige 
besluitvormingen ter zake heeft vertraagd. 

Er moet trouwens worden opgemerkt dat sommige actoren moeilijkheden vermelden bij het identificeren van 
bepaalde mogelijke situaties van mensenhandel, meer bepaald omdat de personen met wie ze in contact komen zich 

niet uitgebuit voelen. De inspanningen van de terreinactoren op het vlak van informatie moeten dus worden verder 
gezet om hen zo veel mogelijk in staat te stellen de situaties van uitbuiting objectief te beschouwen. 
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2.  OPSPORINGEN EN VERVOLGINGEN VAN FEITEN VAN MENSENHANDEL  

Het opsporen en vervolgen van daders van mensenhandel is uiteraard een van de pijlers van het beleid van de strijd 
tegen mensenhandel. In dit deel wordt dus de werking van de opgezette strafrechtelijke beleidsinstrumenten 

uiteengezet, alsook de algemene evoluties die in de praktijken van de mensenhandelaars werden vastgesteld. 

2.1.  KWALITATIEVE EVALUATIE VAN DE OMZENDBRIEF BETREFFENDE OPSPORINGEN 
EN VERVOLGINGEN INZAKE MENSENHANDEL – COL 01/07 (2008-2009)11 

Elk jaar wordt de Col 01/2007 geëvalueerd. Deze evaluatie is niet openbaar. Er wordt een verslag door de Dienst 

voor het Strafrechtelijk beleid opgesteld op basis van de bijdragen van de Belgische parketten en auditoraten. Dit 
verslag wordt vervolgens door het College van procureurs-generaal goedgekeurd en op het omptranet van het 

Openbaar Ministerie gepubliceerd. 

Het is interessant om op synthetische wijze verslag uit te brengen van het beeld van het fenomeen dat het resultaat 
is van de vaststellingen van de parketten en van de manier waarop de Col 01/07 wordt toegepast. 

2.1.1.  BEELDVORMING  

2.1.1.1. SEKSUELE UITBUITING 

Er wordt in heel wat gevallen vastgesteld dat seksuele uitbuiting uitgaat van criminele groepen uit Oost-Europese 

landen. Bulgarije, Roemenië en Albanië worden het vaakst vermeld.  

Het fenomeen van de Nigeriaanse prostitutie wordt tevens aangehaald, vooral in Antwerpen en Brussel. 

Het fenomeen seksuele uitbuiting kent meerdere aspecten: straatprostitutie, prostitutie in bars, in vitrines en de 

privé of verborgen prostitutie.  

Deze facetten worden in alle gerechtelijke arrondissementen in het algemeen min of meer regelmatig gecontroleerd. 

Er wordt daarentegen vastgesteld dat verborgen/privéprostitutie meer aanwezig is. Deze valt veel moeilijker te 
beheren en kan dus minder duidelijk worden gevat. In de meeste gerechtelijke arrondissementen worden 
inspanningen geleverd om de perceptie van dit probleem te verbeteren en een doeltreffende strijd hiertegen te 

verzekeren. 

Heel wat raamprostituees zijn van Bulgaarse afkomst. De meesten zijn het slachtoffer van netwerken die vanuit 

Bulgarije opereren. De leiders verlaten slechts uitzonderlijk het land. 

De geprostitueerde personen worden ter plaatse door handlangers of gewoon telefonisch gecontroleerd. Het 

verzamelde geld wordt met minibussen of per vliegtuig naar Bulgarije gebracht (om elektronisch betaalverkeer te 
vermijden). 

Zodra de kans bestaat dat een gerechtelijk dossier wordt geopend, worden de geprostitueerde personen naar 
Nederland of Duitsland overgebracht. 

Het vervolgen van de daders is niet eenvoudig. Wanneer een Europees aanhoudingsmandaat wordt uitgevaardigd, 
melden sommige uitbuiters zich immers bij de Bulgaarse overheden om bepaalde procedurevoordelen te verkrijgen 

die in België niet bestaan (strafvermindering bij aanmelding).  

                                                                 

11  In dit verslag zal evenwel vooral naar het jaar 2009 worden verwezen. 
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Ook de Albanese prostitutie is aanwezig. In dit geval is er minder sprake van georganiseerde netwerken. Een van de 
karakteristieken van de Albanese milieus is het extreme geweld dat tegen de slachtoffers wordt gebruikt. Na 

meerdere operaties in dit milieu, kon een verminderde aanwezigheid van deze groepen op het grondgebied van de 
betrokken gerechtelijke arrondissementen worden vastgesteld. 

Naast de criminele milieus uit Oost-Europa, bestaat er ook een deel mensenhandel door Afrikaanse, meer bepaald 
Nigeriaanse netwerken. De werking is gebaseerd op voodoopraktijken en de "madammen". In deze structuren 
moeten de slachtoffers, onder de bedreiging van voodoo, regelmatig hun winst aan de madammen, die aan het hoofd 

van de prostitutiepiramides staan, terug storten. Deze bedreiging schept een bijzonder sterke afhankelijkheidsband 
tussen de slachtoffers en de “madammen”. Het is pas wanneer een zeker bedrag is teruggestort dat de ban wordt 
opgeheven. In deze structuren spelen de mannen de rol van tussenpersoon en logistieke ondersteuning. 

In samenwerking met de Federale Politie tracht het parket deze organisaties zoveel mogelijk te destabiliseren. 

Naar aanleiding van de gevoerde acties, is de Nigeriaanse prostitutie in sommige arrondissementen zo goed als 
verdwenen. Er wordt evenwel vastgesteld dat deze prostitutie zich dan naar andere steden verplaatst. 

Er moet trouwens worden meegegeven dat het prostitutiemilieu schijnhuwelijken gebruikt om verblijfstitels (en 
later de Belgische nationaliteit) te verkrijgen. Op die manier kan het zijn criminele activiteiten gemakkelijker 

uitbreiden. 

Hiernaast bestaat tevens het hele fenomeen van verborgen prostitutie (privélocaties, massagesalons, …). Het 

Braziliaanse en Thaise milieu lijkt deze sectoren onlangs te hebben overspoeld. 

De onderzoekers passen hun onderzoeksmethodes aan om zich naar deze trend te schikken. Zo screent de Federale 

Politie vaker de kleine aankondigingen voor massageaanbiedingen in huis-aan-huisreclame of op het internet. 

2.1.1.2. ECONOMISCHE UITBUITING 

Op het vlak van economische uitbuiting zijn het relatief dezelfde sectoren als de voorbije jaren die worden 
gecontroleerd. 

Het gaat om nachtwinkels, callshops, exotische restaurants (voornamelijk pittabars en Chinese restaurants), 
bouwwerven, tuin- en landbouwsectoren, bosbouw, fruitteelt, bakkerijen, enz. 

Het arbeidsauditoraat stelt vast dat het openstellen van de Europese arbeidsmarkt in 2009 positieve gevolgen op 
bepaalde sectoren heeft gehad, maar andere sectoren ook negatief heeft beïnvloed.  

Zo was het voor fruittelers niet altijd eenvoudig rechtmatig verblijvend personeel te vinden om seizoensarbeid te 
verrichten. Sinds het openstellen van de arbeidsmarkt op 1 mei 2009 voor sommige lidstaten is het gemakkelijker 

beroep te doen op buitenlandse handenarbeid uit Europa. In het kader van seizoensarbeid, geldt er voor de 
fruittelers een vermindering van de sociale lasten. Ze hebben er dus niet langer belang bij om risico’s te nemen in 
termen van fraude of economische uitbuiting. Derhalve werd een daling van de sociale misdrijven in deze sector 

vastgesteld. 

In de bouw is de vaststelling evenwel minder positief. De sector is minder seizoensgebonden en de voordelen op het 

vlak van sociale zekerheid zijn anders dan bij de boomteelt. Er zijn dus buitenlandse ondernemers die hun eigen 
werknemers naar België laten komen (detachering). Uit de praktijk blijkt dat de aannemers in heel wat gevallen de 
in België van toepassing zijnde loonsvoorwaarden, veiligheids- en hygiëneregels niet naleven. Hierdoor komt een 

oneerlijke concurrentie tot stand, hetgeen om een verstrenging van de controles vraagt. Er wordt ook vastgesteld 
dat personen van Braziliaanse of Bulgaarse herkomst vaak in deze sector worden uitgebuit. 
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Het milieu van de Aziatische horeca is tevens een sector waarin verschillende controles werden gevoerd. Sommige 
hebben tot vonnissen inzake mensenhandel geleid. 

De parketten hebben het in dit milieu over het fenomeen van de pseudolegale migratie. Rekening houdende met de 
aanwezigheid van belangrijke universiteitssteden (onder meer Leuven en Brussel), verkrijgt een aanzienlijk aantal 

personen van Chinese herkomst een studievisum. Deze personen leggen weliswaar geen examen af, volgen geen les 
en verdwijnen vaak in de illegaliteit. Bij controles in de horeca worden ze daarna soms terug gevonden. Sommige 
parketten hebben ook vastgesteld dat dit soort situaties zich tevens met Nigeriaanse studenten voordoet.  

2.1.2.  TOEPASSING VAN DE COL 01/07 

2.1.2.1. DE COÖRDINATIEVERGADERINGEN 

Op het niveau van het parket van eerste aanleg, stelt de richtlijn van 2007 dat de verbindingsmagistraten minstens 
vier vergaderingen per jaar moeten organiseren.  

Worden op deze vergaderingen uitgenodigd: 

- het arbeidsauditoraat;  

- een vertegenwoordiger van de Gerechtelijke Dienst Arrondissement (GDA); 

- een vertegenwoordiger van elke lokale politiezone die betrokken is bij de strijd tegen mensenhandel;  

- een vertegenwoordiger van de centrale dienst mensenhandel;  

- een vertegenwoordiger per provincie van het secretariaat van de Arrondissementscel (opgericht krachtens 
de wet houdende oprichting van de Federale Raad voor de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale 
fraude, het Federale Coördinatiecomité en de Arrondissementscellen);  

- een vertegenwoordiger van het Toezicht op de sociale wetten van de Federale Overheidsdienst 
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg; 

- een vertegenwoordiger van de sociale inspectie van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid; 

- elke deskundige die ter zake nuttig kan zijn. 

De verbindingsmagistraat bij het parket-generaal wordt dan weer belast met het minstens jaarlijks organiseren van 

een vergadering met de verbindingsmagistraten van de gerechtelijke arrondissementen (GA) van zijn rechtsgebied 
en met de verenigingen die belast zijn met de opvang van de slachtoffers. 

Uit de evaluatie blijkt dat het gemiddeld aantal vergaderingen per gerechtelijk arrondissement 2,7 bedraagt. 
Sommige houden een constante aan ten opzichte van de norm van vergaderingen. De GA die minder vergaderingen 
organiseren zijn meestal kleiner en hebben een eerder landelijk karakter. Deze arrondissementen geven aan dat de 

organisatie van 4 vergaderingen per jaar weinig relevant is ten opzichte van het aantal dossiers dat op hun 
grondgebied wordt geopend. 
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De voornaamste discussiepunten tijdens de vergaderingen zijn: 

- het bespreken van de ministeriële richtlijn Col 01/07 en het wijzen op de constitutieve elementen van 
misdrijven van mensenhandel, het presenteren van de omzendbrief van het College van procureurs-
generaal (Col 08/0812) en van de nieuwe omzendbrief inzake schijnhuwelijken (Col 10/09). Er wordt 

trouwens meegegeven dat Col 08/08 het afsluiten van een bepaald aantal dossiers van mensenhandel waar 
diplomaten bij betrokken waren, heeft helpen vergemakkelijken. 

- informatie-uitwisseling en analyse van rechterlijke beslissingen, verspreiden van wetgevende wijzigingen 

en rechtspraak; 

- uiteenzetting over de aan te nemen werkmethodes inzake mensenhandel; 

- de voorbereiding en verdeling van de taken tussen het Parket en het arbeidsauditoraat; 

- de planning en coördinatie van de acties en de verslagen van de uitgevoerde controles. 

2.1.2.2. DE CONTROLEOPERATIES 

Het is moeilijk om een precies beeld te hebben van het aantal gevoerde controleoperaties omdat de door de 
parketten en auditoraten informatie ter zake niet altijd eenvormig is. Zo is het niet altijd gemakkelijk te weten of de 

GA in hun evaluatie verwijzen naar “controleoperaties” (die meerdere individuele controles omvatten) of naar 
“controles” (individuele interventie). 

Inzake economische uitbuiting zijn er trouwens geen controleoperaties die louter op mensenhandel zijn gericht. Er 
is eerder sprake van gemengde controleoperaties daar de acties gevoerd worden in het kader van het tewerkstellen 
van buitenlandse handenarbeid en illegale arbeid en er dan soms situaties van economische uitbuiting aan het licht 

kunnen komen. 

In de toekomst zal een gestandaardiseerde tabel worden gebruikt, zodat duidelijkere informatie over het 

onderwerp wordt verkregen. 

In het algemeen wordt vastgesteld dat alle GA, soms zelfs in grote aantallen, controleoperaties organiseren. Zo is 47 
het grootste aantal controleoperaties dat binnen een GA werd georganiseerd (“gemengde” operaties).  

Wat betreft de resultaten van deze controles, vermelden heel wat GA de toename van een meer verborgen 
prostitutie in privélocaties en via het internet. De GA die controlemiddelen ter zake opstellen gaan meestal over tot 
de analyse van kleine advertenties (massagesalons, ...) in huis-aan-huisreclame om dan controles ter plaatse uit te 

voeren. 

Sommige magistraten geven trouwens aan dat ze in het kader van de uitgevoerde controles in het prostitutiemilieu 

moeilijkheden ondervinden. Een bepaald aantal geprostitueerde personen zijn ook druggebruikers en hangen af van 
hun pooier die tevens hun drugleverancier is. Hierdoor weigeren deze geprostitueerde personen vaak om van de 
beschermingsprocedure van slachtoffers van mensenhandel gebruik te maken. 

Op het vlak van economische uitbuiting melden sommige auditoraten problemen met betrekking tot de toepassing 
van de bepalingen inzake mensenhandel.  

Sommigen menen dat de vraagstelling naar de werkomstandigheden die in strijd zijn met de menselijke 
waardigheid bij spontane controles onvoldoende bij de onderzoekers aanwezig is (politie of sociale inspectie).  

                                                                 

12  Omzendbrief Col 8/2008 inzake de invoering van een multidisciplinaire samenwerking met betrekking tot de 
slachtoffers van mensenhandel en/of van bepaalde zwaardere vormen van mensensmokkel. 
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Andere GA geven tevens aan dat een bepaald aantal van door de sociale inspecties uitgevoerde controles niet verder 
reikt dan zwartwerk en het tewerkstellen van buitenlandse handenarbeid. Indien het onderzoek tijdens de controle 

niet meteen wordt verlengd, dan kunnen sommige dossiers later niet verder worden onderzocht.  

2.2.  POLITIE-INITIATIEVEN IN HET KADER VAN DE COL 01/2007 EN DE STRIJD  
TEGEN DE MENSENHANDEL 

2.2.1.  INZAKE ECONOMISCHE UITBUITING 

De politie-initiatieven en activiteiten op het niveau van het gerechtelijke arrondissement kaderden in het overleg 

van de Col 1/2007 en sloten aan op de opties die de deelnemers maar vooral de referentiemagistraat mensenhandel 
nam. De samengebrachte en geanalyseerde lokale informatie hielp hen bij de keuze van de te controleren sectoren 
in de context van de multidisciplinaire samenwerking.  

Daarnaast nemen zowel de lokale als de federale politie deel aan de periodieke geïntegreerde acties in de 
risicosectoren. Vooral de verschillende inspectiediensten bepaalden de sectoren voor de gezamenlijke controles. Uit 

de algemene nationale gegevensbank (ANG) blijkt dat de volgende sectoren het meeste aanvankelijke processen-
verbaal van politionele  vaststellingen mensenhandel/economische uitbuiting opleverden : de horeca, de 

schoonheidssector en de bouwbedrijven. 

De geïntegreerde politie werkte in 2008 een “programmadossier” economische uitbuiting binnen het Nationaal 

Veiligheidsplan 2008-2011(NVP) voor de geïntegreerde politie uit. Dit dossier somde de verschillende initiatieven 
op die de verschillende entiteiten van de politie tot 2011 moesten nemen. Het “programmadossier” hernam voor elk 
initiatief een timing. De evaluatie ervan kwam aan de Commissaris-Generaal toe. 

De ANG geeft enkel een beeld van het aantal gestarte onderzoeken of opgestelde aanvankelijke processen-verbaal 
economische uitbuiting. 

De ANG bevat voor 2009 343 aanvankelijke processen-verbaal mensenhandel/economische uitbuiting, en voor 
2010 316 aanvankelijke processen-verbaal. Bij vergelijking met cijfers 2007-2008 dient men er rekening mee te 

houden dat er  voor 2009-2010 een andere telregel gehanteerd werd. 

In de periode 2009-2010 startte de eerste aanzet tot de creatie van een dienst “Georganiseerde Sociale Fraude” 

binnen de centrale dienst voor bestrijding van financiële criminaliteit. Deze cel integreert politie- en 
inspectiediensten om tot een betere samenwerking te komen in hun strijd tegen georganiseerde sociale fraude. 
Sommige aspecten van hun werkzaamheden leunen aan bij mensenhandel. 

De centrale dienst mensenhandel nam contact met het Federaal Agentschap Voedselveiligheid (FAV). Tijdens hun 
controles in nachtwinkels, in de kippenteelt, in de vleesverwerkende sector, … komen de agenten van het FAV 

immers mogelijk in contact met slachtoffers mensenhandel (economische uitbuiting) die in mensonwaardige 
omstandigheden worden tewerkgesteld.  

Daarnaast ging de centrale dienst mensenhandel in op een uitnodiging tot een gedachtewisseling met het ABVV13 
“Centrale bouw”. Met de steun van de hoofdverantwoordelijke van de Centrale bouw, kregen de provinciale 

syndicale (hoofd)afgevaardigden uit de bouwsector de boodschap dat ze – zo ze probleemsituaties “arbeid” 
vaststelden die ze niet via hun bemiddeling konden oplossen – zich desnoods  tot de politiediensten konden richten.  

                                                                 

13  Algemeen Belgisch Vakverbond 
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2.2.2.  INZAKE SEKSUELE UITBUITING 

Ook inzake seksuele exploitatie werden er op het niveau van de gerechtelijke arrondissementen  in het kader van de 

uitvoering van de Col 01/07 politie-initiatieven en –activiteiten georganiseerd.  

De ANG geeft enkel een beeld van het aantal gestarte onderzoeken of opgestelde aanvankelijke processen-verbaal 
mensenhandel/seksuele uitbuiting. In 2009 waren dat er 608, in 2010 627 aanvankelijke processen-verbaal 

mensenhandel/seksuele uitbuiting. Daarnaast dient ook vermeld dat de ANG niet het aantal slachtoffers van 
seksuele uitbuiting of een andere vorm van mensenhandel herneemt.  

De politie werkte in 2008 een “programmadossier” seksuele uitbuiting binnen het Nationale Veiligheidsplan voor de 
geïntegreerde politie uit. Dit dossier somt de initiatieven op die de verschillende entiteiten van de politie tot 2011 
moesten nemen. Ze hernam voor elk initiatief een timing.  

Om zicht te krijgen op de mogelijke seksuele uitbuiting buiten de exploitatie van de prostitutie zijn er bijvoorbeeld 
projecten die gericht zijn op het beter controleren van de  voorstellen met een seksueel karakter via de webcam of 

de escortdiensten. Over het algemeen is er bij internetrecherche een grote grijze zone waar het moeilijk uit te 
maken is of het om ontucht, om exploitatie van ontucht, dan wel om exploitatie van prostitutie gaat. De federale 
politie is van mening dat er nood is aan een duidelijke omschrijving wat onder ontucht moet begrepen worden. Ze 

merken op dat omwille van die “begripsonduidelijkheid” sommige seksgerelateerde activiteiten (zoals striptease of 
paaldansen) eerder als economische exploitatie opgespoord en vervolgd worden.  

