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1. Inleiding 

1.1. Kader en definitie 

 

Dit actieplan gaat enkel over de bestrijding van mensenSMOKKEL. Het is belangrijk te 

onderstrepen dat er twee onderscheiden criminaliteitsfenomenen bestaan, die evenwel 

vaak door elkaar worden gebruikt: mensenSMOKKEL en mensenHANDEL. 

Bij mensensmokkel is er sprake van schending van de rechten of van de veiligheid van 

de Staat, want de grenzen van een Staat worden op illegale wijze overschreden. 

Bij mensenhandel is er sprake van schending van de rechten van het individu. Het gaat 

om de uitbuiting van personen. 

In de internationale en Belgische instrumenten wordt een onderscheid gemaakt tussen 

mensenhandel en mensensmokkel als criminaliteitsfenomenen. 

Mensenhandel betreft hoofdzakelijk de uitbuiting van personen, bijvoorbeeld via 

arbeid, in het kader van de seksindustrie of van de gedwongen bedelarij of door hen 

tegen hun wil in te verplichten misdrijven te plegen. Zowel Belgen als vreemdelingen 

kunnen het slachtoffer ervan zijn. Mensensmokkel heeft betrekking op de hulp die 

wordt geboden bij de binnenkomst of het verblijf op het Belgische grondgebied met de 

bedoeling een abnormaal profijt te realiseren, met andere woorden het gaat om acties 

van de mensensmokkelaars die in ruil voor aanzienlijke geldsommen de clandestiene 

doortocht van personen organiseren, vaak in bijzonder gevaarlijke omstandigheden. 

Alleen vreemdelingen afkomstig uit landen buiten de Europese Economische Ruimte 

kunnen het slachtoffer ervan zijn (gelet op de regels inzake het vrije verkeer van 

personen die binnen de EU gelden). 

Beide fenomenen zijn verschillend, maar hebben veel raakvlakken. Het gebeurt vaak dat 

gesmokkelde mensen daarna het slachtoffer worden van uitbuiting. Personen die 

werden onderworpen aan mensensmokkel zijn immers in onwettig verblijf en de daders 

van mensenhandel maken hiervan handig gebruik, bijvoorbeeld door die personen 

onder druk te zetten. 

België bestrijdt ook de mensenhandel. Die strijd is omschreven in een afzonderlijk 

actieplan. 

1.2. Context 

 

In de context van de migratiecrisis komen heel regelmatig berichten over gevallen van 

mensensmokkel met soms dramatische afloop in de actualiteit.  
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De slachtoffers van mensensmokkel betalen vaak zeer veel geld, in het bijzonder gelet 

op hun land van herkomst In september 2018 ging in Brussel een proces van start met 

betrekking tot een netwerk dat voor zijn transporten tussen 7 000 en 13 000 euro per 

persoon deed betalen.  

In het laatste verslag van Myria wordt de activiteit beschreven van een smokkelnetwerk 

dat Albanezen vanuit België naar het Verenigd Koninkrijk smokkelde. De slachtoffers 

moesten voor het transport tussen 2 500 en 6 000 euro betalen1. 

In juni 2018 werden in Hongarije 14 smokkelaars veroordeeld in de dramatische zaak 

waarbij 71 migranten door verstikking stierven toen zij in een koelwagen werden 

getransporteerd.  

Actuele dossiers illustreren vrij goed de technieken die de smokkelaars gebruiken: 

sommigen bieden transporten “met garantie” aan; dat wil zeggen dat de gesmokkelde 

personen een hogere prijs betalen, maar enkel nadat zij hun bestemming hebben 

bereikt. De mensensmokkelaars deinzen er niet voor terug om die personen in gevaar te 

brengen. Dat was het geval in een Brussels gerechtelijk dossier waar de slachtoffers van 

een Albanees netwerk, waaronder minderjarigen, in een koelwagen werden verstopt2. 

Soms wordt ook geweld gebruikt. Er is ook concurrentie tussen de netwerken die 

onderhandelen over “de controle” die zij over bepaalde plaatsen (“safe houses” ...) 

kunnen hebben. 

De gevolgde routes kunnen veranderen naargelang van de sociaal-politieke 

verschuivingen of de uitgevoerde controles. 

Frontex heeft erop gewezen dat bij de migratiestromen vanuit Afrika veel diverse 

landen betrokken zijn en dat de netwerken in de eerste plaats uit zijn op geldgewin en 

de veiligheid van de migranten van ondergeschikt belang vinden. Tal van groepen zijn 

betrokken bij de organisatie en de uitvoering van de reis en iedere groep is 

verantwoordelijk voor een onderdeel ervan. De bekendste routes lopen via het westen 

van Afrika en de hoorn van Afrika. Turkije en Griekenland vormen ook een toegangsweg 

voor de netwerken die in contact staan met het Midden-Oosten.  

