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Aan dit verslag wordt de laatste hand gelegd op het 
moment (begin november 2021) dat het parlement 
het wetsontwerp rond de hervorming van het seksueel 
strafrecht bespreekt. In dat verband is Myria gehoord in 
de Kamercommissie Justitie, samen met andere actoren 
die allemaal hun bezorgdheid hebben geuit over het deel 
dat betrekking heeft op prostitutie en met name over de 
mogelijke gevolgen ervan voor mensenhandel. 

Eén van de belangrijke doelstellingen van dit wetsontwerp 
van de minister van Justitie is de destigmatisering van 
sekswerk. Daarmee zou ook een evolutie moeten worden 
ingezet naar een sociaal statuut voor een deel van de 
sekswerkers. Het wetgevende werk rond dat laatste aspect 
staat nog niet in de steigers. 

Myria begrijpt — en is het ermee eens — dat de strijd tegen 
mensenhandel niet verward mag worden met de strijd 
tegen prostitutie. Myria verwijst naar de aanpak in Zweden 
en het gebrek aan veroordelingen van mensenhandelaars. 
Ook al wordt er over het gewenste beleid nog gedebatteerd, 
deze aanwijzingen moeten heel ernstig worden genomen. 

Maar ook wanneer de weg naar een betere erkenning 
van sekswerk ingeslagen wordt, dan nog blijven er 
ernstige redenen voor bezorgdheid wat de mogelijke 
implicaties voor de strijd tegen mensenhandel met het 
oog op seksuele uitbuiting betreft, mogelijk zelfs voor de 
strijd tegen mensenhandel met het oog op economische 
uitbuiting. Sekswerk is heel divers. Het wetsontwerp werpt 
dus niet alleen vragen op met betrekking tot het wettelijke 
instrumentarium, maar ook op het implementatieniveau.

1. Uitkijken voor een wetsontwerp 
waarvan de contouren nog ondui-
delijk zijn

Meer duidelijkheid is nodig over het begrip 
“misbruik van prostitutie” en het onderscheid met 
mensenhandel.

Hoewel de door de minister van Justitie geïnitieerde 
hervorming van het seksueel strafrecht op sommige 
punten een vooruitgang betekent, met name wat de 
destigmatisering van sekswerk betreft, kan de vaagheid 
van bepaalde strafbaarstellingen een negatieve impact 
hebben op de strijd tegen mensenhandel en voor de 
bescherming van slachtoffers. Daarom beveelt Myria 
aan het begrip abnormaal voordeel, dat de kern van 
de nieuwe strafbaarstelling misbruik van prostitutie 
vormt, verder te verduidelijken en de schrapping te 
overwegen van het artikel uit het ontwerp inzake 

verzwaard misbruik van prostitutie, waardoor 
potentiële slachtoffers van mensenhandel mogelijk 
in de kou komen te staan.

Tussen “gewoon” sekswerk, dat vrijwillig en in goede 
omstandigheden wordt geleverd, en mensenhandel zijn 
er tal van situaties/gradaties waarin sekswerk — zelfs 
vrijwillig — tot misbruik kan leiden. Belangrijk is dat de 
slachtoffers daarvan zien dat de daders er niet ongestraft 
mee weg komen. Daarom kan Myria zich vinden in het 
streven van de opstellers van het wetsontwerp om erop 
toe te zien dat elke vorm van misbruik van prostitutie 
van meerderjarigen die niet onder de definitie van 
mensenhandel valt wordt bestraft.

Myria heeft evenwel vragen bij de concrete interpretatie 
van het begrip “abnormaal voordeel uit de prostitutie 
van een meerderjarige” in de bepalingen uit het 
ontwerp, en ook bij het onderscheid dat er moet worden 
gemaakt tussen mensenhandel en verzwaard misbruik 
van prostitutie, bedoeld door artikel 433quater/5 van 
het ontwerp, waarvan de definitie heel dicht aanleunt 
bij die van mensenhandel. Het onderscheid tussen 
“mensenhandel” en “verzwaard misbruik van prostitutie” 
is niet zonder gevolgen voor de slachtoffers. Wanneer er 
sprake is van mensenhandel komen zij in aanmerking voor 
de specifieke voorzieningen, terwijl dat niet het geval is 
wanneer het gaat om (verzwaard) misbruik van prostitutie. 

2. Prioriteit en capaciteit

De strijd tegen mensenhandel moet een échte 
prioriteit worden, zowel op het terrein als op het 
niveau van het beleid. Dat moet worden gegarandeerd 
vooraleer een nieuwe wet ingevoerd wordt, die 
door een uitbreiding van de opdrachten veel extra 
middelen zal vergen.

Mensenhandel is een belangrijke prioriteit in het nationaal 
veiligheidsplan maar deze prioritaire keuze doorstaat de 
toets aan de werkelijkheid niet. In de praktijk worden 
middelen voor mensenhandel bij de eerstelijnsdiensten 
en magistraten immers verminderd of afgebouwd omwille 
van andere prioriteiten of beperkingen. Sommige cellen 
mensenhandel van de federale gerechtelijke politie 
werden zelfs afgeschaft. In sommige rechtsgebieden zijn er 
geen echte referentiemagistraten meer actief of werden zij 
opgenomen in een ruimere cel groot banditisme waarbij 
verschillende criminaliteitsfenomenen worden aangepakt 
en waardoor de specialisatie in mensenhandel afneemt. 
Door gebrek aan tijd en middelen worden zo sommige 
onderzoeken inzake mensenhandel niet meer of niet 
grondig uitgevoerd. 



123

De politie, de magistratuur en de inspectiediensten 
dienen derhalve over voldoende personeel en 
technische middelen te beschikken om de strijd tegen 
dat fenomeen efficiënter aan te pakken. De situatie wordt 
nog nijpender wanneer een nieuwe wet aanpassingen 
vergt en nieuwe opdrachten toevoegt. Middelen voor de 
actoren op het terrein — zoals de eerstelijnsdiensten, 
de magistraten en de gespecialiseerde centra voor 
slachtoffers van mensenhandel — zijn meer dan ooit 
onontbeerlijk. Daar hoort ook een betere opleiding bij 
voor de eerstelijnsdiensten, cruciaal om slachtoffers van 
mensenhandel te detecteren.

De eerstelijnsdiensten en de verschillende parketten 
moeten de strijd tegen mensenhandel in hun actieplannen 
als een speerpunt blijven opnemen. De multidisciplinaire 
omzendbrief rond mensenhandel moet ook op het terrein 
effectief worden toegepast en als een prioriteit worden 
beschouwd. 

Met datzelfde doel voor ogen is het ook essentieel dat een 
parlementaire commissie het beleid inzake de strijd tegen 
mensenhandel doorlicht, opvolgt en evalueert op het 
niveau van het beleid en op het terrein. Myria hoopt dat 
dit punt uit het regeerakkoord snel kan worden uitgevoerd. 

3. Stedelijke prostitutiezones vooral 
controleren op indicatoren men-
senhandel in plaats van prioritair 
op (illegaal) verblijf 

Myria pleit voor handhaving in stedelijke 
prostitutiezones waarbij de politiecontroles 
voornamelijk gebaseerd zijn op indicatoren van 
mensenhandel in plaats van prioritair op (illegaal) 
verblijf. In sommige prostitutiezones zijn sekswerkers 
zonder papieren actief onder wie zich ook mogelijke 
slachtoffers van mensenhandel kunnen bevinden.

Indien deze hervorming zou worden doorgevoerd, 
moet men oog kunnen blijven hebben voor deze 
derdelanders, zodat die niet in nog onveiligere 
uitbuitingssituaties terechtkomen. 

Op dit ogenblik zijn er in sommige steden “gedoogzones”, 
waar sekswerkers zonder documenten werken naast 
sekswerkers met papieren. De focus ligt hier op de 
strijd tegen mensenhandel en niet op de controle van 
verblijfssituaties. Gespecialiseerde MH-eenheden van 
de lokale politie en van de federale gerechtelijke politie 
hebben zo aandacht voor de indicatoren mensenhandel. 

Ze kunnen een vertrouwensband opbouwen met de 
sekswerkers ongeacht hun verblijfsadministratieve 
situatie. Mogelijke slachtoffers voelen zich niet opgejaagd 
en tonen zich derhalve sneller bereid om mee te werken 
met politie en justitie. 

Zo kan de politie een beter zicht behouden en controle 
uitoefenen op het fenomeen en de uitwassen van 
mensenhandel eruit halen. Dat beleid heeft al tot veel 
successen geleid en tot verschillende gerechtelijke 
dossiers en veroordelingen voor mensenhandel. Dat zag 
Myria ook in dossiers waarin het zelf burgerlijke partij was.

Het blijft de vraag hoe dit wetsontwerp concreet zal 
worden toegepast op het terrein. De steden en gemeentes 
blijven alleszins hun bevoegdheid behouden. Zal de 
justitieminister een beleid stimuleren waarbij er in de 
prostitutiezones alleen plaats is voor sekswerkers die 
hier wettig verblijven of blijft er enige marge? Door 
betere controles op mensenhandel binnen de zichtbare 
prostitutie kunnen uitbuitingsrisico’s misschien beperkt 
blijven, zonder de meest kwetsbare sekswerkers en 
sekswerkers zonder papieren ‘ondergronds te drijven’. 

4. Betere toepassing slachtoffersta-
tuut mensenhandel in stedelijke 
prostitutiezones

De lokale politiediensten van grote steden — in het 
bijzonder in Brussel met zijn meerdere zones — 
moeten het slachtofferstatuut mensenhandel beter 
toepassen en bij de interceptie van een mogelijk 
slachtoffer van mensenhandel de gespecialiseerde 
cel mensenhandel contacteren voor de verdere 
afhandeling en slachtoffers beter doorverwijzen 
naar de gespecialiseerde centra. Daarvoor hebben 
de gespecialiseerde cellen mensenhandel extra 
recherchecapaciteit nodig. De lokale overheden 
moeten ook rond het slachtofferstatuut 
mensenhandel worden gesensibiliseerd.

Vaak worden controles uitgevoerd door lokale 
politieagenten die weinig expertise hebben inzake 
mensenhandel en het slachtofferstatuut niet kennen. 
Ze hebben de gewoonte om mensen zonder papieren te 
viseren, om ze over te laten brengen naar een gesloten 
centrum voor repatriëring of een BGV te laten afleveren. 
Uitgerekend bij minderjarige Nigeriaanse slachtoffers 
die geen identiteitsdocumenten hebben stellen agenten 
vaak geen vragen over de leeftijd van deze personen, 
terwijl de Nigeriaanse madammen en hun handlangers 



124 Deel 3  |  Aanbevelingen

bij dergelijke controles niet verontrust worden, omdat 
zij wel over (valse) identiteitsdocumenten beschikken. 

De lokale overheden van de steden en gemeenten moeten 
hun opdrachten vaak uitvoeren met beperkte middelen, 
al ontheft dat hen niet van hun verantwoordelijkheid. 
Daarnaast moeten zij doortastend worden geïnformeerd 
dat volgens de bestaande regelgeving mogelijke slachtoffers 
van mensenhandel naar de gespecialiseerde opvangcentra 
moeten worden doorverwezen en niet mogen worden 
behandeld als mensen zonder papieren in het kader 
van een irregulier verblijf. Ook al is mensenhandel een 
federale materie, de lokale besturen mogen het niet alleen 
benaderen met het oog op overlastbestrijding.

5. Publiciteit en protocolafspraken

Myria beveelt aan dat er voor een betere bestrijding 
van mensenhandel op het internet wettelijke 
mogelijkheden worden gecreëerd voor protocollen 
tussen justitie en internetproviders om misbruiken 
te melden.

Prostitutie via seksdatingsites en sociale media neemt fors 
toe. Tijdens interviews heeft Myria vernomen dat er in 
België dagelijks 60.000 personen online op zoek zouden 
gaan naar seks. De politiediensten gebruiken internet en 
sociale media in het kader van hun onderzoeken. Volgens 
de minister van Justitie werkt de politie daarbij in de mate 
van het mogelijke nu al samen met de internetproviders 
van seksdatingsites om te voorkomen dat hun platformen 
voor criminele doeleinden worden gebruikt.

Magistraten en internetproviders zijn zelf vragende 
partij voor protocollen rond afspraken met justitie om 
misbruiken te melden, wat door de huidige wetgeving 
waarbij een verbod op publiciteit voor prostitutie is 
ingesteld onmogelijk blijkt. Dat zou in het kader van 
het nieuwe wetsontwerp misschien wel mogelijk 
zijn. De minister van Justitie had dit begin mei 2021 
toegezegd aan de parlementsleden maar ondertussen 
werd het wetsontwerp gewijzigd. De vraag blijft dus of 
digitale reclame via derden (vennootschappen zoals 
internetproviders en websitebeheerders) verboden zal 
blijven omdat alleen het aanbieden van eigen diensten 
op een digitaal platform toegelaten zou worden.

6. Sensibiliseren klanten

Myria benadrukt dat ook seksklanten een relevante 
rol kunnen spelen in de strijd tegen mensenhandel op 
het internet en dat zij moeten worden gesensibiliseerd 
via campagnes om misbruiken te melden aan de 
politie.

De prostitutie via seksdatingsites en sociale media neemt 
sterk toe. De politie kan wel internetcontroles uitvoeren 
maar dat vergt veel capaciteit en is soms moeilijk bij 
speciale apps die alleen bedoeld en beschikbaar zijn 
voor klanten. Deze laatsten kunnen dus een belangrijke 
meerwaarde vormen in de strijd tegen mensenhandel 
omdat ze uiteraard veel gemakkelijker en sneller bepaalde 
misbruiken kunnen vaststellen op plaatsen die niet of 
nauwelijks bereikbaar zijn voor de politie. 

Het sensibiliseren van klanten wordt door de politie als 
een belangrijke vorm van sociale controle beschouwd 
in de bestrijding van mensenhandel in de (groeiende) 
privéprostitutie via internet. Volgens de politie waar-
schuwen seksklanten haar soms anoniem over mogelijke 
misbruiken. De seksklanten zouden geen schrik hebben 
van de politie maar willen zeker niet dat hun naam 
geregistreerd wordt omwille van hun reputatie. Volgens de 
justitieminister is het belangrijk dat seksklanten worden 
geïnformeerd over tekenen van mogelijke uitbuiting en 
worden aangespoord om snel gevallen van uitbuiting te 
melden via een aangifte die laagdrempelig, efficiënt en 
wars van stigmatisering verloopt.

Met het sensibiliseren van klanten voor mensenhandel en 
het stimuleren van meldingen van mogelijke misbruiken 
kan de vraagzijde van mensenhandel met het oog op 
seksuele uitbuiting worden verminderd. Enerzijds 
zullen seksklanten hierdoor gevoeliger zijn voor de 
problematiek van mensenhandel, en anderzijds zullen 
pooiers risico’s vermijden die met de inzet van slachtoffers 
van mensenhandel komen kijken. 

7. Impact bestrijdingsapparaat

Het nieuwe wetsontwerp mag geen negatieve 
impact hebben op het bestrijdingsapparaat van 
mensenhandel.

Tot slot rijzen er nog enkele vragen bij de impact van het 
nieuwe wetsontwerp op het bestrijdingsapparaat van 
mensenhandel. 

Kan de toevoeging van het nieuwe concept ‘misbruik van 
prostitutie’ leiden tot een verandering in de werking van 
het bestrijdingsapparaat van mensenhandel, waaronder 
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de eerstelijnsdiensten (bij hun aanpak) en de magistraten 
(bij de keuzes voor bepaalde onderzoeksdaden). 