Child Focus en de internetmeldingen via e-Cops leverden uitzonderlijk informatie aan over het bezit en de 
verspreiding van beelden van seksueel misbruik van minderjarigen. Deze informatie laat meestal niet toe om het 
aspect mensenhandel (rekrutering, overbrenging, controle, …) hard te maken. Bij onderzoeken verspreiding of 

vervaardiging van beelden van seksueel misbruik van minderjarigen trekken magistraten zelden de kaart van de 
mensenhandel, seksuele uitbuiting. 
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2.3.  DE INITIATIEVEN VAN DE SOCIALE INSPECTIE (FOD WERKGELEGENHEID,  
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG, FOD SOCIALE ZEKERHEID, REGIONALE  
SOCIALE INSPECTIES) 

2.3.1.  INZAKE ECONOMISCHE UITBUITING 

2.3.1.1. ALGEMENE VASTSTELLINGEN 

Er werden systematische controles georganiseerd in de sectoren, waar een verhoogd risico op economische 
uitbuiting bestaat (met name waar buitenlandse arbeidskrachten worden tewerkgesteld). 

Deze controles gebeurden in het kader van de Arrondissementscellen, maar ook buiten dit samenwerkingsverband 
ondernam de Sociale Inspectie diverse gerichte acties. Naast de klassieke risicosectoren horeca (inz. exotische 

restaurants) en bouwsector, kunnen we ook de vleesverwerkende nijverheid, nightshops en bepaalde kleinhandel 
zoals exotische bakkerijen opmerken. 

Wanneer bij een controle mogelijke economische uitbuiting blijkt, wordt daar onderzoek op verricht 
(leefomstandigheden, loon, arbeidstijd, enz…). Indien blijkt dat het onderzoek een multidisciplinaire aanpak of 

bijzondere opsporingsmethodes vereist, wordt doorgaans het initiatief genomen om de zaak te bespreken met de 
arbeidsauditeur of de bevoegde procureur ten einde een verdere aanpak uit te werken. 

In de regio Antwerpen werden bijvoorbeeld gevallen van economische uitbuiting aangetroffen in de exotische 
restaurants (en dan voornamelijk in Chinese restaurants) en bij koppelbazen van Turkse origine (uitbuiting van 
Bulgaarse onderdanen). 

Opvallend was de actieve deelname van een sociaal inspecteur aan een door de gerechtelijke overheden te Gent 
gelaste rogatoire commissie naar Duitsland in september 2009. Deze opdracht was een verderzetting van het 

onderzoek in een dossier inzake de illegale en mensonwaardige tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten in 
de sanitaire ruimtes van tankstations/wegrestaurants, dat inmiddels leidde tot een strafvervolging voor 
mensenhandel. 

Verder werden in Gent in 2009-2010 een aantal controles in Turkse bakkerijen uitgevoerd die leidden tot heel wat 
Pro Justitia’s (PJ’s) inzake de tewerkstelling van illegaal in het land verblijvende Turken en Bulgaren. 

In Oost- en West-Vlaanderen namen sociaal inspecteurs deel aan gerechtelijke onderzoeken bij grote 
vleesverwerkende bedrijven, waarbij tal van huiszoekingen werden verricht. Deze onderzoeken, gelast door de 

Gentse arbeidsauditeur, spitsen zich toe op de frauduleuze activiteiten van de Turkse vleesmaffia en de Belgische 
vleesbedrijven/mededaders. Hierbij werd de tewerkstelling vastgesteld van Turkse en Bulgaarse werknemers die 

onwettig verblijven – opvallend is dat de Bulgaren voornamelijk worden tewerkgesteld als schijnvennoten. 

Opmerkelijk in Gent zijn ook de multidisciplinaire acties om de horeca en andere kleinhandelszaken in bepaalde 

probleemwijken regelmatiger en grondiger te controleren. Eén van deze in 2010 ingestelde controles leidde 
inmiddels tot de veroordeling van een café-uitbater voor mensenhandel omwille van de mensonwaardige 
arbeidsomstandigheden van 2 Bulgaarse meisjes (vonnis 2011). 

In het gerechtelijk arrondissement Oudenaarde werd in 2010 in het kader van een gerechtelijk onderzoek door de 
Sociale Inspectie (SI) een proces-verbaal inzake mensenhandel opgesteld voor de mensonwaardige tewerkstelling 

van 20 Poolse (schijnzelfstandige) arbeidskrachten, onderbetaald, 6 dagen op 7 tewerkgesteld, 10 uur per dag. 

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden de meeste mensenhandeldossiers geopend op basis van een 

kanttekening van het arbeidsauditoraat. 
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Er moet evenwel worden opgemerkt dat deze dossiers op initiatief van de SI Brussel inzake economische uitbuiting 
werden geopend. 

Volgende dossiers moeten met name worden vermeld: 

Een door de SI ingeleid dossier heeft gevoerd tot het onder aanhoudingsbevel plaatsen van een Italiaanse dominee 
die een onderneming van dienstencheques met meer de 400 illegaal in het land verblijvende werknemers had 
opgezet (meestal Braziliaanse of Ecuadoriaanse personen). Het onderzoek werd in perfecte samenwerking gevoerd 

met de FGP Brussel, het arbeidsauditoraat en de onderzoeksrechter die uiteindelijk met dit dossier werd belast. Dit 
dossier heeft meer bepaald geleid tot het ontdekken van een sociale fraude voor een bedrag van meer dan 2 miljoen 
euro, witwaspraktijken naar Brazilië en de inbeslagneming van meer dan €800000.  

In een dossier over renovatiewerkzaamheden van een taverne werden drie Noord-Afrikaanse personen die illegaal 
in het land verbleven door een NGO met de SI Brussel in contact gebracht. Na verhoor hebben deze personen het 

statuut van slachtoffer van mensenhandel verkregen.  

In deze zaak, die door de 58e Kamer van de correctionele rechtbank van Brussel werd berecht, werd de belangrijkste 
verdachte veroordeeld tot een effectieve celstraf van 18 maanden en een geldboete van €50000.  

Dankzij de informatie van de SI Brussel kon een einde worden gemaakt aan een uitbuitingssituatie van een 
Congolese vrouw. Deze was tewerkgesteld als oppas van een meervoudig gehandicapt kind en werkte 7 dagen op 7, 
nagenoeg zonder pauze. Voor dit werk werd blijkbaar een belachelijk loon gestort aan haar familie in Congo. Naar 

aanleiding van de interventie van SI Brussel werd haar het statuut van slachtoffer van mensenhandel toegekend.  

Een vertegenwoordiger van de SI Brussel staat voor de arrondissementscel in voor de coördinatie van de 

controleacties op werven. Met het akkoord van de Auditeur zijn deze voornamelijk gericht op de strijd tegen 
georganiseerde  netwerken van zwartwerk (meer bepaald het Braziliaanse netwerk) en de economische uitbuiting 
in de bouwsector. 

Binnen deze arrondissementscel werd ook een bijzonder controleprogramma van bakkerijen opgezet. Dit 
programma wordt beheerd door de regionale inspectie, maar een gespecialiseerde agent inzake mensenhandel van 

de SI Brussel neemt aan elke controleoperatie deel. Dankzij deze stelselmatige controles werden gevallen van 
economische uitbuiting ontdekt. Het verdere onderzoek werd telkens door de SI Brussel beheerd. 

Een ander Brussels kenmerk is het veelzeggende aantal dossiers van mensenhandel dat betrekking heeft op 
huispersoneel dat in de ambassades of in residenties van diplomatiek personeel wordt tewerkgesteld. 

Wat betreft diplomatieke dossiers, is de SI, bij dossiers van mensenhandel met slachtoffers, door het auditoraat 
belast met het verzamelen van zo veel mogelijk informatie opdat het statuut van het slachtoffer wordt bevestigd 

(ook al is er geen rechterlijke beslissing mogelijk). Er bestaat ook een goede samenwerking tussen de dienst 
Protocol van de FOD Buitenlandse Zaken en het auditoraat. Er worden diplomatieke initiatieven ten aanzien van de 
ambassades genomen wanneer gevallen van mensenhandel worden ontdekt. Zo werd het afleveren van speciale 

identiteitskaarten voor huispersoneel aan een ambassade geweigerd ten gevolge van een dossier dat door de SI 
werd behandeld. 

Met de nieuwe arbeidsauditeur werd de SI Luik ertoe aangezet meer met de vzw Sürya en de FGP, afdeling 
mensenhandel in dossiers van economische uitbuiting samen te werken. Er werden onderzoeken in de 
schoonmaaksector in “fast foods” opgezet. Deze onderzoeken hebben geleid tot het ontdekken van meerdere 

slachtoffers, waarvan een bij een Brussels schoonmaakbedrijf en een andere bij een Waals-Brabants 
schoonmaakbedrijf. Er werden tevens feiten van economische uitbuiting in de bouwsector ontdekt, meer bepaald bij 
de opkuis van werven, waar een Brusselse maatschappij een vijftiental illegaal verblijvende arbeiders die ver onder 

het wettelijke barema werden betaald, per bestelwagen, meenam.  
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In 2009-2010 heeft de SI Henegouwen, in samenwerking met de politiediensten, meerdere controles in volgende 
risicosectoren uitgevoerd: horeca, bouw, landbouwbedrijven, tabakshops en nachtwinkels (Indisch-Pakistaans 

milieu). 

Inzake de uitbuiting van huispersoneel, komt er bij de SI weinig tot geen informatie (bijvoorbeeld klachten) omtrent 

de uitbuiting van huispersoneel binnen. Het betreft natuurlijk moeilijk op te sporen situaties. In deze sector worden 
niettemin enkele dossiers per jaar behandeld, die zich met name hoofdzakelijk in de regio Brussel situeren. 

2.3.1.2. DE PROBLEMATIEK VAN “LOONDIEFSTALLEN” 

Er bestaan op zich voldoende wettelijke instrumenten om de rechten van werknemers zonder papieren te 
beschermen. Zo heeft men de loonbeschermingswet en de arbeidswet, net als tal van andere arbeidswetten. Zelfs als  

de werknemers op illegale wijze tewerkgesteld worden, kunnen ze zich beroepen op de rechten die uit deze wetten 
voortspruiten. 

 Het grootste probleem van deze werknemers lijkt volgens sommige bronnen de  loondiefstal te zijn, evenals de 

overdreven arbeidsuren waartoe ze gedwongen worden.  

Hun tewerkstelling komt, wegens de verdoken aard, echter pas aan de oppervlakte bij een  controle door de sociale 
inspectiediensten (of de politie).   

Het spontaan neerleggen van een klacht van deze werknemers bij de Inspectie “Toezicht van de sociale wetten” van 
de FOD WASO, gebeurt quasi nooit. Daartoe is de drempel te hoog voor werknemers zonder papieren. Het risico op 
uitzetting of het bevel om het grondgebied te verlaten, ingevolge beslissing door de dienst Vreemdelingenzaken is in 

hun ogen te groot.  Maar de voornoemde inspectie “Toezicht van de sociale wetten” kan echter wel de enige dienst 
zijn die bevoegd is om voor werknemers zonder parpieren op te treden door  hun achterstallige lonen en overlonen 
te doen regulariseren of hun niet-verkregen inhaalrust te doen uitbetalen In de praktijk is dit zeer moeilijk. 

De gevallen die door NGO organisaties zoals OR.C.A.14 worden aangebracht leverden tot nog toe weinig succes op 
wegens de bewijsmoeilijkheden, bijvoorbeeld als de clandestiene tewerkstelling niet door de inspectie met eigen 

ogen kon vastgesteld worden, werd ze al te gemakkelijk door de werkgever ontkracht (vriendendienst, toevallige 
hulp, moeilijkheid om de juiste prestaties te bewijzen, getuigen die hun getuigenis niet durven bevestigen enz.). 

De sociale inspectiediensten en dus ook de klassieke arbeidsinspectie “Toezicht op de sociale wetten” zijn collegiaal 

gehouden absolute prioriteit te verlenen aan de fraudebestrijding en de illegale tewerkstelling van vreemde 
werknemers als gevolg van vroegere regeringsbeslissingen, administratieve onderrichtingen, beleid van SIOD15 
enz… Hun acties ter opsporing en bestrijding van sociale fraude en illegale tewerkstelling van vreemdelingen laat de 

sociale inspecteurs niet toe bij het vaststellen van dergelijke zware inbreuken (sanctie niveau 4 van het sociaal 
strafwetboek) hun klassiek appreciatierecht uit te oefenen door bijvoorbeeld niet te verbaliseren maar andere 
oplossingen te kiezen.  

Overigens is het voor een sociaal inspecteur onmogelijk om het verblijf van een illegaal in het land verblijvend 
persoon te “regulariseren” of door de vingers te zien. Hij is verplicht de vaststelling voor te leggen aan de Dienst 
vreemdelingenzaken, die beslist over het verdere verblijfsrecht van de betrokken werknemer.  In die context is het 

dus begrijpelijk dat sociale inspecteurs, die wel willen het verschuldigd loon van illegaal tewerkgestelde vreemde 
werknemers regulariseren geprangd zitten tussen deze normale missie en basisopdracht (cfr. de taak van 
arbeidsinspecties volgens de IAO en het verdrag nr. 81 betreffende de arbeidsinspectie) enerzijds en de strenge 

aangifteplicht in geval van frauduleuze tewerkstelling anderzijds. Slachtoffers wensen dus vaak geen beroep te doen 
op het beschermd statuut van slachtoffer mensenhandel uit vrees voor represailles. 

                                                                 

14  Organisatie voor Clandestiene Arbeidsmigranten, www.orcasite.be  
15  Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD). 
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Bovendien is het moeilijker om deze achterstallige lonen te doen uitbetalen in de gevallen waarin de werknemer 
zonder papieren verdwenen is, niet meer tewerkgesteld is, naar zijn bankrekening nummer moet gezocht worden, 

de deposito- en consignatiekas moet geïnformeerd worden over de tegoeden enz. 

Een kentering wordt verwacht door de toekomstige in voege treding van twee belangrijke wetsinitiatieven: 
enerzijds de omzettingswet van de zogenaamde sanctierichtlijn van 18/06/2009 (Sancties en maatregelen tegen 

werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen) en een wet op de hoofdelijke aansprakelijkheid 
voor loonschulden.  

Deze twee wetten zullen de Inspectie “Toezicht op de sociale wetten” meer armslag geven om op te treden tegen de 

opdrachtgevers of hoofdaannemers die gebruik maken van de diensten van werkgevers die goedkope illegale 
werknemers exploiteren. 

Een andere praktische maatregel die de  dienst Toezicht op de sociale wetten onderzocht in 2010 is het maken van 

een afsprakennota met bepaalde NGO’s zoals OR.C.A.. voor het creëren van een gemakkelijker doorgeefluik en 
filtering van klachten die door deze organisaties aan de inspecties anoniem kunnen doorgespeeld worden, waarna 

de omstandigheden, bewijslast enz. beter kunnen worden ingeschat zodat beter kan opgetreden wanneer dergelijke 
dossiers “onderzoeksrijp” zijn.  

Gedurende het onderzoek zal de dienst Toezicht op de sociale wetten zich engageren om in een eerste prioritaire 

fase de loonklacht te behandelen, zonder onmiddellijk de Dienst Vreemdelingenzaken in te schakelen. Deze zou dan 
in de tweede fase, bij de repressieve aanpak van de werkgever wegens de frauduleuze tewerkstelling, optreden. 
Idealiter zou de wetgeving een tijdelijke opschorting van een uitwijzingsbevel moeten mogelijk maken gedurende 

de tijd dat de arbeids- en loonrechten van illegale werknemers door de dienst Toezicht op de Sociale wetten worden 
geregulariseerd  Jammer genoeg is dat nu niet het geval.  

2.3.1.3. SOCIALE INSPECTIES  

De regionale sociale inspecties (RSI) zijn niet bevoegd om feiten van mensenhandel te verbaliseren. Ze richten hun 

actie op de controles die te maken hebben met de wetgeving inzake de tewerkstelling van buitenlandse 
handenarbeid. Bij het vaststellen van feiten die buiten hun bevoegdheid vallen, moeten ze zich tot overheden 
wenden die bevoegd zijn om PV’s op te stellen. 

2.3.1.3.1. DE BRUSSELSE RSI 

Net als de andere inspectiediensten op regionaal niveau, wijst de Brusselse sociale inspectie er op dat voornamelijk 
mogelijke situaties van mensenhandel aan de diensten werden gemeld die bevoegd zijn om dit soort vaststellingen 

te doen wanneer zich dergelijke situaties tijdens een controle voordeden.  Er werden drie specifieke situaties 
aangehaald die een beeld van de werkplaatsen geven waar mogelijke slachtoffers van mensenhandel tijdens een 
controle konden worden ontdekt: 

- In 2010 werden twee verslagen opgemaakt voor het arbeidsauditoraat om feiten van mensenhandel in een 

bakkerij te melden ten aanzien van drie Braziliaanse burgers  (de aanklager werd naar de politie en PAG-
ASA gestuurd); 

- In 2010 werd een verslag opgemaakt om het arbeidsauditoraat, los van het proces-verbaal van vaststelling, 
de PV’s van verhoor van een Braziliaanse en Roemeense burger te bezorgen waarin feiten van 
mensenhandel in een massagesalon werden gemeld. Aangezien agenten van de SI tijdens de controle 

aanwezig waren, hebben zij waarschijnlijk het luik mensenhandel voor hun rekening genomen; 

- In een pro justitia van 2011 wordt gemeld dat een Bulgaarse arbeider uit een bakkerij zich als slachtoffer 

van mensenhandel wenst aan te geven. Agenten van de SI en de Dienst Vreemdelingenzaken waren 
aanwezig bij deze controle.  
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2.3.1.3.2. DE WAALSE RSI 

In het kader van dit verslag heeft de Waalse Sociale inspectie een bijdrage geleverd over volgende elementen: 

Het Waalse Gewest is bevoegd voor het afleveren van arbeidsvergunningen aan werkgevers die buitenlandse 

handenarbeid willen inzetten die niet van een arbeidskaart is vrijgesteld. De Waalse sociale inspectie gaat dus op 
het terrein na of er een dergelijke goedkeuring is voor de tewerkstelling van buitenlandse arbeiders.  

Bij deze controles, die samen met de collega’s van federale inspecties worden uitgevoerd, treedt de Inspectie 
bijgevolg eerst op bij werkgevers die hun verplichtingen op dit vlak niet zouden kunnen nakomen. Deze komen voor 
in alle sectoren die als "risicovol" op het vlak van sociale en fiscale fraude worden beschouwd en waarop de 

vragenlijst nadrukkelijk betrekking heeft, met name: horeca, bouw, tuinbouw, … Maar ook in de algemene 
voedingswinkels, nachtwinkels, carwashes, … Eerder zelden controleert de Waalse SI ook schoonmaakbedrijven 
(tenminste binnen dit kader) of confectieateliers. 

Ten opzichte van de voorgaande jaren, heeft de Waalse sociale inspectie in 2009 en 2010 geen buitengewone 
specifieke initiatieven genomen, behalve dat de Waalse inspecteurs misschien meer eigenhandig controles hebben 

kunnen organiseren bij instellingen waarop ze zich in functie van de risico's hebben gericht: controle met meerdere 
federale diensten, waaronder de AOIF en het FAVV16, of in een kleiner team, met een federale collega of een of twee 
politieagenten. 

De controle van huispersoneel werd niet gesystematiseerd en vormt geen prioriteit voor de Waalse inspectie. Bij 
dergelijke controles stelt zich het probleem van de toegang tot bewoonde locaties, waarvoor vroeger een 

goedkeuring van de politierechter vereist was. Dit moest worden gerechtvaardigd en berusten op ernstige 
verdenkingen. De Waalse sociale inspectie benadrukt trouwens dat het door het nieuwe Sociale Strafwetboek in 
2011 ingevoerde stelsel nog moeilijker is deze goedkeuringen, die voortaan aan een onderzoeksrechter moeten 

worden gevraagd, te verkrijgen. 

De Waalse Sociale inspectie controleert evenwel regelmatig de situatie van au pairjongeren die in een opvanggezin 
werden geplaatst. Deze plaatsingen au pair kunnen soms ontsporen omdat de au pairjongeren gevraagd kan worden 
meer te werken dan het toegelaten wekelijkse werkrooster. De Inspectie moet deze dan opsporen en melden. 

