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ALGEMENE INLEIDING 

Mensenhandel is een zware vorm van criminaliteit die voor de slachtoffers ernstige 

inbreuken betekenen op hun menselijke waardigheid. Mensenhandel miskent de universele 

rechten van het individu zoals recht op leven, recht op vrijheid, recht op veiligheid en recht 

op menselijke waardigheid. De strijd tegen de mensenhandel vertaalt zich de dag van 

vandaag dan ook in een prioritaire strijd voor het behoud van deze rechten en een 

repressieve nultolerantie ten opzichte van de daders.  

De actie tegen deze moderne vorm van slavernij is evenwel van behoorlijk jonge leeftijd. Pas 

zo’n zestien jaar geleden, in 1995, kwam er op nationaal niveau, een eerste Belgische 

Mensenhandelwet. België was hiermee één van de voortrekkers aangezien  de eerste echte 

internationaal- en Europeesrechtelijke handhavingsinstrumenten in de strijd tegen 

mensenhandel pas rond de eeuwwisseling tot stand kwamen. 

Gelet op het universeel karakter van het fenomeen mensenhandel kwam er een groeiend 

internationaal bewustzijn dat een coherente strafbaarstelling en grensoverschrijdende 

samenwerking van wezenlijk belang waren, wou men de mensenhandelproblematiek 

effectief en gewapend uitroeien. 

Zoals de titel van de masterproef al doet vermoeden zal in dit werkstuk dieper worden 

ingegaan op zowel het Belgisch als het Europees beleid inzake mensenhandel. Finaal wordt 

het Belgisch mensenhandelbeleid van naderbij door een Europeesrechtelijke bril bekeken en 

wordt getoetst of het nationaal beleid voldoet aan de Europese ontwikkelingen ter zake. 

Om te beginnen verschaft de masterproef aan de hand van een evolutieschets van zowel de 

internationale, Europese als nationale instrumentaria, een duidelijk beeld op de thans 

gehanteerde wettelijke definities inzake mensenhandel. Tevens wordt in dit eerste deel het 

onderscheid duidelijk gemaakt tussen mensenhandel en mensensmokkel, gelet op de 

verwarrende en vaak door elkaar gebruikte terminologie. Hoewel mensenhandel en 

mensensmokkel vaak hand in hand gaan en mensenhandel in feite een bijverschijnsel is van 

mensensmokkel, gaat het echter om twee fundamenteel verschillende misdrijven. 

Na in de begripsbepaling een duidelijk beeld verkregen te hebben van wat mensenhandel 

volgens de verschillende wettelijke instrumentaria nu werkelijk inhoudt, spitst het tweede 

deel van de masterproef zich toe op het beleid. Eerst wordt de totstandkoming en de 

evolutie van het Europees mensenhandelbeleid uiteengezet, om vervolgens ook zijn 

nationale evenknie onder de loep te nemen. Op beide niveaus wordt het beleid telkens 

grondig ontleed en wordt bijzondere aandacht besteed aan de verschillende betrokken 

actoren op het terrein alsook in welke verhouding zij op multidisciplinaire en integrale wijze 

samenwerken. 
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Het derde en laatste deel omvat de slotanalyse van deze masterproef. Hierin worden de 

knelpunten van de vier pijlers van het Belgisch mensenhandelbeleid, bestaande uit de 

administratiefrechtelijk, sociaalrechtelijke en strafrechtelijke pijler alsook de laatste en 

vierde pijler slachtofferbejegening, opgediept en in relatie gesteld met de Europese 

ontwikkelingen. Aan de hand van de gloednieuwe Europese Richtlijn Mensenhandel, die de 

lidstaten verplicht om zijn bepalingen tegen 2013 in hun nationale wetgeving om te zetten, 

wordt nagegaan waar België nieuwe inspanningen dient te leveren ter implementatie ervan. 

Daar het een huzarenwerk is om artikelsgewijs de EU-Richtlijn Mensenhandel te bespreken 

en te toetsten aan de heersende Belgische normen, wordt in deze masterproef gefocust op 

enerzijds de innovatieve elementen van de Richtlijn en anderzijds de netelige problemen in 

het mensenhandelbeleid waarmee de literatuur al enkele decennia worstelt.   
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BEGRIPSBEPALING 

Mensenhandel versus mensensmokkel 

Vooraleer van start te gaan met het onderzoek naar hoe mensenhandel zowel op 

internationaal, Europees als op nationaal niveau wettelijk wordt gedefinieerd, verdient het 

de voorkeur om helderheid te scheppen in de vaak daar elkaar gehaalde begrippen 

mensenhandel en mensensmokkel.  

Net zoals het fenomeen mensenhandel, zijn er omtrent mensensmokkel talrijke pogingen 

ondernomen om de determinerende elementen van dit verschijnsel in een definitie te 

gieten. Aangezien in deze masterproef verder gefocust wordt op het thema mensenhandel, 

zal niet uitgebreid worden ingegaan op de verschillende definities die op internationaal, 

Europees en nationaal niveau gehanteerd worden. Het verdient de voorkeur om de 

wezenskenmerken die aan het begrip mensensmokkel ten grondslag liggen te schetsen 

zodat enerzijds een duidelijk beeld van het fenomeen wordt gevormd en anderzijds het 

onderscheid met mensenhandel goed naar voren treedt. 

Mensensmokkel valt uiteen in vijf kernelementen, met name, het winstmotief, de illegale 

toegang, grensoverschrijding, de vrijwillige toestemming zonder bedrog of dwang en de 

betrokkenheid van een smokkelaar.1 Terwijl er voor mensensmokkel dus sprake dient te zijn 

van illegale grensoverschrijding en een winstoogmerk in hoofde van de smokkelaar, wordt 

mensenhandel gekenmerkt door het uitbuitingsaspect dat er onlosmakelijk aan vasthangt en 

het feit dat de handelaar gebruikt maakt van geweld, misleiding of bedrog, of misbruik 

wordt gemaakt van de kwetsbare positie van het slachtoffer.2 

Niet alleen is er een wezenlijk verschil in de constitutieve bestanddelen van beide begrippen, 

eveneens worden mensenhandel en mensensmokkel anders bestraft. Gelet op het verschil 

in finaliteit van beide strafbaarstellingen, poogt mensenhandel de mens te beschermen 

tegen gedwongen of onvrije exploitatie.3 Mensenhandel is met andere woorden essentieel 

gericht op het economisch uitbuiten van een persoon, meer bepaald het misbruik van een 

persoon tegen zijn of haar wil, met het oog op het verkrijgen van financiële voordelen.4 Dit 

                                                      
1
 K. DE MANGELEER, T. DE MEULENAER, & L. EL ASJADI, ‘Illegale immigratie en mensensmokkel’, in G. VERMEULEN, 

Aspecten van Europees materieel strafrecht, Antwerpen/Apeldoorn, Maklu, 2002, 170-172. (hierna verkort K. DE 
MANGELEER, T. DE MEULENAER, & L. EL ASJADI, ‘Illegale immigratie en mensensmokkel’). 

2
 G. VERMEULEN, Mensenhandelbeleid in België: status questionis, evaluatie en toekomstopties, Brussel, Koning 

Boudewijnstichting, 2006, 23. (hierna verkort G. VERMEULEN, Mensenhandelbeleid in België: status questionis, evaluatie en 
toekomstopties). 

3
 G. VERMEULEN, “Mensenhandel met het oog op seksuele exploitatie: analyse en evaluatie van de Wet van 10 augustus 

2005 vanuit strafrechtelijk beleids- en internationaalrechtelijk perspectief”, in A. MASSET, De vervolging en behandeling van 
daders van seksuele misdrijven, Brussel, la Charte, 2009, 163-166. (hierna verkort als G. VERMEULEN, “Mensenhandel met 
het oog op seksuele exploitatie: analyse en evaluatie van de Wet van 10 augustus 2005 vanuit strafrechtelijk beleids- en 
internationaalrechtelijk perspectief”). 

4
 K. DE MANGELEER, T. DE MEULENAER, & L. EL ASJADI, ‘Illegale immigratie en mensensmokkel’, supra noot 1, 172-173. 
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in tegenstelling met mensensmokkel die in eerste instantie tot doel heeft het grondgebied of 

de eigen nationale, economische of andere belangen te beschermen en waarbij bescherming 

van de menselijke waardigheid niet aan de orde is.5  

Een eerste duidelijk onderscheid tussen mensensmokkel en mensenhandel bestaat dus uit 

het centrale criterium van de al dan niet vrije toestemming.6 Een tweede opmerkelijk 

verschil bestaat uit het feit dat, anders dan bij mensensmokkel, bij mensenhandel “echte 

slachtoffers” worden gemaakt.7 

Ongeacht het duidelijke onderscheid tussen beide begrippen zijn mensenhandel en 

mensensmokkel dikwijls nauw met elkaar verweven. De bewust en gewild aangegane 

dienstovereenkomst inzake het vergemakkelijken van of hulp bieden bij illegale immigratie 

vervalt soms in scenario’s waarin van een daadwerkelijke vrije en geïnformeerde wil geen 

sprake meer is.8 Tijdens hun reis lopen migranten die gebruik maken van de diensten van 

mensensmokkelaars namelijk het gevaar het slachtoffer te worden van uitbuiting. Dit kan 

bijvoorbeeld het geval zijn wanneer smokkelnetwerken de volgende dwang- en 

controlemechanismen op hun slachtoffers toepassen: 

- slachtoffers verplichten hun documenten af te geven; 

- beloftes niet nakomen; 

-fysiek geweld uitoefenen op de gesmokkelden; 

-familieleden van de slachtoffers onder druk zetten; 

- overdreven prijzen en afbetalingsschema’s aan de slachtoffers opleggen.9 

 

                                                      
5
 G. VERMEULEN, Mensenhandelbeleid in België: status questionis, evaluatie en toekomstopties, supra noot 3, 23. 

6
 G. COENE, “Mensensmokkel en mensenhandel” in R. COMMERS, J. BLOMMAERT (eds.), Het Belgische asielbeleid: kritische 

perspectieven, Berchem, EPO, 2001, 73-81. (hierna verkort G. COENE, “Mensensmokkel en mensenhandel”). 

7
 K. DE MANGELEER, T. DE MEULENAER, & L. EL ASJADI, ‘Illegale immigratie en mensensmokkel’, supra noot 1, 172-173. 

8
 G. VERMEULEN, “Matroesjka’s: tien jaar later. Repressie en controle als speerpunten van het vernieuwde 

mensenhandelbeleid?”, Panopticon 2005, afl. 2, 2-4. (hierna verkort G. VERMEULEN, “Matroesjka’s: tien jaar later. 
Repressie en controle als speerpunten van het vernieuwde mensenhandelbeleid?”). 

9
 CENTRUM VOOR GELIJKHEID VAN KANSEN EN RACISMEBESTRIJDING, Rapport mensenhandel. Het Belgische 

mensenhandelbeleid: gewikt en gewogen, Brussel, november 2005, 73. (hierna verkort CGKR, Jaarrapport 2005). 
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Wettelijke definities  

Internationaal niveau 

Verenigde Naties 

Het fenomeen mensenhandel manifesteert zich in een grensoverschrijdende context. De 

aanpak van de internationale netwerken van mensenhandelaars vereist aldus een effectieve 

en daadwerkelijke “universele” strafbaarstelling en opsporings- en vervolgingsbeleid.  

Om te beginnen was het noodzakelijk dat de internationale gemeenschap omtrent dit 

fenomeen een duidelijk afgebakende definitie neerpende waarbij voor eens en voor altijd de 

begripsverwarring en de overlapping tussen mensenhandel, mensensmokkel en migratie uit 

de weg werd geruimd. Op 9 december 1998 keurde de Algemene Vergadering van de 

Verenigde Naties een resolutie goed die voorzag in de oprichting van een 

intergouvernementeel comité belast met de opstelling van een internationaal verdrag tegen 

de georganiseerde criminaliteit, aangevuld met protocollen. De aanzet was gegeven en 

enkele jaren later kwam in Palermo het Verdrag van de Verenigde Naties tegen de 

grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit10 en de bijbehorende protocollen inzake 

mensenhandel11 en smokkel van migranten12 tot stand.  

Het Verdrag van Palermo betekende een keerpunt daar dit het eerste juridisch bindende 

instrument was in de strijd tegen criminele netwerken, dat universele definities bevat van 

bepaalde fundamentele strafrechtbegrippen op het gebied van de bestrijding van de 

georganiseerde criminaliteit. 

Het Verdrag en de twee Aanvullende Protocollen inzake mensenhandel en mensensmokkel 

beoogden aan de hand van het vooropstellen van gemeenschappelijke definities de 

wetgeving van de verschillende lidstaten te harmoniseren en bijgevolg de juridische 

samenwerking tussen hen te verbeteren.13 Eveneens werd er voorzien in specifieke 

                                                      
10

 Verdrag van de Verenigde naties tegen transnationale georganiseerde misdaad, New York 15 november 2000, BS 13 
oktober 2004. (hierna verkort Verdrag van Palermo) 

11
 Aanvullend Protocol inzake de preventie, bestrijding en bestraffing van mensenhandel, in het bijzonder vrouwenhandel 

en kinderhandel, bij het Verdrag van de Verenigde Naties tegen transnationale georganiseerde misdaad, New York 15 
november 2000, BS 13 oktober 2004. (hierna verkort het VN-Protocol inzake mensenhandel of het VN-Protocol). 

12
 Aanvullend Protocol tegen de smokkel van migranten over land, over de zee en in de lucht, bij het Verdrag van de 

Verenigde Naties tegen transnationale georganiseerde misdaad, New York op 15 november 2000, BS 13 oktober 2004. 
(hierna verkort het VN-Protocol inzake mensensmokkel). 

13
 B. DE RUYVER, G. VERMEULEN, T. VANDERBEKEN (ed.), Strategies of the EU and the US in Combating transnational 

organized Crime, Antwerpen/Apeldoorn, Maklu, 2002, 399. (hierna verkort B. DE RUYVER e.a., Strategies of the EU and the 
US in Combating transnational organized Crime). 



10 

 

maatregelen om preventief te kunnen optreden in het kader van georganiseerde misdaden 

en in de bescherming en bijstand van getuigen en slachtoffers van dergelijke inbreuken.14
 

Artikel 3 van het Protocol van de VN tegen mensenhandel dat op 25 december 2003 in 

werking trad15 definieert mensenhandel als;   

“De werving, het vervoer, de overbrenging, de huisvesting en de daaropvolgende opneming 

van een persoon, door de dreiging met of het gebruik van geweld of van andere vormen van 

dwang, door ontvoering, fraude, misleiding, misbruik van machtspositie of een situatie van 

kwetsbaarheid, of wanneer betalingen worden gedaan of beloningen worden gegeven of 

ontvangen om de instemming te verkrijgen van een persoon die controle uitoefent over een 

andere persoon met het oog op uitbuiting. De uitbuiting bestaat ten minste uit de uitbuiting 

van de prostitutie van anderen of uit andere vormen van seksuele uitbuiting, gedwongen 

arbeid of diensten, slavernij of soortgelijke methoden, dienstbaarheid of orgaanextirpatie. De 

instemming van het slachtoffer van mensenhandel doet niet ter zake. De werving, het 

vervoer, de overbrenging, de huisvesting en de opneming van een kind met het oog op 

uitbuiting worden beschouwd als mensenhandel.” 

Gelet op de bovenstaande definitie veronderstelt mensenhandel dus drie essentiële 

elementen.16 Ten eerste een bewegingselement of daad, meer bepaald het werven, 

vervoeren, overbrengen, huisvesten of opnemen van personen. Ten tweede een 

dwangelement of het gebruik van bepaalde middelen, met name bedreiging met of gebruik 

van geweld, dwang, bedrog, misleiding, fraude, enz. Met misbruik van de toestand van 

kwetsbaarheid worden de situaties beoogd waarin druk wordt uitgeoefend op de persoon 

zodanig dat hij geen andere, echte, noch aanvaardbare keuze, heeft dan zich te 

onderwerpen.17 Het derde materiële element bestaat ten slotte uit de vereiste van een 

bijzonder opzet of een uitbuitingsdoel zoals seksuele uitbuiting, economische exploitatie of 

het wegnemen van organen. De uitbuiting op zich is daarentegen niet vereist.18  

Wanneer een van de bovengenoemde dwangmiddelen wordt aangewend dan doet de 

toestemming van het slachtoffer niet ter zake. Voor minderjarigen is er echter ook in geval 

                                                      
14

 J.  VAN BRIEL, E. SNEIJERS, K. VEREECKE  & N. BOSSCHEM, “Mensenhandel”, in G. VERMEULEN, (ed.),  Aspecten van 
Europees materieel strafrecht, Antwerpen/Apeldoorn, Maklu, 2002, 242. (hierna verkort J. VAN BRIEL e.a., 
“Mensenhandel”). 

15
 Voor België trad het VN-Protocol inzake mensenhandel in werking op 10 september 2004. Zie 

http://www.diversiteit.be/index.php?action=wetgeving_detail&id=45  

16
 A. ARONOWITZ, Human trafficking, human misery: the global trade in human beings, London, Praeger, 2009, 1-2; G. 

WYLIE & P. McREDMOND, Human trafficking in Europe: character, causes and consequences, New York, Palgrave 
Macmillan, 2010, 2-3. (hierna verkort G. WYLIE & P. McREDMOND, Human trafficking in Europe: character, causes and 
consequences); CGKR, Jaarrapport 2005, supra noot 9, 8. 

17
 B. DE RUYVER, W. VAN EECKHOUTTE, K.  VAN IMPE, P. DE SOMERE & M. DELCOUR, Mensenhandel doorgelicht. De 

Filippijnen als casestudy, Antwerpen, Maklu, 1999, 25. (hierna verkort B. DE RUYVER e.a.,  Mensenhandel doorgelicht. De 
Filippijnen als casestudy). 

18
 CGKR, Jaarrapport 2005, supra noot 9, 9. 

http://www.diversiteit.be/index.php?action=wetgeving_detail&id=45
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van afwezigheid van dwang, geweld, misleiding, fraude, enz. sprake van mensenhandel. 

  

Raad van Europa 

Als beschermer van de mensenrechten bleef ook de Raad van Europa niet stilzitten in de 

strijd tegen de mensenhandel en keurde op 16 mei 2005 te Warschau een desbetreffend 

verdrag19 goed. De Raad nam de mensenhandeldefinitie van de VN over en ging verder 

uitgebreid in op de maatregelen die de rechten van de slachtoffers moeten beschermen en 

bevorderen.20 Nadat voldoende (10) staten dit verdrag hadden geratificeerd, trad het op 1 

februari 2008 in werking.21 België ondertekende het Verdrag op 17 mei 2005 en ratificeerde 

het op 27 april 2009, waardoor het Verdrag voor België op 1 augustus 2009 in werking trad. 

Europees niveau 

Kaderbesluit van de Raad inzake bestrijding van mensenhandel22 

Sinds 1 augustus 2002 voorzag het Kaderbesluit van de Raad inzake bestrijding van 

mensenhandel ook in een europeesrechtelijke mensenhandeldefinitie. 

 

Artikel 1, 1 van het Kaderbesluit luidde; 

 

“Elke lidstaat neemt de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de volgende 

handelingen strafbaar worden gesteld: werving, vervoer, overbrenging, huisvesting en 

daaropvolgende opneming van een persoon, met inbegrip van wisseling of overdracht van de 

controle over deze persoon, wanneer: (a) gebruik wordt gemaakt van dwang, geweld of 

bedreiging, met inbegrip van ontvoering, of (b) gebruik wordt gemaakt van misleiding of 

fraude, of (c) er sprake is van misbruik van machtspositie of van een situatie van 

kwetsbaarheid, zodanig dat de betrokken persoon in feite geen andere keuze heeft dan zich 

te laten misbruiken, of (d) geld of voordelen worden gegeven of ontvangen om de 

instemming te verkrijgen van een persoon die controle heeft over een ander persoon, 

teneinde de arbeid of de diensten van deze persoon uit te buiten, met inbegrip van ten 

minste gedwongen of verplichte arbeid of diensten, slavernij of met slavernij of 

dienstbaarheid te vergelijken praktijken, of de prostitutie van anderen te exploiteren, of met 

het oog op andere vormen van seksuele exploitatie, met inbegrip van pornografie.” 

                                                      
19

 Verdrag van de Raad van Europa over de strijd tegen mensenhandel van 16 mei 2005, CETS, nr. 197. (hierna verkort 
Verdrag van Warschau). 

20
 Zie hoofdstuk III, artikels 10 tem 17 van het Verdrag van Warschau; identificatie, bescherming van het privé-leven, hulp 

en bijstand, periode van herstel en bezinning, verblijfsvergunning, schadeloosstelling en rechtsmiddelen, repatriëring en 
terugzending en gendergelijkheid. 

21
 G. WYLIE & P. McREDMOND, Human trafficking in Europe: character, causes and consequences, supra noot  17, 3-6. 

22
 Kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie van 19 juli 2002 inzake bestrijding van mensenhandel, Pb. L 1 augustus 

2002, afl. 203. (hierna verkort EU-Kaderbesluit) 
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Het VN-Protocol inzake mensenhandel vormde de inspiratiebron voor de definitie op 

Europees niveau en bijgevolg werden nagenoeg dezelfde elementen overgenomen in het 

Kaderbesluit. Net zoals de VN maakte de Europese Unie een onderscheid tussen de 

fenomenen mensenhandel en smokkel van migranten, deed de instemming van het 

slachtoffer met de voorgenomen uitbuiting niet ter zake indien gebruik werd gemaakt van 

een van de bovengenoemde (dwang)middelen en was mensenhandel steeds van toepassing 

in het geval het gaat om een minderjarig kind ongeacht het aanwenden van de genoemde 

middelen.  

Niettemin doken er ook enkele verschillen op tussen het Europese Kaderbesluit en diens 

inspiratiebron het VN-Protocol. Zo was het toepassingsgebied in het Europese Kaderbesluit 

beperkt tot mensenhandel met het oog op seksuele en arbeidsexploitatie, waardoor de 

strafbaarstelling van andere uitbuitingsvormen zoals het wegnemen van organen en 

weefsels uit de boot viel.23 Dit in tegenstelling met het niet- exhaustieve toepassingsgebied 

voorzien in het VN-Protocol. Daartegenover werden sommige elementen van de Europese 

mensenhandeldefinitie wel uitvoeriger omschreven.24 Een laatste opmerkelijk verschil zat 

hem in de verschillende uitgangspunten. Het VN-Protocol benadert mensenhandel op een 

alomvattende manier, waarbij er zowel aandacht wordt besteed aan aspecten van 

bescherming, bijstand en repatriëring van de slachtoffers als aan preventie, samenwerking 

(met inbegrip van informatie-uitwisseling en opleiding), grensbewaking en beveiliging van 

documenten. De Europese Unie zag het Kaderbesluit eerder als een instrument van 

Europese wetgeving in strafrecht en strafprocedures.25 Waar er op Internationaal niveau dus 

uitgegaan werd van een multidisciplinaire samenwerking, focuste men op Europees niveau 

eerder op het strafrechtelijke.  

                                                      
23

 S. SCARPA, Trafficking in Human Beings: Modern Slavery, Oxford, Oxford University Press, 2008, 178-183. (hierna verkort 
S. SCARPA, Trafficking in Human Beings: Modern Slavery) 

24
 Bijvoorbeeld het begrip misbruik van een kwetsbare situatie en de leeftijd van een kind. 

25
 EUROPESE COMMISIE, Verslag van de Deskundigengroep Mensenhandel, Brussel, Directoraat-Generaal Justitie, Vrijheid 

en Veiligheid, 22 december 2004, 130. Zie http://ec.europa.eu/home-
affairs/doc_centre/crime/docs/opinion_expert_group_04_xx_xx_en.pdf (hierna verkort Verslag van de Deskundigengroep 
Mensenhandel) 

http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/crime/docs/opinion_expert_group_04_xx_xx_en.pdf
http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/crime/docs/opinion_expert_group_04_xx_xx_en.pdf
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Nieuwe EU-Richtlijn inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de 

bescherming van slachtoffers daarvan, en tot intrekking van Kaderbesluit26 

De nieuwe EU Richtlijn voorziet in een volledigere definitie van mensenhandel, waarbij nu 

ook gedwongen bedelarij, de exploitatie van criminele activiteiten en de uitbuiting met het 

oog op het verwijderen van organen27 worden strafbaargesteld.  

Conform de wetgevingsresolutie van de nieuwe Richtlijn vereist het fenomeen exploitatie 

van bedelarij de inzet van een  afhankelijke persoon die het slachtoffer is van mensenhandel 

om te bedelen. Het onderzoek naar de situatie van afhankelijkheid, meer bepaald naar de 

rechtsgeldige toestemming in de dienstverlening, dient door de rechtspraak zaak per zaak 

geëvalueerd te worden. Niettemin kan een minderjarige nooit geacht worden rechtsgeldig te 

hebben toegestemd. Eveneens moeten alle elementen van gedwongen arbeid of gedwongen 

dienstverlening aanwezig zijn opdat uitbuiting van bedelarij als mensenhandelmisdrijf zou 

kunnen worden bestraft. Gedwongen bedelarij moet in het licht van de Richtlijn namelijk 

gezien worden als een vorm van gedwongen arbeid zoals omschreven door de ILO-Conventie 

nr. 29 betreffende de gedwongen of verplichte arbeid.28 

Voorts omschrijft de Richtlijn exploitatie van criminele activiteiten als de uitbuiting van 

mensen bijvoorbeeld om zich bezig te houden met zakenrollen, winkeldiefstal, drugshandel 

en soortgelijke strafbare feiten warmee financieel gewin gemoeid is.29  

Het toepassingsgebied van de definitie omvat ten slotte nog mensenhandel met het 

oogmerk organen weg te nemen, alsook andere gedragingen zoals gevallen van illegale 

adoptie of gedwongen huwelijken voor zover deze beantwoorden aan de bestanddelen van 

mensenhandel.30  

Daarenboven wordt er meer aandacht besteed aan de rechten van de slachtoffers onder de 

vorm van initiatieven tot bijstand, hulp en bescherming, met een specifieke bekommernis 

voor kinderen die ten prooi vallen aan mensenhandelaars.31 

  

                                                      
26

 Richtlijn 2011/36/EU van het Europees parlement en de raad van 5 april 2011 inzake de voorkoming en bestrijding van 
mensenhandel en de bescherming van slachtoffers daarvan, en ter vervanging van Kaderbesluit 2002/629/JBZ van de Raad, 
Pb.L. 15 april 2011, afl. 101. (hierna verkort EU-Richtlijn Mensenhandel of (Europese) Richtlijn Mensenhandel) 

27
 Dit mag niet verward worden met het misdrijf handel in organen. Men spreekt immers enkel over mensenhandel met het 

oog op het verwijderen van organen als organen worden verwijderd van levende donoren. 

28
 Internationale Overeenkomst nr. 29 betreffende de gedwongen of verplichte arbeid, Genève 28 juni 1930, BS 31 juli 

1943. 

29
 EU-Richtlijn Mensenhandel, supra noot 27, punt 11, 2. 

30
 Ibid. noot 30. 

31
 P. LE COCQ & C. MEULDERS, « Le statut des victimes de la traite des êtres humains », in CH.-E. CLESSE (ed.), Traite des 

êtres humains. Mensenhandel-Mensensmokkel, Dossiers de la revue de droit pénal et de criminologie, Brussel, la Charte, 
2010, 77-80. (hierna verkort P. LE COCQ & C. MEULDERS, « Le statut des victimes de la traite des êtres humains ») 
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Nationaal niveau 

In den beginne… 

Bij de introductie van het Belgisch Strafwetboek in 1867 werden er aanvankelijk geen 

bepalingen voorzien die het misdrijf mensenhandel strafbaar stelden.32 Pas geruime tijd 

later, naar aanleiding van de Internationale Overeenkomst van 4 mei 1910 de beteugeling 

van de Vrouwenhandel33, zette de Belgische wetgever zijn eerste stappen in de richting ter 

bestrijding van het fenomeen mensenhandel.34  

De Wet van 26 mei 1914 tot bestrijding van de handel in vrouwen en meisjes voorzag in de 

oprichting van een nieuw artikel 380bis in het Strafwetboek waardoor de Belgische wet in 

overeenstemming kwam met de internationale normen. Artikel 380bis Sw. bestrafte “al wie, 

teneinde eens anders driften te voldoen, door bedrog of door geweld, bedreiging, misbruik 

van gezag of door welk ander dwangmiddel, een meerderjarige vrouw of een meerderjarig 

meisje tot het plegen van ontucht heeft verronseld, verleid of vervreemd”. Aanvankelijk 

moest voor mensenhandel een element van dwang of onvrijheid in hoofde van het 

slachtoffer voorhanden zijn.35 Bijgevolg vond dit artikel dus geen toepassing indien de 

meerderjarige had toegestemd. 

In de daaropvolgende jaren werd het toepassingsgebied van artikel 380bis Sw. systematisch 

uitgebreid.36 Voortaan werd ook de handel in mannen en kinderen met het oog op het 

plegen van ontucht of prostitutie geviseerd en werd de toestemming van het slachtoffer en 

het gebruik van bedrog, geweld, bedreigingen, misbruik van gezag of andere dwangmiddelen 

irrelevant.37 

                                                      
32

 G. VERMEULEN, “Mensenhandel met het oog op seksuele exploitatie: analyse en evaluatie van de Wet van 10 augustus 
2005 vanuit strafrechtelijk beleids- en internationaalrechtelijk perspectief”, supra noot 3, 166-170. 

33
 Internationale Overeenkomst van 4 mei 1910 betreffende de beteugeling van de Vrouwenhandel, B.S. 20 augustus 1914, 

5. 193.  

34
 G. VERMEULEN, Mensenhandelbeleid in België: status questionis, evaluatie en toekomstopties, supra noot 2, 13 

35
 G. VERMEULEN, “Mensenhandel met het oog op seksuele exploitatie. Analyse en evaluatie van de Wet van 10 augustus 

2005 vanuit strafrechtelijk beleids- en internationaalrechtelijk perspectief”, supra noot 3, 166-170. 

36
 Cf. Wet van 25 mei 1936 tot goedkeuring van de Internationale Overeenkomst, gesloten te Genève op 11 oktober 1933, 

ter bestrijding van den handel in meerderjarige vrouwen, en tot aanvulling van artikel 380bis van het Strafwetboek, evenals 
van artikel 2 van de Wet van 26 mei 1914 tot bestrijding van den handel in vrouwen en meisjes, BS  29-30 juni 1936; Wet 
van 21 augustus 1948 tot afschaffing van de officiële reglementering van de prostitutie, BS 13-14 september 1948. 

37
 G. VERMEULEN, Mensenhandelbeleid in België: status questionis, evaluatie en toekomstopties, supra noot 2, 13. 
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De Wet van 13 april 1995 

Artikel 380 Sw.: mensenhandel met het oog op seksuele uitbuiting 

Naar aanleiding van de aanbevelingen van de Parlementaire Onderzoekscommissie 

Mensenhandel kwam de Wet van 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de 

mensenhandel en van de kinderpornografie tot stand die voorzag in een ruimere 

strafbaarstelling alsook in een strengere bestraffing van het fenomeen mensenhandel.38  

Artikel 3 introduceerde een definiëring van het begrip mensenhandel in het Strafwetboek. 

Conform het gewijzigde artikel 380bis Sw.39 deed mensenhandel zich voortaan voor zodra 

een persoon “ten einde eens anders driften te voldoen, een meerderjarige zelfs met zijn 

toestemming, aanwerft, meeneemt, wegbrengt of bij zich houdt met het oog op het plegen 

van ontucht of prostitutie”.  

Wat onmiddellijk opvalt, is dat het toepassingsgebied inzake mensenhandel in het 

Strafwetboek destijds wel erg beperkt was en zich enkel richtte op seksuele uitbuiting. De 

toestemming van het slachtoffer en het gebruik van dwangmiddelen bleef irrelevant. De wet 

beschouwde het gebruik van kunstige listgrepen, geweld, bedreigingen of enige andere 

vorm van dwang en het misbruik van de bijzonder kwetsbare situatie van een bepaalde 

persoon daarentegen wel als verzwarende omstandigheden.40  

Op verschillende vlakken week de wettelijke definitie af van de internationale en Europese 

normen inzake mensenhandel. Enerzijds omschreven zowel het VN-Protocol als het EU-

Kaderbesluit inzake mensenhandel de dwang, onvrijheid en de afwezigheid van vrije keuze 

en toestemming als een materieel element van het misdrijf mensenhandel, in tegenstelling 

tot de toenmalige Belgische wettelijke definitie die deze elementen louter categoriseerde als 

verzwarende omstandigheden. Anderzijds viseerden de VN- en EU-mensenhandeldefinities 

niet enkel de uitbuitingsvorm seksuele exploitatie, maar tevens arbeids- of 

dienstenexploitatie en het wegnemen van organen en weefsels.41   

 

                                                      
38

 G. VERMEULEN, “Mensenhandel met het oog op seksuele exploitatie. Analyse en evaluatie van de Wet van 10 augustus 
2005 vanuit strafrechtelijk beleids- en internationaalrechtelijk perspectief”, supra noot 3, 166-170. 

39
 Het artikel werd intussen hernummerd in artikel 380, § 1, 1° Sw. bij art. 14 van de Wet van 28 november 2000, BS 17 

maart 2000, ed. 2. 

40
 Zie huidig art. 380, § 3 Sw. 

41
 G. VERMEULEN, Mensenhandelbeleid in België: status questionis, evaluatie en toekomstopties, supra noot 2, 13-14. 
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Artikel 77bis Vreemdelingenwet42: handel in vreemdelingen 

Naast de omschrijving van mensenhandel in het Strafwetboek, voorzag de Wet van 13 april 

1995 eveneens in een strafbaarstelling van mensenhandel in het intussen gewijzigde artikel 

77bis van de Vreemdelingenwet. 

Mensenhandel werd er omschreven als de situatie waarin een persoon “op welke manier 

ook ertoe bijdraagt, rechtstreeks of via een tussenpersoon, dat een vreemdeling het 

Koninkrijk binnenkomt, er via doorreist of er verblijft, wanneer hij daarbij ten opzichte van de 

vreemdeling direct of indirect gebruik maakt van listige kunstgrepen, geweld, bedreigingen 

of enige andere vorm van dwang, of misbruik maakt van de bijzonder kwetsbare positie 

waarin de vreemdeling verkeert ten gevolge van een onwettige of precaire administratieve 

toestand, of van zijn staat van minderjarigheid of ten gevolge van zwangerschap, ziekte dan 

wel een lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid”.  

Conform deze bepaling was het hier wel noodzakelijk dat er sprake was van enige vorm van 

dwang of misbruik van de kwetsbare positie van een vreemdeling om gesanctioneerd te 

kunnen worden met het misdrijf mensenhandel. In tegenstelling tot artikel 380 Sw. waar 

dwang en misbruik van de kwetsbare positie werden omschreven als verzwarende 

omstandigheden, werden beide in de Vreemdelingenwet als wezenlijke elementen van het 

misdrijf mensenhandel aangemerkt.43 Tevens was het opvallend dat vooraleer sprake kon 

zijn van mensenhandel in het kader van bovenstaande bepaling er een Belgische grens 

moest overschreden zijn. Bijgevolg werd er geen rekening gehouden met binnenlandse 

mensenhandel.44 

In het Jaarverslag 2002-2003 inzake de bestrijding van mensenhandel en kinderpornografie, 

waarbij nagenoeg alle betrokken actoren op het veld aan het woord werden gelaten, werd 

duidelijk dat een verdere aanpassing van de Wet van 13 april 1995 zich opdrong. Dit o.a. 

teneinde een duidelijke scheidingslijn te trekken tussen de begrippen mensenhandel en 

mensensmokkel, een ruimere omschrijving van het begrip mensenhandel in te voeren die 

alle uitbuitingsvormen omhelsde en die in overeenstemming was met de thans geldende 

internationaal- en Europeesrechtelijke normen.45   

                                                      
42

 Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen, BS 31 december 1980. (hierna verkort Vreemdelingenwet van 1980) 

43
 G. VERMEULEN, “Mensenhandel met het oog op seksuele exploitatie. Analyse en evaluatie van de Wet van 10 augustus 

2005 vanuit strafrechtelijk beleids- en internationaalrechtelijk perspectief”, supra noot 3, 166-170. 

44
 J. VAN BRIEL e.a., “Mensenhandel”, supra noot 15, 274-276. 

45
 I. AENDENBOOM, “De wetgeving tot bestrijding van de mensenhandel: roeien met de juridische riemen die men heeft”, 

T.Vreemd. 2003, nr. 1, 5-20. (hierna verkort I. AENDENBOOM, “De wetgeving tot bestrijding van de mensenhandel: roeien 
met de juridische riemen die men heeft”) 
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De Wet van 10 augustus 2005 

Als antwoord op de naleving van de internationale en Europese wettelijke instrumentaria 

inzake mensenhandel en mensensmokkel, diende de regering op 14 januari 2005 een 

wetsontwerp in dat de bestaande bepalingen ter zake grondig wijzigde. Na verschillende 

amenderingen werd uiteindelijk de nieuwe wet van 10 augustus 2005 tot wijziging van de 

diverse bepalingen met het oog op de versterking van de strijd tegen mensenhandel en 

mensensmokkel en tegen praktijken van huisjesmelkers aangenomen.46   

In grote lijnen kunnen vier innovaties in de wet onderscheiden worden.  

Ten eerste werd het fenomeen mensenhandel als een autonoom misdrijf in het 

Strafwetboek opgenomen, meer bepaald in de artikelen 433quinques tot 433nonies Sw. 

Mensenhandel werd er nauwgezet gedefinieerd, het toepassingsgebied beperkte zich niet 

langer tot enkel seksuele exploitatie en werd uitgebreid van vreemdelingen tot Belgen.47 

Eveneens werd, op grond van de Europees en internationaal gehanteerde normen, een 

onderscheid ingevoerd tussen mensenhandel en mensensmokkel. Het begrip 

mensensmokkel werd voortaan exclusief ondergebracht en gedefinieerd in de artikelen 

77bis tot 77sexies van de Vreemdelingenwet.48   

Ten tweede werd ook de strafbaarstelling van huisjesmelkerij uit de Vreemdelingenwet 

gehaald en overgeheveld naar een nieuw hoofdstuk in het Strafwetboek. In de artikelen 

433decies tot 433quinquiesdecies werd het misdrijf van dan af op een autonome manier 

behandeld en niet langer als een bijzondere vorm van mensenhandel.49 Door de opname van 

huisjesmelkerij in het Strafwetboek werd eveneens het toepassingsgebied uitgebreid tot 

iedereen, zowel Belg als vreemdeling. Daarenboven werd ook de definitie van criminele 

organisatie50 en het misdrijf deelneming aan een criminele organisatie51 aangepast om zo in 

overeenstemming te zijn met het Verdrag van de Verenigde Naties tegen de transnationale 

georganiseerde misdaad.   

Ten derde werd er meer aandacht besteed aan andere uitbuitingsvormen dan alleen 

seksuele exploitatie. Voortaan worden o.a. ook mensenhandel met het oog op 

                                                      
46

 Wet van 10 augustus 2005 tot wijziging van de diverse bepalingen met het oog op de versterking van de strijd tegen 
mensenhandel en mensensmokkel en tegen praktijken van huisjesmelkers, BS 2 september 2005. (hierna verkort 
Mensenhandelwet) 

47
 G. VERMEULEN, “Mensenhandel met het oog op seksuele exploitatie. Analyse en evaluatie van de Wet van 10 augustus 

2005 vanuit strafrechtelijk beleids- en internationaalrechtelijk perspectief”, supra noot 3, 170-171. 

48
 Het gewijzigde art 77bis Vreemdelingenwet omschrijft mensenmokkel als “het ertoe bijdragen, op welke manier ook, 

rechtstreeks of via een tussenpersoon, dat een persoon die geen onderdaan is van een lidstaat van de Europese Unie het 
grondgebied van een lidstaat van de Europese Unie of van een Staat die partij is bij een internationale overeenkomst 
betreffende de overschrijding van de buitengrenzen, die België bindt, binnenkomt, erdoor reist of aldaar verblijft, zulks in 
strijd met de wetgeving van deze Staat, met het oog op het direct of indirect verkrijgen van een vermogensvoordeel”. 