Uit vele getuigenissen is gebleken dat de smokkelaars er niet voor terugdeinzen om de 

migranten maritieme gebieden te laten oversteken, zelfs bij gevaarlijke 

weersomstandigheden. In Afrika zijn de doortochten door de woestijn extreem 

gevaarlijk en de migranten lopen ook het gevaar bedreigd te worden door criminele 

bendes die hun pad kruisen3. 

In België kunnen de smokkelaars voornamelijk langs de autosnelwegen, op de 

snelwegparkings of in de “safe houses” worden opgepakt. Ook de havenzones worden 
                                                           
1
 Jaarverslag Mensenhandel en mensensmokkel, Myria, 2018, blz. 86 e.v. 

2
 Jaarverslag Mensenhandel en mensensmokkel, Myria, 2015, blz. 78-79 

3
 Frontex, zie People smuggling in the Central Mediterranean (22/05/2017) en Profiting from misery – how 

smugglers bring people to Europe (18/02/2016) 
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onder toezicht gehouden. Er wordt overigens vastgesteld dat de netwerken zich 

aanpassen. Door de verscherpte controles op de invalswegen naar de haven van 

Zeebrugge gebeurt de “inscheping” van de migranten vroeger dan voorheen en 

verplaatst zij zich in de richting van Brussel en Wallonië. 

Veel gesmokkelde mensen blijven na de betaling van hun reis berooid achter, waardoor 

zij ook kwetsbaarder zijn voor mensenhandel. Bovendien gaan mensensmokkel en 

mensenhandel in bepaalde gevallen hand in hand. De gesmokkelde personen worden in 

het bijzonder tijdens het traject uitgebuit, met het oog op de terugbetaling van de 

aangegane schulden. De Verenigde Naties schatten dat twee van de belangrijkste 

smokkelroutes (Afrika naar Europa en Zuid-Amerika naar Noord-Amerika) op slechts 

één jaar tijd zes miljard dollar aan criminele inkomsten4 zouden hebben opgebracht.  

Het Migration Policy Institute poneert dat de overgrote meerderheid van de irreguliere 

migranten werd gesmokkeld.5 Het ICMPD schatte dat meer dan 50 % van de irreguliere 

migranten die per jaar van Afrika naar de EU komen, hulp kreeg van 

mensensmokkelaars6. Het UNODC schat dat 55 000 van de irreguliere migranten die in 

2010 van Afrika naar Europa kwamen, gesmokkeld werden7. 

Die verschillende vaststellingen zijn momentopnames, in die zin dat de gevolgde wegen 

en de technieken van de criminelen voortdurend veranderen. Die evoluties verdienen 

aandacht. Om die verschillende redenen is de strijd tegen mensensmokkel een 

prioriteit. Of het nu gaat om mensensmokkel of mensenhandel, beide 

criminaliteitsfenomenen beogen ellende uit te buiten en stellen de personen bloot aan 

aanzienlijke risico's tijdens de reis en aan uitbuiting wanneer zij op hun bestemming 

zijn aangekomen. 

1.3. Bijwerking van het actieplan 2015-2018  

 

Dit document is geen nieuw actieplan. Een aantal doelstellingen uit het actieplan 2015-

2018 zijn behaald, maar voor veel doelstellingen uit dat actieplan moet continuïteit 

worden nagestreefd (bijvoorbeeld voor de opleidingen). Bovendien kon, afhankelijk van 

de omstandigheden, de uitvoering van bepaalde punten worden uitgesteld. Dit 

document is dan ook hoofdzakelijk een actualisering van het actieplan 2015-2018.  

Het werd niet opportuun geacht om een nieuw meerjarig actieplan uit te werken 

aangezien het logischer zou zijn om die oefening over te doen na de verkiezingen, zodat 

er rekening kan worden gehouden met de standpunten van de nieuwe regering. Deze 

                                                           
4
http://www.unodc.org/toc/en/crimes/migrant-smuggling.html 

5Securing Borders. The Intended, Unintended and Perverse Consequences, blz. 7. Migration Policy Institute 
2014 

6
Van Moppes, The African migration movement 

7
UNODC (2010), Transnational Organised Threat Assessment 

http://www.unodc.org/toc/en/crimes/migrant-smuggling.html
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tekst is dus een actualisering van het actieplan 2015-2018 voor het jaar 2019 en moet 

dus in samenhang daarmee worden gelezen.  