Tot welke resultaten hebben de controles in 2009 en 2010 op het vlak van economische uitbuiting geleid?  

- Aantal controles: 

In 2009: 442. Dit heeft geleid tot 79 pro justitia’s en 27 strafrechtelijke verslagen (lichtere inbreuken of inbreuken 

tegen de sociale wetgeving die niet rechtstreeks tot de bevoegdheid van de RSI behoren). 

In 2010: 418. Resultaat:  

86 pro justitia’s en 37 strafrechtelijke verslagen. 

- Aantal gecontroleerde ondernemingen: 

Hoewel de Inspectie het aantal in 2009 en 2010 uitgevoerde controles en het aantal opgestelde pro justitia’s kan 
meedelen, werden destijds nog geen statistieken bijgehouden omtrent het aantal gecontroleerde ondernemingen en 
werknemers. Dit gebeurt sinds 2011. 

                                                                 

16  Respectievelijk de Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit en Federaal Voedselagentschap. 
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Op basis van de vergelijking tussen het aantal uitgevoerde controles die tijdens deze 3 laatste jaren werden 
uitgevoerd, kan, in het licht van de statistieken van 2011, een extrapolatie voor 2009 en 2010 worden uitgevoerd. 

Het aantal in 2009 en 2010 gecontroleerde ondernemingen kan tussen de 120 en 150 worden geschat. Er moet 
worden opgemerkt dat de Inspectie in 2009 en 2010 haar activiteiten niet heeft moeten stopzetten bij gebrek aan 
een tekst die haar bevoegdheid erkent, zoals dit in 2011 wel het geval was. 

De hierboven vermelde cijfers geven het aantal ondernemingen weer dat zowel bij controles in het kader van de 
gerechtelijke arrondissementscellen als op aanvraag van de immigratiediensten van de SPW (Service public de 

Wallonie) werden gecontroleerd. 

- Aantal feiten van mensenhandel: 

De Waalse sociale inspectie houdt geen rekening met statistieken over het aantal reële of veronderstelde feiten van 

mensenhandel. 

Wanneer mensenhandel aan de Europese standaarden wordt getoetst, kan er tamelijk vaak van worden uitgegaan 

dat er sprake is van mensenhandel in Chinese restaurants, nachtwinkels en carwashes. 

2.3.1.3.3. DE VLAAMSE RSI 

De basis voor het optreden van de Inspectie Werk en Sociale Economie bij de Vlaamse sociale inspectie is het 

decreet van 30 april 2004 houdende het sociaalrechtelijk toezicht (of voluit: het decreet tot uniformisering van de 
toezichts-, sanctie- en strafbepalingen die zijn opgenomen in de regelgeving van de sociaalrechtelijke 

aangelegenheden, waarvoor de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest bevoegd zijn). Dit decreet werd 
gewijzigd bij decreet van 9 juli 2010, dat in werking trad op 1 oktober 2010. 

Uit het rapport van 2010 van de Vlaamse SI kan het volgende worden afgeleid: 

“Inzake de controle op de tewerkstelling van buitenlandse werknemers werden door Inspectie Werk en Sociale 

Economie 1245 controles uitgevoerd in 2010. Dit is aanzienlijk meer dan het objectief van 950 dossiers dat 
aanvankelijk werd vooropgesteld. Dit heeft veel te maken met de controleronde “regularisatiedossiers” naar 
aanleiding van de regularisatie-instructie (Alexiusakkoord). In dit kader werden 284 onderzoeken uitgevoerd in 

2010. Daarnaast werden nog een aantal andere grotere onderzoekspakketten gecontroleerd. Ze worden hieronder 
opgelijst.”17 

ONDERZOEKSPAKKETTEN AANTAL CONTROLES 

Regularisatiedossiers 284 

AC-acties 153 

Buitenlandse studenten 94 

Kamerpersoneel in hotels 44 

Dienstenchequebedrijven 38 

                                                                 

17  Inspectie Werk en Sociale Economie, Jaarrapport 2010, p.14. Aangezien er geen Word- of Exceldocument 
beschikbaar was, werden de tabels in een ander formaat weergegeven. 
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Au-pairs 30 

Exotische restaurants 25 

Carwashes 24 

Nachtwinkels 22 

“In de volgende tabel zijn de meest gecontroleerde sectoren in 2010 terug te vinden.  

 “Overzicht van de controles per categorie” 

SECTOR AANTAL . % T.O.V. TOTAAL 

Horeca 264 24,2 

Particuliere huishoudens 185 16,9 

Detailhandel (excl. motorvoertuigen) 113 10,3 

Bouw 75 6,9 

Terbeschikkingstelling 59 5,4 

Onderhoud en reparatie van 
motorvoertuigen 

44 4,0 

Land-, tuinbouw en visserij 40 3,7 

De helft van de controles vond plaats in de horeca, bij particuliere huishoudens en in de detailhandel. De horeca en 

de detailhandel werd dit jaar intensiever gecontroleerd ten gevolge van de regularisatiedossiers (in het kader van 
duurzame lokale verankering). Ook de bouwsector blijft een sterk gecontroleerde sector. 
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De opgestelde Pro Justitia’s situeren zich in de volgende sectoren.”18 

 

“Hieruit blijkt dat horeca (67), terbeschikkingstelling (25), detailhandel (19), particuliere huishoudens(16), 
tuinbouw(15), bouw (14) de sectoren zijn waar in 2010 het hoogste aantal Pro Justitia’s werden opgesteld. 

Het aantal PV’s van inlichtingen ligt zeer hoog. In 2010 heeft de Inspectie Werk en Sociale Economie immers 142 
keer een PV van inlichting opgemaakt. Het gaat hier telkens over vaststellingen waarvoor zij zelf niet konden 

optreden, aangezien het toezicht op de betrokken materie niet tot de bevoegdheid van Inspectie WSE behoorde. 19 

Dergelijke vaststellingen worden bijgevolg overgemaakt aan andere bevoegde diensten.” 

Alle gegevens en commentaren voor 2009 en 2010 zijn beschikbaar in de jaarverslagen die door het departement 
“Werk en Sociale Economie” van de Vlaamse Regering werden gepubliceerd20. 

                                                                 

18  Inspectie Werk en Sociale Economie, Jaarrapport 2010, p.16 
19  Inspectie Werk en Sociale Economie, Jaarapport 2010, pp. 18 - 19 
20  http://www.werk.be/over-werk-sociale-economie/het-beleidsdomein-5-entiteiten/departement-

wse/inspectie/jaarrapporten 

SECTOR PRO JUSTITIA WAARSCHUWING 
PV VAN 

INLICHTING 

Land- en tuinbouw 15 2 7 

Vervaardiging voedingsmiddelen 5 0 4 

Bouw 14 3 9 

Onderhoud/reparatie voertuigen 11 0 7 

Groothandel 8 3 4 

Detailhandel 19 3 19 

Transport 10 2 4 

Horeca 67 2 62 

ICT 2 0 0 

Dienstverlening financiën, immo, 
verzekeringen 

1 0 0 

Arbeidsbemiddeling 25 8 8 

Particuliere huishoudens 16 22 5 

Andere 41 17 13 

TOTAAL 234 62 142 
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2.3.2.  INZAKE SEKSUELE UITBUITING 

In de branche van de prostitutie (inz. bars en massagesalons) worden de initiatieven vaak door de politiediensten 

en arbeidsauditeur of procureur genomen (col 01/07 of Arrondissementscellen), waaraan de SI hun medewerking 

verlenen.  

In een aantal regio’s startte de Sociale Inspectie ook onderzoeken op eigen initiatief op (opsporing sociale fraude en 

illegale tewerkstelling). 

In de regio West-Vlaanderen werden talrijke controles in de barsector en in de privé-prostitutie uitgevoerd. Indien 

bij een dergelijke controle indicaties van mogelijke uitbuiting worden gedetecteerd, zal de inspecteur zoveel 
mogelijk concrete elementen vergaren en daaromtrent rapporteren (leefomstandigheden, loon, arbeidstijd, enz). Als 
blijkt dat het onderzoek een multidisciplinaire aanpak of bijzondere opsporingsmethodes vereist, wordt door de 

sociaal inspecteur zelf het initiatief genomen om de zaak te bespreken op parketniveau om een verdere aanpak uit 
te werken. Het dient gezegd dat tijdens de afgelopen jaren geen seksuele uitbuiting werd vastgesteld, hoewel toch 
een 80-tal controles per jaar werden uitgevoerd. In vergelijking met een 10-tal jaar geleden is deze sector binnen 

West-Vlaanderen, mogelijks dankzij de talrijke controles, in die zin sterk geëvolueerd. Dit is echter niet het geval 
inzake de gewone sociale fraude, die wel nog frequent wordt vastgesteld. 

In het gerechtelijk arrondissement Dendermonde en Antwerpen werden in 2009 en 2010, in het kader van de col-
werking, controleacties uitgevoerd in de bars gelegen in dat arrondissement.  

Wat de bars betreft wordt in bepaalde gevallen een resultaatgerichte aanpak toegepast, waarbij sociaal inspecteurs 
in geselecteerde dossiers diverse gegevens “matchen” (dagprestaties, BTW-aangiftes, gegevens Atos worldline, 
personen- en vennootschapsbelasting, de visu vaststellingen, verhoren werknemers en ex-werknemers en 

werkgever) om de sociale fraude vast te stellen. 

De systematische controles in de prostitutiesector in Leuven en Halle-Vilvoorde werden verdergezet. 

Er is een vaste samenwerking met de recherches van de meeste politiezones van Halle-Vilvoorde. Op regelmatige 

basis (om de paar maanden) wordt een gezamenlijke actie georganiseerd in een bepaalde politiezone. Hoofdzakelijk 
worden dan massagesalons, privés en bars gecontroleerd. Werkgevers waar bij herhaling inbreuken worden 
vastgesteld, worden op regelmatige basis opnieuw gecontroleerd.    

In het arrondissement Leuven worden dit soort hercontroles vaak in opdracht van de arbeidsauditeur verricht,. 

Aanwijzingen van uitbuiting zijn eerder zeldzaam.  

De SI Brussel neemt inzake seksuele uitbuiting actief deel aan het programma  “DARKNESS” dat door de FGP Brussel 

werd opgezet. Dit programma is gericht op het stelselmatig identificeren van privéprostitutie, met name in 
massagesalons. In het kader van dit programma werden talrijke instellingen gecontroleerd. De meeste controles 
hebben tot het vaststellen van inbreuken geleid. 

Op dit vlak werd in de regio Luik geen enkel initiatief genomen. Het Parket verkiest dat deze materie door de 
Gerechtelijke Brigade van Luik wordt behandeld. 

In Henegouwen gaat de Federale Politie vaak over tot dergelijke initiatieven. De SI neemt deel aan het onderzoek 
maar neemt zelf geen initiatief. Soms wordt de controle wel door de SI ingegeven, maar blijft de modus operandi van 

de politie uitgaan. 
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2.3.3.  PROBLEMEN EN AANDACHTSPUNTEN 

De sociale inspecties benadrukken enkele aandachtspunten: 

- De SI merkt op dat de politiediensten die hen vergezellen (sommige lokale recherches in het bijzonder), de 

indicatoren van MH soms onvoldoende grondig onderzoeken. Enkel indien illegaal in het land verblijvende 
vreemdelingen worden aangetroffen, worden deze verhoord naar hun mogelijk slachtofferschap. Bij legaal 

in het land verblijvende vreemdelingen wordt, ook indien uit hun situatie blijkt dat ze mogelijk economisch 
worden uitgebuit, politioneel zelden verder onderzoek verricht.  

- Een versterking van de diensten die de inspecties verrichten, zowel in mankracht als in middelen en 

vorming, is noodzakelijk. Met name de capaciteit van de diensten ‘te velde’ dient verhoogd te worden. 

- Een voortgezette vorming zou aan de sociaal inspecteurs een beter inzicht moeten geven in het fenomeen 

mensenhandel en in hun rol in de bestrijding ervan (detectie en verwijzing slachtoffers) en zou hen moeten 
leren hoe zij best reageren wanneer zij worden geconfronteerd met indicaties van economische uitbuiting. 
Slachtoffers zien zichzelf immers vaak niet als dusdanig. 

- Belangrijk in dit kader is ook dat permanent initiatieven worden genomen tot sensibilisering en 
basisvorming van agenten die niet behoren tot de gespecialiseerde cellen MERI (Mensenhandel en 

Risicosectoren); immers, elke sociaal inspecteur kan bij routinecontroles worden geconfronteerd met 
indicatoren van mensenhandel. 

- Steeds meer werd in de beschouwde periode economische uitbuiting vastgesteld in situaties waar gebruik 

wordt gemaakt van fictieve vennootschappen, schijnzelfstandige statuten en valse detacheringen, die 
worden gebruikt als “façade” om sociale fraude en uitbuiting te verdoezelen. Voorbeelden: Bulgaarse 

vrouwen die werken in een massagesalon via een aannemingsovereenkomst of als “huursters”, Bulgaarse of 
Roemeense vrachtwagenbestuurders die werken voor een onderneming die officieel in Bulgarije is 
gevestigd maar de facto in België wordt gerund, buitenlandse (vnl. Bulgaarse en Roemeense) “vennoten” 

(schijnvennoten/schijnzelfstandigen) in diverse sectoren. 

De moeilijkheden in dat soort gevallen zijn:  

o aantonen van de “onverenigbaarheid” van de arbeidsprestaties met het uitoefenen van een zelfstandige 
activiteit; 

o afdwingen van de betaling van de verschuldigde lonen; 

o doorprikken van de detacheringsconstructies (internationale gegevensuitwisseling en samenwerking dient 
verder worden uitgebouwd). 

Tot slot merkt de SI op dat tijdens de referentieperiode er opvallende verschillen waren in het vervolgingsbeleid 
tussen de diverse parketten in sommige regio’s. Waar in sommige parketten de referentiemagistraten zeer 

gespecialiseerd en gedreven zijn in de materie mensenhandel en zelf initiatief nemen tot het opstarten van 
onderzoeken, zijn de initiatieven ter zake in andere arrondissementen beperkt.  
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2.3.4.  CIJFERGEGEVENS INZAKE MENSENHANDEL – STATISTISCHE GEGEVENS VAN  
DE FEDERALE EN REGIONALE SOCIALE INSPECTIES21 

Totaal vastgestelde misdrijven inzake mensenhandel 

 

                                                                 

21  Deze gegevens komen van de SIOD (Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) - In de tabellen staan de 
samengevoegde statistische gegevens van volgende diensten: de Sociale Inspectie van de FOD Sociale Zekerheid, 
het Toezicht op de Sociale Wetten van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, de inspectiedienst 
van de RSZ, de inspectiedienst van de RVA, de Inspectie van de Afdeling Tewerkstelling 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 Werkgelegenheidsinspectie van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest en de Inspectie van de Dienst Werkgelegenheid, Gezondheid en Sociale Zaken van het 
Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap. 

 

gevalideerde statistieken 14/05/2012 
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2.4.  VEROORDELINGEN INZAKE MENSENHANDEL 

Tot op heden kan aan de hand van de gegevensbank van de veroordelingsstatistieken22 nog geen onderscheid 
worden gemaakt tussen de veroordelingen voor feiten van mensenhandel en veroordelingen voor feiten van 

mensensmokkel. Bijgevolg kon het aandeel van elk type misdrijf in de veroordelingen tot op heden niet worden 
onderscheiden. 

Er werd dus gevraagd de codes23 van de gegevensbank te herzien, opdat de registratie van de informatie volgens de 
nieuwe bepalingen inzake mensenhandel (wet van 2005) kon gebeuren.  

Er werden dus nieuwe codes ingevoerd die overeenstemmen met volgende lijst: 

Aantal veroordelingen 

Mensenhandel 

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

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

4. teneinde bij deze persoon organen of weefsel weg te nemen   

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

 

Verzwarende omstandigheden 

a. door een persoon die gezag heeft over het slachtoffer of door een persoon die misbruik heeft 
gemaakt van het gezag of de faciliteiten die zijn functies hem verlenen    

b. door een openbaar officier of ambtenaar, drager of agent van de openbare macht die handelt 
naar aanleiding van de uitoefening van zijn bediening  

c. hetzij op een minderjarige    

                                                                 

22  Gegevensbank van het Centraal Strafregister. 
23  Invoercodes van de informatie in de gegevensbank 
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d. door misbruik te maken van de kwetsbare toestand waarin het slachtoffer verkeert    

e. door gebruik te maken van listige kunstgrepen, geweld, bedreigingen of enige vorm van dwang  

f. ingeval het leven van het slachtoffer opzettelijk of door grove nalatigheid in gevaar is gebracht   

g. ingeval het misdrijf een ongeneeslijk lijkende ziekte, hetzij een blijvende fysieke of psychische 
ongeschiktheid, hetzij het volledige verlies van een orgaan of van het gebruik van een orgaan, 
hetzij een zware verminking heeft veroorzaakt 

h. ingeval van de betrokken activiteit een gewoonte wordt gemaakt   

i. ingeval het een daad van deelneming aan de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid van een 
vereniging betreft, ongeacht of de schuldige de hoedanigheid van leidende persoon heeft of niet  

j. ingeval het misdrijf de dood van het slachtoffer heeft veroorzaakt zonder het oogmerk te doden  

k. ingeval het een daad van deelneming aan de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid van een 
criminele organisatie betreft  

l. door het aantrekken of gebruiken van een minderjarige om een misdaad of wanbedrijf te plegen  

Deze codes stemmen overeen met de strafbaarstelling mensenhandel en de verzwarende omstandigheden die hier 
aan verbonden zijn (artikel 433quinquies en volgende van het Strafwetboek). 

Deze nieuwe cijfers zijn beschikbaar vanaf 201024. 

Op basis van de veroordelingsgegevens kan volgende informatie worden gegeven: het aantal veroordelingen per 
type misdrijf, de toegepaste straffen en hun niveau. Er moet tevens op worden gewezen dat de geregistreerde 
veroordelingen enkel definitieve beslissingen omvatten. 

2.4.1.  STAND VAN ZAKEN VAN DE GEGEVENSBANK 

Alvorens de cijfers van naderbij te bekijken, dienen enkele voorafgaande opmerkingen omtrent de betrouwbaarheid 

ervan te worden gegeven. Het Strafregister registreert de gegevens op basis van veroordelingsbulletins. Op heden 
bestaat er nog een registratieachterstand van de informatie met betrekking tot 2010.  

De achterstand voor alle veroordelingsbulletins van correctionele rechtbanken en hoven van beroep kan op meer 
dan 15% voor 2010 worden geraamd. Het is dus mogelijk dat meer dan 15% van de veroordelingen van 2010 nog 

niet in de gegevensbank is opgenomen.  

Het is onduidelijk of veroordelingen inzake mensenhandel tot deze ontbrekende 15% behoren, maar het mag niet 

worden uitgesloten. Deze cijfers kunnen dus onderschat geweest zijn.  

                                                                 

24 Op heden zijn enkel cijfers beschikbaar voor 2010. De cijfers voor 2011 zullen in 2013 kunnen worden 
geraadpleegd. 
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2.4.2.  AANTAL VEROORDELINGEN 

In de gegevensbank staan 64 veroordelingen voor feiten van mensenhandel. 

Hoe moet dit cijfer worden geïnterpreteerd? 

In 2009 waren er in totaal 132 gemengde definitieve veroordelingen (mensenhandel + mensensmokkel). Ook al is 

het delicaat verschillende jaren te vergelijken, is 64 veroordelingen voor 2010 (met nog steeds de mogelijkheid op 
een onderschatting ) een cijfer dat binnen de mogelijk geschatte marge ligt. In sommige gerechtelijke 
arrondissementen (met aanzienlijke haven- en spoorinfrastructuur) gaat er specifieke aandacht uit naar de 

mensensmokkelkwestie. Er zou dan eerder geneigd worden tot een evenwichtige of op zijn minst evenredige 
presentatie van de verdeling van de zaken.  

