
Deel 4  
Kerncijfers actoren 
mensenhandel en 
mensensmokkel

De cijfers in dit deel zijn afkomstig van zes actoren die 
mogelijks een rol spelen in een dossier mensenhandel 
in België. Ook de cijfers inzake mensensmokkel worden 
vermeld als deze actoren in dit domein actief zijn. Op 
basis van de cijfers en de evolutie ervan tussen 2012 
en 2016 krijgen we een bepaald beeld van de aanpak 
die de overheden er op vlak van mensenhandel en 
mensensmokkel op nahouden. 

Deze zes actoren zijn: 

- de politie, met informatie afkomstig uit de Algemene 
Nationale Gegevensbank (ANG); 

- de sociale inspectiediensten; 
- het College van Procureurs-generaal met informatie 

over de vervolgingen die door de parketten zijn 
ingesteld; 

- de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ); 
- PAG-ASA, Payoke en Sürya: centra gespecialiseerd in 

de opvang van slachtoffers; 
- de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid van de FOD 

Justitie, met informatie over veroordelingen.
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INLEIDING

In dit deel komen de kerncijfers aan bod die Myria heeft 
ontvangen van de zes actoren die mogelijk een rol spelen 
in een dossier mensenhandel in België. Ook de cijfers 
inzake mensensmokkel worden vermeld als deze actoren 
in dit domein actief zijn. Op basis van deze cijfers en de 
evolutie ervan tussen 2012 en 2016 krijgen we een bepaald 
beeld van de aanpak die de overheden er op het vlak van 
mensenhandel en mensensmokkel op nahouden. 

Deze zes actoren zijn: 

1. de politie, met informatie afkomstig uit de Algemene 
Nationale Gegevensbank (ANG); 

2. de sociale inspectiediensten; 
3. het College van Procureurs-generaal met informatie 

over de vervolgingen die door de parketten zijn 
ingesteld; 

4. de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ); 
5. PAG-ASA, Payoke en Sürya: centra gespecialiseerd in 

de opvang van slachtoffers; 
6. de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid van de FOD 

Justitie, met informatie over veroordelingen.  

De harmonisering tussen de cijfers van de verschillende 
actoren ontbreekt. Deze cijfers volstaan dus niet als basis 
om het beleid te evalueren of om strategische analyses te 
ondersteunen. Het ontbreken van harmonisering beperkt 
ook aanzienlijk de mate waarin verslag kan worden 
uitgebracht bij de Europese instellingen.

1� GEGEVENS VAN DE 
POLITIE

De federale gerechtelijke politie verstrekt gedetailleerde 
informatie opgesteld door strategische analisten van de 
directie bestrijding van de criminaliteit tegen personen, 
op basis van gegevens uit de Algemene Nationale 
Gegevensbank (ANG) van de politie. Deze gegevens 
helpen om een beeld te krijgen van de evolutie van de 
politie-interventies van de afgelopen vijf jaar. 

1�1� | Gegevens inzake 
mensenhandel 

Tussen 2015 en 2016 is het aantal inbreuken wegens 
mensenhandel met 12% gedaald. Deze lichte globale 
daling is vooral het gevolg van een daling van het aantal 
inbreuken uitbuiting van de bedelarij (33 in 2015, 13 in 
2016) en seksuele uitbuiting (467 in 2015, 396 in 2016). 
Het aantal inbreuken economische uitbuiting blijft sinds 
2014 relatief stabiel.

In 2016 ging het bij twee inbreuken op drie om feiten 
van seksuele uitbuiting (67%). Dit cijfer blijft de laatste 
jaren stabiel. Daarna volgen de inbreuken economische 
uitbuiting (29%). De inbreuken uitbuiting van de bedelarij 
(2%) en gedwongen misdrijven (2%) komen minder 
voor. Misdrijven i.v.m. organenhandel zijn dan weer 
uitzonderlijk. Op een totaal van 589 misdrijven in 2016, 
was er één geval (0,2%).

Tabel 1� Inbreuken mensenhandel per uitbuitingsvorm, 2012-2016  
(Bron: Algemene Nationale Gegevensbank, Politie)

Jaar 2012 2013 2014 2015 2016

Seksuele uitbuiting 466 586 460 467 396

Economische uitbuiting 321 273 166 160 168

Uitbuiting van de bedelarij 44 33 38 33 13

Gedwongen gepleegde misdrijven 13 14 15 9 11

Orgaanhandel 1 1 1 0 1

Totaal 845 907 680 669 589



137

Figuur 1� Aantal inbreuken mensenhandel per gemeente en uitbuitingsvorm per provincie449 
(Bron: Algemene Nationale Gegevensbank, Politie; berekeningen en kaart: Myria)
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Brussel is goed voor 20% van de in 2016 geregistreerde 
inbreuken mensenhandel (123 inbreuken). De hoofdstad 
is daarmee koploper, voor de provincie Antwerpen (105 
inbreuken, of 17%) en de provincie Henegouwen (84 
inbreuken, of 14%). Seksuele uitbuiting is goed voor 
ruim de helft van de types uitbuiting in elke provincie, 
maar vooral in Brussel (80%), Limburg (79%) en in de 
provincie Antwerpen (78%) ligt dat soort uitbuiting 
hoog. De misdrijven economische uitbuiting doen 
zich dan weer vooral voor in de provincie Luik (45%), 
in Waals-Brabant (43%) en in Henegouwen (40%). De 
inbreuken uitbuitingen van de bedelarij waren in 2016 
vooral een zaak van Oost-Vlaanderen (8 inbreuken in 
Oost-Vlaanderen op in totaal 13 gevallen op nationaal 
niveau). Er zijn ongeveer net zoveel gedwongen gepleegde 
misdrijven vastgesteld als er gevallen van uitbuiting van de 
bedelarij zijn. In 2016 waren dat er 11, waarvan 3 in Oost-

Vlaanderen, 2 in de provincie Luik en 2 in de provincie 
Antwerpen. Het enige misdrijf orgaanhandel in 2016 heeft 
zich in Brussel voorgedaan.

1�2� | Gegevens inzake 
mensensmokkel 

De volgende gegevens hebben betrekking op de inbreuken 
mensensmokkel maar ook op die inzake hulp bij illegale 
binnenkomst of illegaal verblijf (artikel 77 van de 
vreemdelingenwet), en op situaties waarin het illegaal 
verblijf wordt vastgesteld samen met een element van 
smokkel of uitbuiting. 

Zoals blijkt uit tabel 2, is het aantal inbreuken voor 
mensensmokkel tijdens de periode 2012-2016 meer dan 

449 Op de kaart bevat de categorie “seksuele uitbuiting, ook 13 inbreuken 
betreffende kinderpornografie” geregistreerd in 2016.
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verdubbeld van 233 in 2012 tot 805 in 2016. Ook tussen 
2015 en 2016 deed er zich een stijging voor van 16%. 
Deze stijging die uit cijfers van de politie blijkt, sluit aan 
bij de stijging die de dienst Vreemdelingenzaken heeft 
vastgesteld in de cijfers over de aanhoudingen na een 
transitmigratie (zie Tabel 16).

In 2016 had één misdrijf op twee betrekking op 
mensensmokkel in de strikte betekenis (49%), 28% op 
illegale binnenkomst of illegaal verblijf, en 23% op illegaal 
verblijf.