2. De wetgevende maatregelen verder versterken met het oog op de 

bestrijding van de netwerken 

 

Het actieplan 2015-2018 voorzag in het onderzoek van de mogelijkheid om het gebruik 

van de bijzondere opsporingstechnieken uit te breiden tot de gevallen van 

mensensmokkel zonder verzwarende omstandigheden. 

Naar aanleiding daarvan werd artikel 90ter van de voorafgaande titel van het Wetboek 

van Strafvordering gewijzigd8 teneinde de toepassing van de bijzondere 

opsporingstechnieken uit te breiden tot de gevallen van mensensmokkel zonder 

verzwarende omstandigheden. 

Bovendien kan ook de goedkeuring worden vermeld van de wet van 20 mei 2016 tot 

wijziging van het Strafwetboek met het oog op het strafbaar stellen van het zonder 

machtiging of toestemming binnenkomen of binnendringen in een havenfaciliteit of 

onroerend dan wel roerend goed binnen de grenzen van een haven. 

In het kader van de bijwerking van het actieplan worden geen andere belangrijke 

wetswijzigingen gepland. Uiteraard zal met de toekomstige evaluaties van de 

instrumenten van strafrechtelijk beleid rekening moeten worden gehouden om 

eventueel sommige bepalingen aan te passen.  

3. Welk strafrechtelijk beleid met het oog op de bestrijding van 

mensensmokkel? Smokkelaars vaker vervolgen 

 

De gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van Justitie, de minister van 

Binnenlandse Zaken en het College van procureurs-generaal inzake het opsporings- en 

vervolgingsbeleid betreffende mensensmokkel COL 04/2011 vormt een belangrijke 

pijler van de ten uitvoer gelegde beleidsmaatregelen. 

Net als inzake mensenhandel, voorziet die omzendbrief in gespecialiseerde magistraten 

in alle gerechtelijke arrondissementen en in de regelmatige organisatie van 

coördinatievergaderingen op lokaal vlak. 

                                                           
8
 Wet van 25 december 2016 houdende diverse wijzigingen van het Wetboek van strafvordering en het 

Strafwetboek, met het oog op de verbetering van de bijzondere opsporingsmethoden en bepaalde 
onderzoeksmethoden met betrekking tot internet en elektronische en telecommunicaties en tot oprichting 
van een gegevensbank stemafdrukken 
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Hij is het onderwerp geweest van een eerste evaluatie die ter beschikking werd gesteld 

van het College van procureurs-generaal. In het kader daarvan werden bepaalde 

aanbevelingen geformuleerd. 

In het actieplan 2015-2018 werd verwezen naar de noodzaak om de 

gemeenschappelijke omzendbrief bij te werken.  

Een nieuwe gemeenschappelijke omzendbrief werd dus opgesteld door het College van 

Procureurs-Generaal en werd in december 2018 ondertekend (COL 13/2018). De 

nieuwe gemeenschappelijke omzendbrief behoudt de grondslagen die hem tot een 

doeltreffend instrument hebben gemaakt, maar bevat bijgewerkte bijlagen, 

inzonderheid met betrekking tot de stappen die bij een politieoptreden moeten worden 

gevolgd, zowel ten aanzien van de daders als ten aanzien van de slachtoffers.  

Net als de vorige omzendbrief zal de nieuwe omzendbrief in principe twee jaar na de 

inwerkingtreding ervan moeten worden geëvalueerd na zijn inwerkingtreding.  

 

4. Situaties van mensensmokkel identificeren op basis van geldstromen en 

witwaspraktijken 

 

In de verschillende verslagen inzake mensenhandel van het Centrum voor gelijkheid 

van kansen/Federaal Migratiecentrum (Myria) is herhaaldelijk gewezen op het belang 

van de identificatie van de mensenhandel- en mensensmokkelnetwerken. In zijn 

jaarverslag Mensenhandel 2013 beveelt het Centrum aan om zo snel mogelijk een 

uitgebreid financieel onderzoek aan te vatten. Dat biedt onder andere de mogelijkheid 

om op een meer doeltreffende wijze over te gaan tot de toepassing van de maatregelen 

inzake inbeslagname en verbeurdverklaring. In het jaarverslag Mensenhandel en 

mensensmokkel 2015 wordt opnieuw gewezen op het belang van het financieel 

onderzoek, zowel in het kader van mensensmokkel als in het kader van wapen- en 

drugssmokkel9. 