Helaas kan geen informatie over de verdeling van de feiten in functie van het soort uitbuiting worden gegeven. 
Hoewel hiertoe in codes werd voorzien, blijkt uit het onderzoek van de verdeling van veroordelingen dat er zich 
registratiefouten hebben voorgedaan. Niet alle 64 veroordelingen worden in deze subcategorieën onderverdeeld. Er 

zullen nieuwe richtlijnen moeten worden gegeven om de registratie in deze subcategorieën te verplichten.  

Er wordt evenwel vastgesteld dat er in deze rubrieken een 50/50-verdeling bestaat tussen de dossiers van seksuele 

uitbuiting en de dossiers van economische uitbuiting. Op basis van het hierboven vermelde voorbehoud, blijft enige 
voorzichtigheid geboden. 

2.4.3.  ONDERZOEK NAAR DE VERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN 

Op heden is een studie van de verzwarende omstandigheden mogelijk.  

Er moet op worden gewezen dat een veroordeling een of meerdere verzwarende omstandigheden kan omvatten. 
Daarom is het totaal hier groter dan 64. Zo kan een persoon veroordeeld zijn voor mensenhandel, waarbij feiten op 

een minderjarige werden gepleegd en er bedreigingen werden geuit. In dit geval zijn er twee verzwarende 
omstandigheden voor dezelfde veroordeling. 

Op 64 veroordelingen zijn er 107 verzwarende omstandigheden. 



 

 

 39 / 84   

In onderstaande tabel is het resultaat van de extractie opgenomen: 

 

Sommige verzwarende omstandigheden komen helemaal niet voor in de veroordelingen van de gegevensbank. Hun 
aantal is dus nul. Het betreft volgende gevallen: 

 

- De feiten werden gepleegd door een persoon die gezag heeft over het slachtoffer of door een persoon die 

misbruik heeft gemaakt van het gezag of de faciliteiten die zijn functies hem verlenen; 

- de feiten werden gepleegd door een openbaar officier of ambtenaar, drager of agent van de openbare macht 

die handelt naar aanleiding van de uitoefening van zijn bediening; 

- het leven van het slachtoffer werd opzettelijk of door grove nalatigheid in gevaar gebracht; 

- het misdrijf heeft een ongeneeslijk lijkende ziekte, hetzij een blijvende fysieke of psychische ongeschiktheid, 

hetzij het volledig verlies van een orgaan of van het gebruik van een orgaan, hetzij een zware verminking 
veroorzaakt. 

Het meest voorkomende is het feit misbruik te hebben gemaakt van de bijzonder kwetsbare positie waarin het 
slachtoffer verkeert. Het is logisch dat deze verzwarende omstandigheid op kop staat daar het misbruik van de 

kwetsbare positie een typisch element van mensenhandel is. 

De gewoonte verwijst naar een aanhoudend misdrijf. In een derde van de gevallen had de mensenhandelactiviteit in 

hoofde van de daders een constant en repetitief karakter. 

Aantal en type van verzwarende omstandigheden binne n het totaal van 64 veroordelingen  
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Het gebruik van geweld, bedreigingen, listige kunstgrepen staat op de derde plaats. Er moet worden vermeld dat 
geweld of bedreiging in een bepaald aantal gevallen niet meer door mensenhandelaars wordt gebruikt. Wanneer ze 

gebruik maken van deze middelen kunnen ze immers sneller door de overheden worden opgespoord.  

Ten slotte wordt vastgesteld dat de veroordelingen in 16 gevallen betrekking hadden op feiten die op minderjarigen 

werden gepleegd.  

2.4.4.   DE STRAFFEN  

De invoer van informatie in de gegevensbank gebeurt op basis van veroordelingsbulletins (document dat naar het 
Strafregister wordt gestuurd waar verschillende informatie omtrent de veroordeling in terug te vinden is). Een 

veroordelingsbulletin kan een of meerdere hoofdbeslissingen bevatten. Deze beslissingen (straffen) worden 
genomen ten aanzien van een misdrijf of een groep misdrijven (hetgeen vaker het geval is). De straffen die hier 
worden voorgesteld zijn dus straffen die worden uitgesproken ten aanzien van een groep misdrijven waartoe 

minstens een mensenhandelmisdrijf behoort. 

Tabel 1: type beslissingen 

In deze eerste tabel is het type uitgesproken straf voor de 64 veroordelingen opgenomen. Belangrijk is te weten dat 
er tegelijkertijd meerdere beslissingen voor eenzelfde veroordeling inzake mensenhandel kunnen worden genomen 

(gevangenis, geldboeten, verbeurdverklaring, enz.). De ene categorie sluit de andere bijgevolg niet uit. 

 

Er wordt steeds een maximum aan gevangenisstraffen uitgesproken. Op 64 veroordelingen zijn er immers 60 
beslissingen tot opsluiting. Van deze 60 beslissingen waren er 32 met uitstel (gedeeltelijk of volledig; dit detail kan 
niet uit de gegevensbank worden afgeleid).  

In 37,5% van de gevallen werd een verbeurdverklaring uitgesproken. 

Tabel 2: niveau van de straffen 
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In deze tweede tabel worden de gevangenisstraffen opgedeeld in functie van de uitgesproken duur. 

Beslissingen 2010 

minder dan 1 jaar 9 

tussen 1 en minder dan 3 jaar 30 

tussen 3 en minder dan 5 jaar 18 

5 jaar en meer 3 

Totaal 60 

Hoewel de categorie van 1 tot 3 jaar het grootste aantal beslissingen telt (30 in het totaal), moet ook worden 

opgemerkt dat 21 beslissingen betrekking hebben op zwaardere straffen.  

2.5.  TRANSVERSALE VRAAGSTUKKEN 

2.5.1.  SCHIJNHUWELIJKEN 

Schijnhuwelijken zijn uiteraard geen mensenhandel. Het wordt evenwel gebruikt om verblijfstitels te verkrijgen. In 
vroegere dossiers werd vastgesteld dat sommige prostitutienetwerken hiervan gebruik hadden gemaakt. 

De definitie van schijnhuwelijk staat in artikel 146bis van het Burgerlijk Wetboek. Artikel 79bis van de wet van 15 
december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen dat in strafrechtelijke bepalingen ter zake voorziet verwijst tevens naar deze bepaling voor de 
definitie van de strafbaar gestelde handelingen. 

Artikel 146bis van het Burgerlijk Wetboek: “Er is geen huwelijk wanneer, ondanks de gegeven formele 
toestemmingen tot het huwelijk, uit een geheel van omstandigheden blijkt dat de intentie van minstens één van de 
echtgenoten kennelijk niet is gericht op het totstandbrengen van een duurzame levensgemeenschap, maar enkel op 

het bekomen van een verblijfsrechtelijk voordeel dat is verbonden aan de staat van gehuwde.” 

De belangrijkste elementen van deze definitie zijn dus: 

- een geheel van omstandigheden; 

- het ontbreken van de intentie van minstens één van de echtgenoten om een duurzame levensgemeenschap 
tot stand te brengen; 

- het doel om enkel een verblijfsrechtelijk voordeel dat verbonden is aan de staat van gehuwde te bekomen.  
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Derhalve heeft het College van procureurs-generaal een omzendbrief (Col 10/2009 inzake schijnhuwelijken25) en 
een draaiboek met betrekking tot deze problematiek goedgekeurd. 

De omzendbrief strekt ertoe: 

- een inventaris op te stellen van de normen die ter zake van toepassing zijn en de aandacht te vestigen op de 
gevolgen van de inwerkingtreding van het nieuwe artikel 79bis van de wet van 15 december 1980; 

- de rol van de betrokken overheden, van de ambtenaar van de burgerlijke stand, over de procureur des 
Konings, tot de Dienst Vreemdelingenzaken en de politiediensten te verduidelijken; 

- een eenvormig optreden te bepalen. 

Het draaiboek, gebaseerd op het model van het parket van Antwerpen en aangepast door de werkgroep, 

voorgezeten door het Parket-generaal van Bergen en de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid, omschrijft de door de 
verschillende actoren te volgen procedures en de onderlinge contacten op meer gedetailleerde wijze. 

Naast de gegeven richtlijnen die eigen zijn aan de kwestie van schijnhuwelijken, vestigt de omzendbrief ook de 
aandacht op de mogelijkheid om de kwalificatie mensenhandel of mensensmokkel te weerhouden wanneer er 

sprake is van constitutieve elementen van deze misdrijven. 

Er lag in het “programmadossier” mensensmokkel van het Nationaal Veiligheidsplan 2008-2011 een behoorlijke 

nadruk op de strijd tegen het georganiseerde misbruik van wettelijke procedures. De bestrijding van de 
schijnhuwelijken was er een belangrijk deel van. De centrale dienst mensenhandel van de federale politie werkte 
actief mee aan de uitwerking van de hierboven vermelde COL 10/2009. Zodra de krijtlijnen van de richtlijn definitief 

waren, startte de centrale dienst mensenhandel met bewustmakingssessies voor de politiemensen. In verschillende 
arrondissementen bereikten deze sessies de diensten van de burgerlijke stand, de wijkdienst, de lokale en federale 
recherche. Een infosessie van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten kreeg de medewerking vanuit de 

centrale dienst mensenhandel. Doorgaans faciliteerde de referentiemagistraat mensenhandel deze 
informatiesessies. De problematiek schijnhuwelijken kwam systematisch aan bod tijdens de verschillende 
opleidingen, met aanreiking van een handboek met praktische vragenlijst.  

                                                                 

25  Op 1 oktober 2009. 
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Hieronder hernemen we de cijfergegevens met de opgestelde aanvankelijke processen-verbaal. 26 

  2009 2010 

Hulp illegale immigratie 241 222 

Mensensmokkel 283 212 

Schijnhuwelijken 2382 2395 

De Dienst Vreemdelingenzaken speelt ook een actieve rol in het kader van de multidisciplinaire aanpak van 

schijnhuwelijken en van misbruiken van de instelling van het huwelijk (antwoorden op informatieaanvragen door 
de andere betrokken partners, samenwerking met deze partners in het kader van het Nationaal Draaiboek 

Schijnhuwelijken, het nemen van administratieve maatregelen, enz). 

2.5.2.  DE PROBLEMATIEK VAN VALSE DOCUMENTEN 

2.5.2.1. DE CENTRALE DIENST VOOR DE BESTRIJDING VAN VALSHEDEN (CDBV) 

Valse documenten zijn verwant met heel wat soorten criminaliteit, waaronder vanzelfsprekend mensenhandel. 

De CDBV – afdeling valse documenten – ondersteunt de eerstelijnscontrole (gemeentelijke administraties, 

consulaire diensten, politie) bij de authentificatie van voorgelegde documenten aan de hand van een vraag van 
vestiging of een specifiek recht. De Dienst heeft in 2009 trouwens aan 37 gezamenlijke controleoperaties 
deelgenomen en heeft 254 uren opleiding aan politiediensten voor zijn rekening genomen. 

De CDBV heeft tevens een intranet voor de politiediensten opgezet met omschrijvingen van zowel authentieke als 
valse documenten. De beschrijvende fiches die aan de eerste lijn en de nieuwste trends zijn aangepast zijn tevens 

beschikbaar. 

De CDBV heeft tevens bijgedragen tot het opzetten van Checkdoc, een onlinesite aan de hand waarvan een Belgisch 

document kan worden gecheckt.   

Volgens de Dienst moet evenwel worden toegegeven dat de controlekwaliteit van de eerste lijn bijzonder laag of 

zelfs onbestaande is. 

Hiervoor bestaan verschillende redenen, maar de verveelvoudiging van de veiligheden en technologieën, in 

combinatie met de nieuwe modi operandi, zorgen er voor dat de eerstelijnsactoren niet langer over de 
noodzakelijke technische bevoegdheden beschikken. 

Het onderzoek van documenten (of zelfs van een volledig dossier) wordt voor deskundigen voorbehouden. 

Een gewoon technisch onderzoek van een dossier volstaat niet langer. De CDBV heeft op basis van “intelligence” een 

tactisch luik moeten opstellen. 

                                                                 

26  Bron: bijdrage van de Federale Politie 
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Deze aanpak is in een louter administratieve omgeving moeilijk op te zetten. 

De CDBV is zich bewust van deze situatie en heeft voorgesteld een centrale dienst op te richten met alle bevoegde 
interveniënten om niet alleen de meest volledige en betrouwbare antwoorden te leveren maar ook een uniform 
beheer over het hele grondgebied mogelijk te maken. 

2.5.2.2. DE FOD BUITENLANDSE ZAKEN EN DE MONITORING VAN DE AFLEVERING VAN VISUMS 

Wat betreft visumfraude, heeft de DGC (Directie-generaal Consulaire Zaken) binnen haar  

organisatie een dienst monitoring van de visumafgifte door de diplomatieke posten opgericht.  

De monitoring voor het afleveren van visums is voornamelijk gericht op de analyse van de afdeling visums van een 
post. Het betreft een statistische analyse van de gegevens in VisaNet, het onderzoek van de papieren dossiers en de 

studie van de organisatie van de afdeling visums. 

De papieren dossiers bieden een zicht op het naleven van de algemene richtlijnen inzake visums, de opportuniteit 

van de beslissingen en de kwaliteit van de bewijsstukken in de aanvragen. De elektronische analyse toont hoe 
VisaNet wordt gebruikt, wat de aflevertermijnen zijn. Dankzij deze analyse kunnen onder meer ook de verschillende 
categorieën visums, de opzet van de reis, de leeftijdsgroepen, de nationaliteiten worden bestudeerd.  Het 

bestuderen van de organisatie van de afdeling visums is er op gericht na te gaan hoe het personeel en de materiële 
middelen worden ingezet om het afleveren van de visums optimaal te beheren. De dienst monitoring gaat bovendien 
ook op missie in de posten om deze te helpen de visumaanvragen beter te behandelen en na te gaan of de 

basisregels inzake veiligheid worden nageleefd, met name wat betreft het beheer en het gebruik van 
visumvignetten. 

De dienst monitoring ziet er ook op toe dat de informaticatoepassing (VisaNet) die door de Belgische diplomatieke 
en consulaire posten wordt gebruikt voldoende beveiligd is om elke interne fraude te vermijden. Zo werden 

gebruikersprofielen opgemaakt. In functie van het gekozen profiel kan een gebruiker al dan niet een beslissing 
nemen voor een visumaanvraag.  

In 2008 werd de toepassing ook gewijzigd om de meldingslijsten online te kunnen controleren. Deze zijn immers 
niet meer fysiek aanwezig in de posten waardoor elke vervalsing van hun inhoud wordt vermeden. In functie van de 
verschillende gebruikte profielen, is het, sinds 2008, dankzij VisaNet binnen de post ook mogelijk de voortgang van 

een visumaanvraag op te volgen. Zo kan op elk moment worden achterhaald wie een aanvraag heeft ingevoerd, wie 
de beslissing heeft genomen en wie het visum heeft afgedrukt. 

Wijzigingen van gevoelige informatie, zoals namen, voornamen en geboortedata, zijn trouwens enkel beschikbaar 
voor een enkel gebruikersprofiel. Op die manier worden identiteitsvervalsingen vermeden. 

Wat betreft documentenfraude, heeft de DGC een abonnement genomen op Keesing Reference System voor een 
twintigtal diplomatieke en consulaire posten die het vaakst met valse identiteits- en reisdocumenten te maken 
hebben. Dit abonnement telt drie modules: 

Dankzij de Internetmodule Documentchecker van Keesing kunnen de identiteitsdocumenten online worden 
gecontroleerd. Deze onlinegegevensbank beschrijft en verduidelijkt duizenden identiteitsdocumenten uit meer dan 

180 landen en hun voornaamste beveiligingen; 

- De module Passport Alert geeft een algemeen overzicht van de nagemaakte identiteitsdocumenten die 

recentelijk werden gemeld; 
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- De module Learn 2 Verify (Leren controleren) biedt praktische online-informatie om te leren de 
identiteitsdocumenten snel te controleren en te bepalen of de persoon die een document voorlegt wel 

degelijk de persoon is tot wie het document behoort (profilering).  

Elk jaar worden ten slotte consulaire dagen georganiseerd om de consuls de mogelijkheid te bieden hun kennis bij 

te werken en op de hoogte te zijn van de laatste trends inzake de strijd tegen visumfraude.    Tijdens deze dagen 
kunnen de consuls tevens contact opnemen met de diensten die belast zijn met de strijd tegen fraude en 
vervalsingen.  Dezelfde soort contactdagen wordt tweejaarlijks voor de visumagenten georganiseerd. 

2.5.2.3.  DE SOCIALE INSPECTIES (FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG,  
FOD SOCIALE ZEKERHEID, REGIONALE SOCIALE INSPECTIES) 

In het algemeen is de problematiek van de fraude met visums, paspoorten en andere verblijfsdocumenten geen 

actiedomein van de sociale inspectie, maar wel van de (gespecialiseerde) politiediensten. 

Uiteraard trachten de SI tijdens inspecties de eventuele valse verblijfsdocumenten te onderscheppen. Maar dit is een 

moeilijke aangelegenheid daar het de sociale inspecteurs hiervoor ontbreekt aan de nodige kennis en (hulp-
)middelen. 

In 2009-2010 heeft de SI in een aantal gevallen beroep gedaan op de CDBV-D (Centrale dienst voor de bestrijding 
van valsheden) van de Federale politie. Dit gebeurde wanneer ze op voorhand info hadden dat mogelijk personen 
met valse identiteitsdocumenten aan het werk zouden zijn. In de bouwsector was er verscherpte aandacht voor de 

tewerkstelling van Brazilianen met vervalste Portugese identiteitsdocumenten. Ook bij werknemers van Afrikaanse 
origine blijkt extra aandacht noodzakelijk. 

In het kader van de strijd tegen Braziliaanse netwerken, is er bij de SI Brussel bijzondere aandacht uitgegaan naar 
het gebruik van vervalste (Portugese, Italiaanse, Belgische, ...) documenten door arbeiders. Er kwam een 
samenwerking met het departement CDBV-D van de Federale Politie tot stand. Elk tijdens de controles ontdekt 

verdacht document werd door deze dienst aan het onderzoek onderworpen. Zo konden een aantal vervalsingen 
worden ontdekt. 

Bepaalde informatie van de SI Brussel die aan de FGP werd doorgegeven heeft in sommige gevallen geleid tot het 
ontmantelen van werkplaatsen van vervalsers en het onder aanhoudingsbevel plaatsen van deze personen. 

In 2007-2008 werden gerichte controles gedaan om het gebruik van vervalste identiteitskaarten in de Limburgse 
fruitsector te bestrijden (illegaal in het land verblijvende Indiërs maakten gebruik van vervalste identiteitskaarten 

op naam van een bestaande identiteit om op die manier “legaal” te kunnen werken). Deze controles en de erop 
volgende vervolgingen en correctionele veroordelingen hebben hun succes niet gemist. In 2008, en verder in 2009-
2010, is het fenomeen van de meervoudige dimona-meldingen sterk teruggedrongen. Ondertussen is de papieren 

gele identiteitskaart ook vervangen door een elektronische kaart, wat fraude met gemakkelijk te maken 
kleurenkopies en kleurenscans van ID-kaarten uitsluit. 

In andere regio’s situeerden de initiatieven zich vooral in opleiding en kennisverwerving omtrent de detectie van 
vervalste verblijfsdocumenten en vervalste (Franse) identiteitskaarten. In de regio West-Vlaanderen bijvoorbeeld 
werd deze opleiding en kennisverwerving vooral in de praktijk opgedaan (o.m. omdat sociaal inspecteurs zich 

tijdens controles dikwijls laten vergezellen door gespecialiseerde politionele diensten) en was de opgedane 
expertise mede het gevolg van een opleiding (plaatselijk initiatief) in 2008. In 2009-2010 werden op die manier 
meerdere valse stukken door de Sociale Inspectie zelf tijdens controles opgespoord. 

Verder proberen de inspecteurs de nieuwigheden in deze materie zo goed mogelijk op te volgen (artikels over 
bepaalde fraudefenomenen via bv. de newsletter van de federale politie of informatie via het arrondissementele col 

01-platform). 
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2.5.3.  ILLEGALE ADOPTIES 

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 
bescherming van kinderen en de samenwerking inzake internationale 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 het naleven van de fundamentele rechten die het op grond van het internationale recht 

toekomt.  