49
 G. VERMEULEN, “Matroesjka’s: tien jaar later. Repressie en controle als speerpunten van het vernieuwde 

mensenhandelbeleid?”, supra noot 8, 6-9. 

50
 Artikel 324bis, al. 1 Sw. gewijzigd bij artikel 4 Mensenhandelwet. 

51
 Artikel 324ter, § 1  Sw., vervangen bij artikel 5 Mensenhandelwet. 
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arbeidsexploitatie en de orgaan- of weefseldiefstal en -transplantatie geviseerd zodat werd 

tegemoetgekomen aan de heersende internationaal- en Europeesrechtelijke standaarden en 

komaf werd gemaakt met de belangrijkste tegemoetkoming van de voormalige 

mensenhandelwetgeving.52 Tevens werd ook uitbuiting van bedelarij opgenomen in de 

Mensenhandelwet daar waar aanvankelijk hiervoor een apart wetsvoorstel voorzien was.53  

Ten slotte voerde de nieuwe wet ook nog enkele andere wijzigingen door, onder andere in 

het Strafwetboek54 en het Wetboek van Strafvordering55. Eveneens werden er 

veranderingen aangebracht in de wet van 13 april 199556 en de wet van 15 februari 1993 

betreffende het Centrum voor gelijkheid van kansen, zodat de bevoegdheid van het Centrum 

om in rechte op te treden werd geactualiseerd aan de nieuwe strafbaarstellingen van 

mensenhandel en mensensmokkel.  

Het nieuwe en thans geldende artikel 433quinques Sw. omschrijft de definitie van 

mensenhandel als volgt: 

“ § 1. levert het misdrijf mensenhandel op, de werving, het vervoer, de overbrenging, de 

huisvesting, de opvang van een persoon, de wisseling of de overdracht van de controle over 

hem teneinde: 

1° ten aanzien van deze persoon de misdrijven te laten plegen dat bedoeld worden in de 

artikelen 379, 380, § 1 en § 4 en 383bis, § 1 ; 

2° ten aanzien van deze personen de misdrijven te laten plegen zoals bedoelt in artikel 

433ter: 

3° deze persoon aan het werk zetten of te laten aan het werk zetten in omstandigheden in 

strijd met de menselijke waardigheid; 

4° bij deze persoon organen of weefsels weg te nemen of te laten wegnemen in strijd met de 

wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen; 

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

                                                      
52

 G. VERMEULEN, “Mensenhandel met het oog op seksuele exploitatie. Analyse en evaluatie van de Wet van 10 augustus 
2005 vanuit strafrechtelijk beleids- en internationaalrechtelijk perspectief”, supra noot 3, 170-171. 

53
 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek en de wet van 13 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, met het oog op een verzwaring van de 
straffen voor personen die zich schuldig maken aan smokkel van en handel in niet-begeleide minderjarigen, Parl. St. Senaat, 
2002-03, nr. 2-1457/1.  

54
 Artikel 43quater Sw. (verbeurdverklaring van de vermogensvoordelen)  

55
 Artikel 10ter Voorafgaande Titel Sw. (extraterritoriale bevoegdheid) en artikel 21bis Voorafgaande Titel Sw. 

(verjaringstermijn van de strafvordering) 

56
 Wet van 13 april 1995 houdende bepalingen met het oog op de bestraffing van mensenhandel en kinderpornografie, BS 

25 april 1995. (hierna verkort Wet van 13 april 1995) 



19 

 

Behalve in het 5 bedoelde geval is de toestemming van de in het eerste lid bedoelde persoon 

met voorgenomen of daadwerkelijke uitbuiting van geen belang. 

§ 2. Het in § 1 bedoelde misdrijf wordt gestraft met gevangenisstraf van een jaar tot vijf jaar 

en met geldboete van vijfhonderd tot vijftigduizend euro. 

§ 3. Poging tot het in § 1 bedoelde misdrijf wordt gestraft met gevangenisstraf van een tot 

drie jaar en met geldboete van honderd tot tienduizend euro.” 

Conform bovenstaand artikel valt het begrip mensenhandel uiteen in vijf vormen van 

uitbuiting of exploitatie, respectievelijk, seksuele uitbuiting, exploitatie van bedelarij, 

uitbuiting van arbeid of economische exploitatie, illegaal wegnemen van weefsels en 

organen en het plegen van een misdaad of wanbedrijf tegen zijn wil. 

In tegenstelling tot de vroegere wetgeving maakt het misdrijf mensenhandel thans, 

ongeacht de sector, deel uit van het Strafwetboek, waardoor het van toepassing is op alle 

slachtoffers, zowel Belgen als vreemdelingen. Anders dan de internationale en Europese 

werktuigen maakt de Belgische wetsbepaling geen verschil in behandeling tussen 

minderjarige en meerderjarige slachtoffers van mensenhandel. De minderjarigheid van het 

slachtoffer wordt immers onder de vorm van een verzwarende omstandigheid geviseerd. 

Het misdrijf mensenhandel valt uiteen in twee constitutieve bestanddelen: enerzijds het 

bestaan van een daad en anderzijds het bestaan van bepaalde vormen van uitbuiting als 

welbepaalde finaliteit.57 De noodzakelijkheid van het stellen van een daad bestaat uit het 

werven, vervoeren, overbrengen, huisvesten, opvangen van een persoon en de wisseling of 

de overdracht van de controle over hem. De bepaalde vormen van uitbuiting als 

welbepaalde finaliteit omhelzen de uitbuiting van prostitutie en kinderpornografie, de 

uitbuiting van bedelarij, het werken in mensonwaardige omstandigheden, het wegnemen 

van weefsels en organen alsook het dwingen om een misdaad of wanbedrijf te plegen. 

Conform de Memorie van toelichting dient de uitbuiting niet effectief te zijn.58  

De klassieke constitutieve bestanddelen, met name de modi operandi of de actiemiddelen 

zoals bedreiging, geweld, dwang, listige kunstgrepen, misbruik van de kwetsbare positie, 

enz. uit het VN-Protocol en het EU-Kaderbesluit worden enkel aangemerkt als verzwarende 

omstandigheden.59 De verzwarende omstandigheden kunnen worden opgedeeld in drie 

                                                      
57

 I. AENDENBOOM, “Nieuwe wetsbepalingen tot versterking van de strijd tegen de mensenhandel en mensensmokkel. Een 
overzicht in vogelvlucht”, T. Vreemd. 2005, nr. 4, 341-342. (hierna verkort I. AENDENBOOM, “Nieuwe wetsbepalingen tot 
versterking van de strijd tegen de mensenhandel en mensensmokkel. Een overzicht in vogelvlucht”). 

58
  Wetsontwerp van 14 januari 2005 tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de versterking van de strijd tegen 

mensenhandel en mensensmokkel, Parl.St. Kamer, 2004-05, nr. 51-1560/001, 20. (hierna verkort Wetsontwerp van 14 
januari 2005 tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de versterking van de strijd tegen mensenhandel en 
mensensmokkel). 

59
 CGKR, Jaarrapport 2005, supra noot 9, 14-16; I. AENDENBOOM, “Nieuwe wetsbepalingen tot versterking van de strijd 

tegen de mensenhandel en mensensmokkel. Een overzicht in vogelvlucht”, supra noot 58, 341-342. 
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niveaus.60 Het eerste niveau verwijst naar de hoedanigheid van de dader, namelijk een 

persoon met gezag over het slachtoffer, een openbaar officier of een ambtenaar.61 Het 

tweede niveau scheert verschillende verzwarende omstandigheden over dezelfde kam, met 

name de minderjarige leeftijd van het slachtoffer, de modi operandi (waaronder het gebruik 

van geweld of een vorm van dwang en het misbruiken van de kwetsbaarheid, die reeds 

voordien als constitutieve elementen in het vroeger artikel 77bis Vreemdelingenwet waren 

opgenomen), de gevolgen van het misdrijf (het in gevaar brengen van het leven van 

slachtoffers, permanente ongeschiktheid) en de omstandigheden van de daad (gewone 

activiteiten en bendevorming, die ook reeds ten tijde van het vroegere artikel 77 bis 

Vreemdelingenwet verzwarende omstandigheden waren).62 En het derde niveau viseert 

uiteindelijk de criminele organisatie en de niet opzettelijke dood van het slachtoffer.63  

  

                                                      
60

 I. AENDENBOOM, “Van doe-het-zelver tot designer? Aanpassingen verblijfsregeling slachtoffers mensenhandel”, T. 
Vreemd. 2007, nr. 2, 85-86. (hierna verkort I. AENDENBOOM, “Van doe-het-zelver tot designer? Aanpassingen 
verblijfsregeling slachtoffers mensenhandel”);  CGKR, Jaarrapport 2005, supra noot 9, 17-18. 

61
 Zie artikel 433sexies Sw. 

62
 Zie artikel 433septies Sw. 

63
 Zie artikel 433octies Sw. 
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TOTSTANDKOMING EN EVOLUTIE VAN HET BELEID INZAKE MENSENHANDEL 

Europees beleid 

De start van een Europese strijd tegen mensenhandel  

Een stimulerings- en uitwisselingsprogramma voor personen die verantwoordelijk zijn voor 

acties tegen mensenhandel en seksuele uitbuiting van kinderen64 

De Raad van de Europese Unie beschouwde mensenhandel en de seksuele uitbuiting van 

kinderen als een ernstige aantasting van de fundamentele rechten van de persoon, in het 

bijzonder van de menselijke waardigheid. Toenmalige gebeurtenissen uit midden de jaren 

negentig toonden immers aan dat deze fenomenen een belangrijke tak van de 

georganiseerde criminaliteit vormden waarvan de omvang in de Europese Unie steeds 

zorgwekkender proporties aannam. De Raad was zich bewust van de noodzaak om te komen 

tot een gecoördineerde en multidisciplinaire aanpak van deze problematiek. Dit alles in acht 

genomen nam de Raad eind 1996 het Gemeenschappelijk Optreden tot vaststelling van een 

stimulerings- en uitwisselingsprogramma voor personen die verantwoordelijk zijn voor acties 

tegen mensenhandel en seksuele uitbuiting van kinderen aan.65 Men poogde aan de hand 

van dit initiatief netwerken en praktische samenwerking tussen diverse verantwoordelijken 

voor actie tegen mensenhandel en de seksuele uitbuiting van kinderen in de lidstaten van de 

EU te bevorderen, te steunen en te versterken, opleidingen en vaardigheden te verbeteren 

en aan te passen.66  

Artikel 1 van het Gemeenschappelijk Optreden bepaalde dat er voor de periode 1996-2000 

een programma, i.e. STOP I, opgesteld werd voor de ontwikkeling van gecoördineerde 

initiatieven inzake de bestrijding van de mensenhandel, de seksuele uitbuiting van kinderen, 

verdwijningen van minderjarigen alsmede het gebruik, met het oog op mensenhandel en 

seksuele uitbuiting van kinderen, van telecommunicatiemiddelen. Voor de toepassing van dit 

gemeenschappelijk optreden werden onder “personen die verantwoordelijk zijn voor de 

bestrijding van de mensenhandel en de seksuele uitbuiting van kinderen” de volgende 

categorieën personen verstaan, voor zover deze een bevoegdheid op dit gebied bezaten: 

rechters, openbare aanklagers, politiediensten, overheidsfunctionarissen, openbare 

diensten met verantwoordelijkheden op het gebied van immigratie en grenscontrole, sociaal 

recht, fiscaal recht, preventie of bestrijding van deze verschijnselen, bijstand aan slachtoffers 

                                                      
64

 Hierna verkort STOP I programma. 

65
 Gemeenschappelijk Optreden 96/700/JBZ van 29 november 1996 door de Raad aangenomen op grond van artikel K.3 van 

het Verdrag betreffende de Europese Unie, tot vaststelling van een stimulerings- en uitwisselingsprogramma voor personen 
die verantwoordelijk zijn voor acties tegen mensenhandel en seksuele uitbuiting van kinderen, Pb.L. 12 december 1996, afl. 
322.  

66
 J. VAN BRIEL e.a., “Mensenhandel”, supra noot 15, 269-270. 
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of behandeling van de daders. Het programma omvatte de volgende soorten acties: 

opleidingen, uitwisselings- en stageprogramma's, organisatie van multidisciplinaire 

bijeenkomsten en seminars, studies en onderzoekingen en verspreiding van informatie. 

De Europese Raad van Dublin 

In 1996 kwamen de Europese leiders samen op een top in Dublin waar met betrekking tot 

het luik Justitie en Binnenlandse Zaken werd nagedacht en gedebatteerd over een 

hernieuwde aanpak inzake de strijd tegen de georganiseerde misdaad.67 De nadruk werd 

gelegd op de noodzaak om een tot een alomvattend actieplan te komen die specifieke 

aanbevelingen ter zake bevat en voorziet in een haalbaar tijdschema om dit alles uit te 

werken. Hiertoe werd een Expertengroep Georganiseerde Criminaliteit opgericht die moest 

voorzien in de voorbereiding en het opstellen van dergelijk Actieplan. In haar eindrapport 

kwam de Expertengroep tot 6 belangrijke actiepunten: 1) het effectief implementeren van 

reeds aangenomen instrumenten, 2) het aanmoedigen van de samenwerking op het terrein 

en waar nodig het aanpassen en harmoniseren van wetgeving, 3) het verbeteren van de 

juridische samenwerking door het naar een niveau te tillen vergelijkbaar met dat van de 

politionele samenwerking, 4) het verbeteren van de taak en de werking van Europol, 5) het 

verzekeren van een nauwere samenwerking met derde landen en internationale organisaties 

en 6) het verder ontwikkelen van preventieve instrumenten.68 Dit Actieplan69 tekende de 

Europese beleidsvisies inzake de strijd tegen de activiteiten van de georganiseerde misdaad 

met inbegrip van de mensenhandelproblematiek uit en bestond aldus uit een reeks 

repressieve en preventieve actiepunten en uit de ondersteuning van initiatieven op 

nationaal niveau.70 Aan de basis van dit Europees politiek initiatief lag de diepgewortelde 

overtuiging dat een nauwere samenwerking tussen de lidstaten en derde landen, samen met 

een nieuwe reeks van maatregelen en instrumenten, de oplossing kon bieden om de 

groeiende bedreiging door illegale activiteiten en criminele organisaties uit te roeien.  

                                                      
67

 De Europese Raad van Dublin van 13 en 14 december 1996, Conclusies van het Voorzitterschap, punt V Justitie en 
Binnenlandse Zaken. Zie http://www.europarl.europa.eu/summits/dub1_nl.htm. 

68
 De Europese Raad van Amsterdam keurde op 16 juni 1997 het Actieplan inzake de strijd tegen de georganiseerde 

criminaliteit goed. 

69
 Actieplan inzake de strijd tegen georganiseerde criminaliteit aangenomen door de Raad op 28 april 1997, Pb.C. 15 

augustus 1997, afl. 251. 

70
 S. BERTOZZI, Europe’s fight against human trafficking, Paris, IRFI, 2009, 8. (hierna verkort S. BERTOZZI, Europe’s fight 

against human trafficking). 

http://www.europarl.europa.eu/summits/dub1_nl.htm
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Het Gemeenschappelijk Optreden ter bestrijding van mensenhandel en seksuele uitbuiting 

van kinderen71 

Om de strijd tegen mensenhandel en de seksuele uitbuiting van kinderen effectiever te 

kunnen uitvoeren werd op Belgisch initiatief het Gemeenschappelijk Optreden ter 

bestrijding van mensenhandel en seksuele uitbuiting door de Raad van de Europese Unie in 

februari 1997 aangenomen. Na de parlementaire commissie die aanleiding gaf tot het 

ontstaan van eerste Belgische Mensenhandelwet72, wou België het mensenhandelprobleem 

echter ook op de Europese agenda plaatsen en legde het bijgevolg een voorstel neer voor 

een Gemeenschappelijk Optreden ter zake van de EU-lidstaten.73 Dit Europees instrument 

trad in werking op 4 maart 1997 en moest worden gezien als het eerste politiek engagement 

van de Europese lidstaten dat streefde naar het vastleggen van gemeenschappelijk regels 

inzake de strijd tegen mensenhandel en seksuele uitbuiting van kinderen met het oog op het 

bestrijden van bepaalde vormen van illegale immigratie en het verbeteren van de justitiële 

samenwerking in strafzaken.74 De grootste tekortkoming van dit initiatief bestond er echter 

in dat het enkel voorzag in de bestrijding van mensenhandel met het oog op seksuele 

uitbuiting en bijgevolg mensenhandel in andere economische sectoren zoals in de textiel- of 

de bouwsector, links liet liggen.75 Ongeacht het feit dat het optreden geen wettelijke 

verbindende kracht bevatte en slechts een intentieverklaring vormde, bestond haar grootste 

verdienste erin dat zij een eerste harmonisatiebeweging op gang bracht.76 Zodoende werd 

het pad geëffend voor een gezamenlijke aanpak van mensenhandel en de seksuele uitbuiting 

van kinderen en werd een betere bescherming voor het slachtoffer beoogd.77 

De Europese Raad van Cardiff 

In 1998 werd het belang van een Europese strijd tegen de georganiseerde criminaliteit 

opnieuw benadrukt op de Europese top van Cardiff. Deze top riep de lidstaten op om, in het 

belang van de openbare orde en veiligheid, samen te werken en zo de steeds groter 

wordende bedreiging van grensoverschrijdende criminaliteit een halt toe te roepen. Tevens 
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 Gemeenschappelijk Optreden 97/154/JBZ van 24 februari 1997 door de Raad aangenomen op grond van artikel K.3 van 
het Verdrag betreffende de Europese Unie ter bestrijding van mensenhandel en seksuele uitbuiting van kinderen, Pb.L. 4 
maart 1997, afl. 63. 
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 I.e. de Wet van 13 april 1995, supra noot 57. 
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 VERMEULEN, G., ‘Matroesjka’s: tien jaar later. Repressie en controle als speerpunten van het vernieuwde 

mensenhandelbeleid?’, supra noot 8, 5. 
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 P. DE HERT & J. MILLEN, “Combating trafficking in human beings in Belgium: conformity of the transposition of the 

Council Framework Decision?”, in A. WEYENBERGH & V. SANTAMARIA, The evaluation of the European criminal law: the 
example of the Framework Decision on combating trafficking in human beings, Brussel, Editions de l’Université de Bruxelles, 
2009, 52-54; J. VAN BRIEL e.a., “Mensenhandel”, supra noot 15, 254-256. 
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 B. DE RUYVER e.a., Strategies of the EU and the US in Combating transnational organized Crime, supra noot 14, 377. 
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 J. VAN BRIEL e.a., “Mensenhandel”, supra noot 15, 254-256. 

77
 I. ONSEA, “Gemeenschappelijk Optreden door de Europese Raad van 24 februari 1997 ter bestrijding van mensenhandel 

en seksuele uitbuiting van kinderen”, Panopticon 1997, 625. 
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maande de top de lidstaten aan om over te gaan tot de uitvoering van de bepalingen van het 

Verdrag van Amsterdam inzake een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid.78 De 

inwerkingtreding van het Amsterdamse Verdrag79 gaf de lidstaten een gemeenschappelijk 

platform om hun wetgevingen en straffen op het gebied van justitie en strafrechtelijke zaken 

aan te passen en af te stemmen en de samenwerking op het terrein tussen de bevoegde 

autoriteiten te bevorderen.80  

Artikel 29 van het Verdrag van Amsterdam bepaalt namelijk het volgende: 

“Onverminderd de bevoegdheden van de Europese Gemeenschap is het doel van de Unie de 

burgers in een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid een hoog niveau van 

zekerheid te verschaffen door de ontwikkeling van gezamenlijk optreden van de lidstaten op 

het gebied van politiële en justitiële samenwerking in strafzaken en door voorkoming en 

bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat. Deze doelstelling wordt verwezenlijkt door 

het voorkomen en bestrijden van al dan niet georganiseerde criminaliteit, met name 

terrorisme, mensenhandel en misdrijven tegen kinderen, illegale drugshandel en illegale 

wapenhandel, corruptie en fraude, door middel van:  

- nauwere samenwerking tussen politiediensten, douaneautoriteiten en andere bevoegde 

autoriteiten in de lidstaten, zowel rechtstreeks als via de Europese Politiedienst (Europol);  

- nauwere samenwerking tussen justitiële en andere bevoegde autoriteiten van de lidstaten;  

- waar nodig, onderlinge aanpassing van de bepalingen betreffende strafzaken in de 

lidstaten.” 

De Europese Raad van Wenen 

Als antwoord op het pleidooi van de Europese Top van Cardiff werd in 1998 op een Europese 

bijeenkomst te Wenen een Actieplan voorgesteld die de bepalingen van het Verdrag van 

Amsterdam verder preciseert en verduidelijkt hoe een ruimte van vrijheid, veiligheid en 

rechtvaardigheid het best kan worden verwezenlijkt.81 Dit Actieplan voegde alle onderdelen 

van de Europese aanpak, die gericht waren op de preventie, repressie en vervolging van 

daders, samen. Bijzondere aandacht werd besteed aan het juiste evenwicht tussen 

maatregelen voor een vrij verkeer van personen en maatregelen die de politiële en justitiële 

samenwerking bevorderen in een poging om de georganiseerde criminaliteit tegen te gaan. 
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 De Europese Raad van Cardiff van 15 en 16 juni 1998, Conclusies van het Voorzittershap, punt 37. Zie 
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/nl/ec/54320.pdf.  
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 Het Verdrag van Amsterdam werd op 2 oktober 1997 goedgekeurd en trad in werking op 1 mei 1999. 

80
 S. BERTOZZI, Europe’s fight against human trafficking, supra noot 71, 9. 

81
 Actieplan van de Raad en de Commissie over hoe de bepalingen van het Verdrag van Amsterdam inzake de 

totstandbrenging van een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid het best kunnen worden uitgevoerd, Pb.C. 23 
januari 1999, afl. 19. (hierna verkort het Weens Actieplan). 
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Zo bevatte het Actieplan bijvoorbeeld een verwijzing naar artikel 2 van het Verdrag 

betreffende de Europese Unie82 die de volgende doelstelling omvatte:  

“te handhaven en te ontwikkelen Unie als een ruimte van vrijheid, veiligheid en 

rechtvaardigheid, waarin het vrije verkeer van personen gewaarborgd is in combinatie met 

passende maatregelen met betrekking tot de controle aan de buitengrenzen, asiel, 

immigratie en de preventie en bestrijding van criminaliteit”  

Dit plan poogde aldus de EU-lidstaten aan te zetten tot het ontwikkelen van een coherente 

strategie die vertrekt vanuit een resultaatgerichte aanpak, meer gestroomlijnde procedures 

ter bevordering van de samenwerking en onderlinge communicatie, en meer solidariteit.83 

Bovendien beklemtoonde het Weens Actieplan, rekeninghoudend met de verschillen tussen 

de Europese rechtstelsels, de dringende noodzaak om in Europese context gezamenlijke 

prioriteiten te stellen, niet-bindende tijdslimieten vast te leggen en gemeenschappelijke 

strategieën te ontwikkelen telkens wanneer dreigingen zoals terrorisme, mensenhandel, 

georganiseerde misdaad en corruptie succesvol werden aangepakt.  

Het Weens actieplan riep tevens op uitvoering te geven aan de bepalingen die het Verdrag 

van Amsterdam voorziet inzake een grotere wederzijdse samenwerking en pleitte voor meer 

steun aan de operationele taken van Europol84 om zo Europol in staat te stellen zijn nieuwe 

rol als onontbeerlijk instrument van Europese samenwerking volledig te vervullen.85 

Ondanks de oprichting van Europol bij Akte86 in 1995, vatte zij haar werkzaamheden pas 

daadwerkelijk aan op 1 juli 1999, i.e. het tijdstip waarop de Europol Drugseenheid (EDE), die 

in 1995 voorlopig werd opgericht, door Europol werd vervangen.87 

De Europese Raad van Tampere en de Tampere-richtpunten als katalysator  

De Top in Tampere (Finland) was de eerste EU-top die exclusief aan justitie en binnenlandse 

zaken was gewijd. Het doel van de Tampere-top was om voor de toenmalige 15 lidstaten een 

Europees asielbeleid te creëren en de bestrijding van grensoverschrijdende misdaad 

gezamenlijk aan te pakken. De beleidsstrategie van het Tampere-programma liep van 2000 
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 Het Verdrag van de Europese Unie werd ondertekend in Maastricht op 7 februari 1992 en trad in werking op 1 november 
1993. 
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 S. BERTOZZI, Europe’s fight against human trafficking, supra noot 71, 9. 
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 Europol is de Europese Politiedienst en heeft tot doel de politiële samenwerking tussen de lidstaten te verbeteren met 
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tot 2004 en poogde de weg vrij te maken naar een ruimte op Europees niveau van vrijheid, 

veiligheid en rechtvaardigheid.88 

De strijd tegen de mensenhandel kreeg voor het eerst een prominente plaats toegewezen in 

de Europese Top van Tampere. Deze Top was vastbesloten om de illegale immigratie bij de 

bron aan te pakken, meer bepaald door de strijd aan te binden met diegenen die zich met 

mensenhandel en economische uitbuiting van migranten bezighielden.89
 De Raad zag het 

fenomeen mensenhandel echter als een verlengde van onregelmatige immigratie, gelet op 

de toenmalige visie van de Europese beleidsmakers dat mensenhandel vaak het illegaal 

overschrijden van de Europese grenzen alsook de uitbuiting van mensen door buitenlandse 

criminele organisaties die hiermee enorme winsten maakten met zich meebracht.90  

Onverminderd de bredere gebieden die in het Verdrag van Amsterdam en het actieplan van 

Wenen werden beoogd, was de Europese Raad van mening dat, wat het nationale strafrecht 

betreft, de inspanningen om overeenstemming te bereiken over gemeenschappelijke 

definities, strafbaarstellingen en straffen in eerste instantie geconcentreerd moesten 

worden op een beperkt aantal sectoren van bijzonder belang, waaronder het misdrijf 

mensenhandel.91 Om haar anti-misdaadinstrumenten te versterken en te ondersteunen, 

drong de Europese Top van Tampere aan op de aanneming van wetgeving waarin strenge 

straffen werden gesteld op deze ernstige vorm van criminaliteit. De Raad van de Europese 

Unie werd verzocht om voor het einde van 2000 op basis van een Commissievoorstel de 

hiertoe strekkende wetgeving aan te nemen.92  

Een van de Tampere-richtpunten schreef voor dat de lidstaten, in samenwerking met 

Europol, hun inspanningen moesten richten op het opsporen en ontmantelen van de 

betrokken criminele netwerken, waarbij de rechten van slachtoffers van mensenhandel 

moesten worden beschermend, met bijzondere aandacht voor de problematiek van 

vrouwen en kinderen.93 Verder ambieerde deze Europese Top dat werd voorzien in de 

ondersteuning van landen van herkomst en doorreis teneinde een vrijwillige terugkeer te 
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bevorderen en de autoriteiten van deze landen te helpen hun capaciteit te vergroten om de 

mensenhandel doeltreffend te bestrijden en hun terug- en overnameverplichtingen ten 

aanzien van de Unie en de lidstaten na te komen.94 

Op grond van deze overwegingen bedacht de Europese Raad van Tampere derhalve een vier 

pijler aanpak ter bestrijding van mensenhandel. Als onderdeel van een alomvattende 

strategie tegen de opkomende golf van illegale immigratie bestond de eerste pijler uit het 

identificeren en het vernietigen van de netwerken en de modi operandi van 

mensensmokkelaars. De tweede pijler was gericht op het beschermen van de slachtoffers 

van mensenhandel. De derde pijler voorzag in een intensievere samenwerking met derde 

landen om zodoende een capaciteit op te bouwen en de vrijwillige terugkeer van 

slachtoffers aan te moedigen naar hun land van herkomst. De vierde pijler betrof  ten slotte 

de oprichting van gezamenlijke teams om mensenhandel en de drugs- en wapensmokkel 

tegen te gaan, dit alles met het oog op het bereiken van overeenstemming over 

gemeenschappelijke strafrechtelijke definities, strafbaarstellingen en straffen in het 

nationale strafrecht van de verschillende lidstaten.95  

De Europese Top van Tampere had het pad geëffend naar een Europese benadering van het 

fenomeen mensenhandel als een integraal onderdeel van Europa's strijd tegen illegale 

immigratie. Deze focus kon evenwel niet voorkomen dat de Raad van de Europese Unie een 

evenwichtige strategie inzake mensenhandel ontwikkelde, die repressieve maatregelen, 

zoals strengere grenscontroles en een strenger migratiebeleid bevatte, gekoppeld aan de 

bescherming van en bijstand aan de slachtoffers van mensenhandel.96   

In de Tampere-richtpunten werd opnieuw opgeroepen om de rol van Europol te versterken 

doordat deze politionele eenheid operationele gegevens van de lidstaten zou kunnen 

ontvangen en gemachtigd wordt om de lidstaten te verzoeken een onderzoek in te stellen, 

uit te voeren of te coördineren, dan wel gezamenlijke onderzoekteams in te stellen op 

bepaalde gebieden van de criminaliteit, met inachtneming van de stelsels van toetsing door 

de rechten in de lidstaten.97 

Om de bestrijding van ernstige vormen van georganiseerde criminaliteit, waaronder 

mensenhandel, te versterken, werd in het Tampere-programma beslist om een justitiële 

eenheid op te richten, i.e. Eurojust98, bestaande uit nationale procureurs-generaal, 
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magistraten of politieofficieren met een gelijkwaardige bevoegdheid, die door elke lidstaat 

worden gedetacheerd naar gelang van zijn rechtsstelsels. Eurojust zou moeten voorzien in 

het vergemakkelijken van een adequate coördinatie van de nationale met vervolging belaste 

autoriteiten en het ondersteunen van strafrechtelijke onderzoeken in gevallen van 

georganiseerde criminaliteit, met name op basis van de analyses van Europol.99 Eurojust zou 

met andere woorden op Europees niveau een zeker evenwicht moeten garanderen tussen 

de politionele en de justitiële samenwerking.100 Tevens zou deze justitiële eenheid bij de 

vervulling van zijn taken nauw moeten samenwerken met het Europees Justitieel 

Netwerk101. De Europese Top van Tampere verzocht de Raad om vóór eind 2001 het vereiste 

rechtsinstrument aan te nemen.102 Op de intergouvernementele conferentie in december 

2000 te Nice beslisten de staatshoofden en regeringsleiders artikel 31 van het Verdrag 

betreffende de Europese Unie te wijzigen door de opname van een vermelding en 

taakomschrijving van Eurojust. Op 28 februari 2002 vaardigde de Raad uiteindelijk een 

besluit103 uit betreffende de oprichting van Eurojust. Gelet op de kerntaak van Eurojust, met 

name het stimuleren en verbeteren van de coördinatie van onderzoeken en vervolgingen 

van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, wordt Eurojust vaak de justitiële tegenhanger 

van Europol genoemd.104  

                                                                                                                                                                      
vervolgingen  van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten te stimuleren en te bevorderen en te zorgen voor een vlottere 
justitiële samenwerking tussen die autoriteiten. Zie G. VERMEULEN, Europese instellingen en organisaties relevant voor 
criminologie en strafrechtsbedeling, Antwerpen/Apeldoorn, Maklu, 2006, 114.(hierna verkort als G. VERMEULEN, Europese 
instellingen en organisaties relevant voor criminologie en strafrechtsbedeling). 

99
 De Europese Raad van Tampere van 15 en 16 december 1999, Conclusies van het Voorzitterschap, punt 46, supra noot 

90. 

100
 T. VANDERBEKEN, G. VERMEULEN, S. STEVERLYNCK & S. THOMAES, Finding the best place for prosecution: European 

study on jurisdiction criteria, Antwerpen/Apeldoorn, Maklu, 2002, 37. 

101
 Het Europees Justitieel netwerk heeft als taak de samenwerking tussen de lidstaten te vergemakkelijken door het leggen 

van contacten tussen de lidstaten onderling, door het organiseren van periodieke vergaderingen en door het verstrekken 
van achtergrond-info via een telecommunicatienetwerk. In de praktijk speelt het netwerk een belangrijke rol bij de 
voorbereiding van rechtshulpverzoeken, bij de versnelling van uitleveringsprocedures en bij de justitiële ondersteuning van 
operationele acties (bv. huiszoekingen in verschillende lidstaten op eenzelfde tijdstip). Zie C. VAN DEN WIJNGAERT, 
Strafrecht, strafprocesrecht en internationaal strafrecht. In Hoofdlijnen, II, Antwerpen/Apeldoorn, Maklu, 2006, 1296. 
(hierna verkort C. VAN DEN WIJNGAERT, Strafrecht, strafprocesrecht en internationaal strafrecht. In Hoofdlijnen, II) 

102
 De Europese Raad van Tampere van 15 en 16 december 1999, Conclusies van het Voorzitterschap, punt 46, supra noot 

90. 

103
 Besluit 2002/187/JBZ van de Raad van 28 februari 2002 betreffende de oprichting van Eurojust teneinde de strijd tegen 

ernstige vormen van criminaliteit te versterken, Pb.L. 6 maart 2002, afl. 63. 

104
 G. VERMEULEN, Europese instellingen en organisaties relevant voor criminologie en strafrechtsbedeling, supra noot 99, 

114. 



29 

 

Van 2000 tot 2002: Europa bundelt haar strijdkrachten 

De Millenniumstrategie inzake georganiseerde criminaliteit 

In antwoord op het verzoek van de Europese Raad van Wenen in december 1998105 en als 

gevolg van de implementatie van het Verdrag van Amsterdam, drong een steeds meer 

alomvattende Europese strategie zich op om gewapend de strijd te kunnen aangaan met 

"het steeds veranderende gezicht van de georganiseerde misdaad".106 Op 3 mei 2000 stelde 

het Directoraat-generaal Justitie, Vrijheid en Veiligheid107 van de Europese Commissie haar 

millenniumplan voor dat bestond uit elf onderdelen, variërend van het verzamelen en 

analyseren van gegevens over de georganiseerde misdaad en het verbeteren van de 

doeltreffendheid van de wetgeving tot het uitvoeren van praktische maatregelen om de 

ontelbare vormen van criminele activiteiten te bestrijden.108 Dit initiatief genereerde een 

hernieuwde politieke impuls en bracht de noodzaak aan het oppervlak tot een nauwere 

samenwerking op het terrein tussen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten. Tevens 

drong de millenniumstrategie aan op de onderlinge aanpassing van het materieel strafrecht 

onder meer inzake mensenhandel.109 Conform aanbeveling 7 van de millenniumstrategie 

moesten de minimumnormen voor de bestanddelen van de strafbare feiten en voor straffen 

betreffende mensenhandel (in het bijzonder uitbuiting van vrouwen) en de seksuele 

uitbuiting van kinderen namelijk worden vastgelegd.110 

Resolutie van het Europees Parlement van 19 mei 2000111 

Het Europees Parlement hield in zijn resolutie van 19 mei 2000 een pleidooi voor een 

gemeenschappelijk EU-beleid dat zich concentreerde op een wettelijk kader en 

rechtshandhaving, repressie en bestraffing van daders, alsook op de bescherming en steun 

van slachtoffers.112 Extra nadruk werd gelegd op de noodzaak van een duidelijke en 

geharmoniseerde definitie van mensenhandel als voorwaarde voor een doeltreffende 

bestrijding van vrouwenhandel die niet alleen gedwongen prostitutie en seksuele uitbuiting 
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moet dekken, maar ook andere vormen van exploitatie zoals slavernij, gedwongen huwelijk 

of dwangarbeid.113 De rode draad doorheen de resolutie betrof de vrouwenhandel maar ook 

kinderen en mannen werden uitdrukkelijk vermeld.114 

Het Europees Parlement riep in zijn resolutie de lidstaten en kandidaat-lidstaten op de 

handel in vrouwen en aanverwante praktijken die als slavernij kunnen worden beschouwd, 

strafbaar te stellen in hun wetgeving en ervoor te zorgen dat de bestaande wetten worden 

nageleefd. Verder werden de nationale autoriteiten verzocht de coördinatie op landelijk 

niveau te verbeteren, een centrale autoriteit aan te stellen die zich met mensenhandel en de 

daarmee samenhangende misdaden bezighoudt, speciale politie-eenheden voor de 

bestrijding van de mensenhandel in het leven te roepen of te verstrekken. Vervolgens 

werden de lidstaten ertoe aangezet om hun rapportagemechanismes op punt te stellen en 

de samenwerking op het gebied van onderzoek en gerechtelijke procedures tussen de 

landen van oorsprong en bestemming, Europol en Interpol, met het oog op het opsporen en 

oprollen van netwerken die zich bezighouden met mensenhandel, te verbeteren. Ten slotte 

verwachtte het Europees Parlement dat de nationale autoriteiten jaarlijks verslag zouden 

uitbrengen over de vooruitgang die geboekt is op bovenvermelde gebieden.115  

Het Europees Parlement richtte zich in zijn resolutie tevens naar de Commissie en verzocht 

deze ingevolge de gebrekkige uitvoering van het gemeenschappelijk optreden van 1997 en 

in overeenstemming met Tampere-programma, specifieke voorstellen in te dienen voor de 

harmonisering van de nationale wetten en methodes van opsporing en vervolging onder 

andere gericht op een geharmoniseerde definitie van mensenhandel, teneinde te komen tot 

dezelfde omschrijving van dit delict in alle lidstaten en doeltreffende, evenredige en 

afschrikkende sancties tegen mensenhandelaars.116 

Niettegenstaande de overheersend repressieve toon die op het gebied van mensenhandel in 

de verschillende Europese Raden naar de voorgrond trad, was het Europees Parlement van 

oordeel dat de landen van bestemming de slachtoffers van mensenhandel een 

verblijfsvergunning moesten verlenen, ongeacht hun bereidheid om tijdens de gerechtelijke 

procedure te getuigen.117 Het Parlement verwelkomde dan ook het voornemen van de 

Commissie om voor het einde van het Portugese voorzitterschap een voorstel in te dienen 

voor wetgevende maatregelen voor slachtoffers.118  

                                                      
113

 Resolutie van 19 mei 2000, supra noot 112, punt 7. 

114
 Cf. punt 19 en 25 Resolutie van 19 mei 2000, supra noot 112. 

115
 Resolutie van 19 mei 2000, supra noot 112, punt 8. 

116
 Resolutie van 19 mei 2000, supra noot 112, punt 9. 

117
 Resolutie van 19 mei 2000, supra noot 112, punt 21. 

118
 Resolutie van 19 mei 2000, supra noot 112, punt 22. 



31 

 

Ten slotte vraag het Parlement in punt 30 van zijn resolutie aan de Raad om een EU-

rapporteur voor mensenhandel aan te stellen. 

De Europese Raad van Santa Maria da Feira 

Geschokt door de vroegtijdige dood van achtenvijftig Chinese illegalen, die gestikt in een 

container van een vrachtwagen werden teruggevonden in een poging om illegaal naar het 

Verenigd Koninkrijk te immigreren, sprak de Europese Raad van Santa Maria da Feira op 19 

en 20 juni 2000 zijn ontzetting uit over de tragische dood van deze slachtoffers.  