Mensensmokkel en mensenhandel genereren veel criminele winst. In haar jaarverslag 

2012 meldt de CFI dat zij datzelfde jaar vierenvijftig dossiers inzake mensensmokkel of 

mensenhandel ontving. De inkomsten uit die activiteiten werden geraamd op 

16 miljoen euro. Er moet worden opgemerkt dat het gaat om dossiers die in de loop van 

een jaar zijn geïdentificeerd en dat aan het fenomeen ook een verborgen kant zit. Dat 

laat vermoeden dat die criminele activiteiten mogelijk met nog meer winsten gepaard 

gaan, zowel in België als in de rest van de wereld. 

Het opsporen en traceren van de geldstromen is van essentieel belang om criminele 

organisaties te vervolgen en hen te isoleren van de financiële middelen die zijn 

verkregen uit hun activiteiten. 

                                                           
9
 Myria, Jaarverslag Mensenhandel en mensensmokkel 2015, blz. 98 
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Het actieplan 2015-2018 voorzag in de uitwerking van informatie-instrumenten ten 

behoeve van de financiële sector en inzonderheid ten behoeve van de banken. Daarvoor 

werd een ad-hocwerkgroep samengesteld. 

Die werkgroep heeft een brochure uitgewerkt met de indicatoren die wijzen op 

verrichtingen die mogelijkerwijs gelinkt zijn aan mensensmokkel of mensenhandel. 

Febelfin heeft die brochure op 29 augustus 2018 aan de “compliance”-diensten van de 

banken laten bezorgen. 

Het document is een voorbeeld van een goede handelwijze, aangezien thans nog niet 

veel Staten soortgelijke lijst hebben opgemaakt.  

Tijdens de besprekingen met Febelfin is gebleken dat het interessant zou zijn om op 

meer interactieve wijze rond het thema te werken en om de mensen die in de 

banksector werken de mogelijkheid te bieden om informatie uit te wisselen met de 

gespecialiseerde magistraten of politiemensen die de financiële onderzoeken in 

verband met mensensmokkel en mensenhandel voeren. Er wordt dus voorgesteld 

verder in die richting te werken. 

Omdat na de banken de wisselkantoren de meeste aangiften doen bij de CFI, moet 

worden bekeken hoe de brochure ook in die sector kan worden verspreid. De 

wisselkantoren hebben geen federatie, waardoor in dit stadium enkel individuele 

contacten kunnen worden gelegd.  

Project Verantwoordelijkheid Timing 
De samengestelde 
werkgroep zal de dialoog 
met Febelfin voortzetten 
om de organisatie van 
een interactieve 
vergadering met de 
mensen die in de sector 
werken te overwegen, om 
hen op de hoogte te 
houden van de evoluties 
over de handelwijzen van 
de daders van misdrijven 
en om de kennis op peil 
te houden.  

Ad-hocgroep Cel 
Mensenhandel en 
Mensensmokkel/CFI (de 
groep zal onder andere het 
CFI, de FOD Financiën, het 
CPG, enz. omvatten). 

2019 

 

5. De controleacties voortzetten en diversifiëren 

 

De reeds bestaande acties (Hastapark, Storm, Vlucht...) zullen worden voortgezet. Op de 

parkings langs de E40 of op de autowegen die rechtstreeks of onrechtstreeks naar de 

E40 leiden wordt een van de types acties herhaald die thans in Oost-Vlaanderen of in 
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West-Vlaanderen georganiseerd worden. Sinds 2017 treft het fenomeen alle gewesten 

van het land even sterk. De connectiepunten van de smokkelaars verplaatsen zich naar 

de plaatsen waarvan wordt gedacht dat ze minder worden gecontroleerd. Derhalve 

moet worden toegezien op de verdere globale aanpak van de controles.  

Thans zijn de acties die het volledige grondgebied bestrijken (MEDUSA) veeleer gericht 

op de transmigratie. Bij die acties moet nagegaan worden of er geen sprake is van 

mensensmokkel. Slachtoffers van zwaardere vormen van mensensmokkel kunnen 

namelijk ook in de beschermingsprocedure stappen. Vormingen en informatie-

instrumenten moeten deze dimensie integreren. 

Ook in het kader van de doorverwijzing naar het centrum voor administratieve detentie 

in Steenokkerzeel, waartoe werd beslist in september 2018, is het belangrijk dat er 

rekening wordt gehouden met het gerechtelijk onderzoek en dat de slachtoffers worden 

beschermd, zulks om de netwerken met succes te kunnen ontmantelen. 

Daarom moet worden toegezien op de correcte toepassing van de richtlijnen inzake 

strafrechtelijk beleid en van de omzendbrief van 23 december 2016 en moet daar aan 

herinnerd worden bij de organisatie  van controleacties. 