Om 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 

voor de controle op de naleving van 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 hogere belang 

van het kind en met de fundamentele rechten die het op grond van het internationale recht toekomt; 

- dat de bevoegde overheden van de Staat van herkomst, na onderzoek van de mogelijkheden van plaatsing in 
de eigen Staat, hebben bepaald dat het kind 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 goedkeuring van vader en moeder, wanneer dit vereist is, pas na de geboorte van het 

kind werd gegeven. En dat de geadopteerde die ouder is dan 12 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. 

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 van de voorwaarden en redenen van adoptie, verzamelt de federale centrale 
autoriteit adviezen (adviezen van de Dienst Vreemdelingenzaken, interview van de door de Procureur-generaal 

gestuurde politie, interview en adviezen door de diplomatieke posten) waarmee de echte omstandigheden van de in 
het buitenland uitgesproken adoptie kunnen worden bepaald en de illegale praktijken inzake internationale adoptie 
kunnen worden herkend. 

In 2009 en 2010 heeft de federale centrale autoriteit 921 buitenlandse beslissingen houdende totstandkoming van 
een adoptie erkend en geregistreerd, 164 werden afgewezen. 

Geen enkele erkenningsweigering had evenwel specifiek betrekking op mensenhandel. 

Naar aanleiding van persartikels waarin sprake was van ontvoeringen van Chinese kinderen in de provincie 
Ghizhou, hebben de ter zake bevoegde Belgische overheden in juli 2009 de Chinese overheid om verduidelijking 
gevraagd omtrent deze kinderen die wederrechtelijk aan hun familie werden onttrokken en naar het buitenland zijn 

vertrokken om er te worden geadopteerd. 

Naar aanleiding van de aardbeving in Haïti in januari 2010, hebben de Belgische overheden ingestemd met de 

overbrenging naar België van Haïtiaanse kinderen die voor de aardbeving reeds in een adoptieprocedure zaten, ook 
al was deze in Haïti nog niet afgerond. Dit had betrekking op slechts veertien kinderen tussen 1 en 8 jaar oud. 
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Overeenkomstig de aanbevelingen van internationale organisaties (International Social Service, Conferentie van 
Den Haag, Unicef), hadden de Belgische overheden, in afwachting dat de overheden van deze Staat de nodige 

garanties voor de procedure konden toepassen, tegelijkertijd beslist elke nieuwe adoptieprocedure in dit land op te 
schorten. 

Deze ramp vormde de gelegenheid voor de Belgische overheden om er op te wijzen dat de internationale 

overeenkomsten de adoptie van kinderen uit landen in oorlog of die een natuurramp hebben ondergaan, verbiedt. 
Er is immers niet aan de voorwaarden voldaan om met zekerheid te stellen dat de kinderen wel degelijk wees zijn 
en geadopteerd kunnen worden. 

2.5.4.  “AU PAIR” 

Om in België als au pair te mogen verblijven moeten buitenlandse jongeren over een geldige arbeidskaart 

beschikken. Die voorwaarde geldt niet voor onderdanen van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (de 
landen van de Europese Unie en Ijsland, Noorwegen en Liechtenstein) en Zwitserland. 

De Belgische gastgezinnen moeten een arbeidsvergunning en een arbeidskaart B aanvragen als ze een au pair-

jongere in hun gezin willen opnemen. Op basis van die arbeidsvergunning kan de jongere een visum aanvragen. 

Deze vorm van tewerkstelling is zeer atypisch, het gaat in hoofdzaak om studerende jongeren die de kans krijgen 
een andere taal te leren. Klachten komen zelden door tot sociale inspectiediensten. Bovendien speelt alles zich af in 

de (private) gezinssfeer en in geval van controle worden sociale inspecteurs geconfronteerd met de 
onschendbaarheid van de woning. Om toegang te verkrijgen tot dergelijke woonplaatsen moeten inspecteurs al mits 
een gemotiveerde aanvraag een toelating bekomen van de rechter hetgeen slechts voor zwaarwichtige inbreuken 

wordt toegstaan.   

Overigens worden wel sporadische controles uitgevoerd door de regionale inspectiediensten van de Vlaamse 

gemeenschap, Brusselse en Waalse gewest naar aanleiding van het afleveren van de arbeidskaart. 

2.5.5.  TEWERKSTELLING IN PRIVÉDIENST VAN EEN DIPLOMAAT 

Naast het feit dat het ook hier om tewerkstelling in private huishoudens gaat (beschermde woonplaats) geldt ook in 

veel gevallen een of andere vorm van strafrechtelijke immuniteit, hetgeen betekent dat dergelijke werkgevers niet 
het voorwerp kunnen zijn van strafrechtelijke opsporingen, onderzoeken of vervolging in België.  

In de praktijk worden echter de laatste jaren heel wat klachten opgelost door een doorgedreven samenwerking 

tussen de FOD Buitenlandse Zaken en het Toezicht op de sociale wetten. Samen hebben beide diensten een 
klachtenprocedure uitgewerkt die sterk gepromoot en bekendgemaakt werd in diplomatieke en consulaire middens, 
op de website Diplobel enz. 

Tevens heeft Toezicht op de sociale wetten, in samenwerking met de Dienst protocol van de FOD Buitenlandse 
Zaken, meertalige folders opgesteld inzake de rechten van het huishoudpersoneel en de personen tot wie zich te 

wenden in geval van problemen. Deze folders worden op ruime schaal verspreid binnen de FOD’s en de co-partners. 
Daarnaast werd ook een model van arbeidsovereenkomst ter beschikking gesteld van deze buitenlandse 
werkgevers. Door deze preventieve acties wordt aan de sector meer en meer duidelijk gemaakt welke 

verplichtingen op sociaalrechtelijk vlak moeten nageleefd worden in België. Dergelijke publicitaire initiatieven 
hebben een voordien ongekende mogelijkheid geopend voor vraagstelling aan de inspectie, waarvan regelmatig 
gebruik wordt van gemaakt. 

De klachtenprocedure waarvan sprake verloopt via nationale contactpersonen, enerzijds van de Dienst protocol van 
Buitenlandse Zaken, anderzijds van Toezicht op de sociale wetten (in de persoon van de directeur-generaal met 
name). Elke anomalie, klacht of misbruik die aan Toezicht op de sociale wetten wordt gemeld, wordt samen met de 

Dienst protocol besproken. Via interne bemiddeling, soms terechtwijzing en regularisatievoorstellen tracht 
laatstgenoemde dienst de betrokken werkgevers ertoe te bewegen zich in regel te stellen.  
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2.6.  CONCLUSIES 

Op het vlak van opsporingen en vervolgingen worden dankzij de verschillende overlegmechanismen tussen 
terreinactoren concrete resultaten geboekt in termen van het openen van dossiers, zowel op het vlak van 

economische als seksuele uitbuiting. 

De door Col 01/07 ingestelde coördinatievergaderingen vergemakkelijken de planning van operaties of de 

informatie-uitwisseling. Er wordt evenwel vastgesteld dat de vergaderingen al naargelang het gerechtelijke 
arrondissement niet met dezelfde regelmaat worden georganiseerd. 

De sociale inspecties wijzen trouwens op de moeilijkheid om de complexe structuren van sommige 
mensenhandelaars te identificeren en te vatten. Steeds vaker wordt het gebruik van fictieve vennootschappen, het 
gebruik van “valse zelfstandigen” en fictieve detacheringen vastgesteld. 

In dit soort gevallen schuilt de moeilijkheid in het aantonen van het “niet-zelfstandige” karakter van de uitgeoefende 
activiteit of het feit dat de omstandigheden van de detachering overeenkomen met illegale situaties (dit vergt een 

informatie-uitwisseling tussen de betrokken landen. Dit verloopt niet altijd optimaal en vergt sowieso de nodige 
tijd). 

Hiervan uitgaande moet de nadruk worden gelegd op het belang van de informatie aan de eerstelijnsactoren, meer 
bepaald de sociale inspecteurs die moeite kunnen ondervinden bij het identificeren van een mogelijk slachtoffer van 
mensenhandel (hun belangrijkste opdracht is immers de kwestie van de al dan niet rechtmatigheid van het 

uitgeoefende werk). In diezelfde zin moeten de opleidingen de nadruk leggen op de analyse van nieuwe vormen van 
fictieve constructies die gevallen van mensenhandel kunnen verhullen. 
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3.  BESCHERMING VAN DE SLACHTOFFERS  

De bescherming van de slachtoffers is vanzelfsprekend een centraal aspect in het beleid van de strijd tegen 
mensenhandel. Er moet worden opgemerkt dat de bevoegde ministers in 2008 een gemeenschappelijke 

omzendbrief inzake de invoering van een multidisciplinaire samenwerking met betrekking tot de slachtoffers van 
mensenhandel en/of van bepaalde zwaardere vormen van mensensmokkel hebben goedgekeurd.  

In deze tekst wordt de te volgen procedure bepaald inzake de opvang van en de begeleiding van slachtoffers van 
mensenhandel door de gespecialiseerde centra en de toekenning van verblijfstitels in kader van de toepassing van 
artikelen 61/2 tot 61/5 van de wet van 15 december 1980. Deze is tevens gericht op het verzekeren van een 

uniforme manier van werken tussen de terreinactoren en biedt verschillende antwoorden op specifieke situaties, 
zoals de te ondernemen stappen in geval van uitbuiting in een diplomatiek milieu. 

Kenmerkend voor 2009 en 2010 was de toepassing van dit instrument. Er werd een evaluatie opgezet door het BIC 
die in de tweede helft van 2010 van start is gegaan. De resultaten van deze evaluatie zullen in het verslag 2011-2012 
worden uiteengezet. 

3.1.  HET AFLEVEREN VAN VERBLIJFSTITELS EN HET WERK VAN DE DIENST  
 VREEMDELINGENZAKEN  

Volgende tabellen geven de activiteit van de Dienst Vreemdelingenzaken weer in het kader van de toepassing van de 

multidisciplinaire omzendbrief inzake de invoering van een multidisciplinaire samenwerking met betrekking tot de 
slachtoffers van mensenhandel en/of van bepaalde zwaardere vormen van mensensmokkel (2008). 

De gegevens in dit verslag komen van de Dienst Vreemdelingenzaken. 

3.1.1.  GEGEVENS MET BETREKKING TOT 2009 

In zijn rapport van 2006 heeft de DVZ opgemerkt dat de sector van de economische uitbuiting de sector van de 

prostitutie voor de eerste keer met enkele eenheden verdrongen had.  

In 2007 was deze tendens een vloedgolf geworden. De economische sector was goed voor bijna 65% van het totaal 

(114 gevallen op een totaal van 178). 

In 2008 bleef de economische sector belangrijk, met een lichte daling. De aandacht moest vooral gevestigd worden 

op de toename van de “smokkel” (9 gevallen in 2007, 21 gevallen in 2008). Dit was een gevolg van de wijziging van 
de wettelijke bepalingen, die nu duidelijk de mensensmokkel definiëren in artikel 77bis van de wet van 
15/12/1980, en de verzwarende omstandigheden, in artikel 77 quater, 1° tot 5° van dezelfde wet. 

Het jaar 2009 werd gekenmerkt door de algemene daling van het aantal personen, dat het beschermingsstatuut 
effectief bekomen hadden. 
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Tabel 1 : Sectoren van uitbuiting en leeftijd 

 Diversen Bedelarij Economisch Smokkel Prostitutie Totaal 

<18 1  5 5 1 12 

18-25 2  8 7 16 33 

26-30   15 3 14 32 

+30 1  31 2 13 47 

Totaal 4  59 17 44 124 

 

Tabel 2 :Overzicht minderjarige slachtoffers van mensenhandel in 2009  

Nationaliteit Geboortedatum 
Sectoren van 

uitbuiting 

Huidig 

document 

januari 2010 

Geslacht Statuut Huisvesting 

Somalië 1992 smokkel 
A-kaart 

14/07/2010 
vrouwelijk 

NBMV 
slachtoffer 

Payoke 

Irak 1992 smokkel 
AI 

25/01/2010 
vrouwelijk 

NBMV 

asielzoeker 

LOI van 

Kraainem 

Irak 1991 smokkel 
AI 

25/01/2010 
mannelijk 

NBMV 

asielzoeker 

LOI van 

Kraainem 

Irak 1992 smokkel  mannelijk 

NBMV 

voormalige 

asielzoeker 

Is niet meer 

ingeschreven 

Brazilië 1992 
Economisch 

(manege) 

A-kaart 

10/03/2010 
mannelijk 

Begeleide 

minderjarige 

(ouders) 

slachtoffer 

Privé-adres, 

met ouders 
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Kenia 1993 diversen 
A-kaart 

25/05/2010 
vrouwelijk 

NBMV 

slachtoffer 

Espéranto 

Polen 2002 
prostitutie 

(moeder) 

A-kaart 

21/06/2010 
mannelijk 

Kind van 

slachtoffer 
Pag-asa 

Irak 2008 smokkel IK kind mannelijk 
Kind van 

slachtoffer 

Privé-adres, 

met ouders 

Spanje 2006 economisch 
AI 

28/01/2010 
vrouwelijk 

Kind van 

slachtoffer 

(Colombia) 

Payoke 

Spanje 2008 economisch 
AI 

28/01/2010 
vrouwelijk 

Kind van 

slachtoffer 

(Colombia) 

Payoke 

Spanje 2009 economisch 
AI 

28/01/2010 
mannelijk 

Kind van 

slachtoffer 

(Colombia) 

Payoke 

Afghanistan 1993 smokkel 
AI 

21/03/2010 
mannelijk 

NBMV, maar 

volgens 

leeftijdstest 

meerderjarig 

Espéranto 

Brazilië 2008 Economisch IK kind vrouwelijk 
Kind van 

slachtoffer 
Surya 

 

Opmerkingen 

Tijdens de eerste aanvraag van een centrum voor de begeleiding van slachtoffers van MH die aan de dienst MINTEH 

was gericht werden 13 personen als minderjarige geregistreerd.  

Er moet echter meer uitleg worden verstrekt in verband met dit cijfer : 

- één persoon werd als meerderjarige geïdentificeerd door de Dienst Voogdij en moet dus uit deze tabel 

verwijderd worden; 

- 3 Iraakse NBMV’s, slachtoffers van smokkel, hadden ervoor gekozen om de asielprocedure voort te zetten 

en hebben dus niet het voorwerp uitgemaakt van een toekenning van een document, overeenkomstig de 

artikelen 61/2 en volgende, alhoewel ze oorspronkelijk gesignaleerd werden door een 

begeleidingscentrum; 
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- 1 minderjarige werd, in het kader van een geval van economische uitbuiting (manege), net zoals zijn ouders 
als slachtoffer beschouwd; 

- 6 minderjarigen waren kinderen van slachtoffers, maar werden zelf niet als slachtoffer beschouwd; 

- 2 NBMV’s werden als slachtoffer beschouwd en hebben in dit kader documenten bekomen. Ze werden ten 
laste genomen door Payoke en één van hen verbleef in Esperanto. 

Andere kinderen, kinderen van slachtoffers, werden niet in deze tabel vermeld omdat ze a posteriori gesignaleerd 
werden door de centra. Deze kinderen bekwamen steeds verblijfsdocumenten, ofwel om humanitaire redenen, 
ofwel omdat ze aan de voorwaarden voor gezinshereniging voldeden.  

Tabel 3: Sectoren van uitbuiting en geslacht 

 Diversen Bedelarij Economisch Smokkel Prostitutie Totaal 

M 3  16 5 41 65 

V 1  43 12 3 59 

Totaal 4  59 17 44 124 

De economische sector bleef de belangrijkste sector in 2009. Proportioneel gezien was de sector van de prostitutie 

beter vertegenwoordigd dan tijdens de voorgaande jaren. 

Tabel 4 : Sectoren van uitbuiting en de meest voorkomende nationaliteiten 

 Diversen/bedelarij Economisch Smokkel Prostitutie Totaal 

China  12 2  14 

Brazilië  9  3 12 

Bulgarije    7 7 

Thailand    6 6 

Ook in 2009 onderscheidden China en Brazilië zich. Er waren echter niet veel andere nationaliteiten die een 

opmerkelijke groep vormen. 
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Tabel 5 :Onderzoek van de verschillende verblijfstitels die werden afgegeven  

De volgende tabellen tonen het totaal aantal documenten die in 2009 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 werden afgegeven, buiten de MH-procedure in de strikte zin van het woord (d.w.z. 

hoofdzakelijk om humanitaire redenen of stopprocedure).    

Attest	van	

immatriculatie	

BGV	45	

dagen/MH	
13	

Onbeperkt	

BIVR/humanitair	

Tijdelijk	

BIVR/MH	

Tijdelijk	

BIVR/humanitair	

120 18 26 42 103 11 

 

Onbeperkt	

BIVR/MH	

Verlenging	tijdelijk	

humanitair	BIVR	

Verlenging	attest	

van	immatriculatie	

Verlenging	

BGV/MH	

Verlenging	tijdelijk	

BIVR/MH	
TOTAAL	

73 117 16 3 536 1.065 

 

3.1.2.  GEGEVENS MET BETREKKING TOT 2010 

De Dienst Vreemdelingenzaken beschikt sinds 2010 ook over een nieuwe presentatie- en analysemethode van de 

gegevens. De resultaten worden hieronder weergegeven waarbij rekening moet worden gehouden met volgende 
opmerkingen: 

Verschillende gegevens bestaan niet in elektronische vorm en werden dankzij “manueel” compilatiewerk bekomen. 
Het doel van deze oefening is om een idee te hebben van de situatie van de MH-dossiers, maar ook om het type 

element te bepalen dat we nodig zouden hebben om in voorkomend geval een aanpassing van statistische gegevens 
te vragen. De gegevens werden op 15/06/2012 geregistreerd. 

De gegevens worden per jaar voorgesteld. Elk jaar is in vier delen onderverdeeld: 

- De globale voorstelling van de cijfers voor het jaar (vanuit een statistisch standpunt bestaan deze gegevens 
al) � cf. jaarverslag 

- De verdeling per opvangcentrum en per sector 

- De dossiers waarvoor de procedure werd stopgezet. Dit deel omvat de sectoren, de nationaliteiten, het type 

stopzetting (parket, terugkeer naar het land van herkomst, stopzetting centrum, enz.) en het document van 
de persoon op het moment van de stopzetting van de MH-procedure.  

- De inlichtingen met betrekking tot de minderjarigen die in de procedure zijn gestapt.  

Ter info: bij de afsluiting van de procedure worden zeer weinig bevelen om het grondgebied te verlaten afgegeven. 

Dit kan door verschillende elementen verklaard worden:  

- Stopzetting terwijl de persoon een BGV (45 dagen) ontvangen heeft. 
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- De persoon verblijft in een van de drie centra. Het gaat om een algemeen adres. Bovendien is het moeilijk 

om in een centrum voor slachtoffers de opvolging van een BGV te verzekeren.  

- De persoon is teruggekeerd naar zijn land van herkomst. 

- De persoon heeft het centrum verlaten, zonder een adres achter te laten. 

- Voor de persoon loopt er een andere procedure (bv. : ontvankelijke 9ter).  