Tabel 2� Evolutie van het aantal feiten van 
mensensmokkel, 2012-2016  
(Bron: Algemene Nationale Gegevensbank, Politie)

Jaar Aantal

2012 233

2013 597

2014 627

2015 691

2016 805

Figuur 2� Omvang van het fenomeen mensensmokkel per gemeente (paars) en per 
provincie (blauw) (Bron: Algemene Nationale Gegevensbank, Politie; berekeningen en kaart: Myria)

1,0 - 2,0

2,1 - 6,0

6,1 - 12,0

12,1 - 20,0

20,1 - 38,0

38,1 - 87,0

87,1 - 144,0

Inbreuken mensensmokkel 
per gemeente

West-Vlaanderen  
(N=170)

Oost-Vlaanderen  
(N=251)

Brussel  
(N=132)

Antwerpen  
(N=86)

Luxemburg (N=11)

Namen (N=11)
Luik (N=44)

Vlaams-Brabant 
(N=46)

Waals-Brabant (N=3)

Henegouwen (N=41)

Limburg (N=10)



139

Bijna één misdrijf op drie werd in de provincie Oost-
Vlaanderen geregistreerd (31%). West-Vlaanderen volgt 
met 21% van de inbreuken, gevolgd door Brussel (16%). 
Figuur 2 geeft het aantal inbreuken voor mensensmokkel 
per gemeente en per provincie weer. We zien dat inbreuken 
voor mensensmokkel zich vooral in enkele steden van 
het land voordoen. Gent is koploper met 144 misdrijven, 
gevolgd door alle 19 Brusselse gemeenten (132 misdrijven) 
en Brugge (87 misdrijven). Samen waren ze in 2016 met 
drie goed voor 69% van alle inbreuken mensensmokkel 
op nationaal niveau. Op het niveau van de provincies staat 
Oost-Vlaanderen op de eerste plaats met 251 inbreuken 
mensensmokkel, gevolgd door West-Vlaanderen (170), het 
Brussels Gewest (132) en de provincie Antwerpen (86). 

2� GEGEVENS VAN DE 
SOCIALE INSPECTIE

In bepaalde sectoren (restaurants, schoonmaakbedrijven, 
tuinbouw- en tuiniersbedrijven, confectieateliers, 
prostitutie) voeren de Sociale Inspectie van de FOD 
Sociale Zekerheid en de politiediensten (federale en lokale 
politie), en soms ook de dienst Toezicht op de Sociale 
Wetten (TSW) van de FOD Werkgelegenheid, permanent 
controleacties uit. Soms zijn die controles gericht tegen 
bepaalde plaatsen waar mensen aan het werk zijn 
(bouwwerven, schrootbedrijven, bosbouwbedrijven, 
markten, ...) en waarover de politie- of inspectiediensten 
informatie hebben gekregen dat er zich mogelijks 
gevallen van uitbuiting voordoen (informatie van de 
arbeidsauditeur bijvoorbeeld). 

Onderstaande gegevens zijn afkomstig van de statistische 
analyse van alle processen-verbaal: enerzijds de naar de 
procureur des konings en/of arbeidsauditeur opgestuurde 
Pro Justitia’s, anderzijds de gerechtelijke verslagen die 
zijn gericht aan de arbeidsauditeur, de procureur of de 
onderzoeksrechter wanneer het onderzoek door die 
laatste is gelast.

Gegevens inzake mensenhandel 

In 2016 heeft de Sociale Inspectie 32 processen-verbaal 
voor 52 werknemers opgesteld wegens mensenhandel. 
Dit is een daling in vergelijking met 2015 (zie tabel 3) 
die voornamelijk te wijten is aan het feit dat het jaar 
2015 gekenmerkt werd door uitzonderlijke gevallen van 
processen-verbaal in de vervoerssector voor gevallen van 

sociale dumping van honderden bestuurders uit de landen 
van Oost-Europa.450

Tabel 3� Processen-verbaal voor inbreuken van 
mensenhandel met het oog op economische 
uitbuiting en aantal betroffen werknemers  
(Bron: Sociale Inspectie)

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Processen-
verbaal 33 38 29 37 58 32

Aantal 
werkkrachten 46 123 69 48 425 52

Ondanks een daling sinds 2015 blijft de horeca in 2016 
de sector met het hoogste aantal opgestelde processen-
verbaal (14 in 2015, 9 in 2016). Het aantal processen-
verbaal in de bouwsector is sterker gedaald, van 14 
in 2015 naar 5 in 2016. Ook in de kleinhandel zijn die 
gedaald (11 in 2015, 5 in 2016). Terwijl er in 2015 in de 
sector van het wegtransport nog 9 processen-verbaal 
waren geregistreerd, was dat in 2016 geen enkele. In de 
sector van de garages (2 in 2015, 5 in 2016) en in die van de 
huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel 
(huishoudhulp) stellen we echter een stijging van het 
aantal processen-verbaal vast (0 in 2015, 2 in 2016).

450 Zie Myria, Jaarverslag Mensenhandel en Mensensmokkel 2016, Bedelaars 
in de handen van mensenhandelaars, pp. 172-173.
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Tabel 4� Processen-verbaal voor 
mensenhandel in 2016 (n=32) 
volgens de economische sectoren 
waarop ze betrekking hebben  
(Bron: Sociale Inspectie)

Sector Inbreuken

Horeca 9

Bouw 5

Garages 5

Kleinhandel 5

Huishoudhulpsector 2

Schoonmaakactiviteiten 1

Groothandel 1

Andere 4

Totaal 32

In 2016 werden in de pv’s die de inspectiedienst 
aan de gerechtelijke overheden heeft 
overgemaakt 39 werkkrachten als slachtoffer 
van mensenhandel geïdentificeerd. Tabel 
5 geeft behalve de nationaliteit van die 39 
werkkrachten ook de sector weer waar ze 
waren tewerkgesteld. Koplopers waren de 
Bulgaren (16), gevolgd door de Marokkanen 
(8), de Chinezen (5), de Roemenen (4) en de 
Pakistani (2). 

3� GEGEVENS VAN  
DE PARKETTEN

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit de databank van het College 
van Procureurs-generaal451 en worden per rechtsgebied voorgesteld. Ze 
bevatten het aantal zaken452 dat in de loop van 2016 bij de correctionele 
parketten (ook het federaal parket) is binnengekomen. In elke strafzaak 
kunnen een of verschillende beklaagden betrokken zijn.

Methodologische opmerkingen

 - De gegevens van de parketten beperken zich tot inbreuken die door 
meerderjarigen zijn gepleegd (de inbreuken die door minderjarigen 
zijn gepleegd worden behandeld door de jeugdafdelingen van de 
parketten). 

 - De zaken die bij het parket van Eupen zijn ingediend ontbreken 
in deze databank, omdat het registratiesysteem niet in het Duits 
is vertaald. 

 - Aangezien er een nieuw registratiesysteem is ingevoerd dienen we 
er ook op te wijzen dat de gegevens van het parket van Leuven niet 
verder gaan dan 18 mei 2016, die van de afdeling Turnhout van het 
parket van Antwerpen niet verder dan 25 mei 2016 en die van het 
parket van Charleroi niet verder dan 10 oktober 2016.

 - Wat de door de arbeidsauditeurs behandelde zaken betreft is er een 
grote tekortkoming vastgesteld. Momenteel wordt werk gemaakt van 
een uniformisering van de gegevens om die te kunnen registreren, 
op concrete resultaten is het evenwel nog wachten. 

 - Wanneer een zaak voor beschikking aan een ander arrondissement 
wordt overgemaakt, of wanneer het naar een andere afdeling van 
eenzelfde gerechtelijk arrondissement wordt overgemaakt, wordt 
het twee keer in de databank meegeteld (één keer bij het initiële 
parket, een andere keer bij het parket van bestemming).