De Top veroordeelde de criminele handelingen van diegenen die profiteerden van deze 

handel in menselijke wezens en beloofde dat de Europese Unie zich ten volle zou blijven 

inzetten voor een versterkte samenwerking om deze vorm van grensoverschrijdende 

criminaliteit, die in heel Europa reeds zoveel andere personen het leven heeft gekost, uit te 

roeien. De Portugese Top riep het komende Franse voorzitterschap en de Commissie op om 

spoedig uitvoering te geven aan de richtpunten van Tampere, met name door te voorzien in 

nauwere samenwerking tussen de lidstaten en Europol bij het opsporen en ontmantelen van 

de criminele mensenhandelnetwerken en het opleggen van strengere straffen aan diegenen 

die bij deze ernstige en verwerpelijke vorm van criminaliteit betrokken zijn.119 

Opnieuw werd de terminologie tussen mensenhandel en mensensmokkel verwarrend 

gebruikt. Bovenstaande tragedie betrof namelijk een groep van Chinese immigranten die 

een aanzienlijke som geld vooraf hadden betaald om toegang te krijgen tot het Verenigd 

Koninkrijk in de legitieme hoop op een beter leven. Deze migranten contacteerden het 

criminele netwerk op eigen initiatief, waarbij het netwerk in ruil voor forse sommen geld alle 

praktische en logistieke aspecten regelde. Er was geen sprake van dwang en waarschijnlijk 

werden er ook geen valse beloften op goedbetaalde banen gemaakt. Evenmin waren er 

andere kenmerken van mensenhandel voorhanden. In dit geval, meer bepaald in een 

context van mensensmokkel, zouden repressieve maatregelen de belangrijkste onderdelen 

van de strategie van Europa moeten uitmaken telkens wanneer dergelijke criminele groepen 

binnen en over de internationale grenzen moeten worden ontmanteld en berecht. Het is 

daarom van vitaal belang om mensenhandel van mensensmokkel te onderscheiden, 

aangezien dit onderscheid een verschillende beleidsmatige aanpak van de EU-lidstaten 

vereist. Idealiter zouden de lidstaten mensenhandelaars streng moeten bestraffen en 

bescherming en bijstand moeten verlenen aan de slachtoffers (tweeledige evenwichtige 

benadering), terwijl voor mensensmokkel hun aanpak vooral gericht zou moeten zijn op een 

uitgebreide reeks van preventieve en rechtshandhavende maatregelen en strafrechtelijke 

instrumenten zowel op nationaal als op Europees niveau.120 Uit juridisch oogpunt zijn hulp 
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bij illegale immigratie en mensenhandel dus twee verschillende delicten, maar in de praktijk 

blijken zij elkaar vaak te overlappen. Dat geldt bijvoorbeeld in het geval van migranten die 

reeds tijdens de reis worden uitgebuit om de door de mensensmokkelaar gevraagde prijs te 

betalen, die na aankomst in het land van bestemming gedwongen worden te werken om 

hun schuld af te betalen of die, hopend op een beter leven in een meer ontwikkeld land, 

slachtoffer worden van seksuele uitbuiting of uitbuiting op arbeidsgebied.121 

Een tweede fase van uitwisselings- en stimuleringsprogramma: STOP II 

Het programma STOP I, dat eind 2000 afliep, had aangetoond dat de doelstellingen van de 

Europese Unie op het gebied van de bestrijding van mensenhandel en seksuele uitbuiting 

van kinderen doeltreffender werd gerealiseerd op Europees niveau dan op dat van de 

afzonderlijke lidstaten, dankzij de uitwisseling van ervaringen, de schaalvoordelen en het 

gecumuleerde effect van de ondernomen acties. De verlening van dit programma, waarom 

uitdrukkelijk door het Europees Parlement werd verzocht in zijn resolutie van 19 mei 2000, 

moest het mogelijk maken deze samenwerking nog verder te verbeteren. 122  

De Raad van de Europese Unie willigde dit verzoek in en vaardigde op 28 juni 2001 een 

Besluit uit tot vaststelling van een tweede fase van het programma123 voor stimulering, 

uitwisselingen, opleiding en samenwerking voor personen die verantwoordelijk zijn voor 

acties tegen mensenhandel en seksuele uitbuiting van kinderen.124 Hierin werd gepleit om te 

zorgen voor de continuïteit van de projecten die door het programma STOP I werden 

ondersteund, door het programma te verlengen voor een tweede fase met een duur van 

twee jaar. De Raad van de Europese Unie wees in zijn Besluit op de noodzaak om de 

activiteiten in het kader van het programma STOP II te koppelen aan die welke worden 

ondernomen in het kader van het programma Daphne, dat bedoeld is voor de bestrijding 

van geweld tegen kinderen, jongeren en vrouwen. Artikel 2.2 van het Besluit bepaalde dat 

het uitwisselings- en stimuleringsprogramma STOP II verlengd werd voor de periode van 1 

januari 2001 tot en met 31 december 2002. 
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Europa rekent af met de structurele aard van mensenhandel 

Voorstel voor een Kaderbesluit van de Raad ter bestrijding van de mensenhandel 

Zoals reeds hierboven uiteengezet riep de Europese Top van Tampere de Raad van de 

Europese Unie op om op basis van een Commissievoorstel wetgeving aan te nemen waarin 

strenge straffen werden gesteld op het misdrijf mensenhandel. Ook in de resolutie van het 

Europees Parlement werd dit verzoek herhaald. De Commissie willigde deze smeekbede in 

en deed op 21 december 2001 een mededeling125 aan de Raad en het Europees Parlement 

waarin de belangrijkste componenten van de Europese strategie inzake de strijd tegen de 

mensenhandel werden uiteengezet, samen met twee voorstellen voor kaderbesluiten.126 

Voor het eerst beschouwde de Commissie mensenhandel niet alleen als een episodisch 

verschijnsel, waarbij een aantal individuen betrokken waren, maar als een fenomeen van 

structurele aard met verreikende gevolgen voor de sociale, economische en organisatorische 

structuur van onze samenlevingen.127 Deze structurele dimensie van de problematiek 

vertaalde zich in een alomvattende aanpak van mensenhandel en seksuele uitbuiting van 

kinderen en pornografie waarbij elementen van het strafrecht die alle lidstaten gemeen 

hebben, inclusief doeltreffende, evenredige en afschrikwekkende maatregelen, een 

integrerend deel uitmaken samen met een zo breed mogelijke justitiële samenwerking.128 

Zo doende schoof de Commissie twee voorstellen voor Kaderbesluiten, één ter bestrijding 

van mensenhandel en een ander ter bestrijding van de seksuele uitbuiting van kinderen en 

kinderpornografie, naar voor, die gemeenschappelijke definities129 van het probleem 

vastlegden en die bedoeld waren om de nationale strafwetten en de sancties onderling op 

elkaar af te stemmen130, te voorzien in de bescherming van slachtoffers in gerechtelijke 

procedures en de toegenomen juridische en politionele samenwerking tussen de lidstaten te 

waarborgen.  
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Op 1 augustus 2002 trad het Kaderbesluit van de Raad inzake de bestrijding van 

mensenhandel in werking.131 Dit eerste Europese rechtsinstrument ter bestrijding van 

mensenhandel bepaalde onder meer de daden die onder het begrip mensenhandel moesten 

worden verstaan en waarvoor de lidstaten maatregelen moesten treffen om ze strafbaar te 

maken.132 De Staten dienden doeltreffende, evenredige en afschrikwekkende strafrechtelijke 

maatregelen te voorzien. De mensenhandelproblematiek werd in dit Kaderbesluit 

overwegend repressief benaderd. 

Voorstel voor een Richtlijn van de Raad betreffende de verblijfstitel met een korte 

geldigheidsduur die wordt afgegeven aan de slachtoffers van hulp van illegale immigratie 

of mensenhandel die met de bevoegde autoriteiten samenwerken 

De Europese Raad van Tampere riep de Commissie op een tussentijdse evaluatie te maken 

om de verwezenlijkingen en de beoogde doelstellingen in haar verreikend programma te 

evalueren en te beoordelen.133 In december 2001 maakte de Europese Raad van Laken aldus 

een balans op van de reeds geboekte vooruitgang en onderzocht of er extra maatregelen 

nodig waren om de resultaten te handhaven, en waar nodig, te verbeteren. 

Geschokt door de terroristische aanslag van 11 september 2001 was de Europese Raad van 

Laken van mening dat een beter beheer van de controle van de buitengrenzen van de 

Europese Unie zou bijdragen tot de bestrijding van terrorisme, de illegale immigratiekanalen 

en de mensenhandel.134 De Top verzocht de Raad en de Commissie de mechanismen te 

bepalen voor samenwerking tussen de diensten die met de controle van de buitengrenzen 

belast zijn en de voorwaarden te bestuderen waaronder het mogelijk is een 

gemeenschappelijk mechanisme of gemeenschappelijke diensten voor de controle van de 

buitengrenzen te creëren. Tevens riep de Top de Raad en de lidstaten op maatregelen te 

nemen om een gemeenschappelijk identificatiesysteem voor visa tot stand te brengen en na 

te gaan of het mogelijk is om gemeenschappelijke consulaire posten te creëren.135 
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Opnieuw beschouwde de Europese Top in Laken, net zoals in Tampere, de controle van de 

Europese buitengrenzen als één van de meest effectieve wapens in de strijd tegen 

terrorisme, mensensmokkel en mensenhandel.136  

Als antwoord op het pleidooi van de Lakense Top kwam er een mededeling van de 

Commissie en het Parlement over een gemeenschappelijk beleid inzake illegale 

immigratie137, niet veel later gevolgd door een voorstel voor een algemeen plan ter 

bestrijding van illegale immigratie en mensensmokkel.138 Nieuw was het besef dat voor het 

beter beheer van de buitengrenzen gemeenschappelijke mechanismen bepaald moesten 

worden om de samenwerking tussen de diensten belast met de controle aan de 

buitengrenzen te stimuleren.139 Inzake grenstoezicht, wou men starten met gezamenlijke 

opleidingen van de verschillende nationale grensbewakers en grenscontroles en 

grensbewaking laten uitvoeren door gezamenlijke teams, met het oog op de uiteindelijke 

creatie van een Europese grenswacht. Tevens beklemtoonde men ook de nood aan een 

permanente technische structuur voor samenwerking en ondersteuning die gezamenlijke 

acties kan organiseren en coördineren.140  

Zoals hierboven reeds aangehaald bereikte de Raad een politiek akkoord betreffende een 

Kaderbesluit waarin de belangrijkste strafrechtelijke aspecten van mensenhandel werden 

behandeld. De Commissie wees in zijn mededeling echter op het belang dat in verband met 

de wetgeving inzake mensenhandel ook aandacht moet worden besteed aan de 

slachtoffers.141 Hierbij was het belangrijk om de status van slachtoffers van mensenhandel 

wat betreft hun verblijfsrecht te verduidelijken wanneer zij bereid zijn mee te werken aan 

een strafrechtelijk onderzoek tegen hun uitbuiters. Volgens de Commissie zou een dergelijke 

verduidelijking enerzijds een uitgangspunt vormen voor beter gestructureerde bijstand en 

bescherming waarbij rekening wordt gehouden met de individuele situatie en behoeften van 

het slachtoffer, en anderzijds zou duidelijk worden gemaakt dat de 

rechtshandhavingsinstanties en de rechterlijke macht onderzoeken betreffende 

mensenhandelaars doeltreffend moeten uitvoeren.142 In zijn mededeling betreffende een 

gemeenschappelijk beleid inzake illegale immigratie beloofde de Commissie een 
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wetgevingsvoorstel in te dienen betreffende vergunningen tot verblijf van korte duur voor 

slachtoffers van mensenhandel die bereid zijn mee te werken aan onderzoeken en 

strafprocedures tegen hun uitbuiters. 

De Commissie hield haar woord en bijgevolg kwam er op 28 mei 2002 een voorstel voor een 

Richtlijn betreffende de verblijfstitel met een korte geldigheidsduur die wordt afgegeven aan 

de slachtoffers van hulp bij illegale immigratie of mensenhandel die met de bevoegde 

autoriteiten samenwerken.143 Het Richtlijnvoorstel had tot doel de instrumenten ter 

bestrijding van de illegale immigratie te versterken door een verblijfstitel voor de 

slachtoffers van hulp bij illegale immigratie en mensenhandel in te voeren en deze 

slachtoffers aan te moedigen om samen te werken met de bevoegde autoriteiten in de strijd 

tegen hun vermoedelijke daders.144 Het voorstel was gebaseerd op de conclusies van 

Tampere (conclusies 2 en 23), maar paste bijvoorbeeld ook in de lijn die de Verenigde Naties 

hanteerden in het Verdrag van Palermo tegen grensoverschrijdende criminaliteit, 

mensenhandel en mensensmokkel en de daarbij behorende protocollen.145   

Op 29 april 2004 nam de Raad van de Europese Commissie uiteindelijk de Richtlijn 

betreffende de verblijfstitel die in ruil voor samenwerking met de bevoegde autoriteiten 

wordt afgeven aan onderdanen van derde landen die het slachtoffer zijn van mensenhandel 

of hulp hebben gekregen bij illegale immigratie146 aan. België heeft op het vlak van 

bescherming van slachtoffers van mensenhandel en mensensmokkel in Europees verband 

een pioniersrol gespeeld, de Europese Richtlijn is namelijk  grotendeel gebaseerd op de 

omzendbrief van 1994 en de richtlijnen van 1997 en 2003.147 

Conform artikel 1 van dit rechtsinstrument beoogt de Richtlijn de voorwaarden vast te 

stellen voor het verlenen van verblijfstitels van beperkte duur, gekoppeld aan de duur van 

de daarmee verband houdende nationale procedures, aan onderdanen van derde landen die 

hun medewerking verlenen bij het bestrijden van mensenhandel of hulp bij illegale 

immigratie. In de Richtlijn wordt aldus gestreefd naar een harmonie tussen het repressieve 

en humanitaire aspect door enerzijds de medewerking van mensenhandelslachtoffers in 
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strafprocedures als voorwaarde naar voor te schuiven en hen anderzijds bijstand aan te 

bieden in de vorm van een tijdelijke legale status. Niettemin blijft de Europese aanpak 

overwegend repressief. Zo bepaalt de Richtlijn dat de bevoegde autoriteiten moeten 

oordelen over het nut van de aanwezigheid van het slachtoffer, zijn duidelijke bereidheid om 

mee te werken aan het onderzoek en de daadwerkelijke breuk met de vermoedelijke daders.  

Pas wanneer aan deze drie voorwaarden is voldaan en het slachtoffer geen bedreiging vormt 

voor de openbare orde en de interne veiligheid, wordt een kortlopende verblijfstitel van 

minimaal zes maanden afgegeven.148 

Deze Richtlijn is van toepassing op onderdanen van derde landen die volgens de wetgeving 

van de betrokken lidstaat de meerderjarige leeftijd hebben bereikt. Opvallend is dus dat dit 

slachtofferstatuut niet toekomt aan EU-burgers, wat een serieuze tekortkoming inhoudt 

daar de laatst toegetreden lidstaten, met name Centraal en Oost-Europese landen, allemaal 

landen van herkomst of doorreis zijn van mensenhandelslachtoffers.149 De Richtlijn voorziet 

evenwel in de mogelijkheid voor de lidstaten om af te wijken van het personele 

toepassingsgebied, meer bepaald om het uit te breiden.150 Zodoende kunnen de lidstaten 

besluiten de Richtlijn onder in hun nationale recht omschreven voorwaarden toe te passen 

op minderjarigen, indien dit gebeurt in het belang van het kind.151 Specifieke maatregelen 

worden genomen voor niet-begeleide minderjarigen. 

Een kaderprogramma betreffende politiële en justitiële samenwerking in strafzaken152 

Het Besluit van de Raad van 22 juli 2002153 voorzag in de totstandkoming van één 

kaderprogramma voor de medefinanciering van projecten van de lidstaten en kandidaat-

lidstaten op het gebied van justitie en binnenlandse zaken met het oog op een 

gecoördineerde en multidisciplinaire aanpak van de verschillende activiteiten betreffende de 

totstandbrenging van de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid alsook de 

preventie en bestrijding van de georganiseerde misdaad in de Europese Unie.154 Bijgevolg 

zorgde het AGIS-kaderprogramma voor de opvolging van het STOP II-programma dat op 31 

december 2002 ten einde liep. Conform artikel 1.1 van het Besluit werd het AGIS-
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programma vastgelegd voor een periode die loopt van 1 januari 2003 tot en met 31 

december 2007. 

De Brusselse Verklaring; mensenhandelbeleid in tweede versnelling 

Op initiatief van de Europese Commissie werd er in Brussel op 18 en 20 september 2002 een 

conferentie gehouden inzake de preventie en de strijd tegen mensenhandel, een mondiale 

uitdaging van de 21e eeuw. Dit evenement, dat steunde op eerdere acties van het STOP II 

programma, bracht een groot aantal belanghebbenden samen die de gelegenheid hadden 

om de vooruitgang die tot nu toe was gemaakt te beoordelen.155 De belangrijkste elementen 

en principes die noodzakelijk waren voor een geïntegreerd mensenhandelbeleid werden in 

een verklaring uiteengezet.156
 Er werden een aantal praktische maatregelen voorgesteld om 

enerzijds de politiële en justitiële samenwerking te verbeteren op nationaal, Europees en 

internationaal niveau en anderzijds bijstand en bescherming te bieden aan de slachtoffers 

van mensenhandel. De bijlage bestaat uit negentien mechanismen die meer samenwerking 

tussen alle belanghebbenden moesten waarborgen. Een van de belangrijkste mechanismen 

bestond uit het voorstel om een groep van deskundigen op te richten.  

De Raad van de Europese Unie verwerkte de Brusselse verklaring in zijn conclusies als 

beleidsinstrument.157 De lidstaten werden hierin opgeroepen om het Verdrag van Palermo 

en de VN-Protocollen inzake mensenhandel en mensensmokkel te ratificeren alsook om het 

EU-Kaderbesluit inzake de strijd tegen mensenhandel voor 1 augustus 2004 te 

implementeren. De Commissie verklaarde tevens dat zij zou bijdragen tot de uitwerking van 

een actieplan dat voorziet in de concretisering van de vooropgestelde mechanismen in de 

Brusselse Verklaring. Ten slotte maande de Commissie de Lidstaten in haar conclusies aan 

om bepaalde zaken als beleidsprioriteiten te beschouwen waaronder het nemen van 

maatregelen ter sanctionering van illegale praktijken die mensenhandel ondersteunen, zoals 

bijvoorbeeld huwelijks- of reisbureaus, en het verder zetten van maatregelen ter 

bescherming van slachtoffers. 

Vermeldenswaardig is tevens de Resolutie van de Raad van de Europese Unie van 20 oktober 

2003 waarin de lidstaten werden opgeroepen om zich op nationaal, Europees en 

internationaal niveau verder ten volle te blijven inzetten voor de bestrijding van 
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mensenhandel, in het bijzonder vrouwenhandel, waar mogelijk door samen te werken met 

en eventueel steun te verlenen aan de NGO’s.158 

De Deskundigengroep Mensenhandel 

De Brusselse Verklaring gaf het startschot voor de oprichting van een Deskundigengroep 

Mensenhandel op Europees niveau die samengesteld was uit vertegenwoordigers van 

regeringen, intergouvernementele en niet-gouvernementele organisaties, internationale 

organen, onderzoekers, de private sector en andere belanghebbenden. De noodzaak drong 

zich namelijk op tot het evalueren en becommentariëren van de standaarden en praktijken 

van het beleid inzake mensenhandel en tot het ontwikkelen van nieuwe maatregelen en 

mechanismen.159 De Deskundigengroep Mensenhandel zag op 25 maart 2003 het levenslicht 

naar aanleiding van een beslissing van de Europese Commissie en werd belast met het 

opstellen van een rapport dat concrete voorstellen bewerkstelligt voor de implementatie 

van de aanbevelingen van de Brusselse Verklaring.160 Tevens heeft de Deskundigengroep een 

adviserende taak ten opzichte van de Commissie over alle met mensenhandel verband 

houdend aangelegenheden.161  

Eindrapport van de Deskundigengroep Mensenhandel162 

Op 22 december 2004 stelde de Deskundigengroep Mensenhandel haar eindrapport in 

Brussel voor. De klemtoon werd gelegd op een multidisciplinaire en geïntegreerde aanpak 

die kan opgedeeld worden in drie delen: preventie, bijstand aan en bescherming van 

slachtoffers en rechthandhavingsmechanismen. 

Wat betreft de definiëring van het begrip mensenhandel werd in het rapport het exploitatie-

element van personen beklemtoond, eerder dan het bewegingselement zodat een duidelijk 

onderscheid werd gemaakt tussen mensenhandel enerzijds en illegale immigratie en 

mensensmokkel anderzijds. De Deskundigengroep Mensenhandel was van oordeel dat een 

effectief mensenhandelbeleid gefundeerd is op een definitie die vertrekt vanuit een 

mensenrechtelijke benadering aangezien uitbuiting van mensen moest worden gezien als 

één van de grootste schendingen van de mensenrechten.163 Aanbeveling 10 van het rapport 

bepaalde tevens dat de mensenrechtenbenadering in de verdere ontwikkeling van het beleid 
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en de maatregelen inzake de strijd tegen mensenhandel als normatief kader diende te 

worden geïntegreerd, zowel op nationaal als op Europees niveau. 

Gezien de repressieve aanpak van de EU, die duidelijk tot uiting kwam in het Kaderbesluit ter 

bestrijding van de mensenhandel en de Richtlijn inzake een verblijfstitel voor slachtoffers 

van mensenhandel, werd de Commissie verzocht initiatief te nemen ter adoptie van een 

juridisch bindend EU-instrument met betrekking tot de status van slachtoffers van 

mensenhandel opdat hun mensenrechten zouden worden gewaarborgd. Dergelijk initiatief 

zou moeten voorzien in minimumstandaarden voor wat betreft de behandeling van 

uitgebuite en verhandelde personen en in de mogelijkheid voor hen om toegang te krijgen 

tot de nodige hulp ongeacht hun medewerking in een strafonderzoek of een gerechtelijke 

procedure.164 Centraal stond hier weer de mensenrechtenbenadering wat inhield dat men 

een slachtoffer van mensenhandel in de eerste plaats zag als iemand wiens fundamentele 

mensenrechten op ernstige wijze werden geschonden en pas op de tweede plaats als een 

mogelijke getuige of als informatieverstrekker in een juridische procedure tegen 

mensenhandelaars. Het feit van de individuele mensenrechtenschendingen op zichzelf 

impliceerde reeds een specifiek beschermingsstatuut en moest bijgevolg volledig losstaan 

van iedere vorm van verplichte samenwerking met politionele en gerechtelijke overheden. 

Dit om iedere vorm van instrumentalisering van het slachtoffer tegen te gaan, daar een 

dergelijk verplichte samenwerking kon worden gezien als een tweede uitbuiting.165 In het 

rapport bepleitte de Deskundigengroep onder zijn aanbeveling 89 de loskoppeling van het 

beschermingsstatuut van een verplichte samenwerking met de autoriteiten waarbij de 

bescherming en de bijstand van het slachtoffer centraal staat. Tevens werd in het 

eindverslag benadrukt dat een snelle identificatie en detectie van het slachtoffer van cruciaal 

belang is en slechts kan worden verwezenlijkt via een doorgedreven training van 

politiediensten, diplomatiek personeel, grenspolitie en douanebeambten, sociale 

inspectiediensten, rechters, advocaten en parketmagistraten.166  

Het verslag van de Deskundigengroep Mensenhandel wees op het grote belang van een 

multidisciplinaire samenwerking tussen alle instellingen en belanghebbenden die betrokken 

waren bij de strijd tegen de mensenhandel. De meest fundamentele samenwerking moest 

worden gezocht op het gebied van dataverzameling en informatie-uitwisseling tussen de 

verschillende betrokken actoren, aangezien informatie de basis is voor de ontwikkeling van 

een effectief beleid. Vervolgens werd er gepleit voor een samenwerking op zowel nationaal 

als Europees niveau tussen overheidsinstanties en NGO’s voor de detectie, identificatie, 

opvang en begeleiding van slachtoffers van mensenhandel zodat ieder van hen op de juiste 
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en dezelfde manier bejegend werd.167 De oprichting van nationale coördinatiestructuren zou 

deze vorm van coöperatie moeten faciliteren. Ten slotte zou er volgens het verslag een 

intensere internationale samenwerking moeten plaatsvinden tussen de lidstaten onderling, 

tussen de lidstaten en de Commissie, de instellingen van de Raad van Europa, de OVSE,… Om 

dergelijke vorm van samenwerking mogelijk te maken stelde het verslag de oprichting van 

een Europees antimensenhandel netwerk voor.168 

Verder pleitte het eindrapport nadrukkelijk voor een integrale benadering van het 

mensenhandelbeleid, daar een beleid dat enkel voorzag in een criminele vervolgingspolitiek 

ontoereikend was. Gelet op de verwevenheid van migratiestromen en mensenhandel kon 

een daadwerkelijk mensenhandelbeleid niet helemaal losstaan van een migratiepolitiek. Er 

werd ter zake enerzijds gefocust op een algemene migratiepolitiek door de grondoorzaken 

van mensenhandel in acht te nemen en anderzijds werd er ook ingezet op een meer 

specifieke migratiepolitiek aan de hand van het voorstellen van transparante 

migratieprocedures al dan niet in het kader van arbeidsmigratieprogramma’s.169 

Binnen dit kader werd in het eindrapport eveneens gewezen op het belang van een 

preventieve aanpak die moest voorkomen dat migranten ten prooi vielen aan 

mensenhandelaars. Preventie vormde namelijk samen met repressie en 

slachtofferbegeleiding één van de drie basispijlers van een coherent en doordacht 

mensenhandelbeleid. Enerzijds vroeg een preventieve benadering van het fenomeen 

mensenhandel om onderzoek, bewustwording, training van politie en gerechtelijke diensten 

en administratieve controles. Anderzijds moest er ook aandacht worden besteed aan de 

grondoorzaken van migratie en moesten de reële noden en vragen van de arbeidsmarkt 

onder ogen worden gezien. Mensenhandel was immers niet enkel een aanbodgedreven 

fenomeen, er was ook een vraag naar goedkope illegale werkkrachten in het land van 

bestemming. De strijd tegen de grondoorzaken van mensenhandel situeert zich dus zowel in 

het herkomst- als in het bestemmingsland. De Deskundigengroep schoof aldus concrete 

maatregelen naar voor zowel op het gebied van migratiebeleid als op het gebied van 

bescherming van migrantenarbeiders. Inzake migratiebeleid deed zij een oproep aan de 

lidstaten om migratieprogramma’s op te stellen, die rekening hielden met de vraag en 

aanbod alsook met de vraag naar ongeschoolde arbeid. In het eindrapport maande de 

Deskundigengroep de lidstaten aan verder te werken aan de uitvoering van de politieke 

agenda’s zoals beslist op de Europese toppen van Tampere, Thessaloniki en Den Haag.170 

Wat betreft de bescherming van migrantenarbeiders riep de Deskundigengroep de lidstaten 

op om de VN-conventie van 18 december 1990 ter bescherming van alle arbeidsmigranten 
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en hun gezinnen te ratificeren, daar in tegenstelling tot eenendertig staten nog een enkele 

EU-lidstaat deze conventie had geratificeerd.171 

In het eindrapport werd ook enige aandacht besteed aan wat de Deskundigengroep 

omschrijft als “de informalisering van de economie”. Gelet op het verband tussen de snel 

voortschrijdende globalisering van de wereldeconomie en de toenemende vraag naar 

migrantenarbeiders, in het bijzonder laaggeschoolde arbeidskrachten, gleden verschillende 

economische sectoren meer en meer af naar een grijze zone waar de heersende 

arbeidsnormen niet zo nauw werden genomen (via bijvoorbeeld de techniek van 

onderaanneming).172  

Gelet op het bovenstaande kwam duidelijk naar voren dat de Deskundigengroep ook de 

strijd tegen de economische uitbuiting wou opdrijven naast de overheersend bestaande 

klemtoon op de seksuele exploitatie.  

Ten slotte besteedde de Deskundigengroep in haar laatste hoofdstuk ook nog aandacht aan 

rechthandhavingsmechanismen die moesten worden ingezet in de strijd tegen 

mensenhandel. De bescherming van slachtoffers moest volgens de Deskundigengroep 

worden gezien als een integraal onderdeel van het vervolgingsbeleid. Teneinde zich te 

kunnen losmaken van hun uitbuitingsituatie moesten slachtoffers zowel fysieke als sociale 

bescherming en voldoende hulp krijgen.173 Naast het feit dat deze bescherming en bijstand 

een fundamenteel en humanitair recht uitmaakte, vormde het ook de basis tot het vergaren 

van belangrijke informatie van de slachtoffers voor de vervolging van hun uitbuiters. Volgens 

de Deskundigengroep bestond de uitdaging erin slachtoffers aan te moedigen verklaringen 

en getuigenissen tegen hun uitbuiters af te leggen en hen hierbij de nodige bijkomende 

bescherming te bieden zodat ze niet aan verdere risico’s of bedreigingen zouden worden 

blootgesteld.174 Vervolgens werd er in het rapport, net zoals in de Brusselse Verklaring, 

gewezen op de vereiste tot het stellen van prioriteiten en de noodzaak tot samenwerking, 

specialisatie en coördinatie om op die manier een efficiënte en succesvolle 

rechtshandhaving te waarborgen.175 In haar aanbeveling nummer 117 was de 

Deskundigengroep van mening dat Europol te weinig gebruikt werd en dit aldus een deficit 

betekende op het vlak van gegevensuitwisseling en de mogelijkheid voor 

gemeenschappelijke onderzoeksteams. Hierbij wees ze op de noodzaak voor Europol alsook 

voor de lidstaten op voldoende adequaat personeel en voldoende financiële middelen. 

Vervolgens onderstreepte het eindrapport ook de belangrijkheid van proactieve recherche 
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om de criminele netwerken te kunnen opdoeken en riep de lidstaten derhalve op om de 

proactieve technieken verder uit te werken. In deze aanbeveling benadrukte de 

Deskundigengroep evenwel uitdrukkelijk dat de ontwikkeling van dergelijke proactieve 

technieken nooit mag leiden tot de verwaarlozing van de bescherming en bijstand aan 

slachtoffers van mensenhandel.176 Vervolgens beklemtoonde de Deskundigengroep het 

belang van anticorruptiestrategiëen als integraal onderdeel van een beleid dat 

mensenhandel bestreed en voorkwam. Een efficiënt anticorruptiebeleid moest vertrekken 

vanuit een multidisciplinaire benadering met het oog op het tegelijkertijd aanpakken van 

zoveel mogelijk verschillende oorzaken van corruptie. Een dergelijk anticorruptiebeleid 

diende te bestaan uit zowel preventieve als repressieve strategieën die kaderden in een 

algemene politieke visie177 en die flexibel inzetbaar waren in zowel de privé- als de publieke 

sector.178 Gelet op het feit dat mensenhandel een groeiende bron van criminele inkomsten 

was, pleitte de Deskundigengroep enerzijds voor meer financiële analyses en onderzoek 

naar witwas inzake mensenhandel en anderzijds voor een wet voor verbeurdverklaringen 

(die hoofdzakelijk moest dienen om de slachtoffers te compenseren).  

Een nieuwe Deskundigengroep 

De Europese Commissie nam in 2007 een besluit179 ter oprichting van een nieuwe groep van 

deskundigen die een adviserende en ondersteunende rol moesten spelen in de strijd tegen 

de mensenhandel. De bijzondere taak van deze adviesgroep, die het werk van de vorige 

Deskundigengroep Mensenhandel opgericht in 2003 verder zette, bestond uit formuleren 

van voorstellen voor de harmonisatie van de verschillende praktijken in de Europese Unie. In 

2008 vaardigde de Commissie een Beschikking betreffende de benoeming van de leden van 

de Deskundigengroep Mensenhandel uit waardoor de Deskundigengroep ook daadwerkelijk 

operatief werd.180 De leden van de Deskundigengroep beschikten over een verlengbaar 

mandaat van 3 jaar.181 Hun voornaamste werkprogramma omvatte onder meer de 

advisering over de herziening van het EU-Kaderbesluit mensenhandel, over het opstellen van 

een nieuwe EU strategie inzake de aanpak van mensenhandel, en over de Richtlijn inzake 

een verblijfstitel voor slachtoffers van mensenhandel.182
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Het Haags Programma: Europese vernieuwing op het gebied van vrijheid, veiligheid 

en recht 

Met het Verdrag van Amsterdam werd de geleidelijke totstandbrenging van een ruimte van 

vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid een nieuwe doelstelling van de Europese Unie. De 

Europese Raad van Tampere van oktober 1999 had deze doelstelling bovenaan de politieke 

agenda van de Unie geplaatst en een zeer ambitieus programma vastgesteld. Daarin werden 

beleidslijnen uitgezet en concrete doelstellingen met een tijdschema geformuleerd.183 

Tevens ontwierp de Commissie op verzoek van de Europese Raad een scorebord184  om klaar 

en duidelijk de verschillende verantwoordelijkheden van de lidstaten, de Raad en de 

Commissie uiteen te zetten en de respectievelijke vorderingen op de voet te volgen.185  

Het programma van Tampere dat werd voorgesteld door de Europese Raad van 15 en 16 

oktober 1999 was het eerste meerjarenprogramma waarin prioriteiten voor de ruimte van 

vrijheid, veiligheid en recht werden gesteld. In haar mededeling van 2 juni 2004 evalueerde 

de Commissie de resultaten van de afgelopen vijf jaar.186  

Het meerjarig Haags Programma, dat werd goedgekeurd op de Europese Raad van 4 en 5 

november 2004  stond in voor de opvolging van het programma van Tampere en somde de 

strategische doelstellingen van de Europese Unie op ter versterking van de ruimte van 

vrijheid, veiligheid en recht gedurende de komende vijf jaar. De Europese Raad van Den 

Haag verzocht de Commissie om voor de uitvoering van het Haags Programma bij de Raad 

een actieplan in te dienen waarin de doelen en prioriteiten van het programma werden 

vertaald in concrete maatregelen, inclusief een tijdschema voor de goedkeuring en 

uitvoering van de maatregelen. 

De Commissie stelde op 10 mei 2005 haar actieplan, bestaande uit twee delen, voor in een 

mededeling aan de Raad en het Europees Parlement.187 In het eerste deel werd een 

overzicht gegeven van de hoofdlijnen en de belangrijkste aspecten van het Haagse 
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Programma waaruit de Commissie tien specifieke prioriteiten puurde die de komende vijf 

jaar moesten centraal staan. Het tweede deel bestond vervolgens uit een bijlage, 

gebaseerd op de structuur van het Haags programma, waarin de concrete maatregelen en 

acties voor de komende vijf jaar werden opgesomd.  

Zoals reeds in de bovenstaande hoofdstukken werd geschetst, kaderde de Europese aanpak 

van mensenhandel zowel binnen een migratie- als binnen een justitieel beleid. Het Europees 

asiel- en migratiebeleid werd onder impuls van het Verdrag van Amsterdam overgeheveld 

van de derde naar de eerste pijler van de Europese Unie.188 Daarentegen centraliseerden de 

aangelegenheden inzake justitiële samenwerking in strafzaken en politie- en 

douanesamenwerking zich in de derde pijler van de EU.189 

Het Actieplan pleitte voor de ontwikkeling van een nieuwe evenwichtige aanpak van de 

migratieproblematiek door middel van een gemeenschappelijk immigratiebeleid waarbij 

legale migratie voortaan op het niveau van de Europese Unie diende te worden geregeld en 

haar strafbare tegenhanger illegale migratie, inclusief mensensmokkel en mensenhandel 

tegelijkertijd strenger moesten worden bestreden.190  

Naast de prioriteit van een evenwichtig migratiebeleid nam de Commissie tevens de strijd 

tegen de georganiseerde criminaliteit in zijn Actieplan op als één van de tien prioriteiten. De 

Commissie was namelijk van oordeel dat op Europees niveau een strategisch concept voor 

de bestrijding van georganiseerde criminaliteit diende te worden ontwikkeld en toegepast. 

Hiertoe vaardigde de Commissie een mededeling “Ontwikkeling van een strategisch concept 

inzake de bestrijding van georganiseerde criminaliteit” uit waarin maatregelen werden 

voorgesteld om meer inzicht te krijgen in de georganiseerde criminaliteit en om preventie, 

onderzoek en samenwerking op dit gebied binnen de Europese Unie te verbeteren. Ook een 

intensievere samenwerking met derde landen werd geviseerd als een van de prioriteiten in 

de strategie. Tevens moest de samenwerking tussen de rechtshandhavingsdiensten (politie, 

justitie en douane) worden verbeterd en moesten Europol en Eurojust volledig worden 

ingezet en verder worden ontwikkeld, om zo de georganiseerde criminaliteit gewapend te 

kunnen bestrijden. De Commissie bestempelde het werken aan een Europees model voor 

criminele inlichtingen als één van de belangrijkste taken voor de toekomst, waarvoor de 

lidstaten en de EU-instellingen en organen zich gezamenlijk moesten inzetten. 

In het tweede deel van het Actieplan, werden er onder het thema versterking van de 

veiligheid, meer bepaald onder het hoofdstuk preventie en bestrijding van georganiseerde 

criminaliteit maatregelen voorgesteld ter verbetering van wetgeving en evaluatie van 
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bestaande rechtsinstrumenten. In deze context werd er enerzijds tegen 2005 ingezet op een 

mededeling betreffende mensenhandel en anderzijds voorzag men tegen 2006 in een 

evaluatie en, waar nodig, verdere ontwikkeling van de huidige wetgeving betreffende 

mensenhandel. Hiermee beoogde men de samenwerking tussen de openbare en particuliere 

sector, de coördinatie op Europees niveau en de participatie van Europol te 

vergemakkelijken.191 

Actieplan inzake beste praktijken, normen en procedures 

In punt 1.7.1 van het Haags programma werd de Raad en de Commissie verzocht tegen 2005 

een plan op te stellen voor gemeenschappelijke normen, beproefde methoden en 

mechanismen om mensenhandel te voorkomen en te bestrijden en de strijd tegen illegale 

immigratie op te voeren. De mededeling inzake de bestrijding van mensenhandel192, die 

reeds werd aangekondigd in het Actieplan ter uitvoering van het Haags programma en 

gesteund is op de aanbevelingen van het eindverslag van de Deskundigengroep 

Mensenhandel van 2004, moest bijdragen tot dit plan. Zij beoogde een nog grotere inzet van 

de Europese Unie en de lidstaten ter voorkoming en bestrijding van de mensenhandel die 

plaatsvond met het oog op seksuele uitbuiting of uitbuiting op arbeidsgebied in de zin van 

het Kaderbesluit van 19 juli 2002 inzake bestrijding van mensenhandel, en ter bescherming, 

ondersteuning en rehabilitatie van de slachtoffers ervan. De mededeling vertrok vanuit een 

geïntegreerde benadering van het fenomeen mensenhandel die gebaseerd was op de 

eerbiediging van de mensenrechten en een gecoördineerde beleidsrespons, met name op 

het gebied van vrijheid, veiligheid, en recht, externe betrekkingen, 

ontwikkelingssamenwerking, sociale zaken en werkgelegenheid, gendergelijkheid en non-

discriminatie.193  

Zodoende keurde de Raad op 9 december 2005 het Actieplan inzake de beste praktijken, 

normen en procedures bij de voorkoming en bestrijding van mensenhandel goed.194  

Volgens het Actieplan was het van essentieel belang het collectieve inzicht te verbeteren in 

de problemen die met mensenhandel samenhingen. Zo wees het plan op de noodzaak tot 

een beter begrip van de dieperliggende oorzaken in de landen van herkomst195 alsook van de 

factoren in de landen van bestemming die de mensenhandel en aanverwante vormen van 
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uitbuiting in de hand werken196, de groepen, slachtoffers en daders die er precies bij 

betrokken zijn en de connecties met andere soorten criminaliteit. Om de omvang en de aard 

van dit verschijnsel op Europees niveau beter te leren kennen en aldus doelgerichter te 

kunnen optreden, moesten er tegen het najaar van 2006 gemeenschappelijke richtsnoeren 

voor gegevensverzameling, waaronder vergelijkbare indicatoren, worden opgesteld. Er 

moest worden voorzien in de ontwikkeling van een gemeenschappelijk onderzoeksmodel 

voor de lidstaten, waarmee het onderzoek op specifieke gebieden, te beginnen met 

kinderhandel, kon worden opgevoerd. Werkzaamheden die in de EU werden verricht ter 

inschatting van de omvang van de mensenhandelproblematiek, zouden opnieuw moeten 

worden bezien opdat alle vormen van mensenhandel werden bestreken.  

De Raad erkende in haar Actieplan dat het onontbeerlijk was dat de mensenrechten van 

mensenhandelslachtoffers in alle fasen van het proces werden beschermd. In eerste 

instantie was een spoedige opsporing en verwijzing van slachtoffers van mensenhandel van 

cruciaal belang en moesten lidstaten zodoende voorzien in geschikte verwijzingsregelingen. 