3.1.2.1. NIEUWE DOSSIERS 2010 

 

Eco Prost Varia Smokkel Bedelarij Organen Totaal

Sectoren van uitbuiting 72 43 6 14 2 0 137
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Tabel 1 :Sectoren van uitbuiting en leeftijd: 

 Economisch Prostitutie Varia Smokkel Bedelarij Totaal 

<18 0 6 1 1 1 9 

18-25 6 21 1 5 0 33 

26-30 25 7 3 4 0 39 

+30 41 9 1 4 1 56 

Totaal 72 43 6 14 2 137 

Tabel 2 : Sectoren van uitbuiting en geslacht: 

 Economisch Prostitutie Varia Smokkel Bedelarij Totaal 

V 12 42 2 1 1 58 

M 60 1 4 13 1 79 

Totaal 72 43 6 14 2 137 

Tabel 3: Sectoren van uitbuiting en de meest vertegenwoordigde nationaliteiten: 

 Bedelarij Varia Economisch Smokkel Prostitutie Totaal 

China  1 10  2 13 

Roemenië 2    12 14 

Bulgarije   11  16 27 

Marokko  3 17   20 

India   4 7  11 

 



 

 

 56 / 84   

3.1.2.2. VERDELINGEN NIEUWE DOSSIERS PER CENTRA 2010 

 

a) PAG-ASA: 

 Eco Seksuele Varia Smokkel Bedelarij Organen Totaal 

Januari 2  1    3 

Februari 2      2 

Maart 1 2 1    4 

April  2     2 

Mei 1 1     2 

Juni  4  2   6 

Juli 1   2   3 

Augustus 3    2  5 

September 2 4     6 

Oktober  1     1 

November 4 1     5 

December 1 1     2 

TOTAAL 17 16 2 4 2 0 41 

 

  

Pag Asa; 41

Surya; 45

Payoke; 51
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b) Sürya: 

 Eco Seksuele Varia Smokkel Bedelarij Organen Totaal 

Januari 2      2 

Februari 5 1     6 

Maart 4 1  1   6 

April 6   1   7 

Mei 4      4 

Juni 4      4 

Juli 2      2 

Augustus 1  2    3 

September 3  1    4 

Oktober 5      5 

November 1  1    2 

December       0 

TOTAAL 37 2 4 2 0 0 45 

 

c) Payoke: 

 Eco Seksuele Varia Smokkel Bedelarij Organen Totaal 

Januari 2 3     5 

Februari 2 4     6 

Maart 8 4     12 

April 1 1     2 

Mei 1 1     2 

Juni  3  2   5 

Juli  3  4   7 

Augustus  2  1   3 

September  3     3 

Oktober 1   1   2 

November 1      1 

December 2 1     3 

TOTAAL 18 25 0 8 0 0 51 
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3.1.2.3. SITUATIE VAN DE DOSSIERS 

Toekenning statuut definitief slachtoffer, B-kaart:  

Momenteel hebben 17 dossiers die in 2010 ingediend werden het voorwerp uitgemaakt van een afgifte van een B-

kaart in het kader van de MH-procedure. 

Stopzetting MH-procedure voor het bekomen van een B-kaart MH: 

 

  

Eco Prost Varia Smokkel Bedelarij

Pag Asa 17 16 2 4 2

Surya 37 2 4 2 0

Payoke 18 25 0 8 0
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 Landen van herkomst voor de stopzettingen terugkeer land van herkomst: 

 
 

Landen van herkomst voor stopzettingen centra:  

 

  

Roemenië; 4

Bulgarije; 8

Brazilië 2

Slowakije; 1

Pakistan; 1

Tsjechische Rep.; 1

Roemenië; 8

China; 
1

Bulgarije; 5

Noord-Korea; 1
Polen ; 2
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Sector voor de stopzettingen parket: 

 

economisch; 9

prostitutie; 4

varia; 1
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Tabel 1: Documenten op het moment van de stopzetting van de MH-procedure: 

 Parket Centrum 
Terugkeer land van 

herkomst 
TOTAAL 

BGV 45 dagen 2 3 3 8 

AI 3 10 13 26 

1ste BIVR 2 1 1 4 

Verlenging CIRE 7 3  10 

Totaal 14 17 17 48 

Opmerking : twee personen die als slachtoffers geseind werden waren in het bezit van een verblijfsdocument dat in 

het kader van een andere procedure werd toegekend, zodat er in de bovenstaande tabel een verschil van 2 
eenheden is. 

3.1.2.4. MINDERJARIGEN 

In 2010 zijn 9 personen als minderjarige in de procedure gestapt.  

Begeleide minderjarige: 

Geboortedatum Nationaliteit Geslacht Sector Begeleid Situatie 

2007 Roemenië V Prostitutie JA 
Stopzetting 

parket 

2002 Roemenië V Bedelarij JA 
Terugkeer land 
van herkomst 

2000 Iran M Smokkel JA 
Procedure loopt 

nog 

2003 Bulgarije V Prostitutie NEE 
Terugkeer land 
van herkomst 

1996 Bulgarije V Prostitutie NEE 
Terugkeer land 
van herkomst 

1997 Bulgarije V Prostitutie NEE 
Terugkeer land 
van herkomst 

Niet-begeleide minderjarigen:  

Geboortedatum Nationaliteit Geslacht Sector Begeleid Situatie 

1993 Brazilië V Prostitutie NEE Procedure loopt nog 

1994 Oekraïne V Prostitutie NEE Procedure loopt nog 

1997 Macedonië V Varia NEE 
Stopzetting parket, vervolgens 

NBMV-procedure 
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3.2.  OPVANG EN OPVOLGING VAN SLACHTOFFERS DOOR DE GESPECIALISEERDE  
 OPVANGCENTRA 

Voor de onderzochte jaren hebben de 3 gespecialiseerde opvangcentra (PAG-ASA, Payoke, Sürya) voor volgende 

nieuwe begeleidingen ingestaan: 

 PAG-ASA Payoke Sürya 

2009 50 63 45 

2010 45 53 43 

 Bronnen: Gespecialiseerde opvangcentra inzake mensenhandel 

 

3.2.1. VASTGESTELDE UITBUITINGSTYPES 

Vastgestelde uitbuitingstypes - 2009 

 PAG-ASA Payoke Sürya 

Seksuele uitbuiting 13 39 4 

Economische uitbuiting 25 15 36 

Uitbuiting van de bedelarij 0 0 0 

Dwingen tot het plegen van een 
wanbedrijf 

0 0 0 

Organenzwendel 0 0 0 

Zware mensensmokkel 10 9 5 

Overige 2 0 0 

Vastgestelde uitbuitingstypes - 2010 

 PAG-ASA Payoke Sürya 

Seksuele uitbuiting 14 24 6 

Economische uitbuiting 23 25 30 

Uitbuiting van de bedelarij 1 0 0 

Dwingen tot het plegen van een 
wanbedrijf 

0 0 3 

Organenzwendel 0 0 0 

Zware mensensmokkel 7 4 4 

Overige 0 0 0 

 Bronnen: Gespecialiseerde opvangcentra inzake mensenhandel 
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Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen de personen die naar de opvangcentra worden georiënteerd en de 
daadwerkelijk uitgevoerde begeleidingen. Een bepaald aantal personen dat naar de opvangcentra wordt verwezen 
weigert de opvolgingsvoorwaarden.  Voor anderen kan de situatie gewoonweg niet met mensenhandel worden 

gelijkgesteld. 

Zo heeft PAG-ASA in 2010 326 meldingen ontvangen met betrekking tot personen die het slachtoffer van 

mensenhandel zouden kunnen zijn. In totaal werden echter 50 begeleidingen daadwerkelijk opgestart. In 2010 heeft 
Sürya 154 meldingen ontvangen. 

In onderstaande tabellen zijn de gegevens voor uitgevoerde begeleidingen opgenomen. 

3.2.2. NATIONALITEIT VAN DE BEGELEIDE SLACHTOFFERS 

Gegevens 2009 

2009 PAG-ASA Payoke Sürya a % 

Duitsland 1   1 0,68 

Ecuador  1  1 0,68 

Ethiopië 1   1 0,68 

Frankrijk 1   1 0,68 

Hongarije  1  1 0,68 

Indonesië  1  1 0,68 

Kosovo   1 1 0,68 

Mauritius 1   1 0,68 

Roemenië 1   1 0,68 

Servië   1 1 0,68 

Sri Lanka  1  1 0,68 

Togo   1 1 0,68 

Oekraïne  1  1 0,68 
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FYROM   1 1 0,68 

Onbekend 1   1 0,68 

Afghanistan   1 1 0,68 

Guinee   2 2 1,35 

Kenia 1 1  2 1,35 

Slowakije 2   2 1,35 

Tunesië 1 1 1 3 2,03 

Turkije   2 2 1,35 

Albanië 1 3  4 2,70 

Algerije 1  2 3 2,03 

België  2 1 3 2,03 

Colombia 1 2  3 2,03 

Irak 3   3 2,03 

Pakistan 2 1  3 2,03 

Rusland 2 1  3 2,03 

Sierra 
Leone 

3   3 2,03 

Somalië  2 1 3 2,03 

Kameroen  2 2 4 2,70 

Polen 1 2 1 4 2,70 

Iran 2 3  5 3,38 
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Nigeria  5  5 3,38 

Senegal 1 2 2 5 3,38 

Thailand  6  6 4,05 

India 4 2 2 8 5,41 

Bulgarije 3 6  9 6,08 

Brazilië 3 5 3 11 7,43 

China 3 3 12 18 12,16 

Marokko 9 5 4 18 12,16 

 49 59 40 148 100,00 

 

 

Aantal slachtoffers per nationaliteit – de eerste 9  vertegenwoordigde 
nationaliteiten  
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Gegevens 201027 

2010 PAG-ASA Payoke Sürya a % 

Nederlandse Antillen  1  1 0,71 

Congo 1   1 0,71 

Noord-Korea   1 1 0,71 

Kroatië   1 1 0,71 

FYROM  1  1 0,71 

Guinee  1  1 0,71 

Hongarije  1  1 0,71 

Jordanië   1 1 0,71 

Lesotho 1   1 0,71 

Namibië  1  1 0,71 

Niger 1   1 0,71 

Pakistan   1 1 0,71 

Slowakije  1  1 0,71 

Sri Lanka 1   1 0,71 

Tsjechië  1  1 0,71 

Albanië 1 1  2 1,42 

                                                                 

27 In de grafische weergave van zowel 2009 als 2010 werd er willekeurig voor gekozen bij de 9e of 8e reeks te 
stoppen. Deze keuze kan worden verklaard doordat er in 2010 bijvoorbeeld 7 staten een a van 3 hadden en dat 
deze 7 nationaliteiten, bij staten met meer dan 4 gevallen, in de grafiek hadden moeten worden opgenomen 
waardoor de leesbaarheid werd bemoeilijkt. 
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Ghana 1  1 2 1,42 

Servië   2 2 1,42 

Turkije 1  1 2 1,42 

Oekraïne  1 1 2 1,42 

Algerije   3 3 2,13 

België 1  2 3 2,13 

Egypte 3   3 2,13 

Iran  3  3 2,13 

Nigeria 2 1  3 2,13 

Polen 2 1  3 2,13 

Tunesië 3   3 2,13 

Brazilië 2 1 1 4 2,84 

Thailand 1 3  4 2,84 

Bangladesh 1  4 5 3,55 

India 4 7 2 13 9,22 

China 2 8 4 14 9,93 

Roemenië 6 6 2 14 9,93 

Marokko 7  10 17 12,06 

Bulgarije 4 14 6 24 17,02 

 45 53 43 141 100,00 
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3.2.3.  SAMENWERKING MET DE DEELSTATEN 

Er moet ook worden vermeld dat sommige instellingen/diensten van de deelstaten met de gespecialiseerde centra 
voor de opvang van slachtoffers van mensenhandel samenwerken. 

In het Vlaamse Gewest werken de Vlaamse Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) in Brussel samen met PAG-

ASA (gespecialiseerd centrum voor de opvang van slachtoffers van mensenhandel - Brussel) omtrent de 
mensenhandelproblematiek. Geen enkele specifieke activiteit van de CAW is louter gericht op de slachtoffers van 
mensenhandel. Deze slachtoffers kunnen evenwel beroep doen op hun diensten (bijvoorbeeld voor wat betreft de 

opvang van daklozen). 

Asmodee, een subactiviteit van het CAW De Terp in Antwerpen, biedt slachtoffers van mensenhandel een 

residentiële werking aan die er op gericht is vrouwen die het slachtoffer zijn van internationale mensenhandel op te 
vangen. Deze slachtoffers worden louter door Payoke begeleid (gespecialiseerd centrum voor de opvang van 
slachtoffers van mensenhandel – Antwerpen). Om van dit hulpaanbod te kunnen genieten, moeten de slachtoffers 

elke band met de uitbuiter(s) verbreken, meewerken aan het gerechtelijk onderzoek en omkaderd worden door 
Payoke. Bovendien zijn er, in samenwerking met Vluchtelingenwerk Vlaanderen en CAW De Terp, twee plaatsen 
voor vrouwelijke asielaanvragers. Asmodee biedt onder meer steun om traumatiserende ervaringen te overwinnen, 

schenkt aandacht aan de sociale vaardigheden en tracht de bezoekers vertrouwd te maken met de geldende normen 
en waarden in onze maatschappij. Hiertoe is de sector van de hulpverlening toegankelijker en worden zorgen op 
maat verleend. 

De Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) worden soms geconfronteerd met situaties van vermoeden van 
mensenhandel of mensensmokkel (bv. ook gedwongen huwelijken van jonge meisjes, met een “ontvoering”, al dan 

Aantal slachtoffers per nationaliteit (in 2010) – d e eerste 8 vertegenwoordigde 
nationaliteiten  
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niet naar het buitenland, tot gevolg).  In uitzonderlijke gevallen zijn er ook situaties van illegale adoptie. Het aantal 
gevallen is niet gekend. 

In deze situaties zal het CLB trachten om op zijn minst de situatie te verhelpen door samen te werken met 
bijvoorbeeld een Comité voor Bijzondere Jeugdzorg of een Vertrouwenscentrum Kindermishandeling en/of, indien 

nodig, beroep te doen op crisishulp. 

 

3.3. INTERVENTIE VAN DE COMMISSIE VOOR HULP AAN SLACHTOFFERS  
VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN OCCASIONELE REDDERS. 

3.3.1.  ALGEMENE CONTEXT 

De wet van 1 augustus 1985 voorziet sinds 9 januari 2004 28 in een tussenkomst voor slachtoffers zonder geldige 
verblijfstitel op voorwaarde dat zij naderhand van de Dienst Vreemdelingenzaken een verblijfsvergunning van 

onbepaalde duur verkregen in het kader van een onderzoek wegens mensenhandel. Artikel 10, a van de wet van 30 
december 2009 houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (II) schafte de nationaliteitsregels/vereisten voor 
slachtoffers van opzettelijke gewelddaden af.29 

De Commissie heeft niet de bevoegdheid om zelf een onderzoek te voeren naar de omstandigheden van de 

gewelddaad. Zij baseert zich naar wat de strafrechter heeft beslist. De strafrechter zal zich uitspreken over de aan de 
uitbuiter ten laste gelegde mensenhandel en over de gewelddaad die de ernstige schade heeft veroorzaakt. Een 
definitieve uitspraak geldt ‘erga omnes’. 

De Commissie kan tevens alle nuttige onderzoeken laten uitvoeren en iedere overheid om inlichtingen vragen 
aangaande de financiële, sociale en fiscale toestand zowel van de dader als van het slachtoffer. 

De financiële tegemoetkoming die door de Commissie wordt toegekend maakt geen recht op schadeloosstelling uit, 
zoals voorzien in artikel 1382 van het burgerlijk wetboek noch zoals voorzien conform het sociaal zekerheidsrecht. 

Dat het een volledig op zichzelf staande vergoeding betreft blijkt uit diverse elementen: 

- de tegemoetkoming wordt toegekend vanuit de filosofie van een solidariteit van de maatschappij/overheid 

ten aanzien van de slachtoffers of hun nabestaanden van opzettelijke geweldmisdrijven, in casu van 
slachtoffers van mensenhandel en mensensmokkel én hun nabestaanden; 

- de bevoegdheid tot toekenning van deze financiële tegemoetkoming werd niet aan de gewone rechtbanken 
toegekend, doch aan een specifiek daartoe opgericht administratief rechtscollege; 

- een specifieke rechtspleging is voorzien; 

- er is een limitatieve opsomming zowel wat betreft de rechthebbenden, als de schadeposten waarvoor 

tussenkomst kan worden gevraagd. 

Er dient tevens benadrukt te worden dat de Commissie geval per geval onderzoekt en oordeelt ‘in billijkheid’. 

                                                                 

28 Wet van 26 maart 2003 houdende de voorwaarden waaronder de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van 
opzettelijke gewelddaden een hulp kan toekennen. 

29 Zie hierover P. VERHOEVEN en L. VULSTEKE, Het Fonds voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden 
en aan occasionele redders, Gent, Larcier, 2011, p. 93. 
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Voor het overige dient verwezen te worden naar artikel 31 van de wet van 1 augustus 1985 dat bepaalt:  

“ De Commissie kan een financiële hulp toekennen aan: 

1. Personen die ernstige lichamelijke of psychische schade ondervinden als rechtstreeks gevolg van een 

opzettelijke gewelddaad.” 

 

Een opzettelijke gewelddaad bestaat uit een materieel element en een moreel element. 

 
Het materieel element is de handeling of de gedraging die met de omschrijving ‘gewelddaad’ overeenstemt. 
Het is de uiterlijk waarneembare verschijningsvorm van de gewelddaad. Noch de voorbereidende werken 

noch de wettekst geven een definitie van de notie ‘gewelddaad’. Volgens de rechtspraak van de Commissie 
bestaat het materieel element uit de aanwending van geweld tegen een persoon.  

 
De Commissie definieert het materieel bestanddeel van de opzettelijke gewelddaad als de aanwending van 
geweld tegen een persoon. Typevoorbeelden van de aanwending van geweld tegen een persoon zijn iemand 

doden, slaan, verkrachten, verbranden, verstikken, verminken, folteren, ontvoeren, vergiftigen, ….  
 
Er is geen tussenkomst bij de loutere aantasting van de materiële eigendom van de benadeelde persoon. De 

gewelddaad moet gericht zijn tegen een persoon. Bij de beoordeling van de betekenis van het begrip 
gewelddaad laat de Commissie zich leiden door artikel 483 van het Strafwetboek dat geweld omschrijft als 
daden van fysieke dwang gepleegd op personen. Feiten gepleegd op dieren (mishandeling van huisdieren) 

en eigendommen vallen niet onder het toepassingsgebied.  
 
Zo heeft de Commissie reeds het verzoek afgewezen wanneer het ging om schade voortvloeiend uit diefstal 

gepleegd zonder geweld op een persoon, misbruik van vertrouwen, bedrieglijk onvermogen, oplichting, 
verduistering, weigering uitbetaling loon en brandstichting. 
 

In die zin lijken de feiten beschreven in artikel 77bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de 
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen niet in 
aanmerking te komen voor een financiële hulp vanwege de Commissie. Ook artikel 433 quinquies, § 1, 3°, 

Sw. lijkt niet ipso facto30 in aanmerking te komen.  
 

De Commissie aanvaardt dat de gewelddaad ook kan bestaan uit het uitoefenen van allerlei vormen van 
psychisch geweld gericht tegen een persoon. Dergelijke interpretatie strookt met de bedoeling van de 
wetgever. 

 
2. Personen die het slachtoffer zijn van zware bedreigingen, bijvoorbeeld naar aanleiding van een hold-up 

waarbij een vuurwapen (al dan niet geladen) op de betrokkene wordt gericht, komen in aanmerking voor 

een financiële hulp van de Commissie.  

3.3.2.  DOOR DE COMMISSIE BEHANDELDE DOSSIERS “MENSENHANDEL” 

Slechts 6 dossiers werden door het secretariaat van de Commissie gekwalificeerd als verband houdend met 

mensenhandel. In deze zes zaken waren er naast mensenhandel telkens veroordelingen voor gedwongen prostitutie 

en verkrachting. In alle zes zaken werd een financiële hulp toegekend.  

                                                                 

30  Naar mijn aanvoelen zal de aanwending van fysiek geweld of zeer zware bedreigingen noodzakelijk zijn. 
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Samenvattend kan gesteld worden dat in de betrokken periode (2009-2010) alle zaken met interne kwalificatie 

‘mensenhandel’ positief gehonoreerd werden. 

Er dient opgemerkt te worden dat bij de indeling van de zaken door het secretariaat soms voorbijgegaan wordt aan 
de kwalificatie ‘mensenhandel’ en alleen de kwalificatie ‘slagen en verwondingen’ of ‘seksueel misbruik’ 

weerhouden wordt. 

Hierbij enkele voorbeelden uit dossiers die door de Commissie werden behandeld. 