De acties inzake mensensmokkel voor de volgende jaren zullen worden geënt op het 

actieplan tegen mensensmokkel van de Europese Unie (EMPACT – het operationeel plan 

facilitated illegal immigration) in samenwerking met andere EU- en niet-EU-landen. De 

Europese Unie verleent financiële bijstand in het kader van die acties. Met de 

aangrenzende landen zullen ook spiegelonderzoeken en gezamenlijke onderzoeken 

worden gevoerd. In die context zullen in Europees verband gemeenschappelijke 

controles worden georganiseerd, op basis van de analyses van Europol en Frontex. 

België verbindt zich ertoe om deel te nemen aan de gezamenlijk multidisciplinaire 

actiedagen of JAD’s (Joint Action Days) inzake mensensmokkel. De resultaten van de 

acties zullen worden meegedeeld aan het Bureau van de Interdepartementale Cel of in 

de Cel zelf, afhankelijk van de geplande vergaderingen.  

In juni 2015 werd overigens in het kader van het bestaande COTER-overleg (coördinatie 

terugkeer) een taskforce “transmigratie” in het leven geroepen met een operationele en 

praktische doelstelling in het kader van de irreguliere migratie, ongeacht de vorm 

ervan. De opdrachten van de taskforce houden onder andere verband met het 

administratieve beheer van de casussen of met de uitgevoerde controles. Strikt 

genomen is zijn doelstelling niet uitsluitend op mensensmokkel gericht, maar zij kan 

uiteraard verband ermee houden. In het kader van de mensensmokkelproblematiek zal 

erop worden toegezien dat informatie wordt uitgewisseld tussen het Bureau van de Cel 

Mensenhandel en Mensensmokkel en de werkgroep om te zorgen dat wordt 

gecommuniceerd over de diverse initiatieven. Er zal ook een debriefing plaatsvinden 

binnen de Interdepartementale Cel. Binnen de groep zal eveneens worden toegezien op 

de representativiteit van de actoren van het strafrechtelijk beleid en de actoren die 
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betrokken zijn bij het gerechtelijk onderzoek, namelijk het expertisenetwerk 

“mensenhandel en mensensmokkel” en het federaal parket.  

6. Betere kennis van het fenomeen  

 

Inzake mensenhandel is de kennis vrij uitgebreid ingevolge de documentatie-

inspanningen die zijn geleverd door diverse actoren. Inzake mensensmokkel is de 

kennis echter minder uitgebreid. 

Het is duidelijk dat bij de politie en de parketten en op het stuk van de veroordelingen 

reeds veel statistische informatie beschikbaar is (politioneel veiligheidsbeeld, 

gedetailleerde vervolgingsgegevens, enz.).  

Toch moeten er leemtes worden opgevuld. 

Op het stuk van de veroordelingen is bijvoorbeeld vastgesteld dat, in tegenstelling tot 

wat inzake mensenhandel wordt gedaan, bij de codering een vorm van dubbeltelling 

niet wordt uitgesloten. Dat betekent dat de codes en de registratiewijze van de 

informatie moeten worden gecorrigeerd. 

Thans worden de gegevens vanuit het systeem van het strafregister gemigreerd naar 

het nieuwe business applicatie  MaCH (Mammouth at Central Hosting). Door die 

migratie is het moeilijk om volledig betrouwbare gegevens te verschaffen over de 

definitieve veroordelingen inzake mensensmokkel. In 2019 zou die migratie rond 

moeten zijn. Het gebruik van de nieuwe toepassing zal het waarschijnlijk mogelijk 

maken om gegevens van betere kwaliteit te verschaffen. 

Ook het IAMM (Informatie- en Analysecentrum Mensensmokkel en Mensenhandel) 

moet een minimale rol spelen. In eerste instantie werden veel inspanningen geleverd op 

het stuk van de kruising van de gegevens inzake mensenhandel. De doelstelling was 

echter te ambitieus in een context van beperkte middelen en vanuit technisch/juridisch 

oogpunt (verschillende gegevensbanken met verschillende soorten gegevens). 

Het IAMM zal derhalve opnieuw worden samengeroepen en zal zowel voor 

mensenhandel als voor mensensmokkel een algemeen schema uitwerken voor de 

gegevens die partners onderling moeten delen. Het zal gaan om een basisschema met de 

relevante cijfergegevens van de partners inzake mensensmokkel (en mensenhandel). 

Dat schema zal worden gebruikt voor het intern werk, maar ook voor de antwoorden 

die moeten worden gegeven op de verzoeken van internationale instellingen. 

Er zal tevens worden toegezien dat de informatie wordt gecontextualiseerd , rekening 

houdend met de beschikbare kwalitatieve elementen. 
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Ook de gerechtelijke informatie is belangrijk. Betere informatie betreffende de 

vonnissen en de veroordelingen zal de mogelijkheid bieden om het fenomeen en de 

behandeling ervan door het gerechtelijk apparaat beter te kennen. 