Tabel 5� Slachtoffers van mensenhandel die in 2016 door de Sociale Inspectie naar een 
onthaalcentrum werden geleid (n=39) per nationaliteit en per sector (Bron: Sociale Inspectie)

Bouw Horeca Garages Kleinhandel Groothandel Huishoud-
hulp

Schoonmaak-
activiteiten Andere Totaal

Bulgarije 5 1 10 16

Marokko 2 3 1 1 1 8

China 3 2 5

Roemenië 2 2 4

Pakistan 2 2

Chili 1 1

Ivoorkust 1 1

Frankrijk 1 1

India 1 1

Totaal 9 6 3 3 2 2 1 13 39

451 Deze gegevens zijn op 10 januari 2017 uit de databank gehaald.
452 Het aantal zaken komt van de politiediensten (Aanvankelijke pv’s). Een nieuwe zaak wordt 

geopend op basis van een aanvankelijk pv (Navolgende pv’s leiden niet tot de opening 
van een nieuwe zaak). Een nieuwe zaak kan tevens worden geopend op basis van een 
klacht of een burgerlijke partijstelling. Ook een zaak dat van een ander parket komt of van 
een ministerie met verbaliserende bevoegdheid (bijv.: douanes) wordt meegerekend, op 
nationaal niveau zijn dubbele tellingen dus mogelijk.
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3�1� | Voorstelling van de gegevens over mensenhandel 

Tabel 6� Evolutie van het aantal zaken van mensenhandel dat bij de correctionele parketten is 
binnengekomen (ook het federale parket) over de periode 2012-2016, volgens het rechtsgebied en 
de vorm van uitbuiting (Bron: Databank van het College van Procureurs-generaal, analisten)

Seksuele 
uitbuiting

Economische 
uitbuiting

Uitbuiting van de 
bedelarij

Gedwongen 
gepleegde 
misdrijven

Illegale wegname 
van organen

TOTAAL
37L (art� 

433quinquies 
§1 1° SW)

 55D (art� 
433quinquies 

§1 3° SW)

29E (art� 
433quinquies  

§1 2° SW)

 55F (art� 
433quinquies 

§1, 5°SW)

55E (art� 
433quinquies  

§1, 4° SW)

Antwerpen

2012 27 28 0 4 0 59

2013 26 38 1 2 0 67

2014 26 26 2 1 1 56

2015 45 30 2 2 0 79

2016 56 20 3 2 0 81

Brussel

2012 111 46 4 3 0 164

2013 116 35 5 14 1 171

2014 26 25 3 7 0 61

2015 25 23 2 4 0 54

2016 66 17 2 3 0 88

Gent

2012 28 35 1 3 0 67

2013 22 52 2 6 0 82

2014 38 30 3 1 0 72

2015 47 27 6 5 0 85

2016 41 52 6 4 0 103

Luik

2012 16 32 2 2 1 53

2013 22 43 4 15 0 84

2014 14 25 6 7 0 52

2015 20 26 0 2 0 48

2016 11 13 2 3 0 29

Bergen

2012 5 22 0 5 0 32

2013 9 16 0 1 0 26

2014 6 9 0 0 0 15

2015 14 18 0 1 0 33

2016 10 9 1 2 0 22

Federaal 
parket

2012 3 1 0 1 1 6

2013 1 0 0 1 0 2

2014 1 0 0 1 0 2

2015 0 0 0 0 0 0

2016 0 1 0 0 0 1

TOTAAL

2012 190 164 7 18 2 381

2013 196 184 12 39 1 432

2014 111 115 14 17 1 258

2015 151 124 10 14 0 299

184 112 14 14 0 324
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Op nationaal niveau ging het bij de 324 in 2016 bij de 
correctionele parketten binnengekomen zaken in 57% 
van de gevallen om feiten van seksuele uitbuiting, in 35% 
om economische uitbuiting, in 4% om uitbuiting van de 
bedelarij en in 4% van de gevallen om inbreuken gepleegd 
onder dwang. Belangrijk om weten is dat het aantal zaken 
van economische uitbuiting wordt onderschat omdat de 
gegevens van het arbeidsauditoraat niet in die databank 
zijn opgenomen. Op het niveau van de verschillende 
rechtsgebieden stellen we in Brussel (75%) en Antwerpen 
(69%) een percentage zaken van seksuele uitbuiting vast 
dat hoger ligt dan het gemiddelde. In Gent (50%) geldt 
hetzelfde voor de zaken van economische uitbuiting.

Op nationaal niveau werd tussen 2015 en 2016 een geringe 
stijging van het aantal zaken vastgesteld (+8%) maar dit 
aantal blijft lager dan de in 2012 en 2013 vastgestelde 
resultaten. Die stijging heeft vooral te maken met een 
toename van het aantal zaken voor seksuele uitbuiting 
(+21%). Deze stijging was het sterkst in Brussel (25 dossiers 
in 2015, tegenover 66 in 2016). Ook het aantal zaken 
voor uitbuiting van de bedelarij was toegenomen maar 
in mindere mate (10 in 2015 en 14 in 2016). Het aantal 
zaken voor economische uitbuiting op nationaal niveau 
daarentegen is gedaald (-10%). Deze neerwaartse trend 
doet zich overal voor, behalve in Gent, waar het aantal in 
een jaar tijd bijna verdubbelde (27 in 2015 en 52 in 2016). 

Het rechtsgebied van Gent heeft in 2016 met 32% het 
meeste gevallen van mensenhandel geregistreerd, gevolgd 
door het rechtsgebied van Brussel (27%) en dat van 
Antwerpen (25%). De rechtsgebieden van Luik en Bergen 
hebben respectievelijk 9% en 7% van de zaken voor feiten 
van mensenhandel geregistreerd. Het federaal parket heeft 
in 2016 slechts één enkele zaak geregistreerd (0,3% van het 
totaal). De evolutie van het aantal dossiers tussen 2015 en 
2016 is sterk uiteenlopend in functie van het rechtsgebied. 
Zo blijft het aantal dossiers in het rechtsgebied Antwerpen 
ongeveer stabiel (+3%) maar doet er zich een aanzienlijke 
stijging voor in dat van Brussel (+63%) en in Gent (+21%), 
terwijl het aantal zaken in de rechtsgebieden van Luik 
(-40%) en Bergen (-33%) afneemt. De zichtbare stijging te 
Brussel tussen 2015 en 2016 komt er evenwel na een sterke 
daling tijdens de voorgaande jaren. Vergelijken we immers 
het aantal zaken tussen 2012 en 2016 in het rechtsgebied 
van Brussel, dan zien we dat die met de helft zijn gedaald 
(164 in 2012 voor 88 in 2016). Over diezelfde periode is 
het aantal zaken in het rechtsgebied van Gent met 54% 
gestegen en in dat van Antwerpen met 37%, terwijl in het 
rechtsgebied van Luik een daling werd vastgesteld met 
45% en in dat van Bergen met 31%.