3.3.2.1. DOSSIER 1 

Verzoekster werd in Oekraïne door een man geronseld onder het voorwendsel dat zij in Europa (België) kon gaan 

werken als opdienster. Na betaling van en door toedoen van de man werd zij naar een appartement in Nederland 
gebracht. Zij werd in het bezit gesteld van valse documenten en werd gedwongen onder mensonterende 

omstandigheden in de prostitutie te werken. Zij ontving nooit enige vergoeding voor het werk in de bars dat ze niet 
kon weigeren. Zij werd zowel economisch als seksueel misbruikt door verschillende daders en vroeg een 
tussenkomst voor materiële en morele schade. 

Beoordeling door de Commissie : 

“Veeleer dan voor het inkomstenverlies, meent de Commissie dat verzoekster dient vergoed te worden voor de 
morele schade. Wat de begroting van deze schadepost betreft, is de Commissie van oordeel dat kan uitgegaan 

worden van het vonnis van de Correctionele Rechtbank waarbij aan verzoekster voor gemengde materiële en 
morele schade een vergoeding toegekend werd van € 12.750. De Commissie acht het billijk om de helft van dit 
bedrag als financiële hulp toe te kennen teneinde de geleden morele schade te lenigen.” 

3.3.2.2. DOSSIER 2 

Zelfde verhaal als hierboven: Een Albanese verzoekster die via Italië in België terechtkomt en gedwongen werd om 

in de prostitutie te werken. Uit de beslissing: “Bij haar aankomst in Italië ontdekt de verzoekster dat het om 
prostitutie handelt. De verzoekster heeft zich dus in verschillende Europese landen, waaronder België, moeten 

prostitueren. Naast het afnemen van de winst uit de prostitutie, heeft haar pooier haar in 2002 verplicht te huwen. 

De verzoekster, die voortdurend onder toezicht was, heeft slagen en verwondingen ondergaan, met de dood van 

haar ongeboren kind tot gevolg. 

Ondanks het risico op vergelding, beslist de verzoekster in december 2003 haar pooier aan te geven.  

Grond van het besluit: 

Overwegende dat 

- de Commissie, luidens artikel 31, 1° van de wet van 1 augustus 1985,  een financiële hulp kan toekennen aan 
personen die ernstige lichamelijke of psychische schade ondervinden als gevolg van een opzettelijke gewelddaad; 

- in artikel 32 van de wet van 1 augustus 1985 wordt gesteld dat de Commissie voor het toekennen van een hulp 
louter uitgaat van de volgende bestanddelen van de schade: de morele schade (rekening houdende met de tijdelijke 
of blijvende invaliditeit), de medische kosten, de tijdelijke of blijvende invaliditeit, het verlies/de daling aan 

inkomsten, de esthetische schade, de procedurekosten, de materiële kosten, de schade die voortvloeit uit het verlies 
van een of meer schooljaren; 

- de verzoekster, naar aanleiding van de feiten, een aanzienlijke morele schade heeft geleden; 
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- de verzoekster, minderjarig op het moment van de feiten, in de prostitutie gedwongen werd;    

- de verzoekster bovendien door haar pooier werd geslagen; 

- het vonnis van 31 december 2007 van de Correctionele Rechtbank van Brussel benadrukt dat de verzoekster haar 

ongeboren kind naar aanleiding van deze slagen heeft verloren; 

- de feiten gevolgen hebben gehad op de schooljaren van de verzoekster omdat deze haar studies niet heeft kunnen 

verder zetten of een opleiding heeft kunnen volgen daar ze vanaf haar 14 jaar in de prostitutie werd gedwongen. 

- de winst uit de prostitutieactiviteit door de dader van de feiten zijn afgenomen; 

- de aangehaalde kosten gerechtvaardigd zijn; 

- artikel 31 bis §1 5° van de wet van 1 augustus 1985 stelt dat “De financiële hulp als bedoeld in artikel 31 wordt 

toegekend als de schade niet afdoende kan worden hersteld door de dader of de burgerlijk aansprakelijke partij, 

noch op grond van een stelsel van sociale zekerheid of een private verzekering, noch op enige andere manier”; 

- de door de Commissie toegekende financiële hulp, als maatschappelijke solidariteitsdaad, uitgaat van billijkheid en 

een aanvullend karakter heeft, ten opzichte van zowel de schadeloosstelling door de dader(s) van de feiten als het 
optreden door een verzekering; 

- de dader van de feiten onvindbaar is; 

- geen enkele verzekering is opgetreden; 

- dat het bedrag van de hulp naar billijkheid wordt bepaald en niet noodzakelijk overeenstemt met de volledige 
vergoeding van de geleden schade. 

De Commissie, die ex aequo et bono uitspraak doet, meent dat de verzoekster recht heeft op een hoofdhulp van €62.000. 

3.3.2.3. DOSSIER 3 

 “”Mevrouw X uit Bulgarije kwam op 6 maart in het kader van mensensmokkel via Duitsland in België terecht. In 

Charleroi werd ze tot prostitutie gedwongen.  In Dampremy werd ze in een appartement door een zekere K. 
verkracht. Op 8 maart 2004 trachtte ze te vluchten, maar werd ingehaald en geslagen. Een tweede keer slaagt ze er 
evenwel in te vluchten en toevlucht te zoeken bij de politie van Zaventem. Hierdoor werd een aantal verdachten 

aangehouden. Op 12 januari 2005 diende ze klacht in. Gerechtelijke acties: Bij vonnis van 5 april 2006, veroordeelt 
de 6e kamer van de correctionele rechtbank van Charleroi K. tot een gevangenisstraf van 7 jaar voor verschillende 
strafbaarstellingen in het kader van mensensmokkel en/of mensenhandel, waaronder: 

- I) uitbuiting met het oog op prostitutie en ontucht; 

- IV) misdaad van verkrachting, daad van seksuele penetratie, van welke aard en met wel middel ook, gepleegd 
op persoon X...; 

- IX) het verwonden of slagen van X, hetgeen ziekte of onbekwaamheid tot persoonlijke arbeid heeft veroorzaakt. 

Het vonnis, dat uitspraak doet over de vraag van de burgerlijke partij, veroordeelt de personen tot het betalen van 

€10.000 aan de verzoekende partij.  

Bij vonnis van 5 oktober 2005, dat in kracht van gewijsde is gegaan, bevestigt de 3e correctionele kamer van het Hof 

van beroep van Bergen het vonnis, onder meer onder volgende amenderingen: de feiten van tenlastelegging IX 
worden als gewone slagen en verwondingen omschreven. 
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Het arrest, dat uitspraak doet over de vraag van de burgerlijke partij, veroordeelt de personen hoofdelijk tot de 
aanbetaling van €10.000 aan de burgerlijke partij. 

Medische gevolgen: In zijn doktersverslag, besluit de gerechtelijke deskundige, die moest bepalen of de betrokkene 
slagen en verwondingen had ondergaan, dat: 

- de betrokkene meerdere onschadelijke kneuzingen vertoont aan het hoofd, het linkse bovenbeen, de linkse kuit 
en het linkse schouderblad, 

- geen enkele van de conclusies uit artikelen 399 en 400 van het Strafwetboek moeten worden weerhouden. 

Overwegende enerzijds dat 

- de personen die ernstige lichamelijke of psychische schade ondervinden als gevolg van een opzettelijke 

gewelddaad, luidens artikel 31, 1° van de wet van 1 augustus 1985, hulp kunnen vragen; 

- het om een enkel feit van verkrachting op een meerderjarige persoon handelt; 

- de feiten van geweld weerhouden werden in het kader van een onderzoek naar mensenhandel; 

en anderzijds dat 

- in artikel 31 bis 5° wordt gesteld dat de financiële hulp, als bedoeld in artikel 31, wordt toegekend als de schade 
niet effectief en afdoende kan worden hersteld door de dader of de burgerlijk aansprakelijke partij, noch op 
grond van een stelsel van sociale zekerheid of een private verzekering, noch op enige andere manier; 

- de dader van de feiten €340 heeft gestort en dat moet geweten zijn of er andere stortingen zijn gebeurd. 

De Commissie die ex aequo et bono uitspraak doet meent een hoofdhulp aan de verzoekster te moeten toekennen 
van €12.500, waarvan geen enkel deel als vervangingsinkomen wordt toegekend. 

3.3.2.4. DOSSIER 4 

“De verzoekster is eind 2003 in België aangekomen om er te studeren. In haar land van herkomst heeft ze kennis 

gemaakt met ene … bij wie ze in België is komen wonen en als kinderoppas heeft gewerkt. Na enkele maanden heeft 
X haar regelmatig verkracht en haar ertoe gedwongen zich te prostitueren. Hij heeft haar aan twee mannen verkocht 
voor wie ze in Hasselt heeft gewerkt. Een ander Hongaars meisje, dat tevens in de prostitutie werkte, brengt haar 

naar de politie. Op die manier komt ze in centrum Y terecht. 

Het hof van beroep van Luik veroordeelt de dader voor de tenlastelegging meervoudige verkrachting, prostitutie 

van een minderjarige tot een gevangenisstraf van 5 jaar. 

Medische gevolgen: In zijn verslag van 12/2/2008 besluit de gerechtsdeskundige dat:  

- hij, ten aanzien van de ondergane agressie, van een neurotisering van de persoonlijkheid met een hoofdzakelijk 
angstvallige aard uitgaat. 

- de verzoekster een veranderlijk zelfbeeld met weinig zelfvertrouwen en een onveiligheidsgevoel aan de dag 
legt; 

- er sprake is van een ervaring van constante dreiging, van vergrijp aan haar integriteit; 

- er daarnaast een gediagnosticeerde neurologische aandoening is en dat deze, door haar “involutief” karakter, 
het psychologische evenwicht van de betrokkene kan verstoren. 
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- hier in de toekomst rekening mee moet worden gehouden, maar dat de huidige situatie hoofdzakelijk, zoniet 
helemaal, posttraumatisch is;  

- hij dit op 19 november 2007 aanvult met een permanente invaliditeit van 15% en economische gevolgen 
(schooljaren) van 7%; 

- inzake tijdelijke ongeschiktheden, duidelijk blijkt dat de betrokkene, sinds haar komst naar België eind 2003 tot 
haar integratie in school, sterk verstoord was in haar studievoorlichting omdat deze tot niets herleid was. 

Overwegende: 

- de duur en aanzienlijke percentages van tijdelijke onbeschikbaarheden; 

- dat de verzoekster een blijvende ongeschiktheid van 7% en een blijvende invaliditeit van 8% aan de feiten 
waarvan ze het slachtoffer was heeft overgehouden en morele schade heeft geleden; 

meent de Commissie dat de verzoekster een hoofdhulp toegekend krijgt die ex æquo et bono op €30.770 is 

vastgelegd.” 
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4.  INTERDEPARTEMENTALE COÖRDINATIECEL TER BESTRIJDING VAN 

MENSENSMOKKEL EN MENSENHANDEL 

De Interdepartementale Cel en haar Bureau hebben hun werkzaamheden in 2009 en 2010 verder gezet. Deze staan 

beschreven in de opvolging en de uitwerking van het  actieplan goedgekeurd in 2008.  

Rekening houdende met het ontslag van de Regering in 2010 konden sommige voorstellen evenwel niet in de Cel 
worden besproken.  Op dat moment stelde zich immers de vraag of de Cel bijeen moest worden geroepen, wetende 
dat haar samenstelling op korte of middellange termijn misschien zou veranderen. De leden van het Bureau en de 

verschillende administraties hebben hun werkzaamheden dus voornamelijk gericht op het regelen van de aspecten 
van mensenhandel van het Belgische voorzitterschap van de EU in 2010. 

In het kader van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie heeft het Bureau van de Cel, in verband met de 
organisatie van de conferentie “Anti-trafficking Day” van 18 en 19 oktober 2010, de rol van pilootgroep 
waargenomen (voor meer details wordt verwezen naar deel 5 ). 

4.1.   BESCHERMING VAN DE SLACHTOFFERS  

In 2008 heeft een adhocwerkgroep, die binnen de Dienst Vreemdelingenzaken werd opgericht, in opdracht van het 
BIC, een omzendbrief opgesteld inzake de invoering van een multidisciplinaire samenwerking met betrekking tot de 

slachtoffers van mensenhandel en/of van bepaalde zwaardere vormen van mensensmokkel. 

In 2009 en 2010 was er dus gewoon een opvolging van het instrument.  In 2010 werd een evaluatiemethodologie 

van het instrument uitgewerkt. De evaluatie zal in het kader van het volgende verslag, dat in 2011 werd 
gefinaliseerd, worden voorgesteld. 

Het BIC heeft ook de werkzaamheden met betrekking tot de kwestie van de erkenning van de gespecialiseerde 
centra voor  de opvang van slachtoffers verder gezet. Het doel van deze erkenning is een betere "officiële" 
zichtbaarheid te geven aan de opvangcentra die instaan voor de slachtoffers van mensenhandel. 

Sinds 2006 is de toekenningsprocedure van een verblijfstitel aan slachtoffers van mensenhandel in de wet van 15 
december 1980 opgenomen. In tegenstelling tot vroegere omzendbrieven, worden de gespecialiseerde 

opvangcentra niet onmiddellijk in de wet vermeld. 

Artikel 61/2 vermeldt dat: “Indien de politie- of de inspectiediensten over aanwijzingen beschikken dat een 

vreemdeling het slachtoffer is van het misdrijf bedoeld in artikel 433quinquies van het Strafwetboek of het misdrijf 
bedoeld in artikel 77bis onder de omstandigheden bepaald in artikel 77quater, 1°, uitsluitend voor wat de niet 

begeleide minderjarigen betreft, tot 5°, zij onmiddellijk de minister of zijn gemachtigde verwittigen, zij de 
vreemdeling op de hoogte brengen van de mogelijkheid om een verblijfstitel te verkrijgen in ruil voor 
samenwerking met de autoriteiten die belast zijn met het onderzoek naar of de vervolging van deze misdrijven en 

zij hem in contact brengen met een door de bevoegde overheden erkend centrum dat gespecialiseerd is in de 
opvang van slachtoffers van deze misdrijven”. 

Dit artikel is dus beperkt tot het vermelden dat er "door de bevoegde overheden erkende centra" bestaan. 

In de memorie van toelichting zijn de "erkende" opvangcentra opgenomen: op dit moment kan beroep worden 

gedaan op drie opvangcentra die over heel wat ervaring beschikken. De vzw Payoke in Vlaanderen, de vzw PAG-ASA 
in het Brusselse Gewest en de vzw Sürya in het Waalse Gewest. 

Dit is dus een bijzondere situatie omdat geen enkele regelgeving de centra sinds de inwerkingtreding van de wet 
formeel erkent. Andere mogelijke opvangcentra krijgen trouwens geen enkele kans op erkenning. 
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Het BIC heeft dus de gespecialiseerde opvangcentra gehoord en heeft een contextualiseringsnota opgemaakt. Het 
BIC heeft bovendien een ontwerp van K.B. ter bespreking aan de Interdepartementale Cel voorgelegd.  

Zoals reeds aangegeven, werd het onderwerp tijdens de jaren, die in dit verslag aan bod komen, niet besproken. 

4.2.  PREVENTIE EN SENSIBILISERING 

In 2009 en 2010 had een groot deel van de werkzaamheden van het Bureau en de Cel betrekking op de 

sensibiliseringsinitiatieven. Het actieplan 2008 had immers het zwakke punt van het Belgische beleid op dit vlak 
belicht. 

Voor meer duidelijkheid wordt verwezen naar deel 1.1.1. van dit verslag. 

Bondig kan worden gesteld dat het BIC een strategische nota over de te overwegen initiatieven inzake preventie 
heeft opgesteld en vervolgens op twee projecten heeft gewerkt: 

- de flyer die in de ambassades wordt verdeeld; 

- een newsletter voor het ziekenhuismilieu. 

Er moet worden opgemerkt dat het tweede project eind 2010 nog steeds werd uitgewerkt. 

4.3.  SANCTIES 

De kwestie van de aansprakelijkheid van opdrachtgevers die gebruik maken van tussenpersonen die zich schuldig 

maken aan mensenhandel is actueel gebleven. Een eerste adhocwerkgroep werd in 2006 samengesteld om een 
tekstontwerp op te stellen. De eerste tekst werd evenwel bekritiseerd, met name omwille van de administratieve 

logheid die het voor de werkgevers zou betekenen. In het spoor van het actieplan had de Minister van Justitie in 
2008 gevraagd dat het project zou worden herwerkt teneinde met de geformuleerde opmerkingen rekening te 
houden. 

Samen met het Directoraat-generaal Wetgeving van de FOD Justitie (dat met de aanpassingen van de tekst werd 
belast),  werd een nieuwe werkgroep, voorgezeten door de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid, samengesteld. Een 

tekstproject werd in 2010 gefinaliseerd. Deze tekst werd, naar aanleiding van het ontslag van de Regering, evenwel 
niet besproken. 

In casu voert het wetsontwerp een nieuwe strafbaarstelling in en bestraft het de opdrachtgever die weet of had 
moeten weten dat de werknemers door een ondernemer tewerkgesteld zijn in omstandigheden die in strijd zijn met 

de menselijke waardigheid in de zin van artikel 433quinquies, §1, 3° van het Strafwetboek. 

Het wetsontwerp verplicht de strafrechter, die de opdrachtgever en ondernemer of onderaannemer veroordeelt, tot 

het aanspreken van hun hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van schulden van de ondernemer of 
onderaannemer. 

In vergelijking met het vorige project wordt dus de strafrechtelijke weg bewandeld. In het eerste project waren 
strafrechtelijke maatregelen bijkomstig, maar dit kon, zoals aangegeven, meer administratieve lasten voor de 
opdrachtgevers met zich mee brengen. 
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5.   BELGISCH VOORZITTERSCHAP VAN DE EUROPESE UNIE  

Van 1 juli 2010 tot 31 december 2010 heeft België het voorzitterschap van de Europese Unie waargenomen. De 
Regering wenste mensenhandel tot centraal onderwerp van het programma Justitie-Binnenlandse Zaken te maken. 

De nadruk werd tevens gelegd op het multidisciplinaire aspect van de aanpak van mensenhandel. 

Zo heeft het Belgische voorzitterschap, met ondersteuning van het CEIPA31, ter gelegenheid van de Europese Ant-

Trafficking day (18 oktober), een internationale conferentie rond het beginsel van de 4P georganiseerd (prevention, 
prosecution, protection, partnership). De Minister van Justitie en de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid stonden in 
voor de organisatie van het evenement. Er werd tevens een interministerieel pilootcomité opgezet (Justitie, 

Binnenlandse Zaken, Werkgelegenheid, Buitenlandse Zaken). Het Bureau van de Interdepartementale Cel 
Mensenhandel en het CEIPA waren belast met het uitwerken van het programma en het opzetten van het 
evenement. 

Hier hebben 4 ministers aan deelgenomen (Justitie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken). 
Het evenement werd afgesloten in aanwezigheid van Zijne Majesteit de Koning en de Koningin. 

Het voorzitterschap heeft ook de organisatie van de conferentie inzake economische uitbuiting (22 oktober) 
ondersteund die door de Samilia Foundation werd georganiseerd. 

Op het niveau van de lidstaten en het Europese Parlement kwam het ten slotte tot een akkoord over de 
ontwerprichtlijn inzake de voorkoming van de mensenhandel en de bestrijding van dit fenomeen, alsook de 

bescherming van de slachtoffers32. 

5.1.  ANTI-TRAFFICKING DAY - NAAR EEN MULTIDISCIPLINAIRE AANPAK VAN DE 
PREVENTIE VAN MENSENHANDEL, VERVOLGING VAN DADERS EN BESCHERMING 
VAN SLACHTOFFERS – (18/19 OKTOBER 2010) 

Het programma van Stockholm en het “Action Oriented Paper” hebben het belang benadrukt van de vier P’s 

(prevention, prosecution, protection en partnership) in het kader van de interne en externe dimensie van 
mensenhandel. 

Het hoofddoel van de conferentie die door het Belgische voorzitterschap werd georganiseerd was het benadrukken 
van deze doelstellingen en deze in acties en concrete maatregelen om te zetten. De conferentie heeft de nadruk 

gelegd op de nood om de preventie, de bescherming van slachtoffers en de strijd tegen mensenhandel volgens een 
multidisciplinaire en geïntegreerde aanpak te versterken. 

