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Hoofdstuk 1
Recente ontwikkelingen van het 
juridische en politieke kader

1. Evoluties van het 
Europese juridische en 
politieke kader

1.1. | Mensenhandel

Derde verslag van de Commissie over de 
vorderingen die de lidstaten hebben gemaakt 
in de strijd tegen mensenhandel

Op 20 oktober 2020 publiceerde de Europese Commissie 
haar derde verslag over de vorderingen die de lidstaten 
hebben gemaakt in de strijd tegen mensenhandel.1 Dat 
verslag moet om de twee jaar worden ingediend op grond 
van artikel 20 van de Europese mensenhandelrichtlijn.2

Het verslag gaat dieper in op de vorderingen die zijn 
gemaakt, op de tendensen en uitdagingen en op de inzet 
van de bestrijding van mensenhandel in de EU. Het wordt 
aangevuld met een werkdocument van de diensten van de 
Commissie (staff working document3) en met een studie 

1 Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over 
de vorderingen die zijn gemaakt op het gebied van de bestrijding van 
mensenhandel (2020) als vereist op grond van artikel 20 van de richtlijn 
2011/36/EU inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel 
en de bescherming van slachtoffers daarvan, 20 oktober 2020, 
COM(2020) 661 final: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/
PDF/?uri=CELEX:52020DC0661&from=GA.

2 Richtlijn 2011/36/EU van het Europees Parlement en van 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, L101 van 15 april 2011.

3 https://ec.europa.eu/anti-trafficking/third-report-progress-made-fight-
against-trafficking-human-beings_nl.

van strafrechtelijke gegevens die betrekking hebben op 
de jaren 2017-2018.4 

In 2017 en 2018 werden in de EU 14.145 slachtoffers van 
mensenhandel geregistreerd.5 Ondanks de geleverde 
inspanningen ligt dat aantal hoger dan in de vorige 
referentieperiode. Bij 72% van alle geregistreerde 
slachtoffers ging het om vrouwen en meisjes, en bij de helft 
van de slachtoffers om EU-burgers. Seksuele uitbuiting 
blijft de meest voorkomende vorm van mensenhandel, 
met 60% van de geregistreerde slachtoffers. Uit het 
verslag blijkt een toename van mensenhandel met het 
oog op uitbuiting door arbeid. Het gaat om in totaal 15% 
van de slachtoffers, vooral mannen (68%), hoewel in 
sommige sectoren de slachtoffers hoofdzakelijk vrouwen 
zijn (bijvoorbeeld huishoudelijk werk, zorgtaken of 
schoonmaakdiensten).

De criminele methoden van mensenhandelaren zijn 
veranderd door het intensieve gebruik van het internet 
en de sociale media, en door de inzet van technologie 
in verschillende fasen van de mensenhandelketen. 
Mensenhandelaars maken steeds meer gebruik van het 
internet om hun slachtoffers te ronselen en ze maken ook 
meer online reclame. Ze buiten hun slachtoffers alsmaar 
vaker uit in privéfaciliteiten.

De identificatie en de detectie van slachtoffers van 
mensenhandel in gemengde migratiestromen blijven 
problematisch.6 Binnen de migratiecontext neemt het 
risico op mensenhandel nog altijd toe. Netwerken van 

4 European Commission, Data collection on trafficking in human beings 
in the EU, september 2020: https://ec.europa.eu/anti-trafficking/system/
files/2020-10/study_on_data_collection_on_trafficking_in_human_
beings_in_the_eu.pdf.

5 Het verslag wijst erop dat het werkelijke aantal slachtoffers waarschijnlijk 
veel hoger ligt, aangezien velen onder hen niet bekend zijn.