Tabel 7� Aantal zaken van mensenhandel 
dat bij de correctionele parketten is 
binnengekomen tijdens het jaar 2016 en dat 
op 10 januari 2017 was geseponeerd  
(Bron: Databank van het College van Procureurs-generaal, analisten)

 Geseponeerde 
zaken Totaal %

Seksuele uitbuiting 50 184 27%

Economische uitbuiting 16 112 14%

Uitbuiting van de 
bedelarij 6 14 43%

Gedwongen gepleegde 
misdrijven 8 14 57%

Totaal 80 324 25%

 
Op 10 januari 2017 was één zaak op vier, in de loop van 
2016 binnengekomen voor feiten van mensenhandel, 
geseponeerd (25%) (zie tabel 7). Het aandeel van 
de geseponeerde zaken was bijzonder hoog voor de 
inbreuken van gedwongen gepleegde misdrijven (57%) 
en voor de zaken voor uitbuiting van de bedelarij (43%). 
Dat toont aan hoe moeilijk het is vervolgingen in dat soort 
dossiers tot een goed einde te brengen. Ter vergelijking, 
op diezelfde datum werd 27% van de zaken voor seksuele 
uitbuiting en 14% van de zaken van economische 
uitbuiting geseponeerd. 

Het aantal geseponeerde zaken wegens onvoldoende 
bewijzen ligt bijzonder hoog voor economische 
uitbuiting (87,5%). In het geval van seksuele uitbuiting 
ligt dit percentage laag (54%). Opvallend is daarentegen 
wel het grote aantal geseponeerde zaken om 
opportuniteitsredenen (wegens “andere prioriteiten”) 
(46%).

3�2� | Voorstelling van 
de gegevens over 
mensensmokkel 

De gegevens over de zaken voor feiten van mensensmokkel 
die bij de correctionele parketten zijn binnengekomen 
vallen onder artikels 77bis, 77ter, 77quater en 77quinquies 
van de vreemdelingenwet.
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In 2016 zijn 395 zaken van mensensmokkel bij de 
correctionele parketten binnengekomen (ook het federale 
parket), een lichte stijging van 9% dus t.o.v. 2015, dat 
de reeds in 2013 vastgestelde opwaartse tendens volgt. 
Meer dan 3 dossiers op 4 (77%) werden in 2016 in het 
rechtsgebied van Gent geregistreerd (77%), tegenover 11% 
voor Brussel, 7% voor Antwerpen, 3% voor Luik en 1% voor 
Bergen (in 2016 is geen enkele zaak van mensensmokkel 
bij het federaal parket binnengekomen). Zoals blijkt uit 
Figuur 3 neemt het aantal zaken dat bij de correctionele 
parketten van het rechtsgebied Gent is binnengekomen 
sinds 2013 constant toe (127 in 2013 en 306 in 2016), terwijl 
dat cijfer in Brussel daalt. Diezelfde opwaartse tendens 
doet zich ook voor in het rechtsgebied van Antwerpen en 
dat van Luik, terwijl de tendens in het rechtsgebied van 
Bergen en bij het federaal parket dalend is.

4� GEGEVENS VAN DE  
DIENST VREEMDE-
LINGENZAKEN

De Dienst Vreemdelingenzaken houdt niet enkel 
gegevens bij over de slachtoffers van mensenhandel en 
mensensmokkel die in de procedure zijn gestapt, maar 
ook over het aantal documenten dat het uitreikt aan 
slachtoffers van mensenhandel en mensensmokkel in 
procedure. In geval van verzwarende omstandigheden 
kunnen slachtoffers van mensensmokkel ook een 
verblijfsdocument ontvangen. De Dienst Vreemdelingen-
zaken beschikt immers ook over gegevens over het aantal 
na een transitmigratie aangehouden personen. Dit soort 
gegevens kan als indicator dienen om de omvang van 
mensensmokkel in België te bepalen.

Figuur 3� Evolutie van het aantal zaken van mensensmokkel dat bij de 
correctionele parketten is binnengekomen (ook het federale parket) over de 
periode 2012-2016, volgens het rechtsgebied (Bron: Databank van het College van Procureurs-

generaal, analisten)
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4�1� | Gegevens over de slachtoffers van mensenhandel

Tabel 8� Slachtoffers van 
mensenhandel die in de procedure 
zijn gestapt, 2012-2016   
(Bron: Dienst Vreemdelingenzaken, cel MINTEH)

Jaar Aantal

2012 127

2013 116

2014 138

2015 117

2016 119

Het jaar 2016 was stabiel in vergelijking met het voorgaande jaar 
aangezien volgens de gegevens van de Dienst Vreemdelingenzaken 119 
slachtoffers van mensenhandel in de procedure zijn gestapt, tegenover 
117 in 2015. Tabel 9 toont aan dat deze stabiliteit in feite het resultaat is 
van twee tegenovergestelde tendensen: over de periode 2013-2016 stellen 
we een stijging vast van het aantal slachtoffers van seksuele uitbuiting 
(37 in 2013 en 48 in 2016) maar een daling van het aantal slachtoffers 
van economische uitbuiting (79 in 2013 en 62 in 2016). 

In 2016 zijn mannen en vrouwen evenredig aanwezig onder de 
slachtoffers van mensenhandel maar enkel vrouwen zijn slachtoffer 
van seksuele uitbuiting, terwijl de meeste mannen slachtoffer waren 
van economische uitbuiting. Uit gegevens van DVZ blijkt ook dat 6 
minderjarigen in 2016 in de procedure zijn gestapt, van wie 4 voor 
seksuele uitbuiting en 2 voor economische uitbuiting.

Tabel 9� Evolutie van het aantal slachtoffers van mensenhandel die tijdens de periode 2013-2016 
in de procedure zijn gestapt, volgens het geslacht, de leeftijd en de vorm van uitbuiting  
 (Bron: Dienst Vreemdelingenzaken, cel MINTEH)

Leeftijd
Seksuele uitbuiting Economische uitbuiting Andere uitbuitingsvormen Totaal

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016

<18 4 1 5 4 0 1 3 2 0 3 6 0 4 5 14 6

18-25 15 19 22 23 19 18 9 9 0 1 1 2 34 38 32 34

26-30 8 12 7 7 13 26 6 13 0 0 0 3 21 38 13 23

>30 10 11 10 14 47 41 43 38 0 5 5 4 57 57 58 56

Totaal 37 43 44 48 79 86 61 62 0 9 12 9 116 138 117 119

Mannen 1 5 2 0 67 74 52 51 0 5 9 8 68 84 63 59

Vrouwen 36 38 42 48 12 12 9 11 0 4 3 1 48 54 54 60

Zoals Tabel 11 aantoont werden in 2016 Marokko en 
Roemenië, de afgelopen jaren koplopers, voorbijgestoken 
door Nigeria. In 2015 telden de cijfers van DVZ 10 
Nigeriaanse slachtoffers tegenover 24 in 2016, wat dus 
meer dan een verdubbeling is. Het aantal Marokkaanse 
slachtoffers is op een jaar tijd bijna verdubbeld, met 11 

in 2015, en 21 in 2016. Het aantal Roemeense slachtoffers 
is daarentegen gedaald, van 39 in 2014 naar 23 in 2015, 
en 13 in 2016. Opvallend in deze cijfers is ook het 
hoge aantal Egyptische slachtoffers (10 in 2016), een 
nationaliteit die de twee afgelopen jaar niet in de top 10 
van slachtoffernationaliteiten voorkwam.
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Tabel 10� Aantal minderjarige slachtoffers van 
mensenhandel in de procedure ingestapt in 2016  
(Bron: Dienst Vreemdelingenzaken, cel MINTEH)

Nationaliteit

Seksuele 
uitbuiting

Economische 
uitbuiting

Totaal
Vrouwen 

<18
Vrouwen 

<18
Mannen 

<18

Nigeria 3 3

Marokko 1 1

Servië 1 1

Vietnam 1 1

Total 4 1 1 6

Van de 6 minderjarige slachtoffers van mensenhandel 
die in 2016 in de procedure zijn gestapt, waren er 4 
slachtoffer van seksuele uitbuiting, onder wie 3 jonge 
Nigeriaanse meisjes en een Servisch meisje. De twee 
andere minderjarigen waren slachtoffer van economische 
uitbuiting. Het ging om een jong Marokkaans meisje en 
een jonge man uit Vietnam.

Tabel 11� Slachtoffers van mensenhandel die in 2016 in de procedure zijn gestapt, 
per nationaliteit en vorm van uitbuiting (Bron: Dienst Vreemdelingenzaken, cel MINTEH)

Nationaliteit Seksuele 
uitbuiting

Economische 
uitbuiting

Uitbuiting van 
de bedelarij

Andere uit- 
buitingsvormen Totaal

Nigeria 24 0 0 0 24

Marokko 0 21 0 0 21

Roemenië 3 7 1 2 13

Egypte 0 10 0 0 10

Hongarije 2 3 0 0 5

China 3 0 0 1 4

Togo 3 1 0 0 4

Vietnam 0 1 0 3 4

Algerije 0 3 0 0 3

Bulgarije 3 0 0 0 3

Spanje 0 3 0 0 3

Ethiopië 1 2 0 0 3

Ghana 2 1 0 0 3

Servië 2 1 0 0 3

India 0 2 0 0 2

Portugal 0 1 0 1 2

Verenigd Koninkrijk 2 0 0 0 2

Tunesië 0 2 0 0 2

Brazilië 0 1 0 0 1

Kameroen 0 1 0 0 1

Litouwen 0 0 0 1 1

Pakistan 0 1 0 0 1

Senegal 1 0 0 0 1

Sierra Leone 1 0 0 0 1

Slowakije 0 1 0 0 1

Thailand 1 0 0 0 1

Totaal 48 62 1 8 119
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Tabel 12� Documenten uitgereikt door de Dienst Vreemdelingenzaken aan de slachtoffers van 
mensenhandel en mensensmokkel, 2012-2016 (Bron: Dienst Vreemdelingenzaken, cel MINTEH)

2012 2013 2014 2015 2016

BGV 45 dagen 36 30 33 17 10

Attest van immatriculatie (AI) 143 117 139 115 119

Verlenging AI 12 15 11 23 27

Mensenhandel

Tijdelijk BIVR (Kaart A) 106 100 85 90 84

Verlenging Kaart A 441 461 450 426 421

Onbeperkt BIVR (Kaart B) 35 46 33 6 49

Humanitair

Tijdelijk BIVR (Kaart A) 4 2 2 29 3

Verlenging Kaart A 51 31 31 36 20

Onbeperkt BIVR (Kaart B) 11 26 22 36 21

Bijlage 13 (BGV) 7 11 14 2 2

Totaal 846 839 820 780 756

Tabel 12 is momenteel het enige overzicht dat een indicatie 
geeft over het aantal personen dat in het slachtofferstatuut 
mensenhandel of mensensmokkel zit. Een bewijs van 
inschrijving in het vreemdelingenregister (BIVR), van 
tijdelijke en/of verlengde aard, is altijd een BIVR voor 
een periode van zes maanden. Normaliter krijgen de 
slachtoffers er twee per jaar zolang ze in het statuut zitten. 
De 421 verlengingen van BIVR (mensenhandel) hebben 
dus betrekking op zo’n 210 individuele slachtoffers.

De 756 beslissingen inzake uitreiking of verlenging van 
een verblijfsvergunning hebben betrekking op nieuwe 
slachtoffers uit 2016 maar ook op die van de voorgaande 
jaren, die in een fase van het slachtofferstatuut zitten 
en tegenover wie één of verschillende beslissingen zijn 

genomen. Uit die tabel blijkt een daling van het totale aantal 
aan slachtoffers van mensenhandel en mensensmokkel 
uitgereikte documenten: van de 846 in 2012, waren het er 
in 2016 nog 756. 

Van die 756 in 2016 door de DVZ aan slachtoffers 
van mensenhandel en mensensmokkel uitgereikte 
documenten, gingen er 29 naar minderjarigen (Tabel 
13). Terwijl uit de cijfers over de slachtoffers die in 2016 
in de procedure zijn gestapt een gelijke verdeling tussen 
mannen en vrouwen blijkt, gaat het bij de in 2016 door de 
DVZ uitgereikte documenten vooral om mannen (454 aan 
mannen uitgereikte documenten (60%) tegenover 302 aan 
vrouwen (40%)). 

Tabel 13� Aantal en types in 2016 door de Dienst Vreemdelingenzaken uitgereikte documenten aan 
slachtoffers van mensenhandel en mensensmokkel, per geslacht en per leeftijdsgroep 
 (Bron: Dienst Vreemdelingenzaken, cel MINTEH)

Vrouwen Mannen
Totaal

-18 +18 Totaal -18 +18 Totaal

BGV 45 dagen  5 5  5 5 10

Immatriculatieattesten (IA) 3 58 61 3 55 58 119

Verdaging IA 3 21 24  3 3 27

Mensenhandel

Tijdelijk BIVR (Kaart A) 4 38 42 2 40 42 84

Verdaging Kaart A 7 122 129 7 285 292 421

Onbeperkt BIVR (Carte B)  15 15  34 34 49

Humanitair

Tijdelijk BIVR (Kaart A)  3 3    3

Verdaging Kaart A  12 12  8 8 20

Onbeperkt BIVR (Kaart B)  10 10  11 11 21

Bijlage 13  1 1  1 1 2

Totaal 17 285 302 12 442 454 756
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4�2� | Gegevens over de 
slachtoffers van 
mensensmokkel

Ook de slachtoffers van mensensmokkel met 
verzwarende omstandigheid kunnen beroep doen op het 
slachtofferstatuut. Bij deze slachtoffers wordt pas een 
verblijfsvergunning uitgereikt als er bijvoorbeeld sprake 
is van geweld, of als het om minderjarigen gaat.  

Het gaat om 13 slachtoffers in 2016: 5 vrouwen (allen 
meerderjarig) en 8 mannen (van wie 2 minderjarig). 
Irak is de meest vertegenwoordigde nationaliteit met 4 
slachtoffers, gevolgd door Iran (2 slachtoffers).

Tabel 15� Slachtoffers van mensensmokkel die in 2016 in de procedure zijn gestapt  
(Bron: Dienst Vreemdelingenzaken, cel MINTEH)

Nationaliteit
Vrouwen Mannen

Totaal
18 - 25 26 - 30 >30 <18 18 - 25 >30

Irak    1 2 1 4

Iran     1 1 2

Albanië     1  1

Congo (DR)   1    1

Ivoorkust   1    1

Onbepaald 1      1

Palestina 1      1

Senegal  1     1

Somalië    1   1

Totaal 2 1 2 2 4 2 13

Tabel 14� Evolutie van het aantal slachtoffers 
van mensensmokkel met verzwarende 
omstandigheid die in 2012-2016 in de 
procedure zijn gestapt  
 (Bron: Dienst Vreemdelingenzaken, cel MINTEH)

Jaar Aantal

2012 30

2013 13

2014 18

2015 14

2016 13
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4�3� | Cijfers van de Dienst Vreemdelingenzaken die nuttig zijn als 
indicatoren voor mensensmokkel 

Tabel 16� Nationaliteiten van de in België aangehouden personen na een transitmigratie 
(Bron: Dienst Vreemdelingenzaken)

Nationaliteit 2012 2013 2014 2015 2016 Evolutie  
2010-2016

Evolutie  
2015-2016

Iran 302 229 290 758 2�354 x3

Syrië 74 123 483 972 1�960 x2

Irak 58 30 37 775 1�758  x2

Eritrea 49 89 236 126 727 x6

Afghanistan 255 157 167 474 681  x1

Soedan 4 11 17 45 508 x11

India 94 191 94 56 488  x9

Algerije 490 159 113 138 281 x2

Albanië 105 151 155 213 205 x1

Marokko 71 74 121 106 170 x2

Pakistan 76 22 42 39 137 x4

Libië 10 10 10 6 129 x22

Egypte 4 6 9 5 108 x22

Palestina 48 15 11 9 84 x9

Vietnam 95 9 13 54 82 x2

Tunisië 21 8 23 22 60 x3

Onbepaald 0 0 0 0 39 NA

Somalië 0 6 8 25 33 x1

Ethiopië 1 0 5 2 24 x12

Koeweit 5 5 23 16 19 x1

Andere 71 34 34 75 68 x1

Totaal 1�833 1�329 1�891 3�916 9�915 x3

Figuur 4� Gevolgen 
die werden gegeven 
aan aanhoudingen 
in het kader van 
transitmigratie, 2016  
((Bron: Dienst Vreemdelingenzaken))
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Tabel 16 geeft de sterke stijging weer van het aantal in 
België aangehouden personen na een transitmigratie. 
Tussen 2014 en 2015 was het aantal administratieve 
aanhoudingen reeds verdubbeld, tussen 2015 en 2016 
is het bijna verdriedubbeld. Terwijl er in 2012 1.833 
aanhoudingen waren na een transitmigratie, werden er 
in 2016, met 9.915, vijf keer zoveel geteld. De belangrijkste 
nationaliteiten van aangehouden personen sluiten aan bij 
de asielstromen die de afgelopen jaren zijn vastgesteld, 
waarbij de koppositie intussen door de Iraniërs wordt 
ingenomen. De Iraniërs alleen al zijn goed voor 24% van 
de in 2016 na een transitmigratie aangehouden personen. 
Daarna volgen de Syriërs (20%), Irakezen (18%), Eritreeërs 
(7%) en Afghanen (7%). 

Over de periode 2012-2016 (zie voorlaatste kolom van 
Tabel 16), stellen we behalve een daling van het aantal 
Algerijnen (en in mindere mate ook Vietnamezen), 
een stijgende tendens vast voor alle nationaliteiten. 
De laatste kolom van de tabel geeft de evolutie weer 
over een kortere termijn, over de periode 2015-2016. 
Onder de verschillende nationaliteiten doet er zich een 
algemene stijging voor (op enkele uitzonderingen na). 
Ook al blijft het aantal aanhoudingen van personen uit 
Afrika eerder marginaal t.o.v. het aantal aanhoudingen 
van mensen uit het Midden-Oosten, toch heeft er zich 
tussen 2015 en 2016 ook voor die groep een aanzienlijke 
stijging voorgedaan. Zo zijn er 6 keer zoveel Eritreeërs, 
11 keer zoveel Soedanezen en 22 keer zoveel Libiërs en 
Egyptenaren aangehouden. Figuur 4 geeft weer welk 
gevolg aan al die aanhoudingen wordt gegeven. Zo blijkt 
dat 66% van de aanhoudingen na transitmigraties leidt 
tot het afleveren van een bevel om het grondgebied te 
verlaten (BGV), 13% tot de bevestiging van een BGV, 
dat 11% van die personen verklaart minderjarig te zijn, 
dat 6% wordt vrijgelaten en 4% van zijn vrijheid wordt 
beroofd. De gevolgen die aan die aanhoudingen worden 
gegeven verschillen sterk naargelang de nationaliteit 
van de aangehouden persoon. De Albanezen die na een 
transitmigratie zijn aangehouden werden in 64% van de 
gevallen opgesloten, de Pakistani in 32%, en de Afghanen 
in 24% van de gevallen. Andere nationaliteiten worden 
bij dat type aanhoudingen veel minder vaak opgesloten. 
De Iraniërs, de Syriërs en de Irakezen, die de top 3 van 
nationaliteiten aanvoeren in termen van aanhoudingen, 
werden slechts in respectievelijk 1,2%, 0,1%, en 0,3% van 
de gevallen opgesloten.

5� GEGEVENS VAN 
DE CENTRA 
GESPECIALISEERD 
IN DE OPVANG VAN 
SLACHTOFFERS

We brengen hier verslag uit over de cijfers met betrekking 
tot de slachtoffers waarvoor de gespecialiseerde centra in 
de loop van 2016 een eerste begeleiding zijn opgestart. 
De cijfers met betrekking tot die nieuwe begeleidingen 
volgen de in de omzendbrief van 26 september 2008 
bepaalde typologie.453 Er is sprake van begeleiding zodra 
de eerste fase (reflectieperiode) wordt opgestart en dus 
onmiddellijk nadat het bevel om het grondgebied te 
verlaten454 is uitgevaardigd. Het type psychosociale en 
juridisch-administratieve begeleiding verschilt in functie 
van het centrum. 

In dit jaarrapport zijn enkel geïntegreerde tabellen 
opgenomen: een voor mensenhandel en een voor 
mensensmokkel, telkens met vermelding van de leeftijd, 
het geslacht, de nationaliteit en de manier van uitbuiting. 
Elk gespecialiseerd centrum heeft daarvoor de nodige 
cijfers bezorgd die Myria telkens in een tabel heeft 
opgenomen. 

Op basis van de volgende tabellen kan geen beeld 
worden gevormd van alle begeleidingsactiviteiten, noch 
van de opvangcapaciteit van de centra. De duur van de 
begeleiding, die een essentiële indicator is, komt hier 
niet aan bod, wel in het kader van de analyse en een 
beschrijving van het begeleidingsproces. De cijfers van 
de Dienst Vreemdelingenzaken inzake verlenging van 
de documenten in het kader van de procedure voor 
mensenhandel zijn daar wel een mogelijke indicator van. 
De evolutie ervan tussen 2012 en 2016 wordt in tabel 12 
weergegeven. 

453 Omzendbrief van 26 september 2008 inzake de invoering van een 
multidisciplinaire samenwerking met betrekking tot de slachtoffers 
van mensenhandel en/of van bepaalde zwaardere vormen van 
mensensmokkel. Op 23 december 2016 werd een nieuwe omzendbrief 
inzake multidisciplinaire samenwerking tussen alle bevoegde diensten 
ondertekend en in het Belgisch Staatsblad van 10 maart 2017 gepubliceerd. 
Deze omzendbrief actualiseert en vervangt de omzendbrief van 26 
september 2008.

454 Sinds 20 mei 2017 is dit bevel om het grondgebied te verlaten vervangen door 
een bijlage 15 (zie wet van 30 maart 2017 tot wijziging van artikel 61/2 van 
de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 
het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen teneinde 
het bevel om het grondgebied te verlaten te vervangen door een tijdelijk 
verblijfsdocument in de procedure slachtoffers mensenhandel, BS, 10 
mei 2017). Zie hierover deel 3, hoofdstuk 1, punt 2.1. van dit rapport.
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Het kader van dit rapport leent er zich ook niet toe om 
een overzicht te geven en een analyse te maken van de 
meldingen van personen voor wie geen enkele begeleiding 
is opgestart, ook al was dit zeker relevant geweest voor 
het beleid rond en de kennis van het fenomeen van 
mensenhandel en uitbuiting van personen. Het verwerken 
van alle meldingen is voor de centra een enorme werklast 
en verantwoordelijkheid. Voor meer informatie verwijzen 
we u graag door naar de jaarverslagen van die centra. 

Het Belgische systeem is een gesloten systeem. De cijfers 
met betrekking tot de door de gespecialiseerde centra 
opgestarte begeleidingen en uitgereikte documenten 
(DVZ) zijn dan ook grotendeels een weerspiegeling van 
die van DVZ, zoals blijkt uit Tabel 17.

Tabel 17� Nieuwe begeleidingen opgestart door 
de gespecialiseerde centra tussen 2012 en 
2016 voor de slachtoffers van mensenhandel 
en mensensmokkel   
(Bron: Gespecialiseerde centra, verwerking door Myria)

Jaar Aantal

2012 174

2013 148

2014 174

2015 153

2016 145

5�1� | Voorstelling van 
de gegevens over 
de slachtoffers van 
mensenhandel 

Tabel 18� Nieuwe begeleidingen opgestart 
door de gespecialiseerde centra, enkel voor de 
slachtoffers van mensenhandel 
(Bron: Gespecialiseerde centra, verwerking door Myria)

Jaar Aantal

2012 143

2013 133

2014 158

2015 135

2016 133
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Tabel 19� Nieuwe begeleidingen opgestart in 2016 voor slachtoffers van mensenhandel, volgens de 
vorm van uitbuiting, het geslacht en de leeftijdscategorie (Bron: Gespecialiseerde centra, verwerking door Myria)

Nationaliteit

Seksuele  
uitbuiting

Economische 
uitbuiting

Uitbuiting van  
de bedelarij

Gedwongen plegen 
van misdrijven

Andere 
uitbuitingsvormen

TotaalVrouwen Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen

Min� Maj� Min� Maj� Min� Maj� Min� Maj� Min� Maj� Min� Maj� Min� Maj� Min� Maj� Min� Maj� Min� Maj�

Nigeria 4 21 25

Marokko 5 17 22

Roemenië 5 1 1 7 1 2 17

Egypte 11 11

Hongarije 3 1 3 7

Thailand 5 5

Bulgarije 1 3 4

China 3 3

Spanje 3 3

Portugal 1 1 1 3

Vietnam 1 2 3

Afghanistan 2 2

Algerije 2 2

België 2 2

Ethiopië 1 1 2

Verenigd 
Koninkrijk 1 1 2

India 1 1 2

Litouwen 2 2

Servië 1 1 2

Tunesië 2 2

Albanië 1 1

Bangladesh 1 1

Brazilië 1 1

Kameroen 1 1

Kroatië 1 1

Ghana 1 1

Pakistan 1 1

Palestina 1 1

Senegal 1 1

Sierra Leone 1 1

Slovakije 1 1

Togo 1 1

Sub-totaal 
(leeftijd) 6 49 0 1 0 12 1 55 0 1 0 0 0 1 0 6 0 1 0 0

133Sub-totaal 
(geslacht) 55 1 12 56 1 0 1 6 1 0

Totaal 56 68 1 7 1
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In 2016 zijn de gespecialiseerde centra begonnen met de 
begeleiding van 133 slachtoffers van mensenhandel. Het 
ging vooral om slachtoffers van economische uitbuiting 
(68 personen) en seksuele uitbuiting (56 personen). Ze 
hebben ook zeven slachtoffers van uitbuiting van het type 
gedwongen gepleegde misdrijven opgevangen, één voor 
bedelarij en één voor een ander type uitbuiting.455 In 2016 
waren er geen nieuwe slachtoffers van orgaanhandel. 

Bij de slachtoffers van seksuele uitbuiting ging het 
hoofdzakelijk om vrouwen (55 vrouwen en 1 man), 
terwijl economische uitbuiting vooral mannen betreft 
(12 vrouwen voor 56 mannen). 

De minderjarige slachtoffers zijn goed voor 5% van de 
slachtoffers die in 2016 met een gespecialiseerd centrum 
een begeleiding zijn opgestart (7 minderjarigen op 133 
slachtoffers). Zes van die zeven slachtoffers zijn jonge 
meisjes die slachtoffer waren van seksuele uitbuiting 
(vier Nigeriaanse, een Bulgaarse en een Britse). Er was 
ook een jonge man, met de Vietnamese nationaliteit, die 
slachtoffer was van economische uitbuiting.

Nigeria is het belangrijkste land van herkomst van 
de slachtoffers die in 2016 met een gespecialiseerd 
centrum een begeleiding zijn opgestart. Uit de top-5 van 
nationaliteiten blijkt dat 25 slachtoffers Nigeriaans zijn, 17 
Roemeens, 11 Egyptisch en 7 Hongaars. Alle 25 Nigeriaanse 
slachtoffers zijn vrouwen die het slachtoffer waren van 
seksuele uitbuiting (4 van hen waren minderjarig). De 
22 Marokkaanse slachtoffers waren allen slachtoffer van 
economische uitbuiting (5 vrouwen en 17 mannen) en 
dit was ook het geval voor de Egyptische slachtoffers 
(11 mannen). De Roemeense slachtoffers daarentegen 
werden op verschillende manieren uitgebuit.

5�2� | Voorstelling van 
de gegevens over 
de slachtoffers van 
mensensmokkel 

Tabel 20� Nieuwe begeleidingen opgestart  
voor slachtoffers van mensensmokkel,  
volgens de nationaliteit, het geslacht en  
de leeftijdscategorie  
(Bron: Gespecialiseerde centra, verwerking door Myria)

Nationaliteit
Vrouwen Mannen

Totaal
Min� Mee� Min� Mee�

Irak 1 5 6

Iran 2 2

China  1 1

Albanië   1 1

DR Congo  1 1

Senegal  1 1

Totaal 3 1 8 12

Er wordt een daling vastgesteld t.o.v. 2015, het jaar waarin 
18 slachtoffers van mensensmokkel een begeleiding waren 
opgestart in een gespecialiseerd centrum. Een derde ervan 
was afkomstig uit Afghanistan. 

De tendensen op vlak van nationaliteiten tussen 
slachtoffers van mensensmokkel en die van mensenhandel 
zijn sterk verschillend. In dit geval is 50% van de slachtoffers 
afkomstig uit Irak (6 mannen, onder wie één minderjarige). 

455 Achteraf bleek dat het om een intra-familiale problematiek ging.
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6� GEGEVENS VAN 
JUSTITIE

Op verzoek van Myria heeft de Dienst voor het 
Strafrechtelijk beleid informatie bezorgd over 
veroordelingen voor mensenhandel en mensensmokkel. 
Deze statistieken zijn opgemaakt op basis van de gegevens 
uit het centraal strafregister. Alle beslissingen met kracht 
van gewijsde zijn er ingeschreven en de griffiers van de 
hoven en rechtbanken maken ze over aan het strafregister. 
Dit gebeurt nog met de hand (terwijl de politie en de 
parketten die gegevens digitaal verwerken). 

6�1� | Voorstelling van 
de gegevens over 
mensenhandel 

De hier voorgestelde cijfers456 hebben betrekking op het 
aantal definitieve veroordelingen, veroordelingen dus 
waartegen geen beroep meer kan worden aangetekend, 
m.a.w. definitieve vonnissen en arresten waarbij één 
of meerdere daders kunnen veroordeeld worden. Een 
veroordeling verwijst naar vonnissen of arresten, waarvoor 
een of verschillende personen moesten verschijnen. De 
vormen van uitbuiting konden niet voldoende worden 
geregistreerd, om in dit jaarrapport te worden opgenomen. 

Figuur 5� Evolutie van het aantal veroordeelde 
daders voor mensenhandel tijdens de periode 
2011-2016 (Bron: Dienst voor het Strafrechtelijk beleid)
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Elke veroordeling heeft betrekking op een veroordeelde 
dader (veroordelingen zijn niet hetzelfde als gerechtelijke 
uitspraken, die uit verschillende veroordelingen kunnen 
bestaan). 

Het aantal veroordelingen in 2016 is gestegen t.o.v. 
het voorgaande jaar (stijging van 34% tussen 2015 en 
2016). Van de 125 in 2016 veroordeelde daders, waren er 
minstens 18 betrokken bij seksuele uitbuiting, 11 bij feiten 
van economische uitbuiting en een bij de uitbuiting van 
een persoon om die te dwingen een misdrijf of wanbedrijf 
te plegen. Omwille van de methode van invoering is de 
informatie over het type uitbuiting slechts voor ongeveer 
30% van de veroordelingen beschikbaar.

Over de verzwarende omstandigheden is gedeeltelijke 
informatie beschikbaar. Zo werd bij 71 beslissingen 
rekening gehouden met het misbruik van kwetsbaarheid 
en bij 47 beslissingen, met het gebruik van geweld en 
bedreigingen. Op eenzelfde dader kunnen verschillende 
verzwarende omstandigheden van toepassing zijn. In 
totaal werden in 2016, 231 verzwarende omstandigheden 
in aanmerking genomen.

Voor de 125 veroordelingen werden in totaal 384 straffen 
uitgesproken (zie Tabel 21). Voor eenzelfde veroordeling 
kunnen immers verschillende types straffen tegelijk 
worden uitgesproken (zo kan een dader tegelijk worden 
veroordeeld tot een gevangenisstraf en een boete, wat in 
totaal twee beslissingen oplevert).

Tabel 21� Straffen uitgesproken bij de 125 
veroordelingen die uitgesproken zijn in 2016 
voor feiten van mensenhandel  
(Bron: Dienst voor het Strafrechtelijk beleid)

Beslissingen
Met uitstel 
(volledig of 

gedeeltelijk)

Gevangenisstraf 113 79

Boete 117 54

Verbeurdverklaring 55 1

Ontzetting uit rechten 96 0

Schuldigverklaring 3 0

Totaal 384 134

456 De informatie in dit verslag is het resultaat van een gegevensextractie op 
30 januari 2017 (extractieverslag van 03/03/2017).
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Tabel 22� Duur van de gevangenisstraffen voor 
een veroordeling voor mensenhandel in 2016 
(Bron: Dienst voor het Strafrechtelijk beleid)

Aantal straffen %

Minder dan een jaar 11 10

 1 - 3 jaar 55 49

 3 - 5 jaar 33 29

> 5 jaar 14 12

Totaal 113 100

In 2016 had 30% van de voor mensenhandel veroordeelde 
personen de Belgische nationaliteit (zie Tabel 23). Bij 
de buitenlandse veroordeelden bestond de top-5 uit 
Roemenen (9%), Albanezen (6%) Bulgaren (6%), Fransen 
(5%) en Nederlanders (5%). Bij de veroordeelden ging 
het vooral om mannen. In 80% van de gevallen ging 
het om mannen, in 18% om vrouwen (voor 2% van de 
veroordeelden ontbrak de informatie over het geslacht).

Tabel 23� Top 10 van de belangrijkste 
nationaliteiten van de personen veroordeeld 
voor feiten van mensenhandel in 2016  
 (Bron: Dienst voor het Strafrechtelijk beleid)

Nationaliteit Aantal veroordeelde personen

België 37

Roemenië 11

Onbekend/niet-geregistreerd 8

Albanië 8

Bulgarije 8

Frankrijk 6

Nederland 6

China 5

Portugal 4

Verenigd Koninkrijk 3

Andere 29

Totaal 125

Figuur 6� Geslacht van de personen 
veroordeeld voor feiten van 
mensenhandel in 2016 (N=125) 
(Bron: Dienst voor het Strafrechtelijk beleid)
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6�2� | Voorstelling van 
de gegevens over 
mensensmokkel 

Er is sprake van minstens 127 definitieve veroordelingen 
voor mensensmokkel in 2016. 
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CONCLUSIE

Het aantal door de politie geregistreerde inbreuken met 
betrekking tot mensenhandel is in de periode 2012-2016 
afgenomen. In 2016 werden vooral in Brussel, in de provincie 
Antwerpen, in Henegouwen en in Oost-Vlaanderen inbreuken 
vastgesteld. Meer dan de helft van de strafbare feiten waren voor 
feiten van seksuele uitbuiting. Het tweede type van uitbuiting 
waarvoor de politie inbreuken vaststelde is economische 
uitbuiting. Inbreuken met betrekking tot de uitbuiting van 
bedelarij en gedwongen gepleegde misdrijven komen minder 
frequent voor. De illegale handel in organen is uitzonderlijk. 

In 2016 is het aantal slachtoffers van mensenhandel die 
opgenomen werden in de procedure stabiel gebleven 
ten opzichte van het voorgaande jaar. Het jaar 2016 werd 
gekenmerkt door een aanzienlijk aantal Nigeriaanse 
slachtoffers van seksuele uitbuiting, het gevolg van de vele 
dossiers met slachtoffers van die nationaliteit.

Het aantal binnengekomen zaken bij de parketten in de periode 
2012-2016 voor feiten van mensenhandel zijn licht afgenomen 
op het nationale niveau. Maar in feite is dit een reflectie van 
verschillende trends naargelang het rechtsgebied: er is een 
toename zichtbaar in de arrondissementen van Antwerpen 
en Gent, terwijl er een afname is in die van Brussel, Luik en 
Bergen. 

Wat betreft mensensmokkel is er de afgelopen jaren een 
sterke stijging. Dit valt af te leiden uit cijfers van de politie: 
het aantal misdrijven is tussen 2012 en 2016 verdrievoudigd. 
Ook in de cijfers van DVZ wat betreft aanhoudingen naar 
aanleiding van een transitmigratie is er in dezelfde periode 
ook een stijging vast te stellen, bijzonder uitgesproken tussen 
2015 en 2016. Cijfers van de politie tonen ook dat de strafbare 
feiten voornamelijk vastgesteld werden in Gent, Brussel en 
Brugge. De cijfers van DVZ geven aan dat de belangrijkste 
nationaliteiten van de aangehouden personen naar aanleiding 
van een transitmigratie bestaan uit Iraniërs, Syriërs en Irakezen. 

Het aantal binnengekomen zaken bij de parketten met 
betrekking tot mensensmokkel is ook toegenomen. Maar 
deze stijging op het nationale niveau is grotendeels het 
resultaat van een sterke stijging in het arrondissement van 
Gent (voornamelijk zaken gelieerd aan de E40), terwijl we 
een sterke daling vaststellen in het rechtsgebied van Brussel 
en een lichte daling in die van Antwerpen. 

Ondanks de sterke stijging waargenomen bij het aantal 
inbreuken en aanhoudingen, is het aantal slachtoffers van 
mensensmokkel die opgenomen werden in de procedure 
(cijfers van DVZ) afgenomen in de periode 2012-2016. 