Tijdens deze twee dagen, hebben talrijke interveniënten, die verschillende organisaties vertegenwoordigden, zich 
op de goede praktijken binnen het kader van zes panels geconcentreerd. Ze hebben sommige moeilijkheden 
geïdentificeerd en voorstellen gedaan over de manier waarop deze moeten worden opgelost. 

De besprekingen van de twee eerste panels over de interne en externe dimensie van de politionele en gerechtelijke 

samenwerking hebben het fundamentele belang van de politie en het gerechtelijke systeem om mensenhandel 

succesvol te bestrijden opnieuw bevestigd. 

  

                                                                 

31   CEIPA = Center for European and International Policy Action 
32 Het Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden (FOD Justitie) stond in voor de 

besprekingen rond dit instrument. 
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De synthese van de conferentie heeft volgende elementen aangestipt: 

• De gemeenschappelijke onderzoeksteams (GOT) werden als goede praktijken en voorbeelden 

van doeltreffende samenwerking geïdentificeerd. Er zou regelmatiger en vaker beroep op moeten 
worden gedaan. 

• De nood aan opleiding. Het aantal veroordelingen blijft laag, de straffen licht en de 

inbeslagnemingen en verbeurdverklaringen zeldzaam. De actoren van het gerechtelijke systeem 

zouden gesensibiliseerd en opgeleid moeten worden om deze problemen aan te kunnen. Niet alleen 
de grenspolitie en de ordediensten, maar ook de procureurs en de rechters, moeten beter worden 
opgeleid. 

• Het terrein van de bewijsmiddelen in zaken van mensenhandel verruimen. De getuigenis van 

slachtoffers blijft belangrijk voor het gerechtelijke systeem, maar indien hier enkel wordt van 
uitgegaan, kan dit voor problemen zorgen. Er moeten dus andere soorten bewijzen worden 
verzameld (afluisteren van telefoongesprekken, observatie, financiële onderzoeken, 

wetenschappelijke en forensisch geneeskundige politie). 

• Het verzamelen van gegevens op alle niveaus is belangrijk. Hiervoor moeten gezamenlijke 

definities worden toegepast. Het opzetten van een observatorium voor veroordelingen van 
mensenhandel zou informatie leveren over de goede en slechte praktijken. 

• Nood aan een geïntegreerde multidisciplinaire aanpak om mensenhandel te bestrijden. Voor 

deze aanpak zijn volgende punten van belang: communicatie, samenwerking, vertrouwen en 
volledigheid. De Europese agentschappen (Eurojust, Europol en Frontex) en de internationale 
organisaties (zoals het IOM, de UNODC, de UNHCR) vergemakkelijken en verbeteren de 

samenwerking tussen de lidstaten en met derde landen om de daders op te sporen en te vervolgen. 

• De rol van verbindingsofficieren (inzake immigratie) (VO(I)) versterken. De samenwerking 

tussen de landen binnen en buiten de EU moet worden aangemoedigd door de rol van 
verbindingsofficieren (inzake immigratie) te versterken Zij vormen immers de link tussen de 

landen van herkomst en de landen van bestemming. De VO(I) spelen, in samenwerking met de op 
regionaal, nationaal en internationaal betrokken actoren, een belangrijke rol bij de preventie van 
mensenhandel, het vervolgen van daders en het beschermen van slachtoffers. 

 
Het derde panel behandelde de financiële aspecten van de vervolging van mensenhandel. Er werd 
meermaals benadrukt dat mensenhandel een grensoverschrijdende misdaad is. 

 
De opbrengsten uit mensenhandel worden naar andere lidstaten (LS) en naar derde landen 
getransfereerd. 

• De Europese kaderbesluiten, het kaderbesluit van 2005  inzake de confiscatie van opbrengsten 

van misdrijven, alsmede van de daarbij gebruikte hulpmiddelen en de door middel daarvan 
verkregen voorwerpen en het kaderbesluit van 2006 (gewijzigd in 2009) inzake de toepassing van 
het beginsel van wederzijdse erkenning op beslissingen tot confiscatie zijn van kracht maar 

worden niet toegepast. De correcte toepassing van deze beslissingen zou een praktische 
wederzijdse erkenning van de blokkerings- en verbeurdverklaringsopdrachten van het vermogen 

tussen LS mogelijk maken. 

• Mensenhandel is in eerste instantie een activiteit met winstgevend oogmerk. Financiële 

onderzoeken moeten samen met of los van mensenhandelonderzoeken worden gevoerd. De 
opvolging van het crimineel verkregen vermogen door de onderzoekers is tevens van groot belang 

om de criminele structuur van de organisatie bloot te leggen. 
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• De samenwerking tussen de lidstaten zou door de nationale bureaus voor de ontneming van de 

vermogensbestanddelen (ARO), die reeds in 20 LS werden opgericht, moeten worden verbeterd.  
Bovendien zouden de confiscatiebevelen die door een magistraat in een lidstaat worden 

uitgebracht in de andere lidstaten moeten kunnen worden toegepast. 

• De inbeslagneming van vermogens en de verbeurdverklaring van winsten zou verbeterd kunnen 

worden door een verbeurdverklaring die niet op een veroordeling berust en door de bewijslast 
naar de dader door te schuiven die zou moeten aantonen dat zijn bezittingen en investeringen 

legaal zijn. 
 
De bescherming van de slachtoffers was het thema van het vierde panel. Dit kan als een essentieel 

element in de strijd tegen mensenhandel worden aanzien. 

• Uniform beschermstatuut van de slachtoffers. De slachtoffers worden vaak over de grenzen 

heen mishandeld. Dit zorgt voor moeilijkheden bij de bescherming van de slachtoffers in de 
lidstaten. 

 
Er zou een uniform beschermstatuut voor slachtoffers op Europees niveau moeten worden 
goedgekeurd dat dezelfde beschermnormen garandeert die de adhocreacties en goede wil 

overstijgen. 
 
Hiertoe is de geharmoniseerde identificatie van slachtoffers van essentieel belang om de 

standaardisering van de bepalingen inzake de bescherming van slachtoffers te garanderen. Dit 
brengt ons bij de vierde P, "Partnership". Het regulariseren van slachtoffers en hun integratie 
binnen de maatschappijen van de EU is een weerspiegeling van een model dat in de jaren 1990 

voor burgers van derde landen werd uitgewerkt. 
 

Op heden moet inzake de bescherming van slachtoffers rekening gehouden worden met het feit dat 
vele slachtoffers EU-burgers zijn en dat de bestaande modellen niet met hen in gedachten werd 
opgesteld. 

• Panel 4 heeft zich ook toegelegd op het model van de gemeenschappelijke onderzoeksteams (GOT) 

dat voor resultaten lijkt te zorgen. Het is evenwel duidelijk dat de GOT’s zouden moeten worden 

geëvalueerd om hun effect op de slachtoffers te kennen – worden ze op lange termijn 
beschermd? 

 
De grensoverschrijdende inspanningen om de slachtoffers te beschermen zijn nog in een 
vroegtijdig stadium. Er moeten dus lessen worden getrokken uit hetgeen bij de 

grensoverschrijdende inspanningen ter bestrijding van mensenhandel en ter bescherming van de 
slachtoffers al dan niet heeft gewerkt. 

• De aangehaalde voorbeelden inzake Romakinderen wijzen duidelijk op de nood om 

prioriteit te verlenen aan de kinderrechten. Concreet betekent dit een aanpak van minderjarige 

slachtoffers die gericht is op het kind en het slachtoffer, zodat de kinderen in eerste instantie als 
slachtoffers worden behandeld. Het is duidelijk dat sommige groepen op heden in het middelpunt 
van de politieoperaties inzake mensenhandel staan. Er kunnen lessen worden getrokken uit de tot 

op heden gevoerde acties om er voor te zorgen dat de kinderen, zowel binnen de Lidstaten als 
tussen de verschillende lidstaten, op een cultureel gevoelige manier worden behandeld. Dit is 
vooral belangrijk binnen een EU waar het vrije verkeer een feit is.  

 
Partnerships waren het thema van het vijfde panel dat zich op de rol van de private sector heeft 
toegespitst. Mensenhandel met het oog op gedwongen arbeid heeft betrekking op sectoren als land- 
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en tuinbouw, bouw, toerisme, huishoudelijk werk, het verwerken en verpakken van voeding, 
mijnbouw, visvangst, textiel en transport. 

• De regeringen zijn verantwoordelijk voor het uitwerken en uitvoeren van strategische en 

actieplannen en zouden partnerships moeten opzetten met de burgermaatschappij, de private 

sector, de syndicaten en de internationale organisaties om mensenhandel doeltreffend te 
bestrijden. De private sector moet meer worden gesensibiliseerd en de uitwisseling van bestaande 

good practices en de globale sociale verantwoordelijkheid moeten worden versterkt. Er moet tot 
een sociale dialoog met werknemers- en werkgeversorganisaties worden aangezet. 

• De private sector kan een cruciale rol spelen in de strijd tegen mensenhandel in drie grote 

domeinen:   

a. door het aanmoedigen van de toepassing van gedragscodes en het maatschappelijk 
verantwoord ondernemen van bedrijven, met inbegrip van de toeleveringsketen;  

b. door het vergemakkelijken van de re-integratie van slachtoffers van mensenhandel in hun land 

van herkomst of het land van bestemming via mogelijkheden tot opleiding en arbeid. 

c. door het bestrijden van sociaal-economische ongelijkheden, vooral voor risicopersonen. 

• De syndicaten en werknemersorganisaties spelen ook een rol omdat ze minimumlonen, 

aanvaardbare werkomstandigheden en duidelijke aanwervingsmaatregelen kunnen eisen. De 

arbeidsinspecteurs moeten worden opgeleid en bij de identificatie van en hulpverlening aan 
slachtoffers van mensenhandel worden betrokken. 
 

In het laatste panel kwam de preventie aan bod via sensibiliseringscampagnes. Dit is immers een 
essentieel aspect om een efficiënt en geïntegreerd beleid te voeren in de strijd tegen 
mensenhandel. 

• Een multidisciplinaire aanpak, een langetermijnvisie en een partnership met een brede 

waaier aan gouvernementele en niet-gouvernementele actoren in de landen van herkomst en de 
transitlanden zijn essentiële elementen voor een doeltreffende preventiestrategie. 

• De sensibiliserings- en informatiecampagnes zijn een van de voornaamste instrumenten die de 

beleidsmakers ter beschikking hebben. Ook al worden de sensibiliseringscampagnes, deels door 

het gebrek aan gepaste indicatoren, nog niet regelmatig geëvalueerd, toch hebben sommige 
elementen hun doeltreffendheid op het vlak van de dialoog bewezen en vermijden ze dat 

kwetsbare personen aan mensensmokkelaars worden blootgesteld. De meest geslaagde campagnes 
in het verleden hebben tevens de link kunnen maken tussen het land van herkomst van mogelijke 
slachtoffers van mensenhandel en het land van bestemming.  

• De sensibiliseringscampagnes moeten dusdanig worden opgezet dat ze alle lagen van de 

maatschappij omvatten. Het belangrijkste is dat de kwetsbare groepen worden bereikt. Deze 
campagnes moeten zich echter ook richten tot alle belanghebbende partijen in de strijd tegen 
mensenhandel en het grote publiek en er voor zorgen dat ze voor deze misdaad tegen de 

mensenrechten worden gesensibiliseerd zodat dit kan worden verhinderd en bestreden. De 
boodschappen die hiertoe worden gecommuniceerd dienen in gewone en eenvoudige taal te zijn 
opgesteld omdat de mogelijke slachtoffers van mensenhandel vaak jong en laaggeschoold zijn33. 

                                                                 

33  De volledige conclusies van het Presidentschap zijn beschikbaar op volgend adres :  
http://ec.europa.eu/anti-
trafficking/entity.action;jsessionid=X8QGRVvZTZjY9HyyxhZMDJ9nFN5yTC26p5y1yxS4RL59S8HwtYz4!- 



 

 

 81 / 84   

5.2.  ANTI-TRAFFICKING DAY – CONFERENTIE INZAKE ECONOMISCHE UITBUITING  
SAMILIA FOUNDATION (22 OKTOBER 2010) 

In het kader van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie en ter gelegenheid van de European Anti-

Trafficking Day, heeft de Samilia Foundation een bespreking willen opzetten met betrekking tot sommige aspecten 
van mensenhandel: in dit geval de economische uitbuiting en de verbanden met migratorische fenomenen. Deze 

Conferentie vond plaats op vrijdag 22 oktober 2010 in de Kamer, onder het Hoge Patronaat van de Koning en met de 
steun van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Mevrouw Joëlle Milquet, Vice-Eerste 
Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen en de heer Stefaan De Clerck, Minister van Justitie, hebben aan de 

werkzaamheden van deze dag deelgenomen34. 

De Conferentie is de weerspiegeling van de ervaringen op het terrein, meer bepaald van de controleactoren: 

politieagenten, sociale inspecteurs, magistraten, … maar heeft tevens sociaal-economische actoren aan het woord 
gelaten. 

De kwestie van de omzetting van de richtlijn Sancties, gericht tegen de tewerkstelling van illegaal verblijvende 
burgers van derde landen, was tevens een thema dat centraal in de belangstelling stond. 

Het verslag van het colloquium werd gepubliceerd en is op aanvraag beschikbaar bij de Samilia Foundation. 

5.3.   ONTWERPRICHTLIJN INZAKE DE VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN 
MENSENHANDEL EN DE BESCHERMING VAN SLACHTOFFERS DAARVAN  

Tijdens het Belgische voorzitterschap werden onderhandelingen gevoerd omtrent de nieuwe Europese richtlijn 
inzake de bestrijding van mensenhandel. De taak van het voorzitterschap was te komen tot een compromistekst 

tussen de Raad van de Europese Unie en het Europese Parlement. Op het einde van het voorzitterschap kwam het 
tot een akkoord op het niveau van de twee instellingen. Dit heeft tot de goedkeuring van de tekst op 5 april 2011 
geleid. 

In de richtlijn werden nieuwe elementen op het vlak van Europese instrumenten opgenomen.  

Zo werd tot een ruimer akkoord gekomen met betrekking tot de definitie van de misdrijven waarvan moet worden 
uitgegaan dat ze tot mensenhandel behoren. Het aanzetten tot het plegen van een dergelijk misdrijf, het feit er aan 
deel te nemen, er medeplichtig aan te zijn of gewoon het pogen een dergelijk misdrijf te plegen kunnen worden 

bestraft. 

De nieuwe regels bepalen tevens de maximumstraffen die van toepassing zijn in de hele EU, van minstens vijf jaar 

gevangenisstraf tot tien jaar gevangenisstraf bij bijzonder verzwarende omstandigheden. Deze verzwarende 
omstandigheden zijn35: 

- het misdrijf werd gepleegd tegen een bijzonder kwetsbaar slachtoffer, bijvoorbeeld een kind; 

- het misdrijf werd gepleegd binnen het kader van een criminele organisatie ; 

- het misdrijf heeft opzettelijk of door grove nalatigheid het leven van het slachtoffer in gevaar gebracht; 

- het misdrijf werd gepleegd door gebruik te maken van zwaar geweld of heeft het slachtoffer bijzonder zware 
schade toegebracht. 

                                                                 

34  http://www.samilia.org/index.php?lang=en&menu=actions&id=19 
35  http://www.eutrio.be/pressrelease/trafficking-human-beings 
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De lidstaten zullen er op toezien dat de slachtoffers bijstand en hulpverlening krijgen voor, tijdens en gedurende een 
voldoende lange periode na de strafprocedure. Op die manier kunnen ze hun rechten uitoefenen die het 

slachtofferstatuut hen in het kader van strafprocedures verleent. Er is in bijkomende bepalingen voorzien voor 
kindslachtoffers, zoals het leveren van fysieke en psychosociale bijstand en, in voorkomend geval, de mogelijkheid 
een voogd of vertegenwoordiger voor het kindslachtoffer aan te duiden. 

De beschermmaatregelen voorzien met name in het onverwijld verkrijgen van juridische bijstand en 
vertegenwoordiging, alsook in de mogelijkheid om toegang tot beschermingprogramma’s voor getuigen te 

verkrijgen. Kindslachtoffers zouden recht moeten hebben op een aantal bijkomende maatregelen, met inbegrip van 
de voorwaarden voor de verhoren tijdens de procedures. 36 

In de richtlijn zijn trouwens nieuwe bepalingen opgenomen die betrekking hebben op preventie, opleiding en 
informatie van eerstelijnsactoren. 

  

                                                                 

36  http://www.eutrio.be/pressrelease/trafficking-human-beings 



 

 

 83 / 84   

BESLUIT 

In België blijft de strijd tegen mensenhandel een prioriteit. In 2009 en 2010 werd er gestart met het uitvoeren van 
het eerste actieplan ter bestrijding van de mensenhandel . Er ging meer bepaald bijzondere aandacht uit naar het 

luik “preventie” omdat dit een zwak punt van het uitgewerkte beleid was. Naast het opzetten van instrumenten, 
zoals flyers voor aanvragers van werkvisums, werden verschillende informatie-initiatieven opgezet, zoals de 
persconferentie van het College van procureurs-generaal met betrekking tot de vervolging van feiten van 

mensenhandel. 

Op het vlak van de bescherming van slachtoffers, werden in 2009 en 2010 nieuwe bepalingen van de wet van 15 

december 1980 (artikelen 61/2 en volgende), alsook de richtlijn inzake slachtoffers van mensenhandel en/of 
bepaalde zware vormen van mensensmokkel (2008) opgezet. De toepassing van deze richtlijn wordt geëvalueerd. 
De resultaten zullen in het volgende verslag worden opgenomen.  

In het algemeen blijkt dat het systeem, dat nu al meerdere jaren bestaat en voortdurend verbeterd is geweest, 
relatief goed werkt. Er moet op worden gewezen dat dit instrument oplossingen voor specifieke problematieken 

heeft geboden, zoals de bescherming van slachtoffers van mensenhandel die in het kader van huishoudelijk werk bij 
diplomaten worden uitgebuit. 

Er moet ook op bepaalde gebreken of nieuwe moeilijkheden worden gewezen. Het systeem blijft immers 
voornamelijk uitgaan van de toekenning van verblijfstitels aan slachtoffers.  

In het kader van de uitbreiding van de EU verliest dit mechanisme evenwel aan relevantie. Waarschijnlijk moet 
hierover een nieuwe reflectie worden gevoerd. 

De nood aan opleiding moet nog steeds worden benadrukt. Sommige respondenten hebben immers aangegeven dat 
de mogelijke slachtoffers in sommige gevallen niet geïdentificeerd konden worden. 

Op het vlak van onderzoeken en vervolgingen worden feiten van mensenhandel nog steeds regelmatig 
geïdentificeerd en naar de gerechtelijke autoriteiten doorgestuurd. In totaal werden op die manier 64 definitieve 

veroordelingen in 2010 geregistreerd.  Het fenomeen evolueert evenwel verder en de overheden moeten 
voortdurend op hun hoede zijn. Het is vanuit dit standpunt dat het verslag, op synthetische wijze, het beeld van het 
fenomeen, zoals het op het vlak van zowel de parketten als de sociale inspecties of de politiediensten wordt ervaren, 

weergeeft. Volgende punten worden onder meer belicht: het fenomeen van valse zelfstandigen, het gebruik van 
frauduleuze detacheringsmechanismen van werknemers op het vlak van economische uitbuiting en rituele 
onderwerping (Nigeriaans uitbuitingsmilieu) of het gebruik van internet op het vlak van seksuele uitbuiting. 

België, dat er op wil toezien zich in de internationale dynamiek van de strijd tegen mensenhandel in te passen, is in 
het kader van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie bijzonder actief geweest in de loop van het 

tweede semester van 2010.         

Naast verschillende evenementen, met name binnen het kader van de “anti-trafficking day”, heeft België de 

onderhandeling over de nieuwe Europese richtlijn ter bestrijding van mensenhandel tot een goed einde gebracht37. 

  

                                                                 

37 Richtlijn van 5 april 2011 inzake de voorkoming en de bestrijding van mensenhandel en de strijd tegen dit 
fenomeen en de bescherming van slachtoffers daarvan, en ter vervanging van het kaderbesluit 2002/629/JBZ 
van de Raad. 
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