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netwerken die werken met vooruitgeschoven actoren 
zullen het onderscheid tussen misbruik van prostitutie 
en mensenhandel scherp kunnen bespelen en het 
achterliggende businessmodel haarfijn kunnen uitwerken. 

In het ontwerp wordt uitgegaan van het model van een 
sekswerker die autonomie heeft, zich niet laat dwingen en 
geen overdreven winst moet afstaan aan de organisator. 
Dat beeld gaat niet zomaar op voor een veelheid aan types 
sekswerk waarop moeilijk controle uit te oefenen valt. 

Lokale besturen kunnen al op bepalende wijze gestalte 
geven aan de organisatie van prostitutie op hun 
grondgebied en aan de handhaving van hun regels. 

Bij elke gelegenheid heeft Myria evenwel zijn bezorgdheid 
geuit over de impact die deze hervorming zou kunnen 
hebben voor sekswerkers — uit derde landen vooral — die 
zich in een precaire (verblijfs)situatie bevinden.

Veel prostitutie — of sekswerk — gebeurt nu nog in een 
grijze zone, waar sekswerkers in diverse socio-economische 
situaties en met uiteenlopende verblijfsstatussen zich 
aanbieden aan min of meer gelijkaardig cliënteel. 
Uitgebuite en mishandelde sekswerkers — vaak in 
onwettig verblijf — die actief zijn op die plaatsen en die 
niet worden opgejaagd slagen er meer dan eens in om 
signalen te geven rond hun slachtofferschap aan lokale 
politiemensen en gespecialiseerde ngo’s. 

Indicatoren mensenhandel vormen een belangrijk 
werkinstrument voor de detectie van slachtoffers van 
mensenhandel. 

Volgens Myria is er prioritaire aandacht nodig voor deze 
slachtoffers die door hun verblijfssituatie, de doorgedreven 
organisatie en de brutaliteit van het netwerk dat hen inzet 
en de mogelijkheid om hen snel in andere landen in te 
zetten het grootste risico lopen om volledig onder de radar 
te blijven. Op Europees niveau ontbreekt nog altijd een 
verwijzingsmechanisme om slachtoffers over te brengen 
en te laten begeleiden op de plaats waar zij het meest in 
veiligheid zijn, zonder dat zoiets ten koste gaat van de 
vervolging van de mensenhandelaars. 

Ik schreef eerder al over de mogelijke repercussies 
van de huidige hervormingen op de beteugeling van 
mensenhandel met het oog op economische uitbuiting, 
wanneer van de gespecialiseerde diensten van de sociale 
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Zichtbaar onzichtbaar is de titel van het Jaarverslag 
Mensenhandel en mensensmokkel 2021 van Myria. Als 
de Belgische rapporteur mensenhandel heeft Myria de 
wettelijke opdracht om jaarlijks een onafhankelijk en 
openbaar verslag te publiceren waarin de strijd tegen 
mensenhandel én mensensmokkel wordt geëvalueerd en 
waarin die fenomenen mensenhandel en mensensmokkel 
uitgebreid worden belicht.

Van de strijd tegen mensenhandel wordt wel eens gezegd 
dat hij consensueel is: over alle ideologische grenzen 
heen wordt het belang beklemtoond van die strijd tegen 
mensenhandel. Alle actoren vereenzelvigen zich ermee. 
Wel verhult deze consensus soms dat de strijd tegen 
mensenhandel maar succesvol kan zijn door een hoge 
mate van specialisatie, een volgehouden inzet van zowel 
mensen als middelen en een robuuste omkadering voor 
de slachtoffercentra. 

Terwijl dit jaarverslag gefinaliseerd wordt, vinden er 
hoorzittingen plaats in de Kamercommissie Justitie over 
een ambitieus wetsontwerp dat het seksueel strafrecht 
op ingrijpende wijze wil hervormen. Prostitutie, van 
haar stigma ontdaan, moet kunnen worden voortgezet 
als sekswerk. De bonafide organisatie van prostitutie mag 
niet langer aanleiding geven tot vervolging en bestraffing. 
Daarmee lijkt — na het maatschappelijke debat — ook 
een evolutie op gang gekomen die een sterke impact kan 
hebben op de strijd tegen mensenhandel, niet alleen wat 
mensenhandel met het oog op seksuele uitbuiting betreft, 
maar mogelijk eveneens wat de strijd tegen mensenhandel 
met het oog op andere vormen van uitbuiting betreft, in 
het bijzonder economische uitbuiting. 

Indien dit wetgevende initiatief slaagt, zal deze 
destigmatisering niet alleen maatschappelijk merkbaar 
zijn. Slachtoffers van mensenhandel met het oog op 
seksuele uitbuiting zullen van rechtbanken niet langer 
meer te horen krijgen dat hun materiële schadevergoeding 
wordt afgewezen omdat die materiële schadevergoeding 
betrekking heeft op vergoedingen voor seksuele diensten 
die zij wederrechtelijk hebben geleverd. 

Wanneer het opzet van de wetgever erin bestaat om 
sekswerk en mensenhandel niet langer in één adem te 
laten noemen, zal het begrippenkader dat gehanteerd 
wordt scherp moeten worden afgelijnd en zal de wet 
door eerstelijnsactoren en magistraten goed begrepen 
en toegepast moeten kunnen worden. Ook criminele 
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inspectie bijvoorbeeld zou worden gevraagd niet alleen 
mensenhandel met het oog op economische uitbuiting 
te detecteren maar ook misbruik van prostitutie vast 
te stellen. De gespecialiseerde diensten van de sociale 
inspectie, met name de ECOSOC-teams, wachten al langer 
op adequate versterking met mensen en middelen. 

Myria vroeg al vaker om meer aandacht voor de 
bestrijding van sociale fraude in het algemeen. Preventie 
van mensenhandel is niet alleen een kwestie van 
sensibilisering van gebruikers en cliënten. Bij het gedogen 
van niet-naleving van arbeidsvoorwaarden en sociale 
zekerheidsvoorwaarden gedijt een parallelle economie 
waarin de detectie en de bescherming van de zwaarst 
uitgebuite slachtoffers haast onmogelijk worden.

Ik dank van ganser harte de auteurs van de externe 
bijdrages in dit verslag, die elk vanuit hun expertise, 
mandaat of engagement een belangrijke bijdrage leverden. 
De Nederlandse Nationaal Rapporteur legt daarbij onder 
meer de klemtoon op het snel veranderende karakter 
van mensenhandel en hoe er meer en meer online — 
en paradoxaal steeds onzichtbaarder — gebeurt. Prof. 
Dr. Magaly Rodríguez García biedt sociaal-historische 
duiding bij dit debat, waarin ze in het verleden al vaak 
publiek stelling nam. Mevrouw Martine Di Marino, 
coördinatrice van Entre 2 Wallonie, kijkt met een open 
vizier naar de huidige ontwikkelingen, maar houdt het 
beleidsniveau tegelijk een spiegel voor en wijst op de 
noodzaak om aandachtig kennis te nemen van expertise 
op het terrein en heel uiteenlopende (probleem)situaties 
bij prostitutie. Nog een ervaren stem met terreinervaring 
is die van mevrouw Lieve Huijskens, prostitutieambtenaar 
van de stad Antwerpen. Zij grijpt de recente ervaringen 
met prostitutie in coronatijden aan om tot een betere 
afstemming en interactie te komen tussen het lokale en 
het bovenlokale niveau. 

Ik sluit graag af met de vraag om meer aandacht te hebben 
voor de cijferanalyse. 2020 vertoont een zelden gezien hoog 
aantal (234) initiële dossiers bij de parketten voor zaken 
van mensenhandel met het oog op seksuele uitbuiting, 
tegenover een heel laag cijfer (36) nieuw begeleide 
slachtoffers bij de centra. Van die 36 slachtoffers hebben 
er maar liefst negentien de Nigeriaanse nationaliteit. Dat 
verdient absoluut verdere analyse, temeer omdat — naast 
drie Belgische slachtoffers — maar twee slachtoffers van 
seksuele uitbuiting het statuut van een EU-nationaliteit 
hebben. We weten dat tijdens de eerste golf van de 

pandemie veel Oost-Europese vrouwen naar hun land 
zijn teruggereisd, maar het blijft bijzonder moeilijk 
om het fenomeen nader te duiden aan de hand van de 
cijferanalyse. Eens te meer houdt Myria een pleidooi voor 
verder onderzoek om het fenomeen mensenhandel op 
een meer actuele manier te analyseren. 

Zichtbaar onzichtbaar verwijst niet alleen naar de 
schemerzone waarin slachtoffers van mensenhandel 
momenteel actief zijn naast andere sekswerkers die in een 
veiliger kader werken. Met enige ironie zou men kunnen 
zeggen dat deze titel ook enigszins van toepassing is op 
dit verslag zelf, dat tot stand kwam in het ongewisse over 
de uitkomst van het huidige debat rond het seksueel 
strafrecht. Het was voor Myria een uitdaging om enerzijds 
passend en pertinent tussen te komen met advies en 
analyse en om anderzijds een accurate analyse en stand 
van zaken op te maken ten behoeve van de lezer.

Met heel het team mensenhandel bij Myria hoop ik dat 
dit verslag bij zal dragen tot een houding van permanente 
evaluatie en tot verheldering van het fenomeen 
mensenhandel. 

Ik wens u van harte een stimulerende lezing toe van dit 
verslag.

Koen Dewulf
Directeur
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