Myria publiceert eveneens een samenvatting van de rechtspraak in zijn jaarverslag 

Mensenhandel en mensensmokkel. Bepaalde beslissingen zijn beschikbaar op de 

website van het centrum. 

Daarnaast moet worden opgemerkt dat de nieuwe gemeenschappelijke omzendbrief 

inzake mensensmokkel bijgewerkte richtlijnen zal bevatten om van het fenomeen een 

beeld uit te werken ten behoeve van de actoren op het terrein, de politiemensen en de 

magistraten. 

De omzendbrief voorziet immers in de periodieke uitwerking van een politioneel en 

justitieel beeld. 

In de praktijk werkt de federale politie thans reeds een jaarlijks/tweejaarlijks beeld uit 

dat aan de bevoegde overheden (College van procureurs-generaal, federaal parket ...) 

wordt bezorgd.  

 

Project Verantwoordelijkheid Timing 

- Een correcte 
codering van de 
veroordelingsgegev
ens inzake 
mensensmokkel 
verzekeren – 
migratie MACH; 
 

- Het IAMM 
samenroepen en 
een schema 
opstellen van de 
gegevens die de 
partners onderling 
moeten delen 

FOD Justitie 
 
 
 
 
 
 
 
Beheerscomité van het 
IAMM 

2019  
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7. De inspanningen inzake opleiding voortzetten 

 

In het algemeen worden de gerechtelijke diensten en de politiediensten reeds opgeleid 

op het stuk van de mensensmokkelproblematiek. Zo wordt tijdens de basisopleidingen 

van de magistratuur doorgaans een dag gewijd aan mensenhandel en een halve dag aan 

mensensmokkel. 

Ook tijdens de studiedagen van het expertisenetwerk mensenhandel en 

mensensmokkel wordt van gedachten gewisseld over het fenomeen. 

Op verzoek van de politiescholen, de politiediensten en de gemeentebesturen, verleent 

de Dienst Vreemdelingenzaken op zeer regelmatige basis ondersteuning bij de 

opleidingen en de infosessies die worden georganiseerd ten behoeve van de 

politiediensten en de gemeenteambtenaren over de adrescontroles, de onderschepping 

van vreemdelingen, de verblijfsdocumenten en de openbare orde. In het kader van het 

actieplan 2015-2018 werden reeds verschillende opleidingen georganiseerd, 

inzonderheid op justitieel niveau, via het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding, en op 

politioneel niveau. 

In de opleidingen inzake mensenhandel van de Dienst Vreemdelingenzaken kwam 

doorgaans ook een onderdeel “mensensmokkel” aan bod. 

Hoewel de doelstelling van het actieplan 2015-2018 in ruime mate van toepassing 

blijven in het kader van deze bijwerking, moeten bepaalde aangelegenheden echter de 

nodige aandacht krijgen. 

De centra die gespecialiseerd zijn in de opvang van slachtoffers van mensenhandel en 

van zwaardere vormen van mensensmokkel wijzen er vrij regelmatig op dat het aantal 

gevallen dat door de overheden wordt doorverwezen, daalt ten opzichte van eerdere 

periodes. Dat het aantal opgevangen slachtoffers stabiel blijft, is voornamelijk het 

gevolg van de toename van het aantal aanmeldingen door andere diensten dan de 

politiediensten. 

Dat kan onder andere worden verklaard door de inzet van capaciteit in het kader van 

het terrorisme, maar er moet ook worden opgemerkt dat de specifieke 

beschermingsprocedures niet altijd gekend zijn. Een van de moeilijkheden is 

inzonderheid dat alle agenten, ook niet-gespecialiseerde agenten, kunnen worden 

geconfronteerd met potentiële situaties van mensensmokkel of mensenhandel tijdens 

een “banale” controle die niet daarop gericht is. Zorgen voor een 100 % uniforme kennis 

van de specifieke richtlijnen die van toepassing zijn in die gevallen, is een hele 

uitdaging. 

In dit kader zijn binnen het Bureau van de Interdepartementale Coördinatiecel 

gesprekken opgestart met het oog op diverse initiatieven ter verbetering van de 

opleiding. 
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Er is overleg gepleegd met de provinciale politiescholen om een erkenningsdossier in te 

dienen voor opleidingen inzake mensensmokkel en mensenhandel.  

De provinciale politiescholen besteden in hun opleidingen uiteraard reeds aandacht aan 

die thema’s, maar zij komen er vaak op heel verschillende wijzen in aan bod. De 

inspanningen moeten voor het overige worden voortgezet volgens vier hoofdlijnen: 

1. Verder aan bod laten komen van het aspect mensensmokkel in de 

basisopleidingen georganiseerd door het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding; 

2. Op politioneel vlak zullen, naast hetgeen reeds werd vermeld, thematische 

opleidingsdagen worden georganiseerd naar aanleiding van de goedkeuring van 

de nieuwe instrumenten inzake strafrechtelijk beleid (gemeenschappelijke 

omzendbrief inzake mensensmokkel);  

3. De Dienst Vreemdelingenzaken zal verder aandacht blijven besteden aan 

mensensmokkel, zulks in het kader van de opleidingen inzake administratieve 

controle of als aanvullende informatie tijdens de opleidingen over 

mensenhandel.  

4. De opleidingen over mensenhandel voor de voogden zullen worden voortgezet. 

In dat kader zal het belangrijk zijn verbanden te leggen met mensensmokkel, 

meer in het bijzonder omdat de niet-begeleide minderjarigen meer bescherming 

genieten gelet op hun kwetsbare toestand en zulks ongeacht zij het slachtoffer 

van mensenhandel of mensensmokkel zijn. 

Project Verantwoordelijkheid Timing 

Aan de provinciale 
politiescholen een 
erkenningsdossier 
voorleggen voor nieuwe 
opleidingsprogramma’s 
inzake mensensmokkel 
(en mensenhandel) 
 
Thematische politie-
opleidingsdagen 
organiseren naar 
aanleiding van de 
goedkeuring van de 
nieuwe omzendbrief 
inzake mensensmokkel 

Bureau Mensenhandel en 
Mensensmokkel + Federale 
politie 
 
 
 
 
 
Federale politie (+ College 
van procureurs-generaal) 

2019 
 
 
 
 
 
 
 
2019 
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8. Informeren en bewustmaken over mensensmokkel en over de risico’s die 

de slachtoffers lopen  

 

De preventie van mensensmokkel is een belangrijk aspect. 

De Dienst Vreemdelingenzaken heeft reeds initiatieven genomen in het kader van 

specifieke projecten met het oog op het informeren over mensensmokkel en 

mensenhandel. 

In dat kader zal de campagne worden voortgezet met het oog op het informeren en 

bewustmaken van de vrachtwagenchauffeurs en de transportfirma’s rond de 

activiteiten van de mensensmokkelaars op de snelwegparkings en de stappen die 

ondernomen moeten worden als wordt vastgesteld dat personen in een vrachtwagen 

werden verstopt. Deze campagne wordt georganiseerd in samenwerking met FEBETRA.  

Er zal ook een digitale informatiecampagne worden opgezet rond de legale 

migratiekanalen en de risico’s die verbonden zijn aan mensensmokkel.  

Uit gesprekken met migranten blijkt namelijk dat velen, vaak bewust, verkeerd en 

foutief geïnformeerd worden door hun smokkelaars, bepaalde malafide organisaties of 

door andere migranten, waardoor vaak onrealistische verhalen ontstaan die uiteindelijk 

niet brengen wat door de migranten werd verwacht. 

Hierbij zal ook gebruik worden gemaakt van sociale media die gretig gebruikt worden 

door deze doelgroep. 

Bedoeling is correcte informatie te verschaffen over asiel, opvang, terugkeer, Dublin, 

verblijfprocedures, financiële ondersteuning. De campagne zal ook aandacht besteden 

aan de risico’s die verbonden zijn aan de smokkelnetwerken, inzonderheid de gevaren 

van de reis en het risico op uitbuiting als gevolg van de schulden die moeten worden 

afbetaald aan de smokkelaars. 

Project Verantwoordelijkheid Timing 

De 
bewustmakingscampagne 
voor de transportsector 
zal worden herhaald  

Dienst 
Vreemdelingenzaken 

  

Dienst 
Vreemdelingenzaken zal 
informatiecampagnes 
opzetten over de 
wettelijke 
migratiekanalen en ook 
aandacht besteden aan de 
risico’s van 
mensensmokkel. 

Minister voor Asiel en 
Migratie/Dienst 
Vreemdelingenzaken 
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9. Zorgen voor de correcte doorverwijzing van de personen die werden 

onderworpen aan zwaardere vormen van mensensmokkel, met bijzondere 

aandacht voor de minderjarigen  

 

Het actieplan 2015-2018 omvatte verschillende projecten met betrekking tot de 

doorverwijzing van de slachtoffers van zwaardere vormen van mensensmokkel, in het 

bijzonder de minderjarige slachtoffers.  

Er zijn verschillende initiatieven genomen in die zin: 

- De nieuwe omzendbrief van 23 december 2016 inzake de invoering van een 

multidisciplinaire samenwerking met betrekking tot de slachtoffers van 

mensenhandel en/of van bepaalde zwaardere vormen van mensensmokkel werd 

goedgekeurd. Die omzendbrief beschrijft uitvoering de mechanismen voor de 

doorverwijzing van de slachtoffers en bevat een specifiek deel met betrekking tot 

minderjarige slachtoffers; 

- Het College van procureurs-generaal heeft een vademecum met betrekking tot 

de tenlasteneming van NBMV’s goedgekeurd. Daarin worden ook de te volgen 

procedures naargelang van de situaties herhaald (COL 15/2016). 

- De informatie-instrumenten met betrekking tot de doorverwijzing van 

minderjarige slachtoffers van mensenhandel of van zwaardere vormen van 

mensensmokkel reiken sleutelindicatoren aan voor de verschillende fenomenen 

en bieden een overzicht van de te volgen procedures. Soortgelijke instrumenten 

werden inzonderheid uitgedeeld tijdens de opleiding die aan de voogden werd 

verstrekt en werden onder andere bezorgd aan het personeel van FEDASIL en 

het personeel van de jeugdzorg. 

- … 

Sommige bedenkingen die gemaakt zijn in de strijd tegen de mensenhandel, moeten ook 

worden toegepast of uitgebreid worden tot bepaalde vormen van mensenhandel 

Zo bleek het door  de besprekingen in het kader van de problematiek van de 

“loverboys”, personen die minderjarigen verleiden met het oog op hun uitbuiting – een 

fenomeen dat onder mensenhandel valt –het noodzakelijk  dat verder wordt nagedacht 

over de doorverwijzingsschema’s voor slachtoffers en over de samenhang tussen de 

federale richtlijnen en de normen van de gemeenschappen. 

Hoewel die denkoefening werd gevoerd in het kader van mensenhandel, houdt zij 

evenzeer verband met het fenomeen mensensmokkel. Het gegeven dat een slachtoffer 

van mensensmokkel minderjarig is, is een verzwarende omstandigheid waarmee 
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rekening moet worden gehouden voor de toepassing van het statuut 

mensenhandel/mensensmokkel. 

Het overleg tussen het federale niveau en de gefedereerde entiteiten moet dus worden 

voortgezet om de coherentie van de toepasselijke procedure en de instrumenten te 

verzekeren niet alleen met betrekking tot mensenhandel maar ook voor 

mensensmokkel. 

Tot slot moet de omzendbrief van 23 december 2016 twee jaar na de inwerkingtreding 

ervan een eerste keer worden geëvalueerd. Van die evaluatie die 2017 en 2018 zal 

bestrijken, moet werk worden gemaakt in 2019. Het Bureau van de 

Interdepartementale Cel zal ermee worden belast. In de evaluatie moet een specifiek 

deel over mensensmokkel worden opgenomen.  

 

Project Verantwoordelijkheid Timing 

De nieuwe omzendbrief 
van 23 december 2016 
betreffende de 
doorverwijzing van de 
slachtoffers van 
mensenhandel en 
mensensmokkel 
evalueren en in de 
evaluatie een specifiek 
deel over 
mensensmokkel 
opnemen.  

Bureau Mensenhandel en 
Mensensmokkel 

2019 - 2020 

 

10.  Internationale follow-up  

 

België werkt samen met verschillende internationale organisaties en verleent in het 

kader van bepaalde projecten op geregelde basis zijn medewerking aan de Verenigde 

Naties, de OVSE, de Raad van Europa, de Europese Unie, de BENELUX, de IOM, het 

ICMPD, enz. 

Die samenwerking krijgen een vervolg met een Belgische vertegenwoordiging in de 

internationale werkgroepen en ook via de uitwisseling met partnerlanden in de strijd 

tegen mensensmokkel binnen en buiten de EU. 

Er zal met de steun van Europol een justitiële samenwerking ("North Sea Task Force") 

opgezet worden tussen BE/FR/NL/VK in de strijd tegen mensensmokkel. Deze heeft als 

doel een grondige analyse te maken van de actieve netwerken van mensensmokkelaars 

in de vier landen. 
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België zal deelnemen aan de werkgroep die belast is met de versterking van de 

internationale samenwerking en het strategisch onderzoek naar mensensmokkel. De 

werkgroep zal de laatste hand leggen aan een document waarin concrete acties worden 

beschreven die de Raad van de Europese Unie kan ondernemen in de strijd tegen deze 

misdaad. 