6 De identificatie van slachtoffers van mensenhandel onder asielzoekers en 
hun toegang tot internationale bescherming is ook één van de punten die 
de GRETA, de Expertengroep van de Raad van Europa voor de strijd tegen 
mensenhandel, behandelt in zijn laatste activiteitenverslag: zie Raad van 
Europa, 10ème rapport général sur les activités du Greta, april 2021: https://
rm.coe.int/10th-general-report-greta-activities-fr/1680a21621.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0661&from=GA%20
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0661&from=GA%20
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/third-report-progress-made-fight-against-trafficking-human-beings_nl
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/third-report-progress-made-fight-against-trafficking-human-beings_nl
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/system/files/2020-10/study_on_data_collection_on_trafficking_in_human_beings_in_the_eu.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/system/files/2020-10/study_on_data_collection_on_trafficking_in_human_beings_in_the_eu.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/system/files/2020-10/study_on_data_collection_on_trafficking_in_human_beings_in_the_eu.pdf
https://rm.coe.int/10th-general-report-greta-activities-fr/1680a21621
https://rm.coe.int/10th-general-report-greta-activities-fr/1680a21621
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mensenhandelaren blijven immers misbruik maken 
van kwetsbare personen en van dito asielprocedures, 
voornamelijk met het oog op seksuele uitbuiting. 
Bovendien verhoogt COVID-19 de kwetsbaarheid en 
het risico op mensenhandel met het oog op seksuele en 
economische uitbuiting.

Het verslag benadrukt dat er op tal van vlakken 
vorderingen zijn gemaakt. Zo is er meer transnationale 
samenwerking, met name tussen wetshandhavings- en 
justitiële diensten, en zijn er nationale en transnationale 
doorverwijzingsmechanismen voor slachtoffers 
opgericht. De gemeenschappelijke onderzoeksteams 
bijvoorbeeld zijn een bijzonder doeltreffend instrument 
voor samenwerking gebleken.7 Toch blijft het aantal 
vervolgingen en veroordelingen laag, terwijl het aantal 
slachtoffers niet vermindert. De tekortkomingen en 
beperkingen die in het verslag aan bod komen vragen om 
een efficiëntere toepassing van de mensenhandelrichtlijn 
in de lidstaten, een optreden dat beter op de ontwikkeling 
van de criminaliteit is afgestemd en om een nieuwe 
strategische aanpak voor de uitroeiing van mensenhandel.

Andere verslagen

Ter gelegenheid van de Europese Dag tegen 
Mensenhandel op 18 oktober 2020 heeft de Commissie 
twee studies gepubliceerd, waarvan één over de kosten 
van mensenhandel8 en een andere over nationale en 
transnationale doorverwijzingsmechanismen.9 Ze sluiten 
allebei aan bij de mededeling van de Commissie uit 2017, 
die tot doel had nieuwe concrete acties te bepalen.10

De eerste studie meet de kosten van mensenhandel 
uitgedrukt in monetaire waarde. Dat helpt om betere 
beslissingen te nemen wanneer een kosten-batenanalyse 
relevant is bij de besluitvorming over de toewijzing 
van overheidsmiddelen. Zo zijn er drie soorten 
mensenhandelgerelateerde kosten geïdentificeerd: 

7 Mensenhandel is één van de vormen van criminaliteit met het grootste 
aantal gemeenschappelijke onderzoeksteams: in 2019 werden 26 van 
de 103 gemeenschappelijke onderzoeksteams opgericht voor zaken van 
mensenhandel.

8 European Commission, Study on the economic, social and human costs of 
trafficking in human beings within the EU, 2020: https://ec.europa.eu/anti-
trafficking/sites/antitrafficking/files/study_on_the_economic_social_
and_human_costs_of_trafficking_in_human_beings_within_the_eu.pdf.

9 European Commission, Study on reviewing the functioning of Member 
States’ National and Transnational Referral Mechanisms, 2020: 
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/study_
on_reviewing_the_functioning_of_member_states_national_and_
transnational_referral_mechanisms.pdf.

10 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de 
Raad, Verslag over de follow-up van de EU-strategie voor de uitroeiing 
van mensenhandel en het vaststellen van verdere concrete maatregelen, 4 
december 2017, COM(2017) 728 final.

gebruik van diensten (coördinatie en preventie, 
gespecialiseerde diensten, rechtshandhavingsdiensten, 
gezondheidsdiensten en sociale bescherming); verlies van 
economische output; en verlies van levenskwaliteit. De 
studie onderscheidt drie fasen: tijdens de mensenhandel, 
in de gespecialiseerde diensten en na de mensenhandel. 

Het doel van de studie over doorverwijzingsmechanismen 
was informatie te verstrekken over de werking van 
formele en informele doorverwijzingsmechanismen in 
het kader van de gewaarborgde toegang tot de rechten 
van slachtoffers van MH en de verwezenlijking ervan. Het 
verslag is het resultaat van deze EU-brede inspanning. 
Het omvat een uitgebreid onderzoek naar de beschikbare 
bronnen en veldwerk in 28 EU-lidstaten.

Nieuwe Europese strategie ter bestrijding van 
mensenhandel (2021-2025)

Op 14 april 2021 heeft de Europese Commissie haar 
strategie voor de periode 2021-2025 voorgesteld.11 Hoewel 
er vooruitgang is geboekt op het vlak van samenwerking, 
vervolging en veroordeling van mensenhandelaren, 
en ook op het vlak van identificatie en hulpverlening 
aan slachtoffers, blijft mensenhandel een ernstige 
bedreiging in de EU. Om hun slachtoffers te ronselen, 
maken mensenhandelaren gebruik van de economische 
en sociale kwetsbaarheid van personen, die nog wordt 
versterkt door de COVID-19-pandemie. Bovendien is de 
reactie van politie en justitie op dit fenomeen er complexer 
op geworden, omdat mensenhandelaren nu voornamelijk 
online actief zijn voor de rekrutering en uitbuiting van 
hun slachtoffers. De Commissie benadrukt de link met de 
strategie inzake georganiseerde criminaliteit, die eveneens 
is aangenomen voor 2021-202512. 

De Commissie belooft om de lidstaten te blijven steunen 
bij de uitvoering van de EU-richtlijn inzake bestrijding 
van mensenhandel en ze zal, indien nodig, aanpassingen 

11 Communication from the Commission to the European Parliament, 
the Council, the European economic and social Committee and the 
Committee of the regions on the EU Strategy on Combatting Trafficking 
in Human Beings 2021-2025, 14 april 2021, COM(2021) 171 final: https://
ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/pdf/14042021_eu_strategy_
on_combatting_trafficking_in_human_beings_2021-2025_com-2021-
171-1_en.pdf.

12 Communication from the Commission to the European Parliament, 
the Council, the European economic and social Committee and the 
Committee of the Regions on the EU Strategy to tackle Organised Crime 
2021-2025, 14 april 2021, COM(2021) 170 final. Terwijl de strategie inzake 
de bestrijding van georganiseerde criminaliteit, waaronder mensenhandel, 
holistische prioriteiten en kernacties omvat, sluit de strategie inzake 
mensenhandel aan bij specifieke aspecten van dit fenomeen.

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/373138c5-0ea4-11eb-bc07-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/373138c5-0ea4-11eb-bc07-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/373138c5-0ea4-11eb-bc07-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/nl/publication-detail/-/publication/d5542e9c-0e92-11eb-bc07-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/nl/publication-detail/-/publication/d5542e9c-0e92-11eb-bc07-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/nl/publication-detail/-/publication/d5542e9c-0e92-11eb-bc07-01aa75ed71a1
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/pdf/14042021_eu_strategy_on_combatting_trafficking_in_human_beings_2021-2025_com-2021-171-1_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/pdf/14042021_eu_strategy_on_combatting_trafficking_in_human_beings_2021-2025_com-2021-171-1_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/pdf/14042021_eu_strategy_on_combatting_trafficking_in_human_beings_2021-2025_com-2021-171-1_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/pdf/14042021_eu_strategy_on_combatting_trafficking_in_human_beings_2021-2025_com-2021-171-1_en.pdf
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voorstellen om te garanderen dat de richtlijn op de 
nagestreefde doelstelling is afgestemd.

De strategie focust op het volgende:

	■ het terugdringen van de vraag die mensenhandel 
in de hand werkt maakt deel uit van de preventie-
maatregelen. De Commissie zal daarom nagaan of de 
EU minimumregels kan vastleggen, om het gebruik 
van diensten die het resultaat zijn van de uitbuiting 
van slachtoffers van mensenhandel strafbaar te 
stellen. Ook sensibiliseringscampagnes vormen 
een middel om mensenhandel te detecteren en te 
voorkomen. De Commissie wil in samenwerking met 
de nationale autoriteiten en middenveldorganisaties 
een preventiecampagne lanceren die gericht is op 
hoogrisicosectoren. De lidstaten zullen worden 
aangemoedigd om samen met de arbeidsinspecteurs, 
de sociale partners en EU-agentschappen zoals Europol 
of de Europese Arbeidsautoriteit meer inspanningen te 
leveren, om in risicosectoren gezamenlijke controles uit 
te voeren en er potentiële slachtoffers en hun uitbuiters 
te detecteren. Ook zullen publiek-private initiatieven 
met bedrijven die actief zijn in deze hoogrisicosectoren 
worden aangemoedigd. De Commissie is ook van plan 
de sanctierichtlijn tegen werkgevers te verstrengen en 
zal wetgeving inzake corporate governance voorstellen, 
om de verantwoordelijkheden van de ondernemingen 
te verduidelijken.

	■ het bedrijfsmodel van mensenhandelaren door-
breken, zowel online als offline: de Commissie zal in 
dialoog treden met internet- en technologiebedrijven 
om het gebruik van onlineplatformen voor de 
rekrutering en uitbuiting van slachtoffers terug te 
dringen. Ze zal de systematische opleiding aanmoedigen 
van rechtshandhavings- en justitiepersoneel in het 
detecteren en bestrijden van mensenhandel, onder 
meer via praktijkoefeningen.

	■ de slachtoffers beschermen, ondersteunen en hun 
de middelen geven om te handelen, met bijzondere 
aandacht voor vrouwen en kinderen: de strategie is 
erop gericht slachtoffers in een vroeg stadium beter te 
identificeren en hen efficiënter door te verwijzen voor 
verdere bijstand en bescherming. De Commissie wenst 
de ontwikkeling van vaardigheden en de uitwisseling 
van beste praktijken op het vlak van identificatie van 
slachtoffers van mensenhandel, met name onder 
kwetsbare groepen, aan te moedigen. Ze zal ook de 
samenwerking versterken met het oog op de oprichting 
van een Europees doorverwijzingsmechanisme van 
slachtoffers.

	■ de internationale samenwerking bevorderen: 
aangezien de helft van de geïdentificeerde slachtoffers 
in de EU geen EU-burgers zijn, is samenwerking met 
internationale partners van essentieel belang in de 
strijd tegen mensenhandel. De EU zal een aantal 
instrumenten op het vlak van buitenlands beleid en 
operationele samenwerking inzetten om bij te dragen 
tot de bestrijding van mensenhandel in de herkomst- 
en transitlanden. Zo denkt ze bijvoorbeeld aan een 
nauwere samenwerking met de Raad van Europa en 
zijn expertengroep. Volgens de Commissie moet het 
toekomstige actieplan tegen migrantensmokkel er mee 
voor zorgen dat de activiteiten van mensenhandelaren, 
die slachtoffers naar Europa laten overkomen om ze 
hier uit te buiten, ontregeld raken.

1.2. | Mensensmokkel

Migratie- en asielpact

In september 2020 heeft de Europese Commissie 
een nieuw migratie- en asielpact voorgesteld,13 dat 
alle elementen bevat die nodig zijn voor een globale 
Europese aanpak van migratie. Het pact is het resultaat 
van uitgebreid overleg en een grondige evaluatie van 
migraties naar de Europese Unie, en stelt een nieuw kader 
voor een eerlijk, efficiënt en duurzaam migratiebeheer 
voor. De nadruk ligt daarbij meer op een voorspelbaar 
en betrouwbaar systeem voor migratiebeheer dan 
op ad-hocoplossingen. De Commissie stelt voor het 
systeem in zijn geheel te verbeteren, steunend op drie 
pijlers: efficiëntere en snellere procedures; heldere en 
eerlijke regels inzake solidariteit binnen de EU en een 
sterke externe dimensie, gebaseerd op intensievere 
samenwerking met derde landen. De Commissie wil dat 
deze partnerschappen helpen om gemeenschappelijke 
problemen zoals migrantensmokkel aan te pakken en 
om werk te maken van wettelijke toegangswegen. Het 
nieuwe pact gaat gepaard met een routekaart, een 
werkdocument van de diensten van de Commissie (staff 
working document) en wetgevingsvoorstellen.14 

13 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s, 
over een nieuw migratie- en asielpact, 23 september 2020, COM(2020) 
609 final: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:85ff8b4f-
ff13-11ea-b44f-01aa75ed71a1.0019.02/DOC_1&format=PDF.