Tevens riep het EU-plan de lidstaten op om te werken aan een passende 

intergouvernementele coördinatiestructuur om het nationale beleid te evalueren en te 

coördineren en ervoor te zorgen dat de slachtoffers een correcte behandeling kregen. Vanuit 

bovenstaande mensenrechtelijke benadering van het slachtofferstatuut was de Raad van 

mening dat de lidstaten en de Commissie zouden moeten streven naar een beleid dat de 

strafbaarstelling van mensenhandel kracht bijzet, inclusief de bescherming van mogelijke 

slachtoffers en kwetsbare groepen zoals vrouwen en kinderen. Verder verzocht de Raad in 

zijn Actieplan de lidstaten en de Commissie om op bilateraal en multilateraal niveau de 

politieke dialoog met derde landen over het mensenrechtenaspect van het beleid ter 

bestrijding van mensenhandel te intensiveren en de kwestie aan de orde te blijven stellen in 

de relevante regionale en multilaterale fora. 

Ook op preventief vlak bleef het Actieplan niet stilstaan en moesten er tot eind 2006 

verschillende initiatieven worden ontplooid met het oog op het voorkomen van de 

mensenhandel. Zo werd er bijvoorbeeld enerzijds materiaal ontwikkeld voor Europese 

campagnes om het publiek bewust te maken van de gevaren van mensenhandel en 

anderzijds informatie over criminaliteitspreventie en strafzaken in de Europese Unie 

gepubliceerd om de mensenhandelaars af te schrikken. Er zou een netwerk van 

mediacontacten over mensenhandel worden opgezet om meer ruchtbaarheid te geven aan 

successen binnen en buiten de EU. 197 

Mensenhandel werd in het Actieplan door de Raad omschreven als een ernstig misdrijf 

tegen personen en moest bijgevolg als een duidelijke prioriteit op wetshandhavingsgebied 
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 Dit zijn de “pull-factoren”, zoals een betere economische en sociale situatie, vraag naar goedkope en ongeschoolde 
arbeid, enz. Zie ibid. noot 197. 

197
 Zie maatregel 3.2.a en b  van het EU-plan bij de voorkoming en bestrijding van mensenhandel, supra noot 196, 6. 
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worden aangepakt. Mensenhandel moest voor de georganiseerde criminaliteit worden 

omgevormd van een "laag risico, hoge beloning"-activiteit tot een "hoog risico, lage 

beloning"-activiteit. De Europese Unie moest haar actie versterken om ervoor te zorgen dat 

de mensenhandel geen economische voordelen meer opleverde en, waar er financieel gewin 

in het spel was, om vermogensbestanddelen in beslag te nemen en te confisqueren.198 

Verder spoorde het plan de lidstaten aan hun samenwerking met Europol te versterken, en 

deze organisatie regelmatig te betrekken bij de uitwisseling van gegevens, gezamenlijke 

operaties en gezamenlijke onderzoeksteams. Bovendien moest Eurojust ingeschakeld 

worden om de vervolging van mensenhandelaars te vergemakkelijken.199 Ook werd er inzake 

de bescherming van slachtoffers en het voorkomen en bestrijden van mensenhandel gepleit 

voor een sterkere samenwerking van de nationale overheidsinstanties met de 

maatschappelijke organisaties door bijvoorbeeld in onderling overleg regels op te stellen die 

het wederzijds begrip en vertrouwen bevorderden. Bovendien moesten de 

werkgeversorganisaties, vakbonden en de op dit gebied werkzame organisaties van de 

burgermaatschappij met de overheidsinstanties samenwerken.200 Ten slotte maande het 

Actieplan de lidstaten en de EU-instellingen aan verder te blijven samenwerken met de 

betrokken internationale organisaties, zoals de Verenigde Naties, de OVSE en de Raad van 

Europa.201 

In haar laatste punt wees het plan op het essentieel belang van regionale oplossingen om 

mensenhandel te voorkomen en de slachtoffers te beschermen. In deze context zouden de 

lidstaten en de Commissie hun inspanningen moeten opvoeren om de regionale initiatieven, 

die de samenwerking op Europees niveau aanvullen en nieuwe impulsen geven, te 

bevorderen.202 

Ten slotte bepaalde de Raad dat dit Actieplan alsook het in bijlage opgenomen overzicht van 

acties regelmatig diende te worden geëvalueerd en bijgewerkt.  

Zodoende verscheen er op 17 oktober 2008 een rapport203 van de Commissie dat een 

overzicht gaf van de uitvoering van maatregelen tegen de mensenhandel in de Europese 

lidstaten en Noorwegen en door de EU- organen. Het evaluatierapport verwelkomde de 

snelle vooruitgang in de onderlinge afstemming van de wetgeving van de lidstaten inzake 

mensenhandel in de voorbije jaren, meer specifiek op het gebied van strafrecht en 
                                                      
198

 Punt 4.ii van het EU-plan bij de voorkoming en bestrijding van mensenhandel, supra noot 196, 2. 

199
 Punt 4.viii van het EU-plan bij de voorkoming en bestrijding van mensenhandel, supra noot 196, 2. 

200
 Punt 5.i van het EU-plan bij de voorkoming en bestrijding van mensenhandel, supra noot 196, 2-3. 

201
 Punt 5.ii van het EU-plan bij de voorkoming en bestrijding van mensenhandel, supra noot 196, 3. 

202
 Zie punt 5.iii van het EU-plan bij de voorkoming en bestrijding van mensenhandel, supra noot 196, 3. 

203
 Werkdocument van de Commissie van 17 oktober 2008, “Evaluatie van en toezicht op de uitvoering van het EU-plan 

inzake beste praktijken, normen en procedures bij de voorkoming en bestrijding van mensenhandel”, COM(2008) 657 
definitief. 

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/fight_against_organised_crime/l14005b_nl.htm
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slachtofferhulp. Jammer genoeg bleef er evenwel een grote kloof bestaan tussen enerzijds 

het aannemen en anderzijds het uitvoeren van dergelijke wetgeving. Daarenboven gaf de 

Commissie in zijn rapport aan na te denken over een herziening van het Kaderbesluit inzake 

de bestrijding van mensenhandel opdat de ondersteuningsmechanismen voor slachtoffers 

efficiënter zouden worden gemaakt. Verder juichde de Commissie ook de toename van 

wetshandhaving en juridische samenwerking op internationaal niveau toe maar wees 

eveneens op de noodzaak tot het verder leveren van inspanningen. Ongeacht het feit dat er 

daadwerkelijk mechanismen ter coördinatie van regeringen werden opgericht, moest er 

namelijk nog steeds worden voorzien in toezichtsystemen. Bij het voortzetten van het 

Europees mensenhandelbeleid, deed de Commissie in zijn rapport het voorstel om, op korte 

termijn, in te zetten op het aanstellen van Nationale Rapporteurs in het bijzonder voor 

toezicht, het creëren of verbeteren van nationale mechanismen voor de identificatie van en 

verwijzing naar diensten voor slachtofferhulp, het creëren of verbeteren van systemen ter 

bescherming van kinderen, het voorzien in steun, inclusief financiële steun, aan NGO’s die 

op dit terrein werkzaam zijn, het organiseren van opleidingen voor betrokken actoren, het 

verbeteren van de coördinatie op het gebied van onderzoek en vervolging, en het verder 

ontwikkelen van samenwerking inzake maatregelen tegen mensenhandel met de 

partnerlanden van buiten de EU, i.e. derde landen. Ten slotte bepaalde de Raad dat de 

resultaten van dit plan zullen worden gebruikt als uitgangspunt voor een nieuwe strategie na 

2009.204  

Een opvolger voor AGIS 

Met het programma "Preventie en de bestrijding van criminaliteit" dat in de plaats kwam 

van het kaderprogramma betreffende politiële en justitiële samenwerking in strafzaken 

(AGIS), moest de criminaliteit, met name het terrorisme, de mensenhandel en misdrijven 

tegen kinderen, drugshandel en wapenhandel, corruptie en fraude worden voorkomen en 

bestreden. Het programma is opgebouwd rond vier thema's, namelijk misdaadpreventie en 

criminologie, rechtshandhaving, bescherming van en steun aan getuigen en bescherming van 

slachtoffers.205  

Binnen deze hoofdlijnen is het nieuwe programma vooral gericht op het ontwikkelen van 

coördinatie en samenwerking tussen de rechtshandhavingsinstanties, de andere nationale 

autoriteiten en organen op EU-niveau, het bevorderen van optimale methoden voor de 

bescherming van slachtoffers en getuigen, en het aanmoedigen van de methoden die nodig 

                                                      
204

 X., “Plan inzake de beste praktijken, normen en procedures”. Zie 
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/fight_against_trafficking_in_human_beings/l14168_nl.h
tm.  

205
 Artikel 3.1 van het Besluit (2007/125/JBZ)  van de Raad van 12 februari 2007 tot vaststelling van het specifieke 

programma „Preventie en de bestrijding van criminaliteit” voor de periode 2007-2013 als onderdeel van het Algemene 
programma „Veiligheid en bescherming van de vrijheden”, Pb.L. 24 februari 2007, afl. 58. (hierna verkort Besluit preventie 
en de bestrijding van criminaliteit). 

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/fight_against_trafficking_in_human_beings/l14168_nl.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/fight_against_trafficking_in_human_beings/l14168_nl.htm
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zijn voor een strategische preventie en bestrijding van criminaliteit en voor het waarborgen 

van veiligheid, zoals de werkzaamheden van het Europees netwerk inzake 

criminaliteitspreventie en publiek-private partnerschappen.206 

Hoewel het programma geen betrekking heeft op justitiële samenwerking, kan het 

betrekking hebben op acties die tot doel hebben de samenwerking tussen gerechtelijke 

autoriteiten en rechtshandhavingsautoriteiten te stimuleren.207 

Met dit Besluit voorziet de Raad dus in de opvolging van het AGIS-kaderprogramma en legt 

zodoende voor de periode 2007-2013 een specifiek programma vast ter ondersteuning van 

projecten op het gebied van preventie en bestrijding van al dan niet georganiseerde 

criminaliteit. Dit laatste maakt, evenals het programma “Terrorisme en andere aan veiligheid 

gerelateerde risico’s: preventie, paraatheid en beheersing van de gevolgen” deel uit van het 

kaderprogramma “Veiligheid en bescherming van de vrijheden”. Dit kaderprogramma maakt 

op zijn beurt deel uit van een pakket van drie samenhangende maatregelen, met name 

"Solidariteit en beheer van de migratiestromen", "Veiligheid en bescherming van de 

vrijheden" en "Grondrechten en justitie", die in de plaats komen van de overdaad aan 

instrumenten die de Commissie op het gebied van justitie, vrijheid en veiligheid in beheer 

had. 208 

Een Europese dag tegen de menshandel 

In navolging van een aanbeveling van het Europees Parlement, riep de Commissie in 2007, 

18 oktober uit als Europese dag tegen de mensenhandel. Deze dag biedt de mogelijkheid om 

de problematiek telkens opnieuw onder de aandacht te brengen en het belang van een 

beter en sterker beleid ter voorkoming en bestrijding van de mensenhandel te benadrukken.  

In het verlengde van de werkzaamheden van de Deskundigengroep Mensenhandel die in 

maart 2003 werd opgericht en in 2007 werd hernieuwd, publiceerde de Europese Commissie 

ter gelegenheid van de eerste Europese dag tegen mensenhandel onder het motto “Time for 

some action” een evaluatiehandboek over dit fenomeen.209 Het handboek steunde op de 

belangrijkste aanbevelingen die de Deskundigengroep in zijn rapport van 2004 had 

geformuleerd en beoogde de lidstaten de mogelijkheid te bieden hun capaciteit te vergroten 

om een passend beleid en passende strategieën inzake mensenhandel te ontwikkelen en in 

de praktijk te brengen. Zodoende werd een checklist van vijfenvijftig vragen over de 

uiteenlopende aspecten van de strijd tegen mensenhandel als bijlage bij het handboek 
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 Artikel 3.2 van het Besluit preventie en de bestrijding van criminaliteit, supra noot 207. 

207
 Artikel 3.3 van het Besluit preventie en de bestrijding van criminaliteit, supra noot 207. 

208
 X.,  “Specifiek programma: Preventie en bestrijding van criminaliteit (2007-2013)”. Zie 

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/fight_against_organised_crime/l33263_nl.htm.  

209
 M. DOTTRIDGE, Measuring Responses to Trafficking in Human Beings in the European Union: an Assessment Manual, 

European Commission Directorate-General Justice, Freedom and Security, 2007, 85 p. 

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/fight_against_organised_crime/l33263_nl.htm
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gevoegd waarmee de lidstaten hun nationaal mensenhandelbeleid konden aftoetsen. Het 

evaluatiehandboek volgde de structuur van het rapport van de Deskundigengroep 

Mensenhandel en viel aldus uiteen in vier grote delen. Het eerste deel zette de zes 

richtsnoeren uiteen waarop elke actie van bestrijding van het fenomeen mensenhandel 

moest steunen. Het tweede deel focuste op preventieve acties en het derde had betrekking 

op de bescherming van en de bijstand aan de slachtoffers. Het vierde deel handelde ten 

slotte over de strategieën inzake opsporing en vervolging.210  

Ter gelegenheid van de vierde editie, organiseerde het Belgisch EU-voorzitterschap op 18 en 

19 oktober 2010 de toonaangevende conferentie getiteld “Naar een multidisciplinaire 

aanpak inzake preventie van mensenhandel, vervolging van mensenhandelaars en 

bescherming van slachtoffers” die heel wat betrokken actoren uit de hele Europese Unie 

samenbracht. 

Een nieuw Besluit inzake het versterken van Eurojust211  

Het Actieplan ter uitvoering van het Haags Programma beklemtoonde de noodzaak tot het 

versterken van de rol van Eurojust. De Commissie bepaalde namelijk in haar Actieplan dat bij 

de ontwikkeling van de Europese justitiële samenwerking in strafzaken Eurojust als 

hoofdrolspeler moest worden beschouwd. Bijgevolg moest de betrokkenheid van Eurojust 

worden gestimuleerd en moesten de mogelijkheden van Eurojust op basis van de ervaringen 

ten volle worden benut bij toekomstige ontwikkelingen.212  

In het Haags programma verzocht de Europese Raad de Commissie zich te beraden over de 

verdere ontwikkeling van deze justitiële eenheid. Tegen die achtergrond hadden de bij de 

justitiële samenwerking betrokken actoren zich tijdens een bijeenkomst te Wenen in 

september 2006 gebogen over Eurojust. Het Europees justitieel netwerk213 nam aldus deel 

aan deze denkoefening, maar ook Eurojust zelf werkte mee aan dit toekomstproject. In zijn 

conclusies verzocht de Raad de Commissie opnieuw om haar mededeling over de rol van 

Eurojust en van het Europees justitieel netwerk in te dienen.214 Zodoende decreteerde de 
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 CENTRUM VOOR GELIJKHEID VAN KANSEN EN RACISMEBESTRIJDING, Jaarverslag 2007 Mensenhandel en -smokkel. Een 
beleidsanalyse vanuit de visie van een nationaal rapporteur, Brussel, CGKR, mei 2008, 9-11. (hierna verkort CGKR, 
Jaarverslag 2007). 

211
 Besluit 2009/426/JBZ van de Raad van 16 december 2008  inzake het versterken van Eurojust en tot wijziging van Besluit 

2002/187/JBZ betreffende de oprichting van Eurojust teneinde de strijd tegen ernstige vormen van criminaliteit te 
versterken, Pb.L. 4 juni 2009, afl. 138. (hierna verkort Besluit inzake het versterken van Eurojust). 

212
 Het Haags Programma: tien prioriteiten voor de komende vijf jaar, supra noot 189, 12. 

213
 Hierna verkort EJN. Het EJN is een gedecentraliseerd netwerk van magistraten en gespecialiseerde ambtenaren die 

onderling informatie op een efficiënte en vlotte manier trachten uit te wisselen. Daarvoor heeft het EJN als netwerk van 
experten contactpersonen in alle lidstaten die om advies kunnen gevraagd worden. Zie G. VERMEULEN, Europese 
instellingen en organisaties relevant voor criminologie en strafrechtsbedeling, supra noot 99, 114-115. 

214
 Mededeling van de Commissie aan de raad en het Europees Parlement  over de rol van Eurojust en van het Europees 

justitieel netwerk bij de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit en het terrorisme in de Europese Unie, COM(2007) 
644 definitief, 2. (hierna verkort Mededeling van de Commissie over de rol van Eurojust en van het Europees justitieel 
netwerk). 
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Commissie op 23 oktober 2007 haar mededeling over de rol van Eurojust en van het 

Europees justitieel netwerk bij de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit en het 

terrorisme in de Europese Unie.215 Na onderzoek stelde de Commissie in haar mededeling 

voor de nationale leden en het college van Eurojust ruimere bevoegdheden te geven. Tevens 

pleitte de Commissie voor een verduidelijking en vereenvoudiging van de betrekkingen die 

deze eenheid voor justitiële samenwerking onderhield met haar partners, i.e. het EJN, 

Europol, OLAF216, Frontex217 en derde landen. 

Zodoende kwam er op 16 december 2008 een Besluit van de Raad van de Europese Unie 

inzake het versterken van Eurojust en tot wijziging van het Besluit betreffende de oprichting 

van Eurojust teneinde de strijd tegen ernstige vormen van criminaliteit te versterken.218  

Een Besluit tot oprichting van de Europese Politiedienst219 

Zoals reeds hierboven uiteengezet werd Europol in 1995 opgericht op basis van een 

overeenkomst tussen lidstaten, met name de Europol-Overeenkomst.220 Om Europol 

gemakkelijk te kunnen hervormen wanneer nodig en om een administratieve 

vereenvoudiging te kunnen doorvoeren, werd in 2006 een voorstel aangenomen om de 

overeenkomst te vervangen door een besluit.221  

Het belangrijkste voordeel van een besluit boven een overeenkomst is dat een besluit 

betrekkelijk eenvoudig kan worden aangepast aan veranderende omstandigheden omdat 

het niet hoeft te worden geratificeerd.222 Dat was zeker van belang voor Europol als 

organisatie, want de ervaring leerde dat er regelmatig behoefte was om de rechtsgrond aan 

te passen. Sinds de goedkeuring van de overeenkomst in 1995 werden reeds drie 
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 Mededeling van de Commissie over de rol van Eurojust en van het Europees justitieel netwerk, supra noot 217. 

216
 Dit is het Europees Bureau voor Fraudebestrijding. 

217
 Dit is het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de 

lidstaten van de Europese Unie . Frontex coördineert de operationele samenwerking tussen de lidstaten op het gebied van 
het beheer van de buitengrenzen; helpt de lidstaten bij het opleiden van nationale grenswachten, met inbegrip van de 
vaststelling van gemeenschappelijke opleidingsnormen; voert risicoanalyses uit; volgt de ontwikkelingen op het gebied van 
onderzoek dat relevant is voor de controle en de bewaking van de buitengrenzen; staat de lidstaten bij in omstandigheden 
die extra technische en operationele bijstand aan de buitengrenzen vergen; en biedt de lidstaten de nodige ondersteuning 
bij de organisatie van gezamenlijke terugkeeroperaties. Zie G., Europese instellingen en organisaties relevant voor 
criminologie en strafrechtsbedeling, supra noot 99, 126. 

218
 Besluit inzake het versterken van Eurojust, supra noot 213. 

219
 Besluit (2009/371/JBZ)van de Raad van 6 april 2009 tot oprichting van de Europese politiedienst (Europol), Pb.L. 15 mei 

2009, afl. 121. (hierna verkort Besluit tot oprichting van een Europese Politiedienst). 

220
 Overeenkomst op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie tot oprichting van een Europese 

Politiedienst (Europol-Overeenkomst), Pb.C. 27 november 1995, afl. 316 

221
 Voorstel voor een Besluit van de Raad ingediend door de Commissie tot oprichting van de Europese politiedienst 

(Europol), COM(2006) 817 definitief. (hierna verkort Voorstel voor een Besluit tot oprichting van een Europese 
politiedienst). 

222
 W. DE BONDT & A. DE MOOR, “De Europese metamorfose? De implicaties van het Verdrag van Lissabon voor het 

Europees strafrecht”, Panopticon 2009, afl. 2, 47-49. (hierna verkort W. DE BONDT & A. DE MOOR, “ De Europese 
metamorfose?). 
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verschillende protocollen vastgesteld tot wijziging van de Europol-overeenkomst, 

respectievelijk in 2000, 2002 en 2003, waarin bepalingen werden opgenomen die Europol 

veel doeltreffender moesten maken. Bij het opstellen van dit voorstel was nog geen van 

deze instrumenten in werking getreden, omdat niet alle lidstaten ze hadden geratificeerd. 

Bovendien was uit discussies over de werking van Europol gebleken dat ook na de 

inwerkingtreding van de drie protocollen verdere verbeteringen wenselijk waren. Dat was 

gedeeltelijk het gevolg van het feit dat zich nieuwe of grotere veiligheidsrisico's, zoals 

terrorisme, voordeden die nieuwe eisen stelden aan Europol en om een nieuwe aanpak 

vroegen.223 Ook de toenemende informatie-uitwisseling en de toepassing van het 

beschikbaarheidsbeginsel224, waarop in het Haags programma werd aangedrongen, maakten 

het noodzakelijk het rechtskader van Europol verder aan te passen, met behoud van 

degelijke gegevensbeschermingsregels. Het voorstel om Europol uit de 

Gemeenschapsbegroting te financieren, betekende een belangrijke verandering. Hierdoor 

kwam Europol op gelijke voet te staan met Eurojust en de EPA225 en kreeg het Europees 

Parlement een belangrijkere rol bij de controle op Europol, waardoor het democratische 

toezicht op Europol op Europees niveau werd versterkt. Met dit voorstel werd beoogd 

Europol op te richten op basis van een besluit van de Raad waarin naast alle in de drie 

protocollen vervatte wijzigingen, ook verdere verbeteringen werden ingevoerd om de 

nieuwe problemen waarmee Europol te maken kreeg, aan te pakken.226 Informatie zou de 

kernactiviteit van Europol blijven maar het Commissievoorstel voorziet in een niet mis te 

verstane uitbreiding van de politiële taken van Europol: “De coördinatie, organisatie en 

uitvoering van onderzoeken en operationele acties, die gezamenlijk met de bevoegde 

autoriteiten van de lidstaten of in gezamenlijke onderzoeksteams worden uitgevoerd, in 

voorkomend geval in samenwerking met Eurojust”227. Het Commissievoorstel voegde er 

evenwel de volgende beperking aan toe: “ elke operationele actie van Europol wordt 

uitgevoerd in samenwerking met en met instemming van de autoriteiten van de lidstaten of 

lidstaten op het grondgebied waarvan de actie zich afspeelt”.228 

                                                      
223

 J. G. IBANEZ, “International organized crime operating in Western Europe. The judicial and police approach against 
organized crime in the European Union”, supra noot 92, 85-86. 

224
 Het beschikbaarheidsbeginsel wordt omschreven in het Haags programma als de mogelijkheid voor de 

rechtshandhavingsinstanties van een lidstaat die (voorafgaand aan gerechtelijke stappen) in de uitoefening van hun taken 
behoefte hebben aan bepaalde informatie, om deze van een andere lidstaat die daarover reeds beschikt, ter beschikking te 
krijgen.  

225
 De EPA oftewel de  Europese politieacademie is een samenwerkingsnetwerk van de nationale opleidingsinstituten voor 

hoge leidinggevende functionarissen van de politiediensten. De EPA heeft ten doel een gemeenschappelijke aanpak van de 
problemen op het gebied van de criminaliteitspreventie en -bestrijding te ontwikkelen via opleiding, het opstellen van 
geharmoniseerde plannen en de verspreiding van beste praktijken. Zie X., “De Europese politieacademie, 
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/police_customs_cooperation/l14006a_nl.htm.  

226
 Voorstel voor een Besluit tot oprichting van een Europese politiedienst, supra noot 224, 2. 

227
 Cf. Artikel 88 (2) VWEU. 

228
 W. DE BONDT & A. DE MOOR, “ De Europese metamorfose?”, supra noot 225, 47-49. 
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Op 1 januari 2010 werd de Overeenkomst uiteindelijk vervangen door het Besluit tot 

oprichting van Europol229 dat Europol omvormde van een intergouvernementele organisatie 

tot een agentschap van de EU.230 Bijgevolg zullen eventuele wijzigingen met betrekking tot 

Europol in de toekomst gemakkelijker kunnen worden doorgevoerd. Krachtens het Besluit 

werd Europol een orgaan van de Europese Unie. Daardoor werd de dienst onderworpen aan 

de algemene regels en procedures die van toepassing zijn op gelijksoortige organen en 

agentschappen, wat een administratieve vereenvoudiging inhield. Bovendien zou Europol 

voortaan gefinancierd worden uit de algemene begroting van de EU, waardoor de dienst 

onder de begrotingscontrole van het Europees Parlement kwam te staan.  

Programma van Stockholm: Een open en veilig Europa ten dienste en ter 

bescherming van de burger 

Eind 2009, bij de afloop van het Haags Programma, moest opnieuw worden voorzien in een 

vijfjarig Europees beleidsprogramma op het terrein van de ruimte van veiligheid, veiligheid 

en recht. Tijdens de Europese Raad van 10 en 11 december 2009 werd het Programma van 

Stockholm goedgekeurd door de lidstaten. Ontwikkeling van een flexibel immigratiebeleid, 

uitwerking van een interne veiligheidsstrategie en een betere, integrale regeling inzake 

gegevensbescherming waren enkele concrete voorstellen om een ruimte van vrijheid, 

veiligheid en rechtvaardigheid voor de burger te realiseren.231 Centraal in het 

meerjarenprogramma staan de belangen en de behoeften van de burgers en de andere 

mensen voor wie de Europese Unie verantwoordelijkheid draagt. Volgens de Europese Raad 

bestaat de uitdaging erin de veiligheid in Europa te garanderen en daarbij de fundamentele 

rechten en vrijheden en de integriteit te eerbiedigen. Hierbij is het van het grootste belang 

dat rechtshandhaving, maatregelen ter bescherming van de rechten van de persoon, 

rechtsstatelijkheid en internationale beschermingsregels coherent zijn en elkaar 

versterken.232 Het programma is gericht op de volgende prioriteiten: het opkomen voor de 

rechten van de burger (een Europa van rechten), het leven van de burger gemakkelijker 

maker (een justitieel Europa), de burger beschermen (een Europa dat bescherming biedt) en 

een meer geïntegreerde samenleving bevorderen (een solidair Europa).233 

Onder de prioriteit van een beschermend Europa, meer specifiek bescherming tegen zware 

en georganiseerde criminaliteit, wijdt het Programma van Stockholm een apart hoofdstuk 
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aan de problematiek van mensenhandel.234 Gelet op het feit dat mensenhandel een zeer 

ernstig misdrijf is die de mensenrechten en de menselijke waardigheid schendt is de 

Europese raad in zijn programma van oordeel dat de preventie en de bestrijding van het 

fenomeen moeten worden versterkt en verruimd. Daartoe is een gecoördineerde en 

samenhangende beleidsrespons vereist, die verder gaat dan de ruimte van vrijheid, 

veiligheid en recht, rekening houdt met nieuwe vormen van uitbuiting en ook externe 

betrekkingen, ontwikkelingshulp, sociale zaken en werkgelegenheid, gendergelijkheid, 

onderwijs en volksgezondheid, alsmede non-discriminatie omvat. Het beleid dient ook 

inspiratie te putten uit een brede dialoog tussen alle betrokkenen, met inbegrip van de 

maatschappelijke organisaties, en gebaseerd te zijn op een beter inzicht in en onderzoek 

naar mensenhandel en -smokkel op EU-niveau en op internationaal vlak. In deze context zijn 

samenwerking en coördinatie met derde landen van cruciaal belang. Er moet maximaal 

gebruik worden gemaakt van het actiegericht document over de bestrijding van de 

mensenhandel, dat op 30 november 2009 door de Raad is aangenomen. Vervolgens bepaalt 

het Programma van Stockholm dat de Europese Unie een geconsolideerd 

mensenhandelbeleid dient te ontwikkelen dat erop gericht is de inzet en de inspanningen 

van de Unie en de lidstaten ter voorkoming en bestrijding van deze mensenhandel verder te 

versterken. Het aangaan en versterken van partnerschappen met derde landen en het 

verbeteren van de coördinatie en de samenwerking, zowel binnen de Unie als met de 

mechanismen van de externe dimensie van de Unie, vormt een essentieel onderdeel van dit 

beleid. Er dient tevens een evaluatie te worden gemaakt van de vorderingen en het 

Permanent Comité binnenlandse Veiligheid dient op geregelde tijdstippen op de hoogte te 

worden gebracht van de coördinatie en samenwerking ter bestrijding van mensenhandel. 

Voor de bestrijding van mensenhandel dienen alle actiemiddelen te worden ingezet, zowel 

preventie als repressie en slachtofferbescherming, en het moet mogelijk zijn de 

mensenhandel naar, binnen en vanuit de Unie te bestrijden.235 

De Europese Raad verzoekt de Raad van de Europese Unie bijgevolg om de instelling van de 

functie van EU-coördinator voor de bestrijding van mensenhandel (EU ATC) te overwegen 

en, zo hij daartoe besluit, diens functiebeschrijving zo op te stellen dat optimaal gebruik kan 

worden gemaakt van alle bevoegdheden van de Unie, teneinde over een goed 

gecoördineerd en geconsolideerd Europees beleid ter bestrijding van mensenhandel te 

kunnen beschikken. Tevens roept de Europese Raad op tot aanneming van nieuwe 

wetgeving betreffende de bestrijding van mensenhandel en de bescherming van de 

slachtoffers, verzoekt de Commissie na te gaan of door middel van 

adhocsamenwerkingsovereenkomsten met specifieke, door de Raad aan te wijzen, derde 

landen de strijd tegen de mensenhandel kan worden opgevoerd, en om voorstellen ter zake 
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te doen. Bij dergelijke overeenkomsten kan met name onverkort gebruik worden gemaakt 

van alle hefbomen waarover de Unie beschikt, daaronder begrepen 

financieringsprogramma's, samenwerking bij de uitwisseling van informatie, justitiële 

samenwerking en migratie-instrumenten. Verder maant de Europese Raad Europol aan om, 

met de steun van de lidstaten, zijn ondersteuning van inlichtingenwerk en strategische 

analyse op te voeren en deze taken uit te voeren in samenwerking met de landen van 

herkomst en van doorreis en verzoekt Eurojust om meer te doen om de door autoriteiten 

van de lidstaten uitgevoerde onderzoeken naar mensenhandel te coördineren. Per slot van 

rekening richt de Europese Raad zich ook tot de Commissie en vraagt haar nieuwe 

voorstellen te formuleren om de slachtoffers te beschermen en bij te staan door middel van 

een scala van maatregelen, waaronder het uitwerken van nadere regelingen betreffende 

schadeloosstelling, veilige terugkeer en bijstand bij re-integratie in de samenleving van 

herkomst in geval van vrijwillige terugkeer, alsmede nadere regelingen betreffende hun 

verblijf waarbij de Unie dient partnerschappen met de voornaamste landen van herkomst te 

sluiten. Verder roept ze de Commissie op samenwerkingsmaatregelen voor te stellen 

teneinde de consulaire diensten in de landen van herkomst alert te maken om de 

frauduleuze afgifte van visa te voorkomen. In de landen van herkomst kunnen, in 

samenwerking met de lokale autoriteiten, voorlichtingscampagnes ter attentie van de 

potentiële slachtoffers, inzonderheid vrouwen en kinderen, worden gevoerd. Ten slotte 

moet de Commissie ook maatregelen voorstellen om grenscontroles efficiënter te maken 

teneinde mensenhandel, en met name kinderhandel, te voorkomen.236 

De politieke doelstellingen uit het Stockholm Programma zijn door de Commissie omgezet in 

een actieplan voor de periode 2010-2014.237 Het plan bevat acht initiatieven die moeten 

zorgen voor een effectievere vervolging en veroordeling van de daders alsook moeten 

inspelen op de behoeften van de slachtoffers van mensenhandel en de vraag naar diensten 

van mogelijke slachtoffers moeten terugdringen.238 Het meest in het oogspringende initiatief 

is het voorstel voor een Richtlijn betreffende de bestrijding van mensenhandel. Ook op het 

gebied van seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie werden drie concrete 

maatregelen naar voren geschoven.  
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Een update voor het Kaderbesluit inzake bestrijding van mensenhandel 

In maart 2009 diende de Europese Commissie een voorstel in voor een nieuw Kaderbesluit 

ter vervanging van dat van 2002. Waar het Kaderbesluit van 2002 focuste op de bijstand, 

bescherming en het verblijf van slachtoffers “in ruil voor” hun medewerking in het 

onderzoek om mensenhandelaars te vervolgen, wil men thans meer aandacht besteden aan 

de bescherming van de slachtoffers zelf.  

Eind 2009 trad het Verdrag van Lissabon in werking en werd de pijlenstructuur in de 

Europese Unie vernietigd. Zodoende dient wetgeving op het vlak van Justitie en 

Binnenlandse Zaken voortaan te worden aangenomen aan de hand van een gewone 

procedure, met name via een Richtlijn.239 Als gevolg hiervan werden alle lopende 

wetgevende procedures stopgezet waardoor ook de onderhandelingen over het aannemen 

van een nieuw Kaderbesluit dode letter bleef.  

De Europese Commissie bleef echter niet stilzitten en aangemoedigd door het Actieplan ter 

uitvoering van het Programma van Stockholm agendeerde zij, conform de nieuwe 

procedure, een nieuw voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad 

van Europa inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van 

slachtoffers, en tot intrekking van het Kaderbesluit van 2002.  

Nagenoeg de volledige inhoud van het in 2009 ingediende voorstel werd overgenomen in 

het nieuwe richtlijnvoorstel dat gedeeltelijk is geïnspireerd op het Verdrag van Warschau240. 

In maart 2010 werd het voorstel ter behandeling voorgelegd aan het Europees Parlement. 

Vervolgens stelden twee comités van het Europese Parlement241 in september 2010 een 

serie wijzigingen in het concept voor en startte het proces van onderhandelingen tussen de 

Raad, de Commissie en het Europese Parlement.242 Op 14 december 2010, juist op het einde 

van het Belgisch voorzitterschap van de EU, werd uiteindelijk een politiek akkoord over de 

tekst van een Richtlijn over de bestrijding van mensenhandel, met minimumvoorschriften 

voor de bepaling van strafbare feiten, de hoogte van de sancties en de bescherming van 

slachtoffers bereikt en keurde het Europees Parlement het voorstel goed. Opdat de  Richtlijn 

in werking zou kunnen treden moest de Raad eerst zijn formele goedkeuring geven. Vanaf 

dan hebben de lidstaten, met uitzondering van Denemarken en het Verenigd Koninkrijk, nog 

twee jaar de tijd om de richtlijn om te zetten in hun nationale wetgeving.243  
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De nieuwe voorschriften zijn bij een eerste lezing door de Raad van Ministers goedgekeurd 

op 21 maart 2011 waardoor de misdaadpreventie wordt versterkt en slachtoffers van 

mensenhandel beter worden beschermd.  

Een Europees netwerk van rapporteurs mensenhandel 

In juni 2009 nam de Raad van de Europese Unie conclusies aan over de oprichting van een 

informeel EU-netwerk van nationale rapporteurs mensenhandel of vergelijkbare 

mechanismen.244 Hierin werden alle lidstaten uitgenodigd deel te nemen aan een informeel 

en flexibel netwerk om het begrip van het fenomeen mensenhandel te vergroten en met het 

doel om de EU en de lidstaten te voorzien van betrouwbare, vergelijkbare, actuele, 

strategische informatie op het terrein van mensenhandel.245 

De nationale rapporteurs zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de uitvoering van het 

mensenhandelbeleid op nationaal niveau en vervullen een cruciale rol bij het verzamelen 

van gegevens over mensenhandel zowel op nationaal als op Europees niveau.246  

Het Europees netwerk van nationale rapporteurs mensenhandel, komt jaarlijks samen, en 

heeft ondertussen als verschillende bijeenkomsten in o.a. Stockholm, Wenen en Brussel 

achter de rug.247 

Een Europese coördinator voor de bestrijding van mensenhandel 

In navolging van het Actieplan ter uitvoering van het Programma van Stockholm stelde de 

Europese Commissie op 14 december 2010 mevrouw Myria Vassiliadou aan als Europees 

mensenhandelcoördinator. De inrichting van een mensenhandelcoördinator op Europees 

niveau zal bijdragen tot een algemene en beleidsmatige oriëntatie op het gebied van 

mensenhandel. Zo zal mevrouw Vassiliadou de coördinatie en samenhang tussen de 

verschillende Europese instellingen en agentschappen verbeteren, alsmede de 

samenwerking met de lidstaten en de internationale actoren bevorderen. De coördinator 

voor de bestrijding van mensenhandel zal vervolgens bijdragen tot de verdere ontwikkeling 

van het bestaande beleid en actief meewerken aan de uitwerking van een nieuw Europees 

mensenhandelbeleid. Tevens zal zij voorzien in algemene strategische beleidsrichtsnoeren 

voor het externe beleid van de Europese Unie op dit terrein. Door aldus de drie belangrijke 

pijlers, i.e. preventie, rechtshandhaving en bescherming van slachtoffers samen te brengen 
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zal de coördinator ervoor zorgen dat alle geschikte middelen in de Europese strijd tegen 

mensenhandel adequaat worden gebruikt en ingezet.248 

Een Europese website over de bestrijding van mensenhandel 

Op 21 december 2010 lanceerde Europees Commissaris Malmström een website over de 

bestrijding van mensenhandel ter ondersteuning van de inspanningen om op Europese 

schaal de mensenhandelproblematiek daadwerkelijk en krachtig aan te pakken. De website 

wil bijdragen aan een centraal informatiepunt op Europees niveau voor professionals en 

leken die meer willen weten over mensenhandel en de wijze waarop de Europese Unie dit 

fenomeen aanpakt. De website geeft het volledige Europees beleid inzake mensenhandel, de 

relevante wetgeving, de nationale pagina’s over alle lidstaten alsook publicaties van een 

groot aantal organisaties weer. Een specifieke rubriek van de website is voornamelijk gericht 

op het publiek, met algemene informatie over mensenhandel, interviews met mensen in het 

veld en een hotline nummer dat kan gebeld worden om enerzijds melding te maken van een 

mensenhandelmisdaad of anderzijds zichzelf als slachtoffer van mensenhandel te melden. 

De website is voornamelijk operatief in het Engels en zal aan de hand van een constante 

update alle actuele gebeurtenissen ter zake berichten. Evenwel poogt men de 

basisinformatie voor de burgers in alle officiële talen aan te reiken en ook samenvattingen in 

het Frans en Duits beschikbaar te stellen.249 
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Belgisch beleid  

Het startschot: de parlementaire onderzoekscommissies 

In 1992 zette Knack-journalist Chris De Stoop het probleem van de mensenhandel voor het 

eerst duidelijk op de kaart, het startpunt voor een Belgisch politiek debat inzake een 

effectief en daadwerkelijk mensenhandelbeleid was gegeven. In zijn boek “Ze zijn zo lief 

meneer” omschreef hij op treffende wijze de schrijnende handel in vrouwen en de 

prostitutieproblematiek in België die werd gekenmerkt door de afwezigheid van 

desbetreffende wetgeving.250 Hij hekelde eveneens het gebrek aan interesse voor de 

problematiek en de leemtes op politioneel en gerechtelijk vlak. Ten slotte liet de journalist 

ook niet na om de tekortkomingen op administratief- en sociaalrechterlijk vlak, meer 

bepaald het beleid inzake de arbeids- en verblijfsvergunningen en de visa, aan de tand te 

voelen.251  

De publiek opinie was wakker geschud en de verontwaardiging over het duidelijk 

tekortschietende mensenhandelbeleid groot. Ook de Belgische beleidsmakers bleven niet 

stilzitten en vrij snel werd een Parlementaire Onderzoekscommissie Mensenhandel in het 

leven geroepen.252 Deze commissie kreeg de taak te onderzoeken hoe men op een 

gestructureerde wijze kon voorzien in een efficiënt beleid dat preventief en repressief aan 

deze moderne vorm van slavernij een einde diende te maken.253  

Na een diepgaande analyse van de verschillende aspecten van het fenomeen mensenhandel 

en een grondige doorlichting van alle betrokken actoren formuleerde de 

onderzoekscommissie in 1994 hun vaststellingen en aanbevelingen in een eindrapport.  

De commissie constateerde dat er tot dan toe in België eigenlijk geen sprake was van een 

strafrechtelijk beleid inzake mensenhandel, daar het probleem telkens vanuit een 

plaatselijke context werd benaderd en niet structureel werd bestreden.254 Daarenboven 

bestond er door de regionale aanpak geen algemeen geldend en samenhangend opsporings- 
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en vervolgingsbeleid.255 Niet alleen het strafrechtelijk optreden schoot tekort, ook de 

administratiefrechtelijke, sociaalrechtelijke en financiële benadering van de problematiek 

bleek ondermaats.256 Tot slot scoorde de overheid ook slechte punten op het gebied van een 

fatsoenlijke opvang voor de slachtoffers. Kortom er was dringend nood aan een structurele 

en integrale aanpak ter bestrijding van de mensenhandel.  

In haar aanbevelingen riep de commissie politici op om concrete stappen te zetten in de 

richting van een effectief en uniform Belgisch mensenhandelbeleid, waarbij de klemtoon 

werd gelegd op zes thema’s.257 Ten eerste moest de mensenhandelproblematiek voortaan 

structureel worden benaderd, gelet op het blijvend karakter van het fenomeen. Vervolgens 

focuste men op een reorganisatie en verbeterde samenwerking op politioneel vlak. Ook de 

heroriëntatie van het gerechtelijk en strafrechtelijk beleid diende doorgevoerd te worden, 

waarbij duidelijke beleidslijnen en een nieuwe en aangepaste mensenhandeldefinitie aan de 

basis lagen. In haar vierde luik promootte de onderzoekscommissie het uitvaardigen van 

nieuwe administratiefrechtelijke maatregelen met als uitgangspunt een performant 

vergunningsbeleid. Ten slotte bepleitte de commissie in de laatste twee luiken de verdere 

uitbouw van ontwikkelingsprojecten die kaderden in een preventieve aanpak, de 

internationale politionele en gerechtelijke samenwerking, een strengere controle op de 

afgifte van visa en een adequatere opvang van slachtoffers van mensenhandel.258  

De wetgever bleef niet stilzitten en zette verschillende, door de onderzoekscommissie 

voorgestelde, aanbevelingen en waarborgen voor een continu beleid om in daadwerkelijke 

initiatieven. Allereerst werd een nieuw verblijfs- en tewerkstellingsstatuut ingevoerd voor 

slachtoffers van mensenhandel die meewerkten aan een gerechtelijke procedure tegen hun 

uitbuiters.259 Bovendien werd de wet van 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding 

van de mensenhandel en van de kinderpornografie uitgevaardigd die enerzijds nadrukkelijk 

het fenomeen mensenhandel strafbaar stelde en anderzijds de bestaande strafwetgeving 

inzake prostitutie hervormde. Conform artikel 12 van deze wet moest de regering voortaan 

jaarlijks verslag uitbrengen aan het Parlement over de toepassing van bovenvermelde wet, 

en over de bestrijding van mensenhandel in het algemeen.260 Het Centrum voor gelijkheid 
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van kansen en voor racismebestrijding261 werd tevens belast met de specifieke opdracht om 

het beleid inzake mensenhandel te stimuleren, coördineren en op te volgen.262  

Onder meer als antwoord op de confronterende jaarrapporten van het Centrum inzake 

mensenhandel richtte de Senaat in 1999 een subcommissie Mensenhandel en Prostitutie op 

die tot doel had de problematiek van de mensenhandel met het oog op seksuele uitbuiting 

te analyseren en de situatie in de landen van oorsprong en aan de buitengrenzen te 

bestuderen.263 De subcommissie kreeg als voornaamste opdracht na te gaan of de 

bestaande wetgeving afdoend antwoord bood op het fenomeen en in welke mate de 

parketten en de politiediensten deze wetgeving toepasten.264 Zodoende bracht de 

subcommissie in juli 2000 een eerste verslag van haar werkzaamheden uit en formuleerde in 

dat verband enkele aanbevelingen.265 Een goed jaar later volgde een tweede 

evaluatieverslag omtrent de door de regering genomen maatregelen.266  Aansluitend werd 

geoordeeld dat het mandaat van de subcommissie moest worden verlengd en uitgebreid 

zodat ook andere uitbuitingsvormen, zoals onder meer mensenhandel met het oog op 

economische exploitatie, zouden kunnen worden onderzocht.267 Bij aanvang van de 

legislatuur 2003-2007 werd echter beslist om de subcommissie niet meer te herinstalleren 

als een zelfstandige commissie binnen de Senaat. Van nu af aan werd de 

mensenhandelproblematiek besproken in de Senaatscommissie voor Binnenlandse Zaken en 

Administratieve Aangelegenheden.268  

Na de oprichting van een Werkgroep Mensenhandel eind 2009 bracht de Senaatscommissie 

voor Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden haar eerst verslag inzake 

mensenhandel uit op 4 mei 2010.269 Hierin werd aan de hand van verschillende 

hoorzittingen met mensen die op het terrein met de problematiek te maken hebben een 

balans opgemaakt van de huidige situatie inzake mensenhandel.270 
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Mensenhandel: een beleidsprioriteit 

De toon voor een integrale en geïntegreerde aanpak ter bestrijding van de mensenhandel 

was, door de verschillende parlementaire commissies, gaandeweg gezet. Deze 

multidisciplinaire beleidskeuze werd voor het eerst uitdrukkelijk verwoord in het Federaal 

Veiligheids- en Detentieplan van mei 2000 waarin de Belgische politici zich ertoe verbonden 

de strijd tegen de mensenhandel voortaan als een beleidsprioriteit te benaderen.271 De 

federale regering beoogde een brede aanpak waarbij zowel de seksuele als de economische 

sfeer, kinderpornografie en andere vormen van uitbuiting werden geviseerd.272 Conform het 

Federaal Veiligheidsplan veronderstelde de multidisciplinaire aanpak van mensenhandel een 

performant systeem van informatie-uitwisseling tussen de administratieve en de 

gerechtelijke diensten en werd met een geïntegreerde aanpak de maatregelen inzake 

preventie, repressie en nazorg van de slachtoffers beoogd.273 Verder steunde het Belgisch 

beleid, naast structurele maatregelen ten aanzien van de landen van oorsprong, op “een 

vier-pijler-politiek” dat uiteenvalt in een administratiefrechtelijk, sociaalrechtelijk, en 

strafrechtelijk luik en een luik inzake slachtofferbejegening.274   

Ook de opvolger van het Federaal Veiligheids- en Detentieplan zette de gevoerde strategie 

verder. In de Kadernota Integrale Veiligheid van maart 2004 onderstreepte de federale 

regering opnieuw de prioritaire benadering van de mensenhandelproblematiek en werden in 

dit verband maatregelen naar voor geschoven die zowel de preventie als de repressie van 

mensenhandel en de nazorg van de slachtoffers dienden te versterken.275 Eveneens werd in 

de Kadernota Integrale Veiligheid de noodzaak beklemtoond voren een betere operationele 

definitie van mensenhandel opdat komaf zou kunnen worden gemaakt met de heersende 

terminologische verwarring tussen mensenhandel en mensensmokkel.276 

De trend werd verder gezet en ook in 2008 werd mensenhandel opgenomen als een 

prioriteit in het huidige Nationaal Veiligheidsplan. Vanuit het besef dat de problematiek 

internationaal georganiseerd was, deed het Veiligheidsplan ditmaal een oproep aan de 

Belgische beleidsmakers om het mensenhandelbeleid af te stemmen op de geldende 

internationaal- en Europeesrechtelijke koers. Vooral het Europees Actieplan inzake de beste 

praktijken, normen en procedures bij de voorkoming en bestrijding van mensenhandel van 1 

                                                      
271

 BELGISCHE REGERING, Het Federaal Veiligheids- en Detentieplan, Parl.St. Senaat 1999-2000, nr. P2-461/1  en Parl.St. 
Kamer 1999-2000, nr. 50 0716/001, 63-67. (hierna verkort Federaal Veiligheidsplan 2000). 

272
 DE RUYVER e.a., “De strijd tegen mensenhandel: beleidsprioriteit in België. Stevige niet aflatende reactie na late 

ontdekking”, supra noot 263, 409. 

273
 Federaal Veiligheidsplan 2000, supra noot 56, 66. 

274
 DE RUYVER e.a., “De strijd tegen mensenhandel: beleidsprioriteit in België. Stevige niet aflatende reactie na late 

ontdekking”, supra noot 263, 410. 

275
 G. VERMEULEN, Mensenhandelbeleid in België: status questionis, evaluatie en toekomstopties, supra noot 2, 32 

276
 Kadernota Integrale Veiligheid, goedgekeurd door de Ministerraad op 30 maart 2004, 27. Zie  

http://www.just.fgov.be/nl_htm/parket/kadernota.pdf.  

http://www.just.fgov.be/nl_htm/parket/kadernota.pdf


64 

 

december 2005 werkte inspirerend om het probleem ook op nationaal vlak projectmatig te 

benaderen aan de hand van jaarlijks geïntegreerde actieplannen. 277  

Vervolgens wou men zich vooral focussen op een aantal deelfenomenen van de 

economische en seksuele uitbuiting, in het bijzonder op verdoken vormen van prostitutie 

zoals de massagesalons en escorteservices en op de sectoren met seizoensgebonden 

producten (vb. de fruitteelt) of sectoren met een grote vraag naar goedkope en 

ongeschoolde arbeid of die flexibel inspelen op de economische vraag (vb. poets- en 

bouwsector).278  

Ten slotte werd in het Veiligheidsplan de onmiskenbaar belangrijke rol benadrukt van de 

geïntegreerde politie op het domein van de actieplannen, de gegevensverzameling en –

uitwisseling en de slachtofferopvang om slagkracht te geven aan het mensenhandelbeleid en 

aan de in de plaatst gestelde coördinatieorganen279. 280  

In navolging van het EU Actieplan werd op 11 juli 2008 door de ministerraad het eerste 

Belgische Nationaal Actieplan in de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel 

goedgekeurd. 281   

Het Belgisch Nationaal Actieplan voorziet voor de jaren 2008-2016 in een aantal 

vooruitzichten en engagementen zowel op korte als op lange termijn. De eerstkomende 

jaren, i.e. van 2008 tot 2011, wil België vooral zijn internationale voortrekkersrol op het vlak 

van mensenhandel behouden. Op langere termijn (2012 tot 2016) wil men uiteindelijk de 

maatschappelijke vraag die vormen van mensenhandel genereert terugdringen.282    

Het Actieplan benadrukte opnieuw het belang van een geïntegreerde aanpak en is 

opgebouwd rond vijf actiepunten: 1) wetgevende en regelgevende aspecten, 2) preventieve 

aspecten, 3) bescherming van slachtoffers, 4) opsporing en vervolging en 5) coördinatie en 

informatieverzameling. Voor elk van die punten maakte het plan een balans op van het 

beleid dat de regering in dat verband sinds de oprichting van de Interdepartementale 
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Coördinatiecel ter bestrijding van mensensmokkel en mensenhandel heeft gevoerd.283 

Hieronder een korte schets van de voornaamste lijnen per actiepunt. 

Wat de wetgevende en regelgevende aspecten betreft bepaalde het Actieplan allereerst dat 

de nieuwe wetgeving van 2005, in het eerste trimester van 2009, diende doorgelicht te 

worden op basis van de evaluatie van COL 01/2007, de verzamelde rechtspraak over 

mensenhandel en het advies van de opvangcentra. Vervolgens voorzag het plan in de 

bespreking binnen de federale regering van de ontwerptekst van wet over de bestraffing van 

de opdrachtgevers die gebruik maken van tussenpersonen op het vlak mensenhandel.284 De 

minister van Justitie kwam aan dit laatste punt tegemoet in zijn Algemene beleidsnota van 5 

november 2008.285 Ten slotte omvatte dit Actiepunt ook nog een aspect “initiatieven op 

internationaal vlak”, waarin de handhaving van de Belgische vertegenwoordiging in het 

kader van internationale debatten en projecten over mensenhandel benadrukt werd. België 

is namelijk op internationaal niveau steeds een van de voortrekkers geweest inzake de 

bestrijding van mensenhandel en beschikt over één van de meest succesvolle wetgevingen 

en mechanismen ter zake.286 

Wat het actiepunt “preventieve aspecten” betreft nam het Actieplan een nieuwe wending. 

Daar waar vroeger het aspect preventie altijd minder aan bod kwam, ongeacht het feit dat 

België steeds een geliefd transit- en bestemmingsland is geweest voor mensenhandelaars, 

werden voor het eerst daadwerkelijk preventieve maatregelen vooropgesteld. Enerzijds 

werd voorzien in geïntegreerde en departementsoverstijgende bewustmakingscampagnes 

en anderzijds werd de strijd tegen de kinderpornografie op het internet opgevoerd. 

Eveneens werd in het kader van het Europees Actieplan een oproep gedaan om een 

“contactpunt voor de pers” aan te duiden om de onderzoeken, vervolgingen en straffen in 

concrete dossiers openbaar te maken.287 Het parket-generaal van Luik nam deze taak op 

zich. Op initiatief van het College van procureurs-generaal kwam er ook een “perspunt” over 

opsporingen en vervolgingen inzake mensenhandel. Aangaande de bestrijding van 

kinderpornografie op het internet, streefde men naar de uitwerking van een methode voor 

de blokkering van internetsites met kinderpornografische beelden voor de Belgische 

internetgebruikers op Europees niveau.288 
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Het actiepunt “bescherming van de slachtoffers van mensenhandel” werd in het plan het 

uitvoerigst omschreven. Naast de aandacht voor het wetgevend kader, werd tevens 

bijzondere aandacht besteed aan minderjarigen, slachtoffers en de begeleiding ervan.289 Op 

wetgevend vlak riep het plan op tot de invoering van een nieuwe multidisciplinaire 

omzendbrief en een begeleidende brochure die een uniforme procedure garandeert inzake 

detectie, doorverwijzing en bescherming van slachtoffers met specifieke aandacht voor 

minderjarigen en privé-huispersoneel. Inzake alleenreizende minderjarigen focuste het plan 

aan de hand van verschillende actiepistes om het risico op kinderhandel te reduceren en de 

gevallen van mogelijke kinderhandel systematischer te onderzoeken. Wat de rechten van 

slachtoffers betreft voorzag het plan verder in: een verbeterde opvolgingsprocedure van de 

slachtoffers, een evaluatie van de manier waarop de terugkeer naar het land van herkomst 

verloopt, een evaluatie van de toekenningprocedure van verblijfsvergunningen alsook de 

oprichting van een meertalig nummer, meer specifiek een hotline mensenhandel, in functie 

van de resultaten van de Europese haalbaarheidsstudie. Ten slotte diende te worden 

onderzocht hoe een systeem kan worden geïmplementeerd voor de erkenning van 

opvangcentra, waarmee de gegevens over de slachtoffers kunnen worden gegroepeerd.290 

Ook het vijfde actiepunt schoof verschillende maatregelen betreffende opsporing en 

vervolging naar voren, zoals het opstellen van een onderzoeksdraaiboek voor 

politieambtenaren en andere instanties die feiten van mensenhandel kunnen vaststellen, 

het bevorderen van de opleidingen en de uitwisseling van beste praktijken, de financiële 

analyse van de geldstromen van criminele netwerken en de ontmanteling ervan en ten slotte 

het bestrijden van de informele economie. 

Het zesde en laatste actiepunt betrof de coördinatie en inzameling van informatie. De 

verschillende verwezenlijkingen van de Interdepartementale Cel werden in het plan 

opgesomd. Jammer genoeg moest worden vastgesteld dat maar een gering aantal effectief 

door de politiek in haar beleid werd toegepast. Als reactie hierop werd voorgesteld om meer 

toe te zien op de organisatie van feedback over de opvolging van de uitvoering van de 

projecten die in de Cel werden besproken. Inzake inzameling en uitwisseling van gegevens 

voorzag het Actieplan in verschillende maatregelen om het Informatie en Analysecentrum 

Mensensmokkel en Mensenhandel van nu af aan daadwerkelijk en efficiënt te laten 

functioneren aan de hand van de ontwikkeling en de implementatie van een Belgisch 

geïntegreerde en gestandaardiseerde data-inventarisatie mensenhandel.  
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Multidisciplinaire benadering: een integrale en geïntegreerde aanpak 

België heeft vanaf het begin gekozen voor een multidisciplinaire aanpak ter bestrijding van 

het fenomeen mensenhandel: tegelijkertijd integraal en geïntegreerd. Met integraal worden 

de maatregelen inzake preventie, opsporing en vervolging alsook de bijstand aan 

slachtoffers beoogd. Een geïntegreerde benadering heeft daarentegen betrekking op het 

geheel van de betrokken actoren in de problematiek. Zo nemen de verschillende diensten en 

departementen van onder meer Justitie, Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken, Arbeid en 

Werk en Sociale Zaken bijvoorbeeld complementaire initiatieven. Ook op het terrein is de 

geïntegreerde aanpak voelbaar gelet op de nauwe samenwerking en interactie tussen de 

gespecialiseerde magistraten mensenhandel van het Openbaar Ministerie, het politieteam 

en de opvangcentra. 291 

Integrale aanpak 

Preventie 

Allereerst situeert de preventieve aanpak zich in bewustmakings- en informatiecampagnes 

van onder meer de Federale Overheidsdienst292 Ontwikkelingssamenwerking of de Dienst 

Vreemdelingenzaken in de oorspronglanden van de potentiële slachtoffers van 

mensenhandel. Dergelijke campagnes beoogden de inwoners van deze regio’s bewust te 

maken van de risico’s waaraan ze kunnen worden blootgesteld bij een onvoorbereide afreis 

naar de Europese Unie na bijvoorbeeld een belofte van of met het oog op werk.293  

Bepaalde campagnes kunnen ook meer doelgericht zijn. Zo lanceerde de interdisciplinaire 

werkgroep ‘kindersekstoerisme”, waar onder meer Child Focus, FOD Defensie, ECPAT294, de 

Belgische Spoorwegen en de politie deel van uitmaken, in 2004, 2007 en 2010 de 

informatiecampagne “Stop kinderprostitutie”, in combinatie met een website.295 Dit 

initiatief streeft ernaar de reizigers te sensibiliseren over de problematiek van 

kinderprostitutie aan de hand van adviezen over hoe te reageren en het signaleren van 

bepaalde manipulaties. In diezelfde lijn startte de Koning Boudewijnstichting, in 

samenwerking met de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, en in samenspraak 

met de Dienst Protocol van de FOD Buitenlandse Zaken en de Nationale Arbeidsraad, in mei 

2005 ook een bewustmakingscampagne op over de situatie van het huispersoneel van 

diplomaten en internationale instelling. De campagne omvatte als doelpubliek zowel de 
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huisbedienden zelf als hun mogelijke werkgevers en was tevens gericht op de 

eerstelijnsdiensten die in dat verband werden gecontacteerd.296 

Sommige campagnes streven dan weer naar de sensibilisering van de Belgische burgers zelf. 

Zo lanceerde het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding samen met 

de drie gespecialiseerde opvangcentra voor slachtoffers van mensenhandel297 en de 

Stichting Samalia, ter gelegenheid van de Europese dag tegen mensenhandel (18 oktober 

2009) de sensibiliseringscampagne: “Sommige mensen kunnen hun werk niet achter zich 

laten. Mensenhandel. Sluit er je ogen niet voor”. Via internet werd er voorzien in de 

verspreiding van een film (“10 minutes”), affiches en postkaarten.   

 

Opsporing en vervolging 

De hoofdlijnen van het strafrechtelijk beleid ten aanzien van mensenhandel werden 

geschetst in de Ministeriële richtlijnen. Deze in een omzendbrief opgenomen richtlijnen, 

speelden een belangrijke rol in het streven naar een uniform opsporings- en 

vervolgingsbeleid. De huidige ministeriële richtlijn in dat verband voorziet, net zoals zijn 

twee voorgangers298,  in een kader en uniforme criteria zodat een homogeen opsporings- en 

vervolgingsbeleid inzake mensenhandel binnen de verschillende gerechtelijke 

arrondissementen van het land kan worden ontwikkeld.299 Evenwel wordt geen afbreuk 

gedaan aan de appreciatiebevoegdheid van de magistraten en blijven zij de mogelijkheid 

behouden om hun optreden af te stemmen aan de bijzondere plaatselijke omstandigheden 

en specifieke gevallen. Maar elke afwijking van de richtlijnen dient wel met reden omkleed 

te worden. 

In 1999 werd op bevel van de minister van Justitie voor het eerst een opsporings- en 

vervolgingsrichtlijn uitgewerkt door de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid, in nauwe 

samenwerking met het College van procureurs-generaal en in overleg met de actoren op het 

terrein300. Allereerst werd het toepassingsgebied omschreven aan de hand van een 

duidelijke definiëring van het fenomeen mensenhandel, gelet op het gebrek hieraan in de 
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 KONING BOUDEWIJNSTICHTING, “Internationaal huispersoneel in België”. Zie http://www.kbs-

frb.be/otheractivity.aspx?id=193924&LangType=2067   
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 I.e. Pag-Asa, Payoke en Sûrya. 

298
 Respectievelijk Omzendbrief nr. COL 12/99 van het College van procureurs-generaal bij de hoven van beroep 

betreffende de ministeriële richtlijn houdende het opsporings- en vervolgingsbeleid betreffende mensenhandel en 
kinderpornografie, BS 31 mei 1999 en Omzendbrief nr. COL 10/04 van het College van procureurs-generaal bij de hoven van 
beroep houdende het opsporings- en vervolgingsbeleid betreffende mensenhandel, BS 30 april 2004. (hierna verkort resp. 
COL 12/99 en COL 10/04) 

299
 CENTRUM VOOR GELIJKHEID VAN KANSEN EN RACISMEBESTRIJDING, Rapport Mensenhandel. Slachtoffers in beeld, 

Brussel, CGKR, juli 2007, 25. (hierna verkort CGKR, Jaarverslag 2006). 

300
 I.e. de verenigingen die gespecialiseerd zijn in de opvang van de slachtoffers van mensenhandel, het Centrum voor 

Gelijkheid van Kansen, de magistraten van parketten en auditoraten, vertegenwoordigers van de ordediensten en van de 
betrokken administraties alsook experten uit juridische en universitaire kringen. 

http://www.kbs-frb.be/otheractivity.aspx?id=193924&LangType=2067
http://www.kbs-frb.be/otheractivity.aspx?id=193924&LangType=2067
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wet van 13 april 1995.301 Vervolgens zette de richtlijn de taken van de 

verbindingsmagistraten inzake mensenhandel uiteen, die ingevolge een beslissing van 14 

november 1996 van het College van procureurs-generaal in ieder gerechtelijk 

arrondissement en bij ieder parket-generaal waren aangewezen. In een derde hoofdstuk 

werden twee belangrijke criteria naar voren geschoven die in acht moesten worden 

genomen bij de opsporingen en vervolgingen. Dit waren enerzijds de jonge leeftijd van de 

slachtoffers, de mate van aantasting van de menselijke waardigheid en de omvang van het 

geweld of de bedreigingen en de sociale impact en anderzijds het bestaan van elementen 

waaruit kon worden afgeleid dat er sprake was van een criminele organisatie zoals 

omschreven in de wet of van het voortduren van een criminele activiteit. De COL 12/99 

streefde verder naar een adequate verzameling van de inlichtingen door de betrokken 

diensten, een degelijke uitwisseling van de inlichtingen tussen deze diensten en de 

coördinatie van het opsporings- en vervolgingswerk.302 Ten slotte bevatte de omzendbrief 

ook een bijlage bestaande uit een lijst met indicatoren van mensenhandel. Deze richtlijnen 

waren van kracht gedurende de periode van 1 september 1999 tot 30 april 2004. 

De omzendbrief van 20 april 2004 houdende het opsporings- en vervolgingsbeleid inzake 

mensenhandel, de COL 10/04, verving de in 2002 geëvalueerde en in 2003 aangepaste COL 

12/99 en trad in werking op 1 mei 2004. De eerste opmerkelijke aanpassing bestond erin dat 

de omzendbrief enkel nog het opsporings- en vervolgingsbeleid inzake mensenhandel 

regelde en niet meer dat van kinderpornografie. Vervolgens werd grotere aandacht besteed 

aan het toepassingsgebied, door onder meer een alomvattende definitie van het begrip 

mensenhandel303 naar voren te schuiven en een duidelijke afbakening in te voeren met het 

begrip mensensmokkel.304 Daarenboven werd de definiëring niet beperkt tot de traditionele 

uitbuitingsvormen maar werd naast prostitutie en economische uitbuiting toen ook rekening 
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 Punt 1.1., COL 12/99, supra noot 302; “Het feit dat iemand een persoon onwettig onderwerpt aan zijn eigen macht of 
aan de macht van derden door middel van geweld, bedreigingen of listen of door misbruik te maken van een 
gezagsverhouding, met als doel zich toe te leggen op de uitbuiting van de prostitutie van anderen, op vormen van uitbuiting 
en van seksueel geweld of op de uitbuiting van vormen van arbeid en arbeidsvoorwaarden, die strijdig zijn met de 
menselijke waardigheid. Met misbruik van gezag wordt bovendien gelijkgesteld elke vorm van druk, op een zodanige wijze 
uitgeoefend dat de persoon eigenlijk geen andere keuze heeft dan zich daaraan te onderwerpen. Ter zake wordt geen 
rekening gehouden met elementen als leeftijd, geslacht en nationaliteit van het slachtoffer”. 

302
 CENTRUM VOOR GELIJKHEID VAN KANSEN EN RACISMEBESTRIJDING, Jaarverslag 1999. Strijd tegen de mensenhandel. 

Tussen beleid en middelen: de diepe kloof?, Brussel, CGKR, 2000, 9. 

303
 Punt 1 COL 10/04, supra noot 302; “Onder mensenhandel worden de misdrijven verstaan waarbij hetzij een natuurlijke 

persoon, hetzij een rechtspersoon rechtstreeks of via een tussenpersoon iemand, op welke wijze ook, aanwerft, vervoert, 
huisvest of onthaalt waarbij hij bepaalde karakteristieke overtuigingsmiddelen en methodes aanwendt en dit met het 
oogmerk of het gevolg de betrokken persoon te exploiteren. Hierbij is het van geen belang of het slachtoffer al dan niet zijn 
toestemming geeft. De karakteristieke overtuigingsmiddelen en methodes bestaan uit hetzij ontvoering, misleiding, 
machtsmisbruik, dreiging of gebruik van geweld; hetzij misbruik van de bijzondere kwetsbare situatie waarin een persoon 
verkeert ingevolge zijn onwettige of precaire administratieve toestand, zwangerschap, ziekte, een lichamelijke of een 
geestelijk gebrek of onvolwaardigheid. De uitbuiting kan zowel van seksuele als van economische aard zijn. Het financiële 
voordeel bij mensenhandel wordt gerealiseerd door de uitbuiting van het slachtoffer”. 

304
 P. HERBOTS, “Richtlijn definieert onderscheid tussen mensenhandel en mensensmokkel”, Juristenkrant, alf. 92, 23 juni 

2004, 6. 
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gehouden met recentere vormen zoals illegale adoptie, orgaanhandel, schijnhuwelijken en 

gedwongen bedelarij.305 Hiermee trachtte men  tegemoet te komen aan de toen geldende 

Internationaal en Europeesrechtelijke normen.306 Tevens werd aan de verbindingsmagistraat 

mensenhandel307 een grotere rol toegekend dan in de vorige richtlijn en bestond de tweede 

aanpassing in de toevoeging van deze magistraten op het niveau van het arbeidsauditoraat 

en het auditoraat-generaal.308 Vervolgens schonk de COL 10/04 opnieuw bijzondere 

aandacht aan de slachtoffers van mensenhandel en legde hierbij de nadruk op de te 

vermijden secundaire victimisatie van deze personen. Een bedenkelijke aanpassing had 

echter betrekking op de terugbrenging van een jaarlijkse vergadering tussen de Dienst voor 

het Strafrechtelijk Beleid, het College van procureurs-generaal en de verbindingsmagistraten 

naar een tweejaarlijkse bijkomst. Verder hield de richtlijn tevens rekening met de 

hervorming van het Belgische politielandschap en omschreef ook de bestaande bijzondere 

onderzoekstechnieken en de vermogensgerichte en financiële aanpak van het fenomeen 

door middel van de huidige mogelijkheden op het vlak van inbeslagneming en 

verbeurdverklaring.309 Een laatste aanpassing bestond er ten slotte in dat de bijlage met de 

indicatorenlijst voor mensenhandel werd uitgebreid. 

De thans geldende omzendbrief van de minister van Justitie inzake opsporings- en 

vervolgingsbeleid betreffende mensenhandel, de COL 01/07, voorziet in de actualisatie van 

de voorgaande richtlijn die nog niet aangepast was aan de wettelijke wijzigingen ingevoerd 

door de wet van 10 augustus 2005.310 Het toepassingsgebied wordt voortaan beperkt tot 

mensenhandel in de zin van artikel  433quinquies Sw. De nieuwe richtlijn trad in werking op 

1 februari 2007 en vormt het huidige basisinstrument voor de opsporing en vervolging van 

mensenhandel. In vergelijking met de vorige richtlijn bevat deze geen fundamentele 

wijzigingen. Zo zijn de prioritaire criteria waarmee men rekening moet houden bij de 

opsporingen onveranderd gebleven, verschilt, afgezien van de aanvulling en verdere 

detaillering van indicatoren inzake werkomstandigheden, de bijlage met indicatoren van 

mensenhandel nauwelijks met de vorige omzendbrief en wordt de taak van de 

verbindingsmagistraten louter hernomen. Evenwel voorziet de actueel geldende 

omzendbrief in enkele nieuwe richtlijnen. Derhalve wordt een nieuwe bijlage bij de 
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 DIENST VOOR HET STRAFRECHTELIJK BELEID, Verslag van de Regering inzake de strijd van mensenhandel en 
kinderpornografie in 2004, Brussel, Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid, 2004, 9. (hierna verkort DIENST STRAFRECHTELIJK 
BELEID, Verslag van de regering 2004). 

306
 I.e. het EU-Kaderbesluit, supra noot 23 & het VN-Protocol, supra noot 11. 

307
 In een verder hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de rol en de functie van deze magistraten. 

308
 COL 10/04, supra noot 302, 2;  G. VERMEULEN, Mensenhandelbeleid in België: status questionis, evaluatie en 

toekomstopties, supra noot 2, 47. 

309
 DIENST STRAFRECHTELIJK BELEID, Verslag van de regering 2004, supra noot 309, 9.  

310
 FOD BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, De strijd tegen 

mensenhandel en mensensmokkel. Beleid en aanpak, Brussel, FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking, 2008, 8. (hierna verkort De strijd tegen mensenhandel. Beleid en aanpak). 
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omzendbrief gevoegd die het begrip “menselijke waardigheid” binnen het kader van 

economische uitbuiting beter probeert af te bakenen door te verwijzen naar de memorie 

van toelichting van de wet van 10 augustus 2005.311 In een nieuw punt vervolgingen en 

dagvaardingen wordt de arbeidsauditeur ertoe aangezet om dossiers waarin feiten van 

mensenhandel worden vastgesteld voor een gespecialiseerde correctionele rechtbank met 

drie rechters te brengen conform de nieuwe aanpassingen in het Gerechtelijk Wetboek met 

betrekking tot het sociaal strafrecht.312
 

Bijstand en bescherming van slachtoffers 

Het slachtofferstatuut mensenhandel 

De bekommernis voor slachtoffers van mensenhandel was reeds vanaf het ontstaan van het 

mensenhandelbeleid in 1993 een aandachtspunt van de Belgische beleidsmakers. Bijgevolg 

ontstond de eerste regeling voor een specifiek slachtofferstatuut inzake mensenhandel voor 

het tot stand komen van de wet van 13 april 1995.313 België is hiermee één van de koplopers 

op vlak van bescherming aan slachtoffers van mensenhandel.314 

De slachtofferbejegening was gebaseerd op een ministeriële omzendbrief van 1994315 en 

twee  ministeriële richtlijnen316 van 1997 en 2003. Het slachtofferstatuut bestond uit een 

geheel aan maatregelen. Zo konden de slachtoffers tijdens de gerechtelijke procedure 

aanspraak maken op een tijdelijke verblijfs- en arbeidsvergunning en werd hun 

verblijfsvergunning verlengd tot onbeperkte duur indien het onderzoek tot een veroordeling 

leidde. Naar aanleiding van de implementatie van de Europese Richtlijn van 29 april 2004 

inzake de afgifte van tijdelijke verblijfstitels aan slachtoffers van mensenhandel die 

meewerken met de bevoegde autoriteiten in het Belgisch recht, kwam er pas in 2006 een 

wettelijke verankering van het slachtofferstatuut inzake mensenhandel.317 De wetgever 

besliste dan ook resoluut om het beschermingsstatuut onder een nieuw hoofdstuk onder te 
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 CGKR, Jaarverslag 2006, supra noot 303, 26. 

312
 Cf. artikelen 2 en 3 van de wet van 3 december 2006 tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen met betrekking tot 

het sociaal strafrecht, BS 18 december 1996. 

313
 I. AEDENBOOM, “Nieuwe wetsbepalingen tot verstrekking van de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel. Een 

overzicht in vogelvlucht”, supra noot 58, 86. 

314
 G. COENE, “Mensensmokkel en mensenhandel”, supra noot 6, 84. 

315
 Ministeriële omzendbrief van 7 juli 1994 betreffende de aangifte van verblijfs- en arbeidsvergunningen (arbeidskaarten) 

aan vreemdelingen, slachtoffers van mensenhandel, BS 7 juli 1994. (hierna verkort Omzendbrief van 7 juli 1994). 

316
 Resp. de ministeriële richtlijn van 13 januari 1997 - Richtlijnen aan de Dienst Vreemdelingenzaken, parketten, 

politiediensten, inspectie van de sociale wetten en de sociale inspectie omtrent de bijstand aan slachtoffers van 
mensenhandel, BS 21 februari 1997 & de ministeriële richtlijn van 17 april 2003 - Wijziging van de richtlijnen van 13 januari 
1997 aan de Dienst Vreemdelingenzaken, parketten, politiediensten, inspectie van de sociale wetten en de sociale inspectie 
omtrent de bijstand aan slachtoffers van mensenhandel, BS 27 mei 2003. (hierna verkort resp. Richtlijn van 13 januari 1997 
gewijzigd bij de richtlijn van 17 april 2003). 

317
 Wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, BS 6 oktober 2006. (hierna verkort 
Vreemdelingenwet). 
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brengen in de Vreemdelingenwet.318 In oktober 2008 werd het gehele beschermingssysteem 

verwerkt in een nieuwe ministeriële omzendbrief van 26 september 2008.319  

De voornaamste doelstelling van deze omzendbrief bestaat in het bepalen van de manier 

waarop de potentiële slachtoffers van mensenhandel, zodra ze worden gedetecteerd, 

moeten worden doorverwezen, opgevangen en begeleid. Ook wordt er voorzien welke 

modaliteiten ter hand genomen moeten worden met het oog op het bekomen van een 

slachtofferstatuut. De invoering van een multidisciplinaire samenwerking, waarvan de titel 

van de omzendbrief gewag maakt, betreft de samenwerking tussen de verschillende 

betrokken diensten, meer bepaald tussen de politie- en inspectieoverheden, de Dienst 

Vreemdelingenzaken, de erkende gespecialiseerde onthaalcentra voor slachtoffers van 

mensenhandel en de referentie- of verbindingsmagistraten mensenhandel bij de parketten 

en de arbeidsauditoraten. Men poogt deze doelstelling te realiseren enerzijds door het 

toelichten van de rol die elk van de voornoemde betrokken diensten moet vervullen en 

anderzijds door het sensibiliseren van de eerstelijnsactoren met betrekking tot de te nemen 

specifieke maatregelen. Tevens wordt in het kader van deze doelstelling herinnerd aan 

bepaalde wettelijke verplichtingen van de verschillende interventiediensten en aan de 

humanitaire rol van de gespecialiseerde onthaalcentra ten opzichte van vermoedelijke 

slachtoffers.320  

Het beschermingssysteem is het resultaat van een middenweg tussen twee 

bekommernissen: enerzijds de noodzaak om aan de slachtoffers een verzameling aan 

maatregelen inzake hulp en bijstand aan te bieden (slachtofferbejegening), anderzijds de 

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

(repressieve aanpak), wat dus de medewerking van het slachtoffer impliceert.321  

In de omzendbrief wordt verder omschreven wie onder het toepassingsgebied slachtoffer 

valt. Het beschermingssysteem is van toepassing op de slachtoffers van mensenhandel en 

hierbij wordt beklemtoond dat dit alle exploitatievormen omvat conform artikel 

433quinques Sw. Sinds de voornoemde wet van 15 september 2006, vallen ook slachtoffers 

van bepaalde zware vormen van mensensmokkel322 onder het toepassingsgebied.323 De 
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 M.-C. FOBLETS & D. VANHEULE, “Anno 2006 : de Belgische wetgever brengt het vreemdelingenrecht in lijn met de 
Europese regelgeving. Een tussentijdse stand van zaken”, supra noot 149, 916-918. 
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 Omzendbrief van 8 augustus 2008 inzake de invoering van een multidisciplinaire samenwerking met betrekking tot de 

slachtoffers van mensenhandel en/of van bepaalde zwaardere vormen van mensensmokkel, BS 30 oktober 2008. (hierna 
verkort Omzendbrief slachtofferstatuut). 

320
 Omzendbrief slachtofferstatuut, supra noot 323, punt I.1. 

321
 I. AENDENBOOM, “Van doe-het-zelver tot designer? Aanpassingen verblijfsregeling slachtoffers mensenhandel”, supra 

noot 61, 89; DIENST STRAFRECHTELIJK BELEID, Brochure, supra noot 295, 13. 

322
 Cf. artikel 77quater, 1° tem 5° van de Vreemdelingenwet van 1980, supra noot 43. 

323
 De wet is dus niet van toepassing op slachtoffers van huisjesmelkers. Enkel wanneer er sprake is van een vorm van 

uitbuiting in het kader van mensenhandel komt men in dat verband in aanmerking voor slachtofferstatuut. Voorbeeld: 
iemand die slachtoffer is van een huisjesmelker en tegelijkertijd uitgebuit wordt in de bouw. 
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omzendbrief voorziet eveneens in bijkomende bepalingen voor specifieke categorieën van 

slachtoffers zoals het huispersoneel dat in private dienst voor diplomaten werkt en de niet-

begeleide minderjarige vreemdelingen.324 Tevens wordt bepaald dat het statuut van 

slachtoffer van mensenhandel zowel aan onderdanen van derde landen als aan burgers van 

de Europese Unie kan worden toegekend. De Belgische wetgever voorziet met betrekking 

tot het personele toepassingsgebied inzake slachtoffers van mensenhandel aldus in een 

ruimere bescherming, aangezien de Europese Richtlijn enerzijds enkel onderdanen van 

derde landen viseert en anderzijds de lidstaten enkel verplichtingen oplegt voor slachtoffers 

van mensenhandel.325 Dit in tegenstelling tot het statuut van slachtoffer van bepaalde zware 

vormen van mensensmokkel dat enkel aan onderdanen van derde landen kan worden 

toegekend.326 

Ten slotte zal de omzendbrief binnen een termijn van twee jaar na de publicatie in het 

Staatsblad onderworpen worden aan een evaluatie door de Interdepartementale 

Coördinatiecel ter bestrijding van de mensenmokkel en de mensenhandel.327  

De drie cumulatieve voorwaarden voor het slachtofferstatuut 

Om aanspraak te kunnen maken op het statuut van mensenhandel, dienen drie cumulatieve 

basisvoorwaarden vervuld te worden328: 

1. het contact met de vermoedelijke daders moet worden verbroken; 

2. de slachtoffers zijn verplicht zich te laten begeleiden door een gespecialiseerd en 

erkend onthaalcentrum voor slachtoffers van mensenhandel; 

3. de slachtoffers moeten samenwerken met de gerechtelijke overheden via het 

afleggen van verklaringen of het indienen van een klacht tegen de daders.329  

Wanneer het vermoedelijke slachtoffer echter een niet-begeleide minderjarige vreemdeling 

betreft moeten deze drie voorwaarden, in het hoger belang van het kind en rekening 
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 P. LE COCQ & C. MEULDERS, « Le statut des victimes de la traite des êtres humains », supra noot 32, 80-82. 
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 I. AEDENBOOM, “Nieuwe bepalingen inzake de verblijfsregeling voor slachtoffers van mensenhandel en mensensmokkel: 

een stap naar meer rechtszekerheid?”, in M.-C. FLOBETS, Migratie- en migrantenrecht: recente ontwikkelingen. De Nieuwe 
vreemdelingenwet. België in lijn met de Europese regelgeving, XII, Brugge, die Keure, 2007, 94-96. (hierna verkort I. 
AEDENBOOM, “Nieuwe bepalingen inzake de verblijfsregeling voor slachtoffers van mensenhandel en mensensmokkel: een 
stap naar meer rechtszekerheid?”) 
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 Omzendbrief slachtofferstatuut, supra noot 323, punt I.3. 
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 Omzendbrief slachtofferstatuut, supra noot 323, punt XI. 

328
 Omzendbrief slachtofferstatuut, supra noot 323, punt I.4. 

329
 Het afleggen van verklaringen moet ruim geïnterpreteerd worden  en betreft bijvoorbeeld ook het geven van informatie 

door het slachtoffer.  
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houdend met zijn bijzondere kwetsbaarheid, met de nodige soepelheid onderzocht 

worden.330 

Detectie, informatieverstrekking en doorverwijzing van de slachtoffers 

Doorgaans worden slachtoffers van mensenhandel ontdekt door de politie- en 

inspectiediensten aan de hand van verklaringen die zij afleggen en/of via de vaststelling van 

indicaties die erop wijzen dat hun situatie overeenstemt met die van mensenhandel. Deze 

en andere eerstelijnsactoren, zoals het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en de 

Staatslozen en de Dienst Vreemdelingenzaken spelen aldus een belangrijke rol spelen in de 

correcte toepassing van de procedure. 331  Aan de hand van een lijst met indicatoren, als 

bijlage gevoegd bij de ministeriele richtlijn inzake het opsporing- en vervolgingsbeleid, de 

voornoemde COL 01/07, bepalen de eerstelijnsdiensten of er sprake is van het fenomeen 

mensenhandel. Gelet op het grote belang van de eerstelijnsdiensten in de detectie van 

potentiële slachtoffers van mensenhandel, krijgen zij in deze context een doorgedreven 

opleiding en continue vorming.332  

Na de detectie van een vermoedelijk slachtoffer van mensenhandel, moet deze persoon 

geïnformeerd worden over het bestaan van een procedure met betrekking tot zijn statuut. 

Dit gebeurt onder meer door de overhandiging van meertalige infobrochures.333 Vervolgens 

rust op de eerstelijnsdiensten de taak om de gedetecteerde slachtoffers door te verwijzen 

naar één van de drie erkende en gespecialiseerde onthaalcentra voor slachtoffers van 

mensenhandel. De centra PAG-ASA, Sürya of Payoke nemen dan de verdere opvang, 

begeleiding, psychologische en medische hulp alsook de juridische bijstand voor hun 

rekening en zijn bovendien als enige bevoegd om de verblijfsdocumenten en de 

verlengingen ervan bij de Dienst Vreemdelingenzaken aan te vragen.  

Wanneer de politie of een sociale inspectiedienst een slachtoffer van mensenhandel 

detecteert, rust op hem de verplichting om gelijktijdig zowel de magistraat van het 

Openbaar Ministerie334 te informeren alsook één van de gespecialiseerde opvangcentra te 

contacteren. Ten slotte dient ook de cel Mensenhandel van de Dienst Vreemdelingenzaken 

op de hoogte gebracht te worden aan de hand van het opsturen van het controleverslag van 

een vreemdeling wiens situatie illegaal of onregelmatig is. Bijzondere aandacht moet hierbij 
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geschonken worden aan de correcte invulling van de voor dit doel voorziene rubriek 

“mensenhandel en bepaalde zwaardere vormen van mensenhandel”.335  

Procedure 

De omzendbrief bepaalt het verloop van de procedure, waarbij in elke fase de taken en 

verantwoordelijkheden van de verschillende betrokken actoren in herinnering worden 

gebracht. De procedure wordt opgedeeld in drie stadia; de aanvang van de procedure, het 

toekennen van het statuut en het afsluiten van de procedure.336 

1) Aanvang van de procedure – twee fasen 

De aanvang van de procedure valt uiteen in twee fasen. 

De eerste fase, meer bepaald de reflectieperiode, bouwt voor het slachtoffer een moment 

van rust en herstel in. Wanneer het slachtoffer niet over een geldige verblijfstitel beschikt, 

ontvangt hij, op aanvraag van het gespecialiseerd onthaalcentrum en afgeleverd door de 

Dienst Vreemdelingenzaken, een bevel om het grondgebied binnen een termijn van 45 

dagen te verlaten. Gedurende deze termijn mag het slachtoffer niet verwijderd worden en 

krijgt hij toegang tot de sociale bijstand (via het OCMW  of via het onthaalcentrum). Het 

slachtoffer krijgt tijdens de reflectieperiode aldus de kans om te herstellen en de contacten 

met de veronderstelde mensenhandelaars te verbreken. Tevens dient hij tijdens deze 

periode te beslissen of hij een klacht wil indienen of verklaringen wil afleggen of naar zijn 

land van herkomst wenst terug te keren.337 In het geval onmiddellijk klacht wordt ingediend 

of verklaringen worden afgelegd tegen de daders van het misdrijf, is deze eerste fase, de 45 

dagen durende reflectieperiode, overbodig en wordt onmiddellijk overgaan naar de tweede 

fase. Keert het slachtoffer daarentegen tijdens de reflectieperiode terug naar zijn land van 

herkomst, kan het gespecialiseerd onthaalcentrum, mits diens toestemming, alle bruikbare 

informatie aan de Centrale Dienst Mensenhandel van de Federale Gerechtelijke Politie 

doorgeven binnen de grenzen van het beroepsgeheim en de deontologie.338 Dit alles met het 

oog op het vermijden dat andere personen slachtoffer zouden worden.339  

Wanneer het slachtoffer klacht indient of een verklaring tegen de vermoedelijke daders 

aflegt, hetzij onmiddellijk, hetzij tijdens de reflectieperiode, geeft de Cel Mensenhandel van 

de Dienst Vreemdelingenzaken, op verzoek van het gespecialiseerde onthaalcentrum, 
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instructie aan het gemeentebestuur ter afgifte van een attest van immatriculatie met een 

geldigheidsduur van maximum drie maanden. Dit document maakt geen onderscheid tussen 

de onderdanen van derde landen en de burgers van de Unie en kan op grond van drie 

redenen voor één enkele nieuwe periode van maximum drie maanden worden verlengd.340 

Ten eerste kan verlenging worden toegestaan indien het onderzoek dit vereist, ten tweede 

wanneer de minister of diens gemachtigde dit opportuun acht rekening houdend met de 

omstandigheden van het dossier en ten derde indien de magistraat niet in staat is om zijn 

advies door te geven over het feit of de persoon al dan niet als slachtoffer kan worden 

blijven beschouwd.341 Ook blijft het slachtoffer in deze tweede fase sociale steun genieten 

en wordt hij eveneens toegelaten tot de arbeidsmarkt als hij een arbeidskaart C heeft 

ontvangen.342 

2) Toekennen van het voorlopig statuut 

Het tweede stadium van de procedure bestaat uit de afgifte van een bewijs van inschrijving 

in het vreemdelingenregister343, of anders gezegd het toekennen van het voorlopig statuut 

van slachtoffer van mensenhandel. In casu is de verbindingsmagistraat exclusief bevoegd 

voor de toekenning van dergelijk statuut. Om de vooropgestelde multidisciplinaire aanpak te 

kunnen verwezenlijken, is de magistraat verplicht om de adviezen van de andere betrokken 

partners, i.e. de gespecialiseerde onthaalcentra, de Dienst Vreemdelingenzaken, de politie 

en de sociale inspectiediensten, in acht te nemen.344 Op initiatief van de Dienst 

Vreemdelingenzaken moet de magistraat van het Openbaar Ministerie vervolgens 

cumulatief bevestigen dat: 

 de betrokken persoon in dit stadium nog altijd kan beschouwd worden als slachtoffer 

van mensenhandel of van bepaalde zwaardere vormen van mensensmokkel; 

 de betrokken persoon bereid is samen te werken in het kader van een gerechtelijke 

procedure; 

 de betrokken persoon elke band heeft verbroken met de vermoedelijke daders; 
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 de betrokken persoon niet beschouwd wordt als een mogelijk gevaar voor de 

openbare orde of de nationale veiligheid. 345 

Zodra voldaan is aan deze vijf voorwaarden verzoekt de Cel Mensenhandel van de Dienst 

Vreemdelingenzaken, het gemeentebestuur om een BIVR af te geven met een 

geldigheidsduur van zes maanden. Deze verblijfstitel wordt vernieuwd zolang de 

bovengenoemde voorwaarden worden vervuld en tot op het moment waarop de rechtbank 

het vonnis in eerste aanleg velt.346 Net zoals in de vorige fase kan het slachtoffer op sociale 

steun rekenen en kan het slachtoffer, wanneer hij over een arbeidskaart C beschikt, tewerk 

gesteld worden.  

In punt VIII van de omzendbrief wordt het slachtoffer er tevens toe aangezet om zijn 

identiteit te bewijzen, dit met het oog op het terug bezorgen van de ware identiteit aan de 

persoon. Gelet op de kenmerken die eigen zijn aan dit soort inbreuk, i.e. valse of 

ontbrekende documenten, is dit voor het slachtoffer dikwijls een moeilijke klus.347  

3) Afsluiten van de procedure 

In de vierde en laatste fase wordt de procedure afgesloten aan de hand van een van deze 

drie gebeurtenissen: 

 de afgifte van een verblijfstitel van onbepaalde duur 

 de terugkeer van het slachtoffer naar zijn land van herkomst 

 het stopzetten van de procedure 

De normale afloop van de procedure, waarbij alles positief verloopt, bestaat in de afgifte van 

een verblijfstitel van onbepaalde duur.348 De Cel Mensenhandel van de Dienst 

Vreemdelingenzaken zal een machtiging tot verblijf van onbepaalde duur aan het slachtoffer 

verlenen indien zijn verklaring of zijn klacht tot een veroordeling heeft geleid of indien de 

Procureur des Konings of de arbeidsauditeur in zijn vorderingen de tenlastelegging van 

mensenhandel heeft weerhouden.349 In dit eindstadium rust de verplichting op het 

slachtoffer om zijn identiteit te bewijzen, in tegenstelling tot de vorige fase waarbij hij ertoe 

werd aangezet. Indien het slachtoffer zich in de onmogelijkheid bevindt om zijn 
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identiteitsdocument voor te leggen, zal hij moeten meedelen welke stappen hij ondernomen 

heeft om zijn identiteit te bewijzen. Blijft het slachtoffer echter in gebreke om zijn identiteit 

aan te tonen, dan zullen de Belgische overheden de nodige maatregelen nemen om de 

identiteit van het slachtoffer vast te stellen.350  

Een verblijfstitel van onbepaalde duur wordt toegekend op grond van de procedure die 

bepaald wordt in artikel 61/5 van de wet van 15 december 1980. 

In het geval het slachtoffer echter wenst terug te keren naar zijn land van herkomst neemt 

het gespecialiseerd onthaalcentrum, met het oog op de organisatie van zijn vrijwillige 

terugkeer, contact op met de Internationale Organisatie voor Migratie351 of een andere niet-

gouvernementele organisatie.352 In tegenstelling tot de vrijwillige terugkeer kan aan het 

slachtoffer ook door het gemeentebestuur, op instructie van de Cel Mensenhandel van de 

Dienst Vreemdelingenzaken, het bevel worden gegeven het grondgebied te verlaten, 

wanneer het slachtoffer niet meer voldoet aan de voorwaarden van de procedure. De 

Centrale Dienst mensenhandel van de Federale Gerechtelijke Politie staat in voor de 

organisatie van politiebescherming, indien dit voor de terugkeer vereist is.353 

Een laatste gebeurtenis die aanleiding geeft tot het afsluiten van de slachtofferbejegening is 

het stopzetten van de procedure. De omzendbrief beklemtoont het belang van 

multidisciplinair overleg alvorens de procedure stop te zetten.354 Het is de magistraat van 

het Openbaar Ministerie die hierover zelfstandig beslist telkens wanneer een persoon niet 

meer als slachtoffer kan worden beschouwd. Om met voldoende kennis van zaken hierover 

te kunnen oordelen, raadpleegt hij de politie- en inspectiediensten, het gespecialiseerd 

onthaalcentrum en de Dienst Vreemdelingenzaken. De Dienst Vreemdelingenzaken kan een 

einde maken aan de toelating tot het verblijf. In het geval de betrokkene in het bezit is van  

een attest van immatriculatie kan een einde gemaakt worden aan het verblijf indien wordt 

vastgesteld dat het slachtoffer op vrijwillige wijze opnieuw de banden heeft aangeknoopt 

met de vermoedelijke daders, indien het slachtoffer nalaat verder samen te werken met de 

verbindingsmagistraat mensenhandel of wanneer hij als een mogelijk gevaar voor de 

openbare orde of nationale veiligheid wordt beschouwd.355 Wanneer de betrokkene in het 

bezit is van een BIVR kan er eveneens een einde gemaakt worden aan het verblijf indien de 

gerechtelijke autoriteiten de beslissing hebben genomen om een einde te stellen aan de 

procedure of indien de medewerking of de klacht van het slachtoffer frauduleus is of 
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ongegrond.356 De Dienst Vreemdelingenzaken zal hierbij overleg plegen met de 

referentiemagistraat mensenhandel en brengt tevens het gespecialiseerd onthaalcentrum 

op de hoogte.  

Twee specifieke categorieën van slachtoffers van mensenhandel 

In de omzendbrief wordt bijzondere aandacht geschonken aan twee specifieke categorieën 

van slachtoffers van mensenhandel, namelijk het huispersoneel op de ambassades en de 

niet begeleidende minderjarige vreemdelingen.  

1) De slachtoffers van mensenhandel in dienst van diplomatiek personeel 

België koppelt aan de tewerkstelling van diplomatiek huispersoneel de verplichting van de 

vreemdeling om in het bezit te zijn van een speciale identiteitskaart357 die hij persoonlijk bij 

de Directie Protocol en Veiligheid van de FOD Buitenlandse Zaken moet gaan afhalen. Deze 

dienst is belast met de controle van de arbeidssituatie van het buitenlands huispersoneel dat 

bij de geaccrediteerde diplomaten in België werkt en zal pas overgaan tot de afgifte van 

dergelijke specifieke identiteitskaart wanneer zowel de kandidaat-dienstbode als de 

werkgever aan de verschillende voorwaarden voldoen en de opgestelde 

arbeidsovereenkomst in overeenstemming is met de Belgische wetgeving.358 De aanvraag en 

de jaarlijkse hernieuwing van deze kaart gaan gepaard met een persoonlijk gesprek waarbij 

de ambtenaar van de Dienst Protocol en Veiligheid polst naar de arbeidssituatie van de 

dienstbode en hem adviseert en informeert bij mogelijke problemen. Zodoende kunnen 

eventuele gevallen van uitbuiting of misbruik aan het licht worden gebracht. Omwille van de 

onschendbaarheid van diplomaten, is het onmogelijk om een strafprocedure tegen hen in te 

stellen en komt de dienstbode bijgevolg niet in aanmerking voor de procedure tot het 

bekomen van een slachtofferstatuut. De omzendbrief wil hieraan echter verhelpen door in 

specifieke maatregelen te voorzien.359 De referentiemagistraat mensenhandel kan een 

positief advies uitbrengen in verband met de werkelijkheid van de situatie van exploitatie en 

mensenhandel, waarbij de verklaringen van het slachtoffer worden geconfronteerd met 

andere specifieke elementen en de magistraat zich niet beperkt tot het verifiëren van het 

feit of de arbeidsovereenkomst al dan niet werd gerespecteerd.360 Om aanspraak te kunnen 

maken op het slachtofferstatuut moet de dienstbode begeleid worden door een 

onthaalcentrum, mag hij geen contact meer onderhouden met de vermoedelijke dader en 

dient hij samen te werken met de referentiemagistraat. Het slachtoffer zal gelet op het 

vervullen van deze voorwaarden afstand moeten doen van het statuut van dienstbode en de 
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speciale identiteitskaart moeten teruggeven. Vervolgens zal het slachtoffer kunnen 

aanspraak maken op een verblijfstitel.361  

 

2) De niet-begeleide minderjarige vreemdelingen362 

Ook voor de NBMV voorziet de omzendbrief in een specifiek en aangepast slachtofferstatuut 

dat rekening houdt met hun speciale situatie en kwetsbaarheid. Zo worden de NBMV tijdens 

de reflectieperiode direct in het bezit gesteld van een immatriculatie-attest, wijst de Dienst 

Voogdij hen een voogd toe die hen in het kader van alle procedures vertegenwoordigt en 

gaat er gedurende de hele procedure bijzondere aandacht uit naar de kwetsbare situatie van 

de minderjarige met inachtneming van het hoger belang van het kind. De Dienst Voogdij 

neemt, in samenwerking met de FOD Buitenlandse Zaken en de Dienst Vreemdelingenzaken, 

de nodige maatregelen om de identiteit en de nationaliteit van de minderjarige en zijn 

familie terug te vinden.363 Wat de opvang van NBMV betreft wijst de omzendbrief op het 

belang van een specifieke doorverwijzing naar een centrum voor minderjarigen zoals Juna in 

Vlaanderen, Esperanto in Wallonië en Minor-Ndako in Brussel. De juridische en 

administratieve begeleiding wordt daarentegen toevertrouwd aan één van de drie 

gespecialiseerde opvangcentra.364 Tevens rust op de referentiemagistraat mensenhandel de 

verplichting om contact op te nemen met de jeugdmagistraat die belast is met de opvolging 

van de NBMV. De minderjarige heeft verder toegang tot het onderwijs, recht op sociale 

steun en recht op een ziekte- en invaliditeitsverzekering.365 
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Geïntegreerde aanpak 

De Interdepartementale Coördinatiecel voor de strijd tegen mensenmokkel en 

mensenhandel 

Al van bij het begin van de ontwikkeling van het mensenhandelbeleid benadrukte de 

Parlementaire Onderzoekscommissie Mensenhandel het belang van een permanente 

coördinatie en opvolging van het fenomeen.366 Zodoende wijdde de Commissie in haar 

eindverslag een volledig laatste hoofdstuk aan de “Waarborgen voor een continu beleid”, 

waarin de idee hernomen werd om een instantie te belasten met de garantie van een 

gecoördineerd beleid.367 In 1995 kwam de regering hieraan tegemoet met een K.B. dat zowel 

voorzag in het toewijzen van de coördinatie, de opvolging en de stimulering van het 

mensenhandelbeleid aan het Centrum voor gelijkheid van kansen als in de oprichting van 

een permanente coördinatiestructuur onder de naam “Interdepartementale Coördinatiecel 

voor de strijd tegen de mensenhandel”.368  

De opdracht van de Coördinatiecel bestaat in het faciliteren van informatie-uitwisseling 

tussen alle betrokken partners  om zodoende een efficiënte coördinatie te bekomen van de 

acties op het terrein en een efficiënt beleid te ontwikkelen.369 De Cel moet bovendien de 

evolutie en de resultaten op het terrein kritisch evalueren en kan desgevallend meewerken 

aan het formuleren van voorstellen en aanbevelingen inzake het mensenhandelbeleid.370 

Ingevolge artikel 8 van het K.B. van 16 juni 1995 kan de cel tevens initiatieven nemen om 

permanente overlegstructuren op te zetten in de gerechtelijke arrondissementen. Het 

voorzitterschap van de Coördinatiecel werd toevertrouwd aan de minister van Justitie terwijl 

het Centrum voor gelijkheid van kansen belast werd met de verzekering van het secretariaat 

en de algemene coördinatie van de werkzaamheden.371  De Cel ondernam verschillende 

concrete initiatieven. Zo voorzag zij in de publicatie van een aanvullende omzendbrief van 13 

januari 1997372 met betrekking tot de bijstand aan slachtoffers van mensenhandel die een 

verduidelijking beoogde van de praktische toepassingsmodaliteiten van de maatregelen in 
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de omzendbrief van 7 juli 1997373. De Cel voorzag tevens in de oprichting van werkgroepen 

rond concrete thema’s, zoals de werkgroep “Europa” die onder meer samen met het 

Ministerie van Buitenlandse Zaken de deelname van België aan de conferentie  over de 

vrouwenhandel in Wenen in juni 1996 voorbereidde.374  

De Coördinatiecel was echter een kort leven beschoren en kwam nauwelijks 4 keer samen, 

een eerste keer in 1995, twee maal in 1996 en een laatste keer in 1999. De achillespees van 

de Cel bestond namelijk uit een combinatie van het ontbreken van een vaste structuur en 

het hoge aantal deelnemers. De sterkte van de Interdepartementale Cel, i.e. het verzamelen 

van alle diensten die betrokken zijn in de strijd tegen mensenhandel, bleek tevens haar 

zwakte te zijn.375 Om een halt toe te roepen aan de achteruitgang van de Coördinatiecel 

werd op initiatief van de eerste minister in december 2000 de Task Force Menshandel 

opgericht. Deze Task Force Mensenhandel nam, onder voorzitterschap van professor De 

Ruyver, veiligheidsadviseur van de Eerste Minister, onder dezelfde samenstelling van de 

Coördinatiecel, de taken van de Cel over.376 De werkzaamheden van de Task Force 

resulteerden uiteindelijk in een Ontwerp van K.B. betreffende de bestrijding van 

mensenhandel en mensensmokkel.  

Bij Koninklijk Besluit van 16 mei 2004 werd de Interdepartementale Coördinatiecel nieuw 

leven ingeblazen door haar rol als sleutelfiguur van een geïntegreerd beleid inzake 

mensenhandel terug te versterken en haar eveneens bevoegd te maken in de strijd tegen 

mensensmokkel.377 Naast de reeds hoger genoemde taken werd de Cel eveneens belast met 

de oriëntatie van het beleid van het Beheerscomité van het Informatie- en 

Analysecentrum.378 Om zowel haar beleidsuitvoerende, nl. als overlegorgaan voor alle 

actoren, als haar beleidsvoorbereidende taak, door de bereikte resultaten achteraf kritisch 

te evalueren, naar behoren te kunnen vervullen werd de samenstelling van de 

Coördinatiecel uitgebreid met onder meer vertegenwoordigers van het beleidsniveau, met 

name vertegenwoordigers van de eerste minister en de vice-eerste ministers379.380 Om 
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tegemoet te komen aan de pijnpunten van de Cel, namelijk het te grote aantal deelnemers 

en het ontbreken van een vaste structuur, werd tevens voorzien in de oprichting van een 

Bureau dat de meest belangrijke diensten betrokken bij de strijd tegen de mensenhandel 

vertegenwoordigde.381 Het Bureau, dat elke maand samenkomt en wordt voorgezeten door 

de Dienst Strafrechtelijk Beleid van de FOD Justitie, neemt de dagelijkse werking van de 

Coördinatiecel op zich en staat in voor het voorstellen van aanbevelingen en initiatieven aan 

de Cel, de uitvoering van haar beslissingen en de coördinatie van de vergaderingen.382 

Ingevolge artikel 4 van het K.B. van 16 mei 2004 blijft de minister van Justitie evenwel het 

voorzitterschap van de Cel waarnemen en staat het Centrum voor gelijkheid van kansen en 

racismebestrijding opnieuw in voor het Secretariaat van de Cel. 

Een van de belangrijkste realisaties die de Coördinatiecel op haar palmares kan schrijven is 

de uitwerking van het Nationaal Actieplan Mensenhandel, dat de beleidslijnen en 

prioriteiten inzake de strijd tegen mensenhandel uitstippelt en een verdere concretisering en 

uitdieping van het mensenhandelbeleid beoogt. 

Het informatie- en Analysecentrum voor mensensmokkel en mensenhandel (IAAM) 

Een van de fundamenten van een geïntegreerde aanpak bestaat uit een vlotte informatie-

uitwisseling tussen de verschillende betrokken actoren opdat men zowel op het 

beleidsniveau als op het terrein tot goede keuzes kan komen in de strijd tegen de 

mensenhandel.383 Om tegemoet te komen aan de sterke verspreiding van belangrijke en 

bruikbare informatie inzake mensenhandel over tal van departementen, voorzag de Task 

Force Mensenhandel, bij de voorbereidingen van het K.B. van 16 mei 2004, in de oprichting 

van een centraliserend orgaan.  

Het Informatie- en Analysecentrum Mensensmokkel en Mensenhandel zag, onder voogdij 

van de Ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken, het licht bij K.B. van 16 mei 2004.384 

Het IAMM is een geïnformatiseerd netwerk waarin de leden van de Interdepartementale 

Coördinatiecel trachten om informatie over mensenhandel die ze via hun dienst hebben 

ingewonnen, samen te brengen en met elkaar te delen. Naast haar centraliserende en 

faciliterende rol inzake informatie-uitwisseling is het IAMM tevens belast met het uitvoeren 

                                                                                                                                                                      
Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding en Child Focus. Cf. 
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van strategische analyses en studies op grond van de ingezamelde informatie. De resultaten 

van de analyses moeten vervolgens gecommuniceerd worden naar de leden van de Cel, die 

deze op hun beurt, in functie van hun eigen bevoegdheden, finaliteiten en doelstellingen, 

dan kunnen aanwenden om de noodzakelijke politieke en operationele initiatieven te nemen 

in de strijd tegen mensenhandel.385 De leden van de Cel spelen een primordiale rol in het 

welslagen van dit dataverzamelingsproject daar zij zowel informatie aan het IAMM 

verschaffen als het terugkoppelings- en controleorgaan van het IAMM vormen. 

Gelet op het feit dat de Coördinatiecel amper twee maal per jaar samenkomt, kan zij 

onmogelijk instaan voor de dagdagelijkse werking van het IAMM. Desgevallend voorziet het 

K.B. van 16 mei 2004 in de oprichting van een specifiek orgaan van dagelijks bestuur, 

namelijk het Beheerscomité.386 Dit Comité wordt voorgezeten door de Dienst van het 

Strafrechtelijk Beleid en vergadert maandelijks.387 

Tot op heden is het initiatief van dataverzameling nooit echt van de grond gekomen en kan 

het IAMM nog geen concrete resultaten voorleggen. In 2005 kreeg het IAMM nochtans een 

mandaat van de Interdepartementale Coördinatiecel voor het opstarten van een eerste 

strategische analyse inzake de beeldvorming van economische uitbuiting in het kader van 

mensenhandel binnen de sectoren vermeld in het samenwerkingsprotocol388 met 

uitzondering van de prostitutiesector en dit in België voor een periode van 2002 tot 2004. In 

hun aanzet tot het opstarten van deze eerste analyse stuitte het team analisten bij het 

IAMM en het Beheerscomité op twee fundamentele problemen. Enerzijds werd vastgesteld 

dat er onmogelijk met anonieme gegevens kon worden gewerkt en anderzijds verhinderde 

een gebrek aan financiële middelen de operationalisering van een goed werkende 

gegevensbank. Artikel 13 van het KB van 16 mei 2004 bepaalt echter dat de strategische 

analisten, die ter beschikking gesteld worden door de verschillende partners bij het IAMM, 

de opdracht hebben om strategische analyses uit te voeren op grond van de verkregen 

anonieme gegevens van diezelfde partners. De wet beoogt gegevens die niet met een 

geïdentificeerd of identificeerbaar persoon in verband kunnen worden gebracht en weert 

bijgevolg persoonsgegevens of gecodeerde persoonsgegevens uit het potentieel 
                                                      
385
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bronnenmateriaal.389 Vaak bestaan de aangereikte deelgegevens van de partners uit 

geboortedata van slachtoffers en andere betrokken personen, i.e. persoonsgegevens, en zijn 

deze aldus niet bruikbaar in een gemeenschappelijke strategische analyse. Niet alleen het 

verbod op verwerking van persoonsgegevens maar ook het gebrek aan financiële 

werkingsmiddelen vormen een pijnpunt in het operationaliseren van het IAMM.  

Om de moeizame werking van het IAMM te verhelpen, formuleerde het Actieplan twee 

voorstellen ter zake. Primo stelt het Actieplan voor om het K.B. van 16 mei 2004 aan te 

passen zodanig dat het gebruik van gepersonaliseerde gegevens in het kader van het IAMM 

wordt toegestaan, wat tevens eens wijziging van de privacywet390 impliceert. Secundo 

beveelt het Actieplan aan het nodige budget los te maken om de optimale werking van het 

IAMM mogelijk te maken. 

Belangrijkste actoren in de strijd tegen mensenhandel 

Het College van procureurs-generaal  

Het College van procureurs-generaal bestaat uit de procureurs-generaal bij de 5 hoven van 

beroep. Het bestond reeds enige tijd in de praktijk maar kreeg pas in 1997 een wettelijke 

verankering.391 Het College staat onder gezag van de minister van Justitie en is bevoegd voor 

het gehele grondgebied van het Rijk.392  

Zij beslist over de coherente uitwerking en de coördinatie van het strafrechtelijk beleid, 

binnen de door de minister van Justitie vastgelegde krijtlijnen, zorgt voor de goede 

algemene en gecoördineerde werking van het Openbaar Ministerie en staat in voor het 

inlichten en adviseren van de minister van Justitie over al hetgeen verband houdt met de 

opdrachten van het Openbaar Ministerie. De minister van Justitie legt de richtlijnen van het 

strafrechtelijk beleid vast, inclusief die van het opsporings- en vervolgingsbeleid, nadat hij 

het advies van het College van procureurs-generaal heeft ingewonnen.393 Met andere 

woorden zorgt het College voor de implementatie van de ministeriele richtlijnen inzake 

strafrechtelijk beleid in omzendbrieven, de zogenaamde COL’s.394  

In het K.B. van 6 mei 1997 legt de Koning de taken van elk van de vijf procureurs-generaal 

vast aan wie een bepaald aantal materies wordt toevertrouwd en waarvoor hij als 
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referentiepersoon bevoegd is.395 Zo werd de materie mensenhandel opgedragen aan de 

Procureur-generaal van Luik. 

Het expertisenetwerk mensenhandel en mensensmokkel bij het College van procureurs-generaal  

Op initiatief van het College van procureurs-generaal en de Dienst voor het Strafrechtelijk 

Beleid werden in juni 2001 de eerste expertisenetwerken van het Openbaar Ministerie  

opgericht. De wet van 12 april 2004 houdende verticale integratie van het Openbaar 

Ministerie bekrachtigt, door wijziging van artikel 143bis, § van het Gerechtelijk Wetboek, de 

oprichting van de expertisenetwerken van het College van procureurs-generaal.396 

Een expertisenetwerk ziet toe op het bevorderen van het informatie- en 

documentatieverkeer tussen de leden van het Openbaar Ministerie, onder het gezag van het 

College van procureurs-generaal en onder toezicht van een specifiek voor een materie 

aangeduide procureur-generaal.397 Bovendien kan een expertisenetwerk door het College 

worden belast met ondersteuningsopdrachten. In casu bestaat de taak van het 

expertisenetwerk mensenhandel dus in de eerste plaats in de ondersteuning van het 

strafrechtelijk beleid dat het College van procureurs-generaal inzake mensenhandel wenst te 

voeren. Daarnaast moet het de parketten aansporen meer werk te maken van het 

aanpakken van de mensenhandel en mensensmokkel.398  

Met het oog op het verstekken van gespecialiseerde ondersteuning in bepaalde materies, 

wordt de procureur-generaal van Luik dus bijgestaan door een expertisenetwerk 

“mensenhandel en mensensmokkel” dat is samengesteld uit de leden van het Openbaar 

Ministerie betrokken bij de strijd tegen de mensenhandel399, de Dienst voor het 

Strafrechtelijk beleid en de centrale dienst mensenhandel van de Federale Gerechtelijke 

politie. Daarnaast kunnen ook externe leden uitgenodigd worden, afhankelijk van het te 

bespreken onderwerp waaronder: het Centrum voor de gelijkheid van kansen en voor 

racismebestrijding, de Dienst Vreemdelingenzaken, de sociale inspectiediensten, academisch 

personeel...400 Het dagelijks beheer en de coördinatie van de activiteiten van het 

expertisenetwerk mensenhandel wordt verzekerd door een coördinatieteam. Dit 

coördinatieteam is belast met het formuleren van antwoorden enerzijds op van vragen van 

magistraten met betrekking tot de handhaving van de wet en anderzijds op vragen komende 
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van het College van procureurs-generaal inzake de ontwikkeling van een strafrechtelijk 

beleid inzake mensenhandel.401 

De verbindingsmagistraten mensenhandel 

Bij beslissing van 14 november 1996 van het College van procureurs-generaal werd in elk 

gerechtelijk arrondissement402 en bij elk parket-generaal een verbindingsmagistraat inzake 

mensenhandel aangewezen die optrad als bevoorrechte contactpersoon en go-between 

tussen de mensenhandelslachtoffers en de opvangcentra enerzijds en tussen de 

politiediensten en de gerechtelijke overheid anderzijds.403 De belangrijkste taak van deze 

magistraten spitst zich toe op de coördinatie van de opsporingen en vervolgingen inzake de 

strijd tegen mensenhandel en op het verzorgen van de goede communicatie tussen de 

verschillende actoren.404 De ministeriële richtlijnen houdende het opsporings- en 

vervolgingsbeleid, de COL’s, sommen uitgebreid de taken van deze verbindingsmagistraten 

op.405
 Zo zijn ze onder meer belast met het leiden en opvolgen van onderzoeken inzake 

mensenhandel, het verzamelen van relevante gerechtelijke uitspraken, het optreden als 

gesprekspartner en aanspreekpunt voor de federale procureur en andere 

verbindingsmagistraten, het voorstellen van verbeteringen in de strijd tegen de 

mensenhandel en het organiseren van coördinatievergaderingen en ontmoetingen met 

diverse andere actoren betrokken in de strijd tegen de mensenhandel.406 

Het Federaal Parket  

De strijd tegen de mensenhandel is voor de Belgische beleidsmakers een van de prioritaire 

veiligheidsproblemen en wordt ingevolge art 144ter Gerechtelijk Wetboek toegekend aan de 

federaal procureur.  

Op territoriaal vlak is de federaal procureur bevoegd over het ganse grondgebied van het 

Rijk en materieel gezien moet hij instaan voor de uitoefening van de strafvordering voor de 

hem toegekende materies, indien dit noodzakelijk is voor een goede rechtsbedeling. Het 

komt er met andere woorden op neer dat de federale procureur slechts subsidiair bevoegd 

is om de strafvordering uit te oefenen ten aanzien van de parketten van eerste aanleg.407 

Enkel wanneer er vanuit het oogpunt van een goede rechtsbedeling een meerwaarde kan 

worden bekomen, zal de federale procureur de strafvordering kunnen uitoefenen. Er is 

                                                      
401

 DIENST STRAFRECHTELIJK BELEID, Brochure, supra noot 295, 21. 

402
 Bij elk parket-generaal van eerste aanleg en in de arbeidsauditoraten. 

403
 B. DE RUYVER e.a., Mensenhandel doorgelicht. De Filippijnen als casestudy, supra noot 18, 267. 

404
 J. VAN BRIEL e.a., “Mensenhandel”, supra noot 15, 276-277. 

405
 COL 12/99, COL 10/04 en COL 01/07. 

406
 Cf. Zie punt 2 “Coördinatie van de opsporingen en vervolgingen” van COL 10/04, supra noot 302; L. DRUBBEL, “De rol, 

bevoegdheden en taken van de arbeidsauditoraten in de strijd tegen de mensenhandel”, RW 2003-2004, nr. 22, 849-850. 

407
 DIENST STRAFRECHTELIJK BELEID, Brochure, supra noot 295, 22. 



88 

 

bijvoorbeeld sprake van een meerwaarde wanneer er in hoofde van het federaal parket een 

bijzondere expertise bestaat die niet in gelijke mate op het lokale vlak voorhanden is. Echter 

is dergelijke expertise op het gebied van mensenhandel in grote mate ook aanwezig in de 

lokale parketten gelet op de aanwezigheid van verbindings- of referentiemagistraten.  

Rekeninghoudend met de subsidiaire bevoegdheid van de federale procureur inzake de 

uitoefening van de strafvordering en gelet op de bestaande expertisekennis inzake 

mensenhandel op lokaal vlak  besteedt het federaal parket, naast het organiseren van eigen 

onderzoeken, evenveel aandacht aan haar wettelijke taken van coördinatie en het faciliteren 

van de internationale samenwerking inzake mensenhandel.408  

Op nationaal vlak waarborgt de federaal procureur de coördinatie van de vervolging in alle 

zaken, waaronder mensenhandel. In deze context verzekert hij een vlotte circulatie en 

uitwisseling van informatie tussen de verschillende parketten, onderzoeksrechters en 

politiediensten, belast met de mensenhandelproblematiek. Tevens moet de federale 

procureur de vervolging op nationaal vlak stroomlijnen door het aanduiden van het lokale 

parket dat het best geplaatst is om in een bepaalde zaak de strafvordering uit te voeren.  

Op internationaal vlak dient de federaal procureur in te staan voor het vergemakkelijken van 

de internationale samenwerking gelet op het algemeen transnationaal karakter van 

mensenhandel.409  

Het beleid van het federaal parket beoogt dus om via een gezamenlijke inspanning en in 

volkomen synergie met de lokale parketten de georganiseerde mensenhandel te lijf te 

gaan.410 

De Dienst voor het Strafrechtelijk beleid411 

De Dienst voor het Strafrechtelijk beleid, opgericht bij K.B. van 14 januari 1994412, is de 

beleidsondersteunende en beleidscoördinerende dienst van de minister van Justitie, die 

politiek verantwoordelijk is voor het strafrechtelijk beleid in België.413 In casu zal zij zowel de 

minister van Justitie als het College van procureurs-generaal bijstaan in de uitwerking van 

het strafrechtelijk beleid inzake mensenhandel.  
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De Dienst Strafrechtelijk beleid verzamelt alle nuttige informatie voor de opbouw van de 

crimiminaliteitsbestrijding, stelt de evolutie van de criminaliteit vast en analyseert de 

oorzaken ervan, doet voorstellen om bepaalde oriëntaties aan het strafrechtelijk beleid te 

geven, om het opsporings- en vervolgingsbeleid te rationaliseren en om de preventie, 

repressie en het strafuitvoeringsbeleid op elkaar af te stemmen.414  

In samenwerking met het expertisenetwerk mensenhandel organiseert de Dienst voor het 

Strafrechtelijk beleid om de twee jaar een studiedag. Met deze studiedag wordt gepoogd de 

betrokken magistraten en politiemensen samen te brengen en probeert men de onderlinge 

uitwisseling van informatie en ervaringen te stimuleren.415 De DSB neemt bovendien, via het 

waarnemen van het voorzitterschap van het Bureau en het voorzitterschap van het 

Beheerscomité van het Informatie- en Analysecentrum, deel aan de werkzaamheden van de 

Interdepartementale Coördinatiecel. De Dienst is ook lid van het coördinatieteam van het 

expertisenetwerk van het College van procureurs-generaal. Ten slotte wordt de DSB door de 

minister van Justitie belast met de redactie van de regeringsrapporten inzake 

mensenhandel. Dit rapport geeft een overzicht van de initiatieven die gedurende de 

afgelopen twee jaren door de verschillende actoren betrokken in de strijd tegen 

mensenhandel werden genomen. 

De centrale dienst mensenhandel bij de Federale Gerechtelijke Politie FOD Binnenlandse Zaken 

De centrale dienst mensenhandel is een gespecialiseerde afdeling die deel uitmaakt van de 

Federale Gerechtelijke Politie, zij ressorteert meer bepaald onder de Directie Geweld tegen 

Personen (DJP). Deze dienst, gevestigd te Brussel, staat zowel de lokale als federale politie 

bij in de aangelegenheden omtrent mensenhandel en richt zich op de integrale politiële 

aanpak van dadergroepen mensenhandel. Zij geeft advies en vertrekt informatie aan 

(beleids)verantwoordelijken, overlegstructuren, betrokken administraties, organisaties en 

doelgroepen die actief zijn in de strijd tegen mensenhandel. De centrale dienst 

mensenhandel vertegenwoordigt de politie in de interdepartementale, internationale en 

nationale platformen mensenhandel en neemt actief deel aan expert- en werkgroepen die 

zich buigen over deelproblemen van mensenhandel.416 De centrale dienst werkt ook de 

vijfjaarlijkse actieplannen mensenhandel van de geïntegreerde politie uit die concrete 

doelstellingen en acties op het terrein omvatten. 

De centrale dienst mensenhandel ondersteunt zowel de lokale als de federale politie inzake 

mensenhandelaangelegenheden via het verlenen van assistentie in het werkveld, het leggen 

van verbanden tussen de verschillende onderzoeken, het onderhouden van de operationele 

contacten met het buitenland en het bieden van een technische gecentraliseerde steun voor 
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mensenhandelonderzoekers.417 Zo worden zowel de bijstand van het internetrechercheteam 

mensenhandel en mensensmokkel als de analyse van de beelddragers bij het onderzoeken 

naar kinderpornografie bijzonder gewaardeerd door politiemensen en magistraten. 

Daarnaast houdt de centrale dienst zich ook actief bezig met specifieke vormen van minder 

zichtbare en/of verdoken vormen van seksuele uitbuiting, zoals massagesalons en 

escorteservices en focust zij tevens op de economische exploitatie.418  

De centrale dienst stelt haar deskundigheid als gespecialiseerde unit binnen de 

geïntegreerde politie op verschillende manieren ter beschikking. Zo verzorgt zij verschillende 

opleidingen en bijscholingen inzake mensenhandel voor de betrokken politiemensen, zowel 

voor de beginnende politieman als voor de gespecialiseerde onderzoeker. Ze bundelt en 

verspreidt de goede praktijken, reikt handboeken en checklists aan, verspreidt intern een 

nieuwsbrief mensenhandel en actualiseert de (intranet) politiewebsite.419  

De centrale dienst mensenhandel is tevens het centraal aanspreek- en contactpunt voor 

iedere Belgische politiebeambte op het terrein, het Federaal Parket, Interpol, Europol, maar 

ook voor de buitenlandse gespecialiseerde politiediensten die voor opsporingen, 

onderzoeken en informatie in verband met mensenhandel in België hulp zoeken.420 

Daarenboven neemt de dienst ook de taak op zich als politieel contactpunt voor elke niet-

politiedienst, instelling of organisatie die zich vragen stelt over de verschillende vormen van 

mensenhandel of die informatie in deze materie met de politie wil delen, waarbij telkens de 

mogelijke oplossingen van de deelproblemen vanuit een geïntegreerde samenwerking 

worden benaderd. 

Wanneer er zich bovenlokale of internationale onderzoeken inzake mensenhandel 

voordoen, staat de dienst per slot van rekening in voor de gewenste coördinatie met 

akkoord en/of afstemming met het Federale Parket.421  

Ten slotte beschikt de federale politie binnen elk gerechtelijk arrondissement van België 

over agenten die gespecialiseerd zijn op het vlak van mensenhandel. Ook op het niveau van 

de lokale politie zijn sommige agenten gespecialiseerd in deze materie. Op het terrein zijn 

deze gespecialiseerde agenten met 500 vertegenwoordigd.422 

 

 

                                                      
417

 DIENST STRAFRECHTELIJK BELEID, Brochure, supra noot 295, 24. 

418
 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE EN BINNENLANDSE ZAKEN, Nationaal Veiligheidsplan 2008-2011, Brussel, FOD 

Justitie en Binnenlandse Zaken, 2008, 20. 

419
 DIENST STRAFRECHTELIJK BELEID, Brochure, supra noot 295, 25. 

420
 De strijd tegen mensenhandel. Beleid en aanpak, supra noot 314, 19. 

421
 Ibid. noot 424. 

422
 CGKR, Jaarverslag 2007, supra noot 212, 42. 



91 

 

Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding 

Reeds van bij het ontstaan van het Belgisch mensenhandelbeleid werd het Centrum voor 

gelijkheid van kansen wettelijk belast met het stimuleren van de strijd inzake 

mensenhandel.423 Artikel 2 van het KB van 16 juni 1995 verduidelijkt deze wettelijke 

opdracht en bepaalt dat het centrum belast is met de simulering, coördinatie en opvolging 

van het beleid ter bestrijding van de internationale mensenhandel. Door de wet van 10 

augustus 2005 werd deze opdracht uitgebreid tot de mensensmokkel.424  

Het Koninklijk Besluit van 16 mei 2004 betreffende de bestrijding van mensenhandel en 

mensensmokkel omschrijft de kerntaken van het centrum die zij in alle onafhankelijkheid 

vervult. Zo stelt het centrum jaarlijks een onafhankelijk en openbaar evaluatieverslag op 

over de evolutie en de resultaten van de bestrijding van mensenhandel en mensensmokkel 

en maakt dit over aan de Regering. Het centrum staat in voor de coördinatie en de 

samenwerking tussen de drie erkende gespecialiseerde opvangcentra voor de 

slachtoffers.425 In deze context organiseert het centrum regelmatig een overlegvergadering 

tussen de drie centra en komt het, indien nodig, tussen bij de bevoegde overheden om 

oplossingen te vinden voor eventuele problemen die opduiken.426 Het centrum is eveneens 

bevoegd om in rechte op te treden en zich burgerlijke partij te stellen, in eigen naam of in 

naam van de slachtoffers van. Dit is vooral voordelig voor slachtoffers die het voorwerp 

uitmaken van intimidaties en bedreigingen en bijgevolg geen gerechtelijke stappen durven 

te ondernemen.427  Ten slotte neemt het centrum op actieve en geïntegreerde wijze deel 

aan de activiteiten van de Interdepartementale Coördinatiecel voor de strijd tegen de 

mensenhandel en van zijn Bureau en verzorgt zij ook hun secretariaat.  

 

De sociale inspectiediensten van de FOD Tewerkstelling, Arbeid en Sociaal Overleg en de FOD 

Sociale Zekerheid 

De sociale inspectie van de FOD Sociale Zekerheid en de Algemene Directie Toezicht op de 

sociale wetten van de FOD Tewerkstelling, Arbeid en Sociaal Overleg zijn tevens belangrijke 

actoren betrokken in de strijd tegen mensenhandel en dit op twee niveaus. Ten eerste 

nemen deze inspectiediensten deel aan de coördinatievergaderingen voorzien in het kader 

van de COL 10/07. En ten tweede staan ze in voor het uitvoeren van gerichte controles, 

hoofdzakelijk in risicosectoren, zoals de prostitutie, exotische restaurants, landbouw, 

tuinbouw, confectieateliers, de bouwsector en meer specifiek de renovatiewerken.428 
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Tijdens deze controles zien de inspectiediensten toe op de naleving van de sociale wetgeving 

aan de hand van het inspecteren van de sociale documenten, de arbeidsvoorwaarden, de 

verloning en het werk van buitenlandse tewerkgestelden en dragen op deze manier bij tot 

de detectie van mensenhandel.429  

In 2001 sloten de sociale twee inspectiediensten voor het eerst een samenwerkingsprotocol 

die het noodzakelijke kader creëerde voor het voorbereiden en uitvoeren van 

gemeenschappelijke acties in risicosectoren voor mensenhandel en illegale arbeid.430 Tot 

eind 2005 voerden de genoemde inspectiediensten uit eigen beweging, gewoonlijk één keer 

per maand, gemeenschappelijke controles uit. Sinds januari 2006 worden deze controles 

uitgevoerd in het kader van de arrondissementele cellen.431 Elk gerechtelijk arrondissement 

beschikt over dergelijke cel, i.e. een multidisciplinair operationeel platvorm, dat wordt 

voorgezeten door de arbeidsauditeur en is samengesteld uit  de gerechtelijke overheden432, 

de sociale inspecties, de politie en de fiscale administratie.   

Een van de voornaamste doelstellingen van de arrondissementscellen bestaat in het 

uitwerken van een efficiënte aanpak van controles op het naleven van de verschillende 

sociale wetgevingen in het kader van de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude, 

rekening houdend met de problemen inzake het vrije verkeer van diensten sedert de 

uitbreiding van Europa.433 De cel houdt ook geregeld vergaderingen voor het uitwisselen van 

informatie en het bespreken van specifieke items.434 

In casu is er binnen de Cel Mensenhandel een orgaan actief, de Vergadering genoemd, die 

zich bezighoudt met het overlopen, het coördineren of het geven van opdrachten in lopende 

onderzoeken, waarbij de aandacht vooral uitgaat naar schijnhuwelijken, prostitutie, 

internationale netwerken, valse documenten, actuele migratieroutes en nieuwe 

regelgevingen.435 

In het streven naar een betere communicatie en taakverdeling tussen de verschillende 

inspectiediensten, werd in 2007 een centraal aansturingsbureau, de Sociale Inlichtingen- en 
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Opsporingsdienst436, operationeel.437 De SOID is een afzonderlijke dienst, die rechtstreeks 

afhankelijk is van de Ministers van Werk, Sociale Zaken en Justitie. 

De SOID438 vervult zijn taken en doelstellingen door het door de Ministerraad vastgelegde 

beleid uit te voeren, preventie- en vormingsacties te ondernemen, ondersteuning te bieden 

aan de inspectiediensten en de arrondissementscellen, een internationale samenwerking 

tussen inspectiediensten op te stellen, samenwerkingsovereenkomsten tussen de Federale 

en Gewestelijke Overheden voor te bereiden inzake de strijd tegen de illegale arbeid en de 

sociale fraude en de strategische en operationele plannen uit te werken en de realisaties 

ervan te realiseren.439 

Echter worden ingevolge de Wet van 6 juni 2010 tot invoering van het Sociaal Strafwetboek 

de artikelen 309 tot 324 van de Programmawet van 27 december 2006 inzake de SOID en de 

arrondissementscellen, vanaf 1 juli 2011 opgeheven. 

De Dienst Vreemdelingenzaken440 

De Dienst Vreemdelingenzaken, een Directoraat-generaal van de FOD Binnenlandse Zaken, 

levert als betrokken partner binnen de multidisciplinaire aanpak een belangrijke bijdrage aan 

de strijd tegen de mensenhandel.441  

De Dienst Vreemdelingenzaken staat de minister van Binnenlandse Zaken bij in het voeren 

van een vreemdelingenbeleid en kijkt erop toe dat de vreemdeling, in casu slachtoffer van 

mensenhandel, de regels inzake migratie en verblijf respecteert. Indien dit het geval is, zal de 

DVZ instructies uitvaardigen om de betrokken vreemdeling een visum of een 

verblijfsvergunning te verschaffen. In het tegenovergestelde geval worden er zo nodig 

verwijderingsmaatregelen getroffen die soms op een gedwongen wijze moeten worden 

uitgevoerd.442 

Op het terrein wordt er nauw samengewerkt met andere instanties zoals ambassades en 

consulaten, gemeentebesturen, de federale politiediensten, de sociale inspectie, parketten, 

de Internationale organisatie voor migratie (I.O.M.), Childfocus,… De DVZ is hoofdzakelijk 
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een tweedelijnsadministratie, wat inhoudt dat de DVZ, behalve bij asielzoekers, niet 

rechtstreeks maar via de bovenvermelde partners kennis krijgt van een dossier van een 

vreemdeling. De instructies van de DVZ moeten de vreemdeling ook bereiken via deze 

partners.443 

Drie interne secties zijn hier rechtsreeks bij betrokken, met name het Bureau Opsporingen,  

de Gerechtelijke Sectie en het Bureau Niet-begeleide Minderjarigen en Slachtoffers 

Mensenhandel. Drie andere secties dragen onrechtstreeks bij tot deze materie, i.e. het 

Bureau Interview van de Directie Asiel, de gesloten Detentiecentra, en de Cel 

Immigratieambtenaren.444 

Het Bureau Opsporingen staat binnen de DVZ in voor de centralisatie van alle informatie met 

betrekking tot de algemene problematiek van illegale immigratie, mensenhandel, 

mensensmokkel, schijnhuwelijken, gebruik van valse documenten, misbruik van valse 

procedures… De verzamelde informatie wordt geanalyseerd en op basis van conclusies 

worden aanbevelingen gericht aan de uitvoeringsbureaus, de hiërarchie of worden 

beleidsvoorstellen geformuleerd aan de Minister. Indien de bekomen informatie of de 

resultaten bijkomend politioneel of gerechtelijk onderzoek vereisen worden de parketten of 

de politiediensten hierover ingelicht. In deze context is een belangrijke partner de Centrale 

Dienst Mensenhandel van de Federale Gerechtelijke Politie. Het Bureau Opsporingen neemt 

tevens deel aan nationale en internationale vergaderingen met betrekking tot de materies 

die tot hun bevoegdheid behoren. Verder schenkt het Bureau Opsporingen bijzondere 

aandacht aan de werkgroep CIREFI. Dit is een centrum voor informatieverzameling en –

uitwisseling op Europees niveau inzake illegale immigratie. Ten slotte vervult het Bureau 

Opsporingen ook nog een specifieke taak in de preventieve en repressieve aanpak van het 

fenomeen schijnhuwelijken, in samenwerking met de lokale administraties, de 

politiediensten, parketten en andere betrokken FOD’s.445 

De Gerechtelijke Sectie verleent operationele en administratieve steun op het terrein aan de 

politie- en inspectiediensten tijdens controles.446 Ingevolge art 81 van de wet van 15 

december 1980 is de Gerechtelijke Sectie van de DVZ mede belast met het opsporen en 

vaststellen van misdrijven tegen deze wet. Deze sectie verzamelt bewijzen van de misdrijven 

en levert de daders over aan de rechterlijke overheden overeenkomstig de bepalingen van 

het wetboek van strafvordering, i.e. de referentiemagistraat mensenhandel. Vervolgens 

waakt deze Sectie over de correcte toepassing van de Wet van 30 april 1999 betreffende de 
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tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten en de uitvoeringsbesluiten ervan.447 Zij 

neemt tevens deel aan acties op het terrein, zowel controle-, politionele- als gerechtelijke 

acties.448 

Het Bureau Niet-begeleide Minderjarigen en Slachtoffers Mensenhandel houdt zich bezig 

met het onderzoek en de opvolging van de administratieve dossiers van deze twee 

categorieën van personen.449 Voor wat betreft niet-begeleide minderjarigen die geen 

asielzoekers zijn staan zij in voor het zoeken naar een duurzame oplossing, zoals een 

gezinshereniging in het land van oorsprong of in een derde land of een definitieve 

regularisatie van het verblijf in België en leveren zij desgevallend verblijfsdocumenten af. 

Met betrekking tot slachtoffers van mensenhandel zal dit Bureau de aanvragen tot het 

bekomen van een verblijfsvergunning onderzoeken op basis van de vigerende 

reglementering en zorgt zij voor het opmaken en versturen van de vereiste instructies en 

documenten. Tenslotte stelt zij voor beide categorieën statistische tabellen en 

activiteitenverslagen op.450 

Het Bureau Interview van de Directie Asiel en de gesloten Detentiecentra informeren de 

vreemdelingen waarmee ze in contact komen en die vermoedelijk slachtoffer zijn van 

mensenhandel over het bestaan van het statuut van slachtoffer van mensenhandel. De 

Immigratieambtenaren verzamelen, in het kader van hun bevoegdheden, informatie tijdens 

hun missies in de oorsprong- en transitlanden van mensenhandel.451 

De FOD Buitenlandse zaken 

De afdeling “mensenhandel” maakt deel uit van de Directie-generaal Consulaire Zaken (DGC) 

en kadert binnen de Cel Strijd tegen de transnationale georganiseerde misdaad (C 1.3).452 

Haar belangrijkste taak bestaat uit het waarborgen van de samenwerking tussen de 

betrokken diensten en de diplomatieke en consulaire posten en dit met het oog op het 

uitwerken van het mensenhandelbeleid van de regering, in het bijzonder op het domein van 

preventie en informatie-uitwisseling. Tevens neemt de afdeling mensenhandel van het DGC 

zowel actief deel aan werkzaamheden inzake mensenhandel op Europees en multilateraal 

als op internationaal niveau.453 
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In het kader van de strijd tegen de mensenhandel (Servië) namen de Belgische 

beleidsmakers ook een aantal initiatieven die passen in  een beleid van preventieve 

diplomatie en conflictpreventie.454  

De Veiligheid van de Staat 

De Veiligheid van de Staat is belast met het verzamelen, analyseren en verwerken van 

informatie die betrekking heeft op elke activiteit die de interne veiligheid van de Staat 

bedreigt of zou kunnen bedreigen. In deze context, en ingevolge de belangen van de 

regering, onderzoekt, analyseert en behandelt de Veiligheid van de Staat alle informatie 

inzake mensenhandel en mensensmokkel. Daarenboven neemt zij in het kader van een 

multidisciplinaire samenwerking deel aan de vergaderingen van de Interdepartementale 

Coördinatiecel voor de strijd tegen de mensenhandel, van het Bureau en van het 

Beheerscomité van het Informatie- en Analysecentrum voor mensensmokkel en 

mensenhandel.455 

De gespecialiseerde opvangcentra 

De federale regering en de gemeenschappen en gewesten voorzien in de erkenning en 

financiering van drie gespecialiseerde centra die de opvang en begeleiding van slachtoffers 

van mensenhandel garanderen. Zo werd binnen het Vlaams Gewest in Antwerpen de VZW 

Payoke opgericht, in Brussel is er de VZW Pag-Asa en binnen het Waals Gewest is in Luik de 

VZW Sürya gevestigd.  

Het grootste deel van de slachtoffers wordt door politie- of inspectiediensten die hen 

ontdekken tijdens controles naar deze centra doorverwezen. De overige slachtoffers worden 

doorverwezen via andere sociale diensten, de parketten, de arbeidsauditoraten, de DVZ, 

individuen of nemen zelf rechtstreeks contact op met het betrokken centrum.456 

De centra zijn uitgerust met multidisciplinaire teams, samengesteld uit opvoeders, 

maatschappelijke assistenten, juristen, criminologen, … die de begeleiding van slachtoffers 

van mensenhandel voor hun rekening nemen. Het begeleidingsplan omvat drie facetten, 

namelijk psychosociale en medische hulp, administratieve begeleiding en juridische bijstand.  

Elke gespecialiseerd opvangcentrum beschikt eveneens over een opvanghuis op een geheim 

adres. In veel gevallen heeft het slachtoffer namelijk geen andere huisvestingsmogelijkheid 

dan in het mensenhandelmilieu waarin hij uitgebuit werd of waarin de persoonlijke 

veiligheid van de betrokkene in het gedrang kan komen. Dit is de reden waarom de centra 

ook over een “opvanghuis” beschikken waar de slachtoffers, die nood hebben aan zo’n 
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bescherming, kunnen verblijven voor beperkte tijd. Daarna vindt de begeleiding op 

ambulante basis plaats. Wanneer een opvang in het opvanghuis niet noodzakelijk is, vindt de 

begeleiding op ambulante basis direct plaats.457 

1) Psychosociale en medische hulp 

Dit facet van het begeleidingsplan beoogt de slachtoffers te helpen en bij te staan om de 

bestaande situatie en de ondergaande trauma’s te overwinnen, om hen te helpen hun leven 

weer in eigen handen te nemen op een optimale manier en om met hen realistische 

projecten voor in de toekomst uit te werken.458 Dit impliceert bijvoorbeeld het 

ondersteunen van het slachtoffer in de inschrijving in taalcursussen, professionele vorming 

of in de actieve zoektocht naar werk.459 

2) Administratieve bijstand 

Dit begeleidingsonderdeel behelst voornamelijk het aanvragen van de desbetreffende 

documenten verbonden aan het statuut mensenhandel waarvoor het gespecialiseerd 

onthaalcentrum als enige bevoegd is, i.e. het  bevel om het grondgebied te verlaten (45 

dagen, reflectieperiode), het attest van immatriculatie (drie maanden, verlengbaar), het 

bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister (zes maanden, verlengbaar) en de 

regularisatie. Indien het slachtoffer wenst terug te keren naar het land van herkomst, neemt 

het gespecialiseerde centrum contact op met het IOM (Internationale Organisatie voor 

Migratie) met het oog op het organiseren van zijn vrijwillige terugkeer. Indien dit nodig is, 

wordt er contact opgenomen met de familie ter plaatse of lokale organisaties met het oog 

op de opvang en begeleiding van het slachtoffer. 

3) Juridische bijstand 

De centra zijn belast met het verzekeren van de rechten en de belangen van het slachtoffer 

gedurende de gerechtelijke procedure die betrekking heeft op de feiten van mensenhandel 

waarvan het individu slachtoffers is. Het centra vervult deze taak door het slachtoffer te 

informeren en hem de bijstand van een advocaat aan te bieden. Bijgevolg is het slachtoffer 

in staat om met kennis van zaken op autonome wijze te beslissen om zich al dan niet 

burgerlijke partij te stellen in de zaak. De gespecialiseerde centra beschikken ook over de 

bevoegdheid om zelf in rechte op te treden, dit in eigen naam of in naam van het slachtoffer.  

Aangezien de structuren van de centra niet aangepast zijn voor de opvang van minderjarigen 

wordt de opvang van minderjarige slachtoffers van mensenhandel ingericht in centra voor 
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niet-begeleide minderjarigen, slachtoffers mensenhandel zoals Esperanto in Wallonië, Juna 

in Vlaanderen of Minor N’Dako in Brussel. Deze centra staan enkel in voor het onthaal van 

de minderjarige. De juridische en administratieve begeleiding wordt waargenomen door een 

van de drie gespecialiseerde centra.  

In 2002 werd een systeem van voogdij opgestart voor niet-begeleide minderjarigen. Hiermee 

komt België al enkele jaren eerder tegemoet aan de verplichting die de nieuwe EU-Richtlijn 

Mensenhandel de lidstaten thans oplegt om met betrekking tot niet-begeleide 

minderjarigen de nodige maatregelen te nemen die voorzien in de aanstelling van een voogd 

en/of een vertegenwoordiger van de minderjarige, teneinde diens belangen te vrijwaren.460  

Elke niet-begeleide minderjarige krijgt in het Belgisch systeem reeds sinds 2002 een voogd 

toegewezen die belast is met de bescherming van de minderjarige en dient te waken over 

zijn belangen.  
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HET BELGISCH BELEID DOOR EUROPEESRECHTELIJKE BRIL BEKEKEN: EEN 

BELEIDSMATIGE ANALYSE 

Het Europeesrechtelijk beleid is niet statisch maar dynamisch. Het heeft gedurende de 

voorbije decennia een evolutie ondergaan en ook een invalshoekwijziging. Zo is het EU 

mensenhandelbeleid na verloop van tijd geëvolueerd van een repressieve benadering naar 

een mensenrechtenbenadering. Het startschot werd gegeven door de Deskundigengroep 

Mensenhandel die zich in haar eindrapport van 2004 realiseerde dat voortaan een 

mensenrechtelijke benadering centraal moest staan in de strijd tegen de mensenhandel. 

Ook het EU-plan van 2005 inzake beste praktijken, normen en procedures nam de op 

mensenrechten geïnspireerde aanpak als rode draad, en voegde daaraan toe dat deze ook in 

de buitenlandse betrekkingen van de EU en in de ontwikkelingsprogramma’s diende 

veruitwendigd te worden. Een belangrijke conclusie van de evaluatie van dit EU-plan in 2008 

was dat het aantal gerechtelijke procedures en de bijstand aan slachtoffers niet in 

verhouding stonden tot de ernst, de omvang en de zwaarte van het misdrijf. Dit was dan ook 

de aanzet voor de Europese Commissie om een voorstel van Richtlijn te formuleren inzake 

voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers 

daarvan.461 Daardoor zou de strijd tegen de mensenhandel effectiever en daadkrachtiger te 

worden. 

In onderstaande analyse worden de vier pijlers van het Belgisch mensenhandelbeleid, meer 

bepaald de administratiefrechtelijke, sociaalrechtelijk en strafrechtelijke pijler alsook de 

laatste pijler met betrekking tot slachtofferbejegening onder de loep genomen. De 

knelpunten ter zake worden toegelicht en worden aan de hand van de bepalingen voorzien 

in de EU-Richtlijn Mensenhandel gescreend.  

Artikel 22, 1e lid van dit nieuwe Europese rechtsinstrument verplicht de lidstaten om uiterlijk 

tegen 6 april 2013 de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vervat in de Richtlijn om 

te zetten in hun nationale wetgeving. Het is dan ook een interessante en boeiende 

denkoefening om na te gaan voor welke veranderingen de Belgische Mensenhandelwet 

staat.   

In de volgende hoofdstukken wordt het Belgisch mensenhandelbeleid van nader bij bekeken 

door een Europeesrechtelijke bril.  
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Administratiefrechtelijke pijler 

Het vreemdelingenbeleid en de vreemdelingenwetgeving en –reglementering zijn 

belangrijke, eerste hinderpalen voor mensenhandelaars om hun verhandelde slachtoffers in 

een bepaald land te exploiteren. Dat brengt met zich mee dat het fenomeen mensenhandel 

niet van het migratiethema kan worden losgekoppeld.462 

In dit kader maken mensenhandelaars dikwijls inbreuken op de regelgeving door misbruik 

van de administratieve procedures, de handel in en het gebruik van vervalste documenten 

op het vlak van asiel en visa, schijnhuwelijken, misbruiken van het detacheringsstatuut, 

schijnzelfstandigheid en andere illegale methoden om de administratiefrechtelijke 

handhaving te omzeilen.463 

Op 1 oktober 2009 werd de omzendbrief van het College van procureurs-generaal over 

schijnhuwelijken goedgekeurd die op 15 oktober 2009 in werking trad.464 Deze omzendbrief 

is weliswaar niet specifiek gericht op mensenhandel, maar wijst eerstelijnsdiensten en 

magistraten er wel op dat schijnhuwelijken in sommige gevallen mogelijks met criminele 

mensenhandelnetwerken kunnen gerelateerd zijn. In het licht van de EU-Richtlijn 

Mensenhandel kan dit initiatief enkel warm onthaald worden. 

Visumfraude 

Overeenkomstig punt 14 in de preambule van de nieuwe EU-Richtlijn Mensenhandel moeten 

slachtoffers van mensenhandel beschermd worden tegen de vervolging van strafbare feiten,  

zoals bijvoorbeeld het gebruik van valse documenten, waartoe zij werden gedwongen en die 

het rechtstreeks gevolg zijn van hun slachtofferschap van mensenhandel. Deze bescherming 

beoogt de mensenrechten van de mensenhandelslachtoffers te garanderen, verder 

slachtofferschap te voorkomen en hen aan te moedigen als getuige tegen de daders op te 

treden in de strafprocedure.  

Het eindrapport van de Deskundigengroep Mensenhandel pleitte in 2004 al voor een 

integrale benadering van de strijd tegen mensenhandel, waarbij een mensenhandelbeleid 

dat enkel geënt is op een criminele vervolgingspolitiek ontoereikend is. De 

Deskundigengroep meent echter dat, gezien de verwevenheid van migratiestromen en 

mensenhandel, een integraal mensenhandelbeleid niet kan losstaan van een 

migratiepolitiek: zowel in de algemene zin door aandacht te besteden aan de grondoorzaken 

van mensenhandel, als meer specifiek door transparante migratieprocedures aan te bieden, 

al dan niet in het kader van arbeidsmigratieprogramma’s. Bovendien bepleitte de 
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Deskundigengroep een grotere aandacht voor het fenomeen van gedwongen arbeid of 

economische exploitatie.465  

Ook uit de analyses van de slachtofferverklaringen van de opvangcentra bleek de 

toenemende groei van slachtoffers van economische uitbuiting.466 

In haar jaarrapport van 2004 suggereerde het CGKR dat het in het in het kader van de 

bestrijding van mensenhandel belangrijk is om een legaal alternatief aan te bieden voor de 

aanwezige migratie-dynamiek door het voeren van een ander, niet uitsluitend restrictief 

getint migratiebeleid, en dit bij voorkeur, op Europees niveau.467  

De verhoogde aandacht voor het fenomeen economische exploitatie is een belangrijke 

aanwijzing dat er een onmiskenbaar verband bestaat met de massale arbeidsmigratie in 

onze huidige samenleving.468 Bijgevolg dient het mensenhandelbeleid in een ruimere 

context te worden geplaatst en worden gelinkt aan het migrantendebat. 

Visumfraude moet vooral gekoppeld worden aan het fenomeen illegale migratie of 

mensensmokkel, en niet zoals velen verkeerdelijk beweren aan mensenhandel. Enkel in de 

gevallen waar mensensmokkel vervalt in mensenhandel, bijvoorbeeld wanneer de bewust 

en uit vrije wil aangegane dienstregeling van mensensmokkel gepaard gaat met 

schuldbinding en afstevent naar een uitbuitingssituatie, kunnen deze 

administratiefrechtelijke problemen in beschouwing genomen worden. Terwijl de 

rekrutering vaak op vrijwillige basis gebeurt, worden er subtiele mechanismen gebruikt om 

de slachtoffers te doen werken tegen lage lonen en onder erbarmelijke omstandigheden, 

waarbij de slachtoffers dikwijls in situaties van gedwongen arbeid terechtkomen en uitgebuit 

worden om hun zogenaamde transport- en verblijfskosten af te betalen via slecht betaalde 

jobs. Als gevolg van hun precaire administratieve situatie zijn zij zeer kwetsbaar en bijgevolg 

gemakkelijke slachtoffers van uitbuiting. Het in beslag nemen van de identiteitspapieren 

en/of het dreigen met aangifte bij de immigratie- of politiediensten zijn de voornaamste 

dwangmiddelen die worden gebruikt om druk op de slachtoffers uit te oefenen.469 

Dikwijls maken ook immigranten die aanvankelijk wel beschikten over de nodige legale, 

officiële identiteits-, toegangs- en verblijfsdocumenten en bijgevolg de EU of de 

Schengenruimte volkomen legaal zijn binnengekomen, potentiële slachtoffers van 

mensenhandel uit, als zij na het verstrijken van hun visum in een precaire, illegale 

verblijfstoestand terechtkomen.  
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Gelet op de bovenstaande analyse van de verhouding van mensenhandel tot visummisbruik 

of vervalsing, kan worden besloten dat visumverplichtingen weinig tot niets uithalen in de 

strijd tegen mensenhandel.470 Het risico op uitbuiting hangt daarentegen nauw samen met 

de illegale of illegaal geworden status van de immigrant en de verhoogde economische, 

sociale en politieke kwetsbaarheid die hieruit voortvloeit.471 

In tegenstelling tot het Europese besef dat een gemeenschappelijk en soepeler 

arbeidsmigratiebeleid zich opdringt, om zo de toenemende  illegale immigratie en de 

alarmerende betrokkenheid van de georganiseerde misdaad bij mensensmokkel en –handel 

terug te dringen, zetten vele EU-lidstaten waaronder België hun restrictieve migratiepolitiek 

voort.472 Momenteel is de keuze voor een strikt migratie- of controlebeleid geïnspireerd op 

een algehele, partij-overschrijdende ‘eigen volk eerst’- of ‘eigenbelang eerst’-reflex, 

ingegeven door de vrees dat een meer open migratiepolitiek onze levensstandaard naar 

beneden zou halen of onze cultuur zou ondergraven.473 Daarenboven lijken restrictieve 

migratieregimes onverenigbaar met een vergrijzende geglobaliseerde Westerse wereld die, 

als zij haar welvaart zal willen blijven verzekeren, afhankelijk is van de inzet van 

migrantenarbeid.  

Minder mogelijkheden tot legale migratie als gevolg van een restrictief beleid, in combinatie 

met een toenemende vraag binnen de EU naar goedkope en ongeschoolde 

migrantenarbeiders en sterke push-factoren, dwingen migranten ertoe om via illegale en 

gevaarlijke kanalen te emigreren waardoor zij, gelet op hun precaire en kwetsbare toestand, 

dikwijls ten prooi vallen van mensenhandelaars.474  

Aangaande preventie van mensenhandel zou België moeten voorzien in maatregelen op het 

vlak van migratie, omdat zij de potentiële kracht hebben om mensenhandel substantieel 

naar beneden te halen: enerzijds door een uitbreiding van de mogelijkheden tot legale 

arbeidsmigratie en anderzijds door een structurele verbetering van de sociale- en 

mensenrechten van immigranten in de landen van bestemming. Momenteel zijn er geen 

sporen van het actuele migratiedebat in het Belgische mensenhandelbeleid terug te vinden 

en beperken de preventieve maatregelen zich tot sensibiliseringscampagnes in landen van 

oorsprong, doortocht en bestemming.475 
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Het CGKR schuift eveneens het voeren van een economisch migratiebeleid waarbij 

voldoende controlemechanismen ingebouwd worden om te voorkomen dat migranten in 

uitbuitingsituaties terechtkomen naar voren als één van de mogelijke manieren om 

potentiële slachtoffers uit de handen van criminele exploitanten te houden.476 Dergelijke 

controlemechanismen zijn bijvoorbeeld het LIMOSA-systeem waarover meer in het 

hoofdstuk sociaalrechtelijk pijler. 

Sociaalrechtelijke pijler 

Informalisering van de economie versus de strijd tegen economische uitbuiting 

Aangezien mensenhandel dikwijls gepaard gaat met de uitbuiting van illegaal tewerkgestelde 

personen van vreemde afkomst, maken mensenhandelaars zich in het kader van hun 

uitbuitingspraktijken ook schuldig aan inbreuken op de arbeidswetgeving en zijn ze niet 

geneigd sociale zekerheidsbijdragen te betalen voor de personen die ze tewerkstellen. 

Bijgevolg wordt mensenhandel vaak gelieerd aan zwartwerk en andere vormen van sociale 

fraude.477  

Gelet op de belangrijke controle- en handhavingsfunctie van de inspectiediensten, meer 

bepaald de sociale inspectie en de arbeidsinspectie, kunnen zij een centrale rol spelen bij de 

sociaalrechtelijke aanpak van mensenhandel. Enerzijds kunnen die diensten de vraag naar 

goedkope arbeidskrachten verminderen door strenge en doortastende controles van de 

sociale wetgeving op de arbeidsplaats zelf. Anderzijds kunnen zij bij mogelijke inbreuken 

boetes opleggen die de criminele mensenhandelnetwerken raken in de reden van hun 

bestaan, “de enorme financiële opbrengsten”.478  

Momenteel verplicht de EU-Richtlijn Mensenhandel de lidstaten een beleid te ontwikkelen 

en/of hun beleid te versterken om mensenhandel te voorkomen, onder meer met 

maatregelen die ertoe strekken de vraag, die de voedingsbodem is voor elke vorm van 

uitbuiting, te ontmoedigen en te doen afnemen.479 Zoals hierboven uiteengezet kunnen de 

inspectiediensten ter zake een belangrijke functie vervullen. 

In het kader van een oneerlijke concurrentiestrijd zetten grote ondernemers hele 

constructies van onderaannemingen en/of schijnzelfstandigen op, waarbij buitenlandse 

werkkrachten gedwongen en uitgebuit worden om in onmenselijke omstandigheden te 

werken, zonder dat er expliciet sprake hoeft te zijn van gedwongen arbeid in strikte zin.480 
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De economische uitbuiting in de vorm van arbeidsomstandigheden beneden de menselijke 

waardigheid, is een essentieel onderdeel van de uitbestedingspatronen vanuit legale 

economische sectoren die via economische exploitatie hun loonkost willen drukken. Hierbij 

wordt gebruik gemaakt van systemen van detachering via een ketting van onderaanneming, 

onderaanneming door middel van terbeschikkingstelling via uitzendkantoren en/of 

schijnzelfstandigen. Dikwijls is de dwang die wordt uitgeoefend op de slachtoffers bijzonder 

subtiel en complex.481 

In het kader van economische exploitatie maken georganiseerde mensenhandelnetwerken 

ook dikwijls misbruik van het driemaandelijks verblijfsrecht van EU-onderdanen die geen 

visum hebben met het doel hen hier illegaal te laten werken en uit te buiten tegen 

dumpingprijzen. De bedoelde EU-onderdanen zijn Polen, maar vooral Bulgaren en 

Roemenen, die nog zeker tot 2012 beperkt toegang hebben tot de Belgische 

arbeidsmarkt.482 Dergelijke praktijken vormen, naast de aantasting van de individuele 

rechten van de illegale werknemer, ook een heuse bedreiging voor de uitholling van het 

Belgisch sociaal en economisch stelstel.483 

Aan de economische exploitatie wordt vaak ook de praktijk van koppelbazerij gelinkt. Hierbij 

plaatsen koppelbazen hun illegale werkkrachten bij verschillende ondernemingen, innen zij 

de lonen van de illegalen en betalen slechts een klein deel ervan uit aan hun illegale 

werkkrachten. Daarnaast organiseren de koppelbazen hun vervoer en staan in voor hun 

huisvesting waardoor de slachtoffers in een totale afhankelijkheidspositie terechtkomen.484 

Het vrij verkeer van diensten van toepassing op de onderdanen van de nieuwe lidstaten uit 

Centraal- en Oost-Europa heeft sinds 1 mei 2004, datum van toetreding, gezorgd voor een 

toename van het aantal zelfstandigen. Onder het mom van zelfstandige, of beter gezegd 

schijnzelfstandige, worden de toegangsbeperkingen tot de buitenlandse arbeidsmarkten 

omzeild en de minimale sociale voorwaarden en normen in het gastland met de voeten 

getreden. Deze zelfstandigen vormen een kwetsbare groep arbeidskrachten die makkelijk 

ten prooi vallen aan uitbuiting door hun werkgevers.485  

In deze context wordt ook vaak gebruikt gemaakt van de techniek van illegale 

arbeidsbemiddeling tegen betaling waarbij vennootschappen worden opgericht om 

vervolgens werknemers onder het statuut van zelfstandigen te laten werken zonder dat de 
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betrokken werknemers op de hoogte waren van hun statuut. De opbrengsten van de illegale 

tewerkstelling worden dan vervolgens door de daders witgewassen, bijvoorbeeld via 

stortingen op verschillende bankrekeningen.486 

Ook onderaanneming is een vaak voorkomende techniek bij de tewerkstelling van 

slachtoffers van economische exploitatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de 

mogelijkheid om op een snelle manier werknemers met een bepaalde vaardigheid aan te 

werven tegen een interessante prijs. Naast kostenbesparing is de gemakkelijke afwenteling 

van verantwoordelijkheid op de onderaannemers een aantrekkelijke motivatie. Hoe langer 

de keten van onderaannemers, hoe groter het gevaar wordt voor informaliteit en 

uitbuiting.487 In de strijd tegen grootschalige economische exploitatie via constructies van 

onderaannemingen pleitte het CGKR in haar jaarverslag van 2006 al voor een wet om de 

opdrachtgevers verantwoordelijk te kunnen stellen. Ook de nieuwe EU-Richtlijn 

Mensenhandel suggereert dat de lidstaten de mogelijkheid dienen te overwegen sancties op 

te leggen aan iedereen die diensten, van welke aard ook, laat verrichten door iemand in de 

wetenschap dat deze persoon slachtoffers van mensenhandel is. Daarbij voegt de Richtlijn 

Mensenhandel eraan toe dat deze ruimere strafbaarstelling zou kunnen gelden voor het 

gedrag van werkgevers van legaal verblijvende onderdanen van derde landen en burgers van 

de Unie, en voor gebruikers van seksuele diensten van een slachtoffer van mensenhandel, 

ongeacht hun nationaliteit.488  

Sinds 1 april 2007 is het landoverschrijdend informatiesysteem ten behoeve van 

migratieonderzoek, kortweg LIMOSA, bij de sociale administratie ingevoerd.489 Het betreft 

een monitoring van buitenlandse tewerkstelling in België in het kader van het vrij verkeer 

van diensten en goederen om fraude en misbruik op het niveau van arbeidsvoorwaarden en 

sociale zekerheidsvoorwaarden tegen te gaan. In de praktijk dient elke buitenlandse 

werkgever die buitenlandse werknemers tewerkstelt, alsook elke buitenlandse zelfstandige 

en stagiair, elektronische aangifte te doen van deze arbeid.490 Dit systeem blijkt een efficiënt 

middel te zijn om schijnzelfstandigheid als gevolg van het vrij verkeer van diensten te 

voorkomen. Tevens laat het toe sociale fraude en dumpingpraktijken te bestrijden.491 Ook de 
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Internationale Arbeidsorganisatie verwijst in haar rapport naar het LIMOSA-systeem als 

voorbeeld van een “good practice”.492  

Er bestond reeds een aangifte binnen het DIMONA-project voor personen die ongeacht hun 

nationaliteit als werknemer zijn tewerkgesteld. De onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, 

kortweg DIMONA, is een elektronisch bericht waarmee de werkgever de Rijksdienst voor 

Sociale Zekerheid ervan op de hoogte brengt dat hij een werknemer aanwerft of dat een 

werknemer zijn onderneming verlaat.493 

Daarnaast is er ook een uitgebreide reglementering voor detacheringsbureaus die 

belangrijke garanties biedt om misbruiken tegen te gaan. Helaas wordt deze reglementering 

in de praktijk vaak omzeild door bijvoorbeeld buitenlandse detacheringsbureaus in te 

schakelen, die aan minder strenge controle-eisen worden onderworpen.494  

Gelet op het grensoverschrijdend karakter van bovenstaande illegale complexe en dikwijls 

moeilijk te ontmantelen praktijken verdient het de voorkeur dat Europa ter zake als één 

persoon handelt. Een efficiëntere samenwerking tussen de verschillende sociale en fiscale 

inspectiediensten van de lidstaten aan de hand van samenwerkingsakkoorden en een 

uniforme gedragscode of nog beter de oprichting van een Europese sociale inspectiedienst, 

transnationale databanken, en een Europees LIMOSA-systeem zouden goede 

werkinstrumenten zijn om de informalisering van de economie tegen te gaan en potentiële 

slachtoffers te beschermen tegen een mogelijke uitbuiting.495 

Op nationaal niveau zijn het CGKR en de Interdepartementale Coördinatiecel ter bestrijding 

van mensensmokkel en mensenhandel al jaren pleitbezorger voor de invoering van een wet 

met betrekking tot de medeverantwoordelijkheid van de opdrachtgevers in het kader van 

mensenhandel met het oog op economische uitbuiting. Dergelijke wet zou immers de 

grootschalige economische exploitatie van constructies van onderaannemingen aan banden 

kunnen leggen.496 Ter zake werd inspiratie gezocht in de bouwsector waar reeds 

maatregelen bestaan die gebaseerd zijn op het principe van burgerrechtelijke hoofdelijke 

aansprakelijkheid. Dergelijke aanbeveling ligt in lijn met artikel 18, 4e lid van de nieuwe EU-

Richtlijn Mensenhandel. Die bepaling moedigt lidstaten aan maatregelen te nemen teneinde 

het gebruik van diensten – die een exploitatie uitmaken in de zin van mensenhandel – 

strafbaar te stellen. Nu in het voorstel van resolutie betreffende de strijd tegen 

mensenhandel een oproep wordt gedaan aan de lidstaten om na te gaan of een wet 
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aangaande de medeverantwoordelijkheid van opdrachtgevers in het kader van 

mensenhandel met het oog op economische uitbuiting, mogelijk is, lijken de Belgische 

beleidsmakers heil te vinden in de bovenstaande aanbeveling van de EU-Richtlijn 

Mensenhandel.497 

Het is evenwel belangrijk niet te vallen voor de verleiding om zwartwerk te overladen met 

labels van mensenhandel. Conform de Belgische wetgeving vereist economische exploitatie 

geen dwangelement, dit in tegenstelling tot de internationaalrechtelijke en Europese 

tegenhangers waar dwang een kernelement uitmaakt van de definitie.  Het volstaat echter 

iemand aan te werven in een ondragelijke toestand of zoals de wet het omschrijft “in 

omstandigheden in strijd met de menselijke waardigheden”. Maar door de  veel te ruime 

definitie van mensenhandel met het oog op economische uitbuiting bestaat de verleiding 

om bijvoorbeeld een Pool die volledig vrijwillig naar België komt werken tegen een loon dat 

beduidend minder is dan de Belgische maatstaf maar wel veel competitiever is dan zijn 

Poolse evenknie, als slachtoffer van mensenhandel te bestempelen gelet op de sociale 

dumping. Rekening houdend met het feit dat sociale dumping die vrijwillig is aangegaan niet 

gelijk is aan uitbuiting en dit kenmerkend is in een geglobaliseerde wereld, verdient het de 

voorkeur het dwangelement een plek te geven in de Belgische definitie van economische 

uitbuiting en duidelijk af te lijnen wat tewerkstelling in mensenonwaardige omstandigheden 

inhoudt. In dit kader kan het aangewezen om zoals in Nederland rekening te houden met het 

loon van het land van herkomst.498 

Prostitutieproblematiek 

Punt 14 van de preambule van de EU-Richtlijn Mensenhandel bepaalt dat slachtoffers van 

mensenhandel moeten worden beschermd tegen vervolging en bestraffing wegens strafbare 

feiten op grond van de prostitutiewetgeving. Tegelijk verplicht de Richtlijn de lidstaten om 

een beleid te ontwikkelen en/of hun beleid te versterken ter voorkoming van 

mensenhandel, onder meer door, aan de hand van onderzoek, maatregelen te ontwikkelen 

die het risico op slachtofferschap van mensenhandel verminderen.499 Het onderzoek naar de 

haalbaarheid van Europese kwaliteitslabels in de strijd tegen mensenhandel, waarover 

hieronder meer, past dan ook goed in de filosofie van de Richtlijn. Tot slot roept artikel 18, 

4e lid van de EU-Richtlijn Mensenhandel de lidstaten op te voorzien in maatregelen 

houdende strafbaarstelling van het gebruikmaken van diensten die het voorwerp zijn van 

uitbuiting, in de wetenschap dat de betrokkene het slachtoffer is van mensenhandel. 
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Gelet op bovenstaande bepalingen dient de problematische relatie tussen mensenhandel en 

prostitutie onder de loep genomen te worden. Zoals in de meeste Europese landen is 

prostitutie zelf in België niet strafbaar, maar wel de uitbuiting ervan. Desalniettemin wordt 

vaak slechts opgetreden als de prostitutie gepaard gaat met andere criminele activiteiten of 

als er overlast mee gemoeid gaat. In feite wordt er dus een gedoogbeleid gevoerd ten 

aanzien van vrijwillige prostitutie.  

Als gevolg van de afwezigheid van dwang in de Belgische mensenhandeldefinitie, bestaat in 

het kader van prostitutie het gevaar dat het vervoeren, overbrengen of huisvesten van een 

persoon met het oog op prostitutie of seksuele dienstverstrekking zal bestempeld worden 

als mensenhandel, zelfs als deze diensten geïnformeerd en consensueel zijn. Omdat 

beleidmakers geneigd zijn het prostitutiebeleid automatisch te linken aan en dus gelijk te 

stellen met het mensenhandelbeleid, voeren zij, onder het mom van bestrijding van 

mensenhandel, in de praktijk strijd tegen niet-gedwongen prostitutie, tegen overlast, of 

tegen immigratie.500 

Het is belangrijk om een duidelijk onderscheid te maken tussen de prostitutiesector an sich 

en de prostitutiesector die getroffen wordt door mensenhandel. Een prostitutiebeleid dat 

een positieve bijdrage kan leveren aan de strijd tegen mensenhandel vertrekt vanuit twee 

primaire doelstellingen. Ten eerste de kwetsbaarheid voor uitbuiting verminderen door de 

positie, meer bepaald het statuut van de prostituee, te verbeteren. De tweede doelstelling 

bestaat erin de focus te richten op de echte gevallen van uitbuiting en mensenhandel, en dit 

door een duidelijker onderscheid te maken met de niet-uitbuitende vormen van 

prostitutie.501 Met het oog op de realisatie van deze doelstellingen en de creatie van een 

duidelijke scheiding tussen enerzijds de malafide prostitutiesector waarbinnen 

mensenhandel floreert en anderzijds de bonafide prostitutiesector die gekenmerkt wordt 

door niet-uitbuitende en niet-dwingende vormen van seksuele dienstverlening, zijn er twee 

alternatieven mogelijk: legalisering of regulering.502 
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Legalisering van de bonafide prostitutiesector 

Niet alle prostituees zijn het slachtoffer van mensenhandel. Sommigen kiezen vrijwillig voor 

het beroep. Sinds enkele jaren klinkt bij deze prostituees de roep voor sociale bescherming, 

of veeleer voor een betere bescherming tegen hun risicovolle leefsituatie. Ze vragen een 

erkenning van het beroep en daarbij aansluitend een sociaal statuut met aangepaste 

arbeidsvoorwaarden en voldoende sociale bescherming.503 

De optie van legalisering van de bonafide prostitutiesector steunt op de idee dat niet alle 

vormen van prostitutie gekoppeld zijn aan uitbuiting. Een beleid dat de niet-uitbuitende, 

enkel op winst gerichte vormen van prostitutie niet strafbaar stelt en de meerderjarige 

seksuele diensten- of prestatieverstrekker dezelfde rechten toekent als andere burgers, 

draagt bij tot twee belangrijke realisaties.504 Enerzijds erkent een dergelijke politiek het 

fundamentele recht op zelfbeschikking van het individu en komt bijgevolg tegemoet aan de 

vereiste, opgenomen in de EU-Richtlijn Mensenhandel, om in alle geval de grondrechten te 

eerbiedigen.505 Anderzijds wordt het via de invoering van een duidelijk onderscheid tussen 

de legale bonafide prostitutiesector en de malafide met mensenhandel verweven 

prostitutiesector mogelijk om de echte uitbuiters en mensenhandelaars binnen het 

prostitutiemilieu uit te schakelen. 

Legalisering biedt het grote voordeel dat prostituees gestimuleerd worden om toe te treden 

tot de bonafide sector waardoor zij enerzijds een statuut als zelfstandige of werknemer 

kunnen verwerven en anderzijds van sociale zekerheidsrechten en dito bescherming kunnen 

genieten. Op die manier wordt de kans groter dat gelegaliseerde prostituees afstand nemen 

van de malafide sector en dat de werkelijke uitbuitingsvormen aan het licht komen. Door 

daarenboven de bonafide uitbaters de rechtszekerheid te bieden die met legale 

bedrijfsvoering gepaard gaat, vergroot de kans dat de malafide marktaandeel slinkt.506  

Het Belgisch prostitutiebeleid probeert een evenwicht te vinden tussen 3 stromingen: de 

abolitionistisch geïnspireerde strafrechtelijke verbodsbepalingen, het gedoogbeleid en de 

verschillende gemeentelijke reglementeringen.507 
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De wettelijke bepalingen zijn in overeenstemming met de Overeenkomst ter bestrijding van 

de handel in mensen en van de exploitatie van een anders prostitutie, ondertekend te New 

York op 21 maart 1950, goedgekeurd door België in 1965.508 Hierdoor werden alle regels en 

wetgevingen die bestonden rond prostitutie afgeschaft. Niettemin weerspiegelt deze VN-

Overeenkomst een zuiver abolitionistische benadering rond prostitutie en vereist ze dat elke 

vorm van exploitatie strafbaar wordt gesteld, ongeacht de vorm waarin deze plaatsvindt en 

zelfs in geval van vrije (geïnformeerde) wilskeuze in hoofde van de prostituee. Dat leidde tot 

de paradoxale situatie dat het feit iemand dat iemand als prostituee werkt niet strafbaar is, 

in tegenstelling tot alle aspecten die verband houden met het werken als prostituee, hetzij 

als zelfstandige (reclame maken, verhuur van kamers om seksuele diensten te leveren), 

hetzij onder gezag en leiding van een exploitant.509 In 1995 werd deze strekking bevestigd 

door de wetten rond mensenhandel, naderhand aangepast in 2005. 

In België is prostitutie niet officieel erkend. Prostitutie op zichzelf is niet strafbaar, maar wel 

de exploitatie ervan, zelfs als dit met de toestemming van de betrokken persoon gebeurt.  

Vanuit abolitionistich oogpunt is het bovendien verboden dat besturen reglementen in 

voeren voor de uitoefening van de prostitutie, met uitzondering van reglementen die de 

goede zeden moeten beschermen of de overlast beperken die op gemeentelijk niveau 

worden opgesteld. Door dit abolitionistisch kader heeft een prostituee recht op alle sociale 

rechten die aan andere beroepen worden toegekend. Dat zorgt voor problemen omdat 

prostitutie niet kan worden geregeld en dus leidt tot dubieuze, vaak illegale, statuten.510 In 

de meeste gemeenten wordt evenwel een gedoogbeleid gevoerd voor de (zichtbare) 

prostitutie. Er is zelfs eerder sprake van een reguleringssysteem, waarbij prostituees worden 

ingeschreven als diensters en zo gekoppeld worden aan de horecawetgeving. Het gevaar 

bestaat dat er een verschuiving komt naar de minder zichtbare en dikwijls gewelddadiger 

vorm van prostitutie. Gezien de hiërarchie van de wetgeving en de tegenspraak in de praktijk 

zit men dus uiteindelijk in een grijze zone.511 

Hoewel het federale regeerakkoord van juli 2003 pleitte voor een verbetering van de 

prostituees en daarbij stipuleerde dat komaf moest worden gemaakt met hun sociale en 

juridische onzekerheid. Ondanks verschillende wetsvoorstellen ter zake, is er vandaag 
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helemaal geen sprake van een gelegaliseerde prostitutiemarkt.512 Rekening houdend met de 

Mensenhandelwet die de exploitatie van prostitutie strafbaar stelt en de abolistionistische 

aanpak waartoe België als gevolg van de ratificatie van de VN-Overeenkomst van 1950 is 

gehouden, lijkt er geen bereidheid onder de Belgische politici te bestaan om de uitbating van 

niet-problematische volwassenprostitutie te legaliseren.513  

Zelfregulering aan de hand van kwaliteitslabels? 

Gelet op de criminaliseringstendens vervat in de Richtlijn Mensenhandel ten opzichte van 

personen die bewust gebruik maken van onder meer seksuele diensten geleverd door een 

slachtoffer van mensenhandel en rekeninghoudend met bovenstaand betoog dat 

legalisering in België op korte termijn geen opties is, verdient de tweede mogelijkheid, i.e. 

zelfregulering van de prostitutiemarkt enige aandacht.514   

Hierboven werd al gewag gemaakt van de gemeentelijke reglementen en 

politieverordeningen. Dergelijke vorm van regulering, meer bepaald overheidsregulering lijkt 

om verschillende redenen niet bevredigend. Enerzijds zijn deze gemeentelijke 

reglementeringen niet coherent en van wisselende aard aangezien zij afhankelijk zijn van de 

fluctuaties in het gemeentelijk beleid en lokaal vervolgingsbeleid.515 Anderzijds is aan 

dergelijke overheidsreglementen geen sociale bescherming gekoppeld.516 

Een betere en aanvaardbaardere vorm van regulering zou erin kunnen bestaan dat het 

bonafide deel van de prostitutiemarkt zichzelf kwaliteitsnormen oplegt en tegelijk instaat 

voor de controle en handhaving ervan. Een kwaliteitslabel zou erop neerkomen dat er een 

instelling wordt gecreëerd waar consensuele seksuele diensten worden verleend door 

volwassenen, dat de garantie bestaat dat de toestemming van de prostituee niet ingegeven 

is door betalingen, dat minimumlonen worden gerespecteerd, dat werknemers het recht 

hebben om klanten te weigeren enz. Een groot voordeel van dit systeem is dat degenen die 
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zich niet aan de regels houden zichtbaar worden met als gevolg een betere identificatie van 

situaties van uitbuiting en mensenhandel.517 

Een systeem van kwaliteitslabels zou de prostituee bescherming moeten bieden, de 

rechtsonzekerheid wegnemen, de veiligheid garanderen, en de prostitutie vrijwaren van 

allerlei vormen van randfenomenen zoals mensenhandel en uitbuiting. De kwaliteitslabels 

zouden de werkomstandigheden en de levenscondities moeten verbeteren en samengaan 

met enerzijds een gedoogbeleid van de parketten ten aanzien van degenen die zich aan de 

afspraken houden en anderzijds het voeren van een scherp prohibitief beleid tegen elke 

vorm van uitbuiting, excessen en sociale overtredingen.518  

Zelfregulering aan de hand van kwaliteitslabels in combinatie met een daarop geënt 

strafrechtelijk gedogen van de bonafide, m.a.w. niet-problematische want op geïnformeerd 

consensualisme en rechtsbescherming van de seksuele dienstverstrekker gesteunde, 

prostitutiemarkt sorteert enerzijds een gunstig effect in termen van preventie van 

mensenhandel en bevordert anderzijds daadwerkelijke repressie van het malafide 

prostitutiemilieu.519  

Strafrechtelijke pijler 

Dwangelement: constitutief bestanddeel versus verzwarende omstandigheid 

Artikel 2, 1e lid van de EU-Richtlijn Mensenhandel omschrijft mensenhandel als: 

“het werven, vervoeren, overbrengen, huisvesten of opnemen van personen, daaronder 

begrepen de wisseling of overdracht van de controle over deze personen, door dreiging met 

of gebruik van geweld of andere vormen van geweld, door ontvoering, bedrog, misleiding, 

machtsmisbruik of misbruik van een kwetsbare positie of het vertrekken of in ontvangst 

nemen van betalingen of voordelen, teneinde de instemming van een persoon te verkrijgen 

die controle heeft over een andere persoon, ten behoeve van uitbuiting.” 

Uit deze definitie komen duidelijk, zoals reeds voordien het geval was op internationaal en 

Europees niveau, drie constitutieve bestanddelen naar voren, namelijk een 

bewegingselement, een dwangelement en een uitbuitingselement. 

In de Belgische wetgeving is het daarentegen niet vereist dat er een element van dwang of 

onvrijheid aanwezig is opdat er sprake zou zijn van mensenhandel. Om op grond van artikel 
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433quinquies Sw. met het misdrijf mensenhandel bestraft te worden zijn enkel twee 

kernelementen vereist, namelijk een bewegings- en uitbuitingselement. Voor de 

strafbaarheid op zich wordt dus niet vereist dat de mensenhandel gepaard gaat met het 

gebruik van listige kunstgrepen, geweld, bedreigingen of enige andere vorm van dwang of 

misbruik van de bijzonder kwetsbare positie van het slachtoffer. Deze modi operandi 

worden gecategoriseerd onder de verzwarende omstandigheden die er enkele toe leiden dat 

de mensenhandel strenger bestraft wordt.520 

De Deskundigengroep Mensenhandel beklemtoonde reeds in zijn eindrapport van 2004 dat 

er niet louter op het bewegings- of uitbuitingselement moet worden gefocust maar dat de 

lidstaten zich vooral moeten richten op de gedwongen arbeid of diensten, de slavernij of 

andere uitbuitingspraktijken.521 Ook de nieuwe EU-Richtlijn Mensenhandel, grotendeels 

geïnspireerd op het Verdrag van Warschau van de Raad van Europa dat op zijn beurt bezield 

werd door het eindrapport van de Deskundigengroep Mensenhandel, bestempelt dwang en 

onvrijheid opnieuw als een wezenskenmerk van mensenhandel. Aangezien ingevolge de EU-

Richtlijn Mensenhandel bij gebrek van dwang of onvrijheid niet kan worden gesproken van 

mensenhandel, stelt zich de vraag of de Belgische wetgever in navolging van een correcte 

implantatie van deze Richtlijn zich ook niet dient te bezinnen over een effectieve opname 

van het dwangelement in zijn mensenhandeldefinitie.  

De Belgische wetgever verdedigt zich met het argument dat de internationale en Europese 

mensenhandeldefinities slechts minimumnormen naar voor schuiven, en hem niets belet om 

verder te gaan en een ruimere definitie te hanteren.522 Daarenboven stipuleert de Memorie 

van toelichting dat het niet weerhouden van dwang of onvrijheid als constitutief element 

van het misdrijf mensenhandel wordt gecompenseerd door voorgenomen of daadwerkelijke 

uitbuiting als nieuw bestanddeel toe te voegen in de strafbaarstelling van het misdrijf.523 

Jammer genoeg laat de wetgever echter na een duidelijke omschrijving te geven van wat 

onder voorgenomen of daadwerkelijke uitbuiting moet worden verstaan en evenmin blijkt 

uit de wettekst van artikel 433quinquies dit effectief een constitutief bestanddeel van het 

misdrijf mensenhandel uitmaakt. Evenwel kan noch uit het gebrek aan toestemming van het 

slachtoffer, noch uit de aanwezigheid van dwang, geweld, bedreigingen of het feit dat 

misbruik werd gemaakt van de bijzonder kwetsbare positie van het slachtoffer worden 

afgeleid dat er sprake is van voorgenomen of daadwerkelijke uitbuiting. Na eliminatie van 

bovenstaande interpretaties blijft slecht nog één mogelijke visie over: deze waarbij onder 
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voorgenomen of daadwerkelijke uitbuiting dient te worden verstaan dat men uit de 

mensenhandelactiviteit profijt probeert te halen of dat er profijt mee wordt gedaan.524  

Daar waar winstoogmerk nu net een kenmerk is van mensensmokkel en niet van 

mensenhandel, wordt het desalniettemin door de Belgische wetgever als bestanddeel van 

de strafrechtelijke mensenhandeldefinitie aangemerkt. Dit alles in acht genomen voldoet 

artikel 433quinques Sw. niet als implementatiebepaling voor het VN-Protocol of de EU-

Richtlijn Mensenhandel, aangezien beide instrumenten de lidstaten ook verplichten tot 

strafbaarstelling van mensenhandel bij afwezigheid van winstoogmerk.525 

Zich o.a. bewust zijnde van het feit dat omwille van het ontbreken van het dwangelement in 

de Belgische Mensenhandelwet het gevaar erin bestaat dat er een ideologische verwatering 

is van het mensenhandelconcept naar een uitbuitingsconcept, dienden de dames Nahima 

Lanjri, Sonja Becq en Leen Dierick op 30 oktober 2010 een voorstel van resolutie in over de 

strijd tegen de mensenhandel.526 Hierin vragen zij dat de Federale Regering in de 

Mensenhandelwet voortaan rekening houdt met het concept van dwang.527  

Mensenhandel met het oog op seksuele exploitatie beperkt tot prostitutie en 

kinderpornografie 

Conform artikel 2, 3e lid van de EU-Richtlijn Mensenhandel dient onder mensenhandel met 

het oog op seksuele exploitatie te worden verstaan “uitbuiting van prostitutie van anderen 

met inbegrip van andere vormen van seksuele uitbuiting”.  

Dit in tegenstelling tot de Belgische invulling van het begrip mensenhandel met het oog op 

seksuele exploitatie die zich beperkt tot de uitbuiting van ontucht of prostitutie en 

kinderpornografie.528  

Het gevolg van deze beperkte definitie is dat er gevallen voorkomen die eigenlijk zouden 

moeten bestraft worden als mensenhandel maar buiten de opsomming van seksuele 

exploitatie vallen. Zo kan er bijvoorbeeld gedacht worden aan exploitatie in de 

volwassenpornografie.529 Dit probleem werd al in verschillende rapporten aangekaart en in 

het rapport van de NGO Human Rights without Frontiers International over mensenhandel in 
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België werd een aanbeveling gesuggereerd om de definitie van seksuele exploitatie uit te 

breiden naar alle vormen van seksuele uitbreiding.530 Ook het CGKR pleitte in zijn jaarverslag 

van 2007 reeds voor een uitbreiding in die zin.531 

Om enerzijds in overeenstemming te zijn met de toen heersende Europese normen en 

anderzijds alle situaties waarin sprake is van mensenhandel met het oog op seksuele 

uitbuiting daadwerkelijk te kunnen vervolgen, diende Mevrouw Nahima Lanjri in 2009 een 

wetsvoorstel in teneinde de definitie van mensenhandel uit te breiden tot seksuele 

uitbuiting.532 Ook in het voorstel van resolutie over de strijd van mensenhandel van 8 

oktober 2010 wordt een oproep aan de Federale Regering gedaan om te onderzoeken of een 

uitbreiding van de wet naar al de uitbuitingsvormen van seksuele exploitatie aangewezen 

is.533 Deze initiatieven kunnen enkel worden toegejuicht, des te meer daar de Belgische 

wetgeving dan eindelijk een stapje dichter komt bij de overal gehanteerde internationale en 

Europese mensenhandeldefinitie. 

Te ruim toepassingsgebied? 

Heel wat rechtspractici spuiden hun kritiek over het te ruime toepassingsgebied van de 

Belgische mensenhandeldefinitie. Vooral de opname van de uitbuitingsvormen exploitatie 

van bedelarij en het dwingen van een persoon om deze een wanbedrijf of misdaad te laten 

plegen, riepen heel wat vragen op.  

Wat de exploitatie van bedelarij betreft werd er eerst en vooral opgeworpen dat de 

exploitatie van bedelarij in feite neerkomt op economische uitbuiting en aldus zonder 

problemen aangepakt kon worden met behulp van artikel 433quinquies, § 1, 3° Sw. dat 

mensenhandel met het oog op de exploitatie van arbeid of diensten strafbaar stelt.534 Een 

separate strafbaarstelling was met andere woorden overbodig. Bovendien werd aangevoerd 

dat in geen enkele internationale discussie mensenhandel met het oog op exploitatie van 

bedelarij aan de orde werd gesteld en dat geen enkel internationaal rechtsinstrument tot de 

separate strafbaarstelling ervan oproept, uitgezonderd wanneer het minderjarigen 

betreft.535  
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Deze laatste redenering is vandaag achterhaald, gezien de EU-Richtlijn Mensenhandel 

gedwongen bedelarij voortaan in haar toepassingsgebied opneemt. Conform de Richtlijn 

moet onder gedwongen bedelarij, een vorm van gedwongen arbeid of dienstverlening in de 

zin van IAO-Verdrag nr. 29 uit 1930 betreffende de gedwongen en verplichte arbeid, worden 

verstaan. Uitbuiting van bedelarij, met inbegrip van het voor bedelarij inzetten van 

afhankelijke personen die het slachtoffer zijn van mensenhandel valt dus alleen onder de 

definitie van mensenhandel als alle elementen van gedwongen arbeid en dienstverlening 

voorhanden zijn.536 

Ook de uitbuitingsvorm mensenhandel met het oog op het dwingen van personen om een 

misdaad te plegen bleef niet gespaard van enige commentaar. Enerzijds werd opgeworpen 

dat een dergelijk fenomeen aan de hand van de regels inzake mededaderschap kon worden 

bestreden en anderzijds werd de idee verafschuwd dat deze extra strafbaarstelling 

hoofdzakelijk bedoeld was om efficiënter en repressiever te kunnen optreden tegen zij die 

gebruik maken van kwetsbare en gemakkelijk vervangbare personen om voor hun rekening 

misdrijven te plegen.537 

In tegenstelling tot deze overtuigende contra-argumenten viseert de nieuwe EU-Richtlijn 

Mensenhandel van nu af aan ook de uitbuitingsvorm exploitatie van strafbare activiteiten in 

zijn artikel 2, 2e lid. De Richtlijn omschrijft uitbuiting van criminele activiteiten als uitbuiting 

van mensen bijvoorbeeld om zich bezig te houden met zakkenrollen, winkeldiefstal, 

drugshandel en soortgelijke strafbare feiten waarmee financieel gewin gemoeid is.538  

Slachtofferbejegening: slachtofferstatuut toe aan een update 

Quid pro quo versus loskoppeling 

Sinds de Deskundigengroep Mensenhandel van de Europese Commissie in haar eindrapport 

het belang benadrukte van de integratie van het mensenrechtenperspectief voor de 

ontwikkeling van een effectieve aanpak van mensenhandel, gevolgd door de Raad van 

Europa die in haar Mensenhandelverdrag eveneens uitging van een mensenrechtelijke 

benadering, is er een duidelijke tendens merkbaar om inzake mensenhandelbeleid de 

bescherming van de mensenrechten voorop de stellen.539 Ook de nieuwe EU-Richtlijn 
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Mensenhandel bepaalt dat er moet worden uitgegaan van een geïntegreerde en op 

mensenrechten gebaseerde aanpak in de strijd tegen mensenhandel.540 

Centraal stond hier weer de mensenrechtenbenadering wat inhield dat een slachtoffer van 

mensenhandel in de eerste plaats gezien wordt als iemand van wie de fundamentele 

mensenrechten op ernstige wijze werden geschonden en pas op de tweede plaats als een 

mogelijke getuige of als informatieverstrekker in een juridische procedure tegen 

mensenhandelaars. Het feit van de individuele mensenrechtenschendingen op zichzelf 

impliceerde al een specifiek beschermingsstatuut en moest bijgevolg volledig losstaan van 

iedere vorm van verplichte samenwerking met politionele en gerechtelijke overheden. Dit 

om iedere vorm van instrumentalisering van het slachtoffer tegen te gaan, gezien een 

dergelijk verplichte samenwerking kon worden gezien als een tweede uitbuiting.541 

Jammer genoeg weerspiegelt deze groeiende internationale consensus zich voorlopig niet in 

het Belgisch beleid waar het beschermingsstatuut voor slachtoffers van mensenhandel 

automatisch gekoppeld wordt aan medewerking met de gerechtelijke autoriteiten en de 

afgifte en verlening van de verschillende verblijfstitels parallel lopen met de vooruitgang van 

de gerechtelijke procedure.542 De mogelijkheid om een verblijfstitel te verkrijgen wordt niet 

gezien als een basisrecht, maar wel als een prikkel voor de slachtoffers om hen ertoe te 

bewegen verklaringen af te leggen of klacht in te dienen. Dergelijke soort ruilhandel, ook wel 

het quid pro qo-systeem genoemd, probeert een evenwicht te vinden tussen het belang dat 

de staat heeft bij een succesvol gerechtelijk optreden tegen mensenhandel en de 

bescherming van de slachtoffers zelf. 

Beleidsmakers maken bezwaar tegen een loskoppeling, omdat ze vrezen voor een enorme 

toename van het aantal meldingen door valse slachtoffers en een toename van het aantal 

valse verklaringen. De eerste Deskundigengroep Mensenhandel weerlegt deze vrees en stelt 

dat juist, in een dergelijk conditio sine qua non beschermingssysteem, de afgedwongen 

medewerking met politie en gerechtelijke overheden (in ruil voor verblijfsdocumenten) kan 

leiden tot onoprechte en valse verklaringen, wat misbruik van het slachtofferstatuut in de 

hand werkt.543 

Beide systemen vertrekken vanuit een totaal verschillende filosofie. Het Belgisch quid pro 

qo-systeem tracht de medewerking van de slachtoffers te bereiken aan de hand van beloftes 

van tijdelijk of permanent verblijf. In tegenstelling tot de internationaal en Europese 
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vooropgestelde loskoppeling waarbij men de medewerking tracht te bereiken via een 

vertrouwensrelatie die gradueel met het slachtoffer wordt opgebouwd.544 

In punt 18 van de preambule van de nieuwe Europese Richtlijn Mensenhandel wordt 

bepaald dat bijstand en ondersteuning aan iemand moeten worden verleend zodra er een 

op redelijke gronden gebaseerde aanwijzing is dat hij het slachtoffer is geworden van 

mensenhandel, ongeacht diens bereidheid om als getuige op te treden.545 Hieruit volgt met 

andere woorden dat de Richtlijn de lidstaten oplegt te voorzien in een loskoppeling van het 

beschermingsstatuut van de verplichte medewerking. Zodoende zal ook het Belgisch 

slachtofferstatuut moeten worden aangepast zodat het uiterlijk tegen 6 april 2013 voldoet 

aan de implementatie van de desbetreffende Richtlijn. 

De Richtlijn Mensenhandel stelt ook dat aan het verlenen van bijstand en ondersteuning van 

slachtoffers die niet legaal op het grondgebied van de betrokken lidstaat verblijven, ten 

minste tijdens de bedenktermijn, geen voorwaarden mogen worden verbonden.546 Ook met 

betrekking tot deze Europese verplichting wringt ten opzichte van het Belgisch 

slachtofferbeleid het schoentje. Om in België aanspraak te kunnen maken op het 

beschermingsstatuut van mensenhandel dienen al van in het begin drie cumulatieve 

voorwaarden vervuld te worden, met name het contact met de vermoedelijke daders 

verbreken, zich laten begeleiden door een gespecialiseerd en erkend onthaalcentrum voor 

slachtoffers van mensenhandel en het meerwerken met de gerechtelijke overheden. In het 

licht van de Europese Richtlijn zal België, toch zeker wat betreft de reflectieperiode van 45 

dagen, moeten evolueren naar een “onvoorwaardelijke” bijstand en ondersteuning van 

illegale slachtoffers van mensenhandel. 

Bovenstaande bepalingen in acht genomen, is de vraag in het voorstel van resolutie over de 

strijd van de mensenhandel om te onderzoeken of de ontwikkeling van een systeem van 

objectief slachtofferschap opportuun is, een “good practice” die aanleunt bij de filosofie van 

de EU-Richtlijn Mensenhandel.547 

Nieuw slachtofferprofiel: win-win-situatie  

Het profiel van slachtoffers van mensenhandel is veranderd.  

Meisjes die van Bulgarije naar België worden gerekruteerd als prostituee weten dikwijls 

waaraan ze beginnen. Waar vroeger slachtoffers van mensenhandel en dan in het bijzonder 

slachtoffers van seksuele exploitatie veel te maken hadden met dwang en geweld, hebben 

criminele mensenhandelnetwerken geleerd dat werken met gemotiveerde mensen hen veel 
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verder brengt. Gelet op het gewijzigde profiel van slachtoffers van mensenhandel en de 

lerende criminele organisaties is het Belgisch beschermingsstatuut voor slachtoffers van 

mensenhandel dat gesteund is op samenwerking met het gerecht, dringend aan een update 

toe. Dergelijke slachtoffers hebben er namelijk geen baat bij om hun uitbuiters aan te geven, 

ongeacht of ze er al dan niet van bewust zijn dat ze worden uitgebuit, daar ze zichzelf 

profileren als in een win-win-situatie.548 Daarenboven bevinden deze Bulgaarse meisjes zich 

in een legale verblijfssituatie, wat het slachtofferstatuut mensenhandel voor hen nog minder 

aantrekkelijk maakt. 549  

Ook in de context van economische exploitatie is er vandaag dikwijls sprake van een win-

win-situatie. Slachtoffers krijgen het aanbod waarbij ze vanuit hun perspectief veel meer 

kunnen verdienen dan in hun land van herkomst.550 Naar Westerse normen betekent dit 

echter dat ze aan dumpingprijzen komen werken en vertaalt dit zich in de praktijk dat 

slachtoffers zwichten voor de mogelijke baten en zichzelf niet als slachtoffer van 

mensenhandel beschouwen.551  

Binnen de Europese Commissie werden er al discussies gevoerd teneinde de Europese 

Richtlijn inzake een verblijfstitel voor slachtoffers van mensenhandel aan te passen en 

daarbij te vertrekken van twee verschillende modellen: met en zonder verplichting tot 

medewerking met het gerecht. Naast een verblijfsvergunning voor slachtoffers die 

meewerken met justitie zou eveneens een verblijfsvergunning kunnen worden uitgereikt aan 

slachtoffers die als dusdanig geïdentificeerd worden door een slachtoffercentrum.552 Dit ligt 

in het verlengde van de discussies die gevoerd worden in de Europese Deskundigengroep 

over de verplichting tot samenwerking met justitie.553 

Een bijzonder zwak punt in het Belgisch model inzake slachtofferstatuut is wanneer een 

dossier zonder gevolg wordt geklasseerd en het slachtoffer daarbij geen enkele schuld treft. 

In dergelijk geval kan het slachtoffer van mensenhandel namelijk geen aanspraak maken op 

het systeem tot het verkrijgen van een permanente verblijfsvergunning. Enkel via de 

officieuze stopprocedure kan het slachtoffer op grond van humanitaire overwegingen een 

verblijfsvergunning krijgen op voorwaarde dat hij twee jaar in begeleiding is geweest bij een 
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gespecialiseerd opvangcentrum.554 Om hieraan tegemoet te komen werd in het voorstel van 

resolutie van 8 oktober 2010 over de strijd tegen de mensenhandel gevraagd om de 

mogelijkheid na te gaan van een Europees beschermingsstatuut, wat helemaal in de lijn ligt 

met de slachtoffergeïnspireerde benadering van de EU-Richtlijn Mensenhandel.555  
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CONCLUSIE 

De strijd tegen mensenhandel is er een van jonge makelij. In de beginjaren vervulde België 

met zijn multidisciplinaire benadering een voortrekkersrol in het mensenhandelbeleid.  

Naar verloop van tijd groeide ook het Europese besef dat een dergelijke 

grensoverschrijdende problematiek het best op grotere schaal werd aangepakt. In 2002 

werd met het EU-Kaderbesluit Mensenhandel een eerste poging ondernomen om een 

definitie van het fenomeen mensenhandel te installeren op Europees niveau. Dit initiatief 

was zeker een positieve stap vooruit in het streven naar een coherent en geharmoniseerd 

strafrechtelijk beleid inzake mensenhandel van de verschillende lidstaten. Niettemin waren 

de bepalingen voorzien in het EU-Kaderbesluit Mensenhandel slechts minimumnormen 

waardoor er van een echt gezamenlijk Europees beleid nog geen sprake was. België was 

namelijk één van de lidstaten die een strengere versie van de definitie in haar nationaal 

recht hanteerde, door het dwangelement, dat op internationaal en Europeesrechtelijk 

niveau een constitutief element vormde van de strafbepaling, te degraderen tot 

verzwarende omstandigheid. Gelet op de grote kritiek op het ontbreken van een 

dwangvereiste in de Belgische mensenhandeldefinitie en de daaruit voortvloeiende 

problemen bij de strafvervolging, dienden verschillende beleidsmakers een voorstel in voor 

resolutie in de strijd tegen mensenhandel.  

Naast een grotere focus op  het dwangelement, werd ook een oproep gelanceerd om het 

IAMM operationeel te maken. Rekeninghoudend met het cruciale belang van een volledig en 

actueel beeld op het fenomeen mensenhandel in al zijn facetten, wordt het dringend tijd dat 

deze oproep in het voorstel van resolutie zo vlug mogelijk wordt beantwoord. Een 

multidisciplinaire samenwerking kan pas daadwerkelijk en effectief ten volle spelen als de 

verschillende betrokken actoren over voldoende informatie beschikken en zij hun verworven 

kennis en informatie ter beschikking kunnen stellen van andere diensten.  

Ook het Europese beleid bleef niet stilstaan. Onder invloed van de almaar groter wordende 

mensenrechtenbenadering in het debat, kwam er een nieuwe EU-Richtlijn Mensenhandel 

die het bestaande EU-Kaderbesluit Mensenhandel vervangt. In tegenstelling tot zijn 

voorganger, focust de nieuwe Richtlijn niet louter op een repressieve, lees, strafrechtelijke 

aanpak maar beoogt zij een geïntegreerde, holistische en op mensenrechten gebaseerde 

strategie.  

Lange tijd heeft België ook inzake de aanpak van slachtoffers een belangrijke rol gespeeld, 

waarbij de eerste Belgische omzendbrief ter zake voor de nodige inspiratie op Europees 

niveau zorgde. België was namelijk een van de eerste Europese lidstaten waar een 

slachtoffer in ruil voor samenwerking met het gerecht kan aanspraak maken op een 

permanente verblijfstitel. Wil België haar koppositie niet verliezen, zal zij overeenkomstig de 

mensenrechtelijke filosofie van de Richtlijn, het statuut moeten loskoppelen van de vereiste 
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samenwerking met het gerecht. Het vooropgestelde onderzoek, in het voorstel van resolutie 

in de strijd tegen de mensenhandel, naar de ontwikkeling van een systeem van objectief 

slachtofferschap kan niet snel genoeg van start gaan. 

Zowel op nationaal als op Europees niveau zijn er sinds de totstandkoming van een 

mensenhandelbeleid talrijke vooruitgangen geboekt.  

Onder het motto “Denken, durven, doen”, volstaan sterke ideeën en initiatieven echter niet. 

Om het mensenhandelverhaal geloofwaardig te maken en elke vorm van moderne slavernij 

uit te roeien moeten initiatieven ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Belangrijke 

ingrediënten voor een geslaagde actie zijn grensoverschrijdende samenwerking, een 

eenduidige definitie en een alom toegankelijke database waaruit de nodige kennis en 

informatie kan worden geput. Net die elementen vormen momenteel nog de pijnpunten van 

het beleid. Maar opgezadeld met een gezonde dosis ambitie is de strijd nog lang niet 

gestreden. 
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