Zal in de praktijk het bestrijdingsapparaat mensenhandel 
meer worden gekoppeld aan de strijd tegen misbruik van 
prostitutie? Zal de Interdepartementale Coördinatiecel 
(ICC) en haar bureau in de toekomst ook bevoegd worden 
om het beleid rond misbruik van prostitutie op te volgen 
en te coördineren? Kan dat ook een impact hebben op 
de internationale verplichtingen inzake registratie van 
mensenhandel? 

Indien onderzoeken tijdrovend blijven en als de middelen 
beperkt zijn, kan het gemakkelijker zijn voor magistraten 
om te opteren voor de tenlastelegging misbruik van 
prostitutie in plaats van de tenlastelegging mensenhandel. 
Misbruik van prostitutie toont het beeld van een 
ruimer operationeel veld van criminele handelingen 
dan mensenhandel voor het Openbaar Ministerie en 
laat misschien gemakkelijker toe om bewijsmateriaal 
te verzamelen. Wat zijn evenwel de gevolgen voor de 
slachtoffers van mensenhandel die uit de boot dreigen 
te vallen?

De minister van Justitie verklaarde op 30 juni 2021 in het 
parlement dat de diensten van de sociale inspectie een 
rol zullen spelen bij het toezicht op de naleving van het 
sociaal statuut dat voor de uitoefening van prostitutie is 
vastgesteld. Zullen deze diensten dan ook een grotere 
rol moeten spelen bij controles van contracten van 
sekswerkers en zullen ze zich meer moeten richten op 
onderzoeken naar abnormaal profijt in het kader van 
misbruik van prostitutie?

De focus en de specialisatie van de diensten van de sociale 
inspectie liggen vooral bij economische uitbuiting en in 
mindere mate bij seksuele uitbuiting, wat ook een andere 
aanpak vereist. Het vraagt tijd om hun werking aan te 
passen, met een overgangsperiode, en vergt bijkomende 
middelen terwijl hun middelen verminderen. 

Mensenhandel is ruimer dan alleen seksuele uitbuiting 
en er moet nog voldoende aandacht worden besteed aan 
economische uitbuiting waarin België net veel expertise 
heeft opgebouwd en internationaal een voortrekker is. 

Het nieuwe wetsontwerp mag het bestrijdingsapparaat 
van mensenhandel niet ontwrichten. Specialisatie is dé 
sleutelfactor in de strijd tegen mensenhandel. Die mate 
van specialisatie in een interdisciplinair kader kan onder 
druk komen te staan. 

8. Redelijke overgangsperiode

Myria stelt dat er in een voldoende ruime 
overgangsperiode moet worden voorzien na de 
eventuele goedkeuring van het wetsontwerp inzake 
seksueel strafrecht dat aanpassingen in de regelgeving 
van mensenhandel vergt, zodat de eerstelijnsdiensten 
voldoende tijd krijgen om hun werking aan te passen 
en hiermee vertrouwd te raken. 

Het wetsontwerp dat de invoering van nieuwe concepten 
impliceert zoals ‘misbruik van prostitutie’ heeft gevolgen 
voor de regelgeving inzake mensenhandel en voor de 
werking van het bestrijdingsapparaat.

Indien het concept misbruik van prostitutie wordt 
ingevoerd, vergt dat een belangrijke aanpassing voor de 
werking van de gespecialiseerde centra. In welke mate moet 
dan ook de formele regelgeving rond het slachtofferstatuut 
worden aangepast? Een dergelijke wijziging van het 
slachtofferstatuut zou dan vervolgens eveneens door 
de Interdepartementale Coördinatiecel moeten worden 
goedgekeurd, het wettelijke beleidsuitvoerende orgaan 
voor MH met alle federale en regionale bevoegde actoren 
en diensten.

Verschillende eerstelijnsdiensten zullen na de (eventuele) 
invoering van de nieuwe wet hun werking moeten 
aanpassen. Dat vereist ook de nodige tijd om hiermee 
vertrouwd te raken en nieuwe expertise te ontwikkelen. 