14 https://ec.europa.eu/info/publications/migration-and-asylum-
package-new-pact-migration-and-asylum-documents-adopted-23-
september-2020_en

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:85ff8b4f-ff13-11ea-b44f-01aa75ed71a1.0019.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:85ff8b4f-ff13-11ea-b44f-01aa75ed71a1.0019.02/DOC_1&format=PDF
https://ec.europa.eu/info/publications/migration-and-asylum-package-new-pact-migration-and-asylum-documents-adopted-23-september-2020_en
https://ec.europa.eu/info/publications/migration-and-asylum-package-new-pact-migration-and-asylum-documents-adopted-23-september-2020_en
https://ec.europa.eu/info/publications/migration-and-asylum-package-new-pact-migration-and-asylum-documents-adopted-23-september-2020_en
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te stellen en de nadruk te leggen op detectie, en dus op 
controles op het terrein.

De regering wil ook investeren in de detectie van 
slachtoffers, met bijzondere aandacht voor de situatie 
van minderjarige slachtoffers en andere kwetsbare 
profielen. Het is daarom de bedoeling de financiering 
van opvangcentra voor slachtoffers van mensenhandel 
een duurzaam karakter te geven.

Het akkoord voorziet ook in de oprichting van een 
parlementaire commissie of werkgroep om de strategie 
en de wetgeving te evalueren.

2.1. | Mensenhandel

Nieuw actieplan 2021-2025

In juni 2021 heeft de Interdepartementale Coördinatiecel 
ter bestrijding van de mensensmokkel en de 
mensenhandel een nieuw actieplan 2021-2025 inzake 
mensenhandel18 aangenomen.

De volgende punten komen daarin aan bod:

	■ optimaliseren van de wet- of regelgevingsin- 
strumenten en voortzetten van de doeltreffende 
uitvoering ervan

In het kader van het vorige actieplan (2015-2019) zijn 
diverse wetgevende maatregelen genomen, met name 
om de bepalingen optimaal af te stemmen op de EU-
mensenhandelrichtlijn.19

Bepaalde aspecten zijn enigszins over het hoofd gezien, 
zoals de toepassing van de minnelijke schikking of het 
schuldig pleiten aan mensenhandel en de bescherming 
van slachtoffers in deze gevallen. Zo wil het actieplan 
onder meer de mogelijkheid onderzoeken om de 
afgifte van een verblijfstitel van onbepaalde duur aan 
slachtoffers van mensenhandel uit te breiden naar de 
gevallen waarin het Openbaar Ministerie geen enkele 

18 www.dsb-spc.be/doc/pdf/NAP_MH_2021-2025_NDL.pdf
19 Richtlijn 2011/36/EU van het Europees Parlement en van 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, L101 van 15 april 2011. Opmerkelijk is 
de uitbreiding van de verzwarende omstandigheden bepaald in artikel 
433septies van het Strafwetboek tot alle in de Europese richtlijn van 2011 
genoemde modi operandi.

In het kader van het opvoeren van de strijd tegen 
migrantensmokkel heeft de Commissie een nieuw 
EU-actieplan tegen migrantensmokkel voor 2021-
2025 aangekondigd, waarin zij zal onderzoeken 
hoe ze de sanctierichtlijn efficiënter kan maken 
tegenover werkgevers. Bovendien zal de strijd tegen 
migrantensmokkel onderdeel zijn van de partnerschappen 
met derde landen.

Het nieuwe actieplan moet gericht zijn op criminele 
netwerken bestrijden, samenwerkingen stimuleren en 
het werk van wetshandhavingsinstanties ondersteunen in 
de strijd tegen migrantensmokkel, die vaak ook gepaard 
gaat met mensenhandel.

De Commissie deelde voorts mee dat er wordt 
nagedacht over de modernisering van de bestaande 
regels ter bestrijding van migrantensmokkel. Die zijn 
een doeltreffend rechtskader gebleken in de strijd tegen 
zij die de illegale binnenkomst, de illegale doortocht en 
het illegaal verblijf vergemakkelijken.15 De Commissie 
wenst ook de problematiek van de strafbaarstelling 
voor particuliere actoren te verduidelijken aan de hand 
van richtsnoeren inzake de toepassing van regels ter 
bestrijding van migrantensmokkel. Ze zal er voorts op 
wijzen dat de uitoefening van de wettelijke verplichting 
om personen die zich op zee in nood bevinden te redden 
niet strafbaar kan worden gesteld.

2. Evoluties van het 
Belgische juridische en 
politieke kader

Het federaal regeerakkoord van 30 september 2020 maakt 
van de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel 
een prioriteit.16 In zijn vorige verslag heeft Myria17 met 
voldoening vastgesteld dat de regering de intentie had 
alle gespecialiseerde diensten, magistraten, politie- en 
inspectiediensten de nodige middelen ter beschikking 

15 Het gaat om de richtlijn 2002/90/EG van 28 november 2002 tot omschrijving 
van hulpverlening bij illegale binnenkomst, illegale doortocht en illegaal 
verblijf en het kaderbesluit 2002/946/JBZ van de Raad van 28 november 
2002, tot versterking van het strafrechtelijke kader voor de bestrijding 
van hulpverlening bij illegale binnenkomst, illegale doortocht en illegaal 
verblijf, PBEU, L 328 van 5 december 2002.

16 https://www.belgium.be/sites/default/files/Regeerakkoord_2020.pdf
17 Myria, Jaarverslag Mensenhandel en mensensmokkel 2020, Achter gesloten 

deuren, p. 132.

http://www.dsb-spc.be/doc/pdf/NAP_MH_2021-2025_NDL.pdf
https://www.belgium.be/sites/default/files/Regeerakkoord_2020.pdf
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uitzonderlijke begroting van de interdepartementale 
provisie (IDP), die ter beschikking werd gesteld 
door de minister van Justitie en de staatssecretaris 
voor Gelijke Kansen. Deze tweede begroting was 
noodzakelijk gezien het uitblijven van een indexering 
sinds verscheidene jaren en de hervorming van het 
Impulsfonds voor het Migrantenbeleid (FIM).

Sinds 2020 zijn deze begrotingen gecentraliseerd bij 
Justitie, omwille van de coördinerende taken van dat 
ministerie. De IDP-begroting voor opvangcentra zal in 
de algemene uitgavenbegroting worden opgenomen. 
Dat moet het vrijgeven van de begroting bespoedigen 
en de duurzame financiering van de opvangcentra 
veiligstellen.

Het actieplan bevat ook verscheidene maatregelen 
om de identificatie en bescherming van slachtoffers 
te verbeteren. Zo is een betere identificatie van 
minderjarige slachtoffers van mensenhandel 
noodzakelijk. In juli 2018 had de Interdepartementale 
Coördinatiecel ter bestrijding van de mensensmokkel 
en de mensenhandel een addendum aangenomen 
bij het nationale actieplan ter bestrijding van 
mensenhandel, dat specifiek gericht was op de 
problematiek van minderjarigen. Het addendum 
wou met name onderzoeken hoe de huidige status 
van slachtoffer van mensenhandel aan de specifieke 
situatie van minderjarigen kon worden aangepast. Met 
de deelstaten zijn besprekingen binnen werkgroepen 
gevoerd. De conclusie luidde dat een aanpassing 
van de multidisciplinaire omzendbrief21 voor elke 
gemeenschap nuttig zou zijn. Die zou betrekking 
hebben op de stappen die minderjarigen moeten 
volgen om hen beter te beschermen en door te 
verwijzen, rekening houdend met federale normen 
en gemeenschapsnormen. Deze maatregel is in het 
nieuwe actieplan opgenomen.

Andere geplande maatregelen zijn de ontwikkeling 
van een “child friendly” instrument om minderjarigen 
te informeren over de mensenhandelprocedure, de 
evaluatie van de multidisciplinaire omzendbrief 
van 23 december 2016 en de publicatie van een 
informatiebrochure over de invordering van 
verschuldigde bedragen voor slachtoffers van 
mensenhandel.

21 Omzendbrief van 23 december 2016 inzake de invoering van een 
multidisciplinaire samenwerking met betrekking tot de slachtoffers 
van mensenhandel en/of van bepaalde zwaardere vormen van 
mensensmokkel, B.S., 10 maart 2017.

vordering instelt omwille van redenen buiten de wil 
van het slachtoffer.

Gezien de groeiende bezorgdheid over het fenomeen 
van “loverboys”, die tienermeisjes ronselen en uitbuiten, 
wijst het actieplan ook op het ontwikkelen van een 
passende communicatie tussen jeugdrechters en 
magistraten die gespecialiseerd zijn in mensenhandel, 
en ook op de opleiding van jeugdrechters op het gebied 
van de handel in minderjarigen.

Een ander positief punt is dat het actieplan uitdrukkelijk 
verwijst naar het regeerakkoord door te voorzien in een 
verhoging van de capaciteit en de materiële steun aan 
de diensten die feiten van mensenhandel opsporen om 
de uitvoering van de doelstellingen inzake onderzoek 
en vervolging te garanderen.

	■ zorgen voor opleiding van gespecialiseerde en 
niet-gespecialiseerde actoren

In het kader van vorige actieplannen hebben de 
departementen en partners die mensenhandel 
bestrijden al tal van opleidingen georganiseerd. Het 
nieuwe plan zet verder in op de organisatie van dat 
soort opleidingen voor actoren zoals de inspectie 
van de RSZ, de dienst Toezicht op de Sociale Wetten 
van de FOD Werkgelegenheid, de politiediensten, de 
magistratuur, de Dienst Vreemdelingenzaken, Fedasil, 
de jeugdzorgsector of diplomaten. Het actieplan 
voorziet ook in de ontwikkeling van een applicatie 
voor de uitrol van het doorverwijzingsmechanisme 
voor slachtoffers.

	■ het beschermingsstatuut van slachtoffers verfijnen 
en de positie van opvangcentra verbeteren

De doorlopende financiering van opvangcentra 
voor slachtoffers blijft problematisch. Het federale 
regeerakkoord voorziet trouwens in de voortzetting 
van hun financiering. Zo wil het actieplan het 
volledige federale budget voor de centra voor de 
opvang van slachtoffers opnemen in de algemene 
uitgavenbegroting, die jaarlijks moet worden herhaald, 
en niet langer werken met buitengewone begrotingen.20

Tussen 2015 en 2019 verliep het federale deel van 
de financiering van de centra via de recurrente 
begroting van de algemene uitgavenbegroting en een 

20 De bijdrage van de federale overheid beperkt zich tot de aspecten die 
verband houden met het contact met de autoriteiten, en tot het juridische 
en administratieve luik van de werkzaamheden van de centra; voor de 
opvang en huisvesting zijn de deelstaten bevoegd, die elk een bijdrage 
leveren.
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2.2. | Mensensmokkel

Nieuw actieplan 2021-2025

In juni 2021 heeft de Interdepartementale Coördinatiecel 
ter bestrijding van de mensensmokkel en de 
mensenhandel ook een nieuw actieplan 2021-2025 inzake 
mensensmokkel23 aangenomen.

Door de migratiecrisissen halen tal van situaties van 
mensensmokkel met soms dramatische gevolgen 
regelmatig de krant. Het meest recente geval was de 
ontdekking in Essex van 39 lichamen in een koelcontainer 
die vanuit de haven van Zeebrugge was vertrokken.

Om migranten naar het Verenigd Koninkrijk over te 
brengen, maken smokkelnetwerken nog altijd vaak 
gebruik van het inklimmen in vrachtwagens. Sinds eind 
2018 krijgen de Noordzeelanden evenwel af te rekenen 
met een nieuwe manier om het Verenigd Koninkrijk te 
bereiken: de Noordzee al zwemmend, per kajak en met 
kleine motorbootjes oversteken.

Mensensmokkel kan vele vormen aannemen. Zo kan 
het gaan om amateurs, kleine groepen criminelen of 
internationale netwerken van mensensmokkel. De 
grens tussen dader en slachtoffer is soms vaag, omdat 
“gesmokkelde personen” op een bepaald moment niet 
anders kunnen dan hun medewerking te verlenen aan 
daden van mensensmokkelaars.

In het verleden waren de aspecten mensensmokkel 
onderdeel van het actieplan mensenhandel. In 2015 is een 
eerste specifieke actieplan opgesteld, voor de jaren 2015 
tot 2018, dat als addendum is toegevoegd bij het actieplan 
ter bestrijding van mensenhandel 2015-2019. Het ging 
hier om een volwaardig actieplan, dat wel samen moest 
worden gelezen met het actieplan inzake mensenhandel. 
Dat actieplan is in 2019 bijgewerkt.

Het nieuwe actieplan 2021-2025 is erop gericht de aanpak 
van mensensmokkel te versterken overeenkomstig 
het regeerakkoord dat bepaalt dat “wat de strijd tegen 
mensensmokkel betreft, er prioritair wordt ingezet op de 
strijd tegen smokkelaars en ontmanteling van netwerken”. 

Bijzondere aandacht gaat naar de detectie van slachtoffers, 
met name minderjarigen en andere kwetsbare profielen.

23 http://www.dsb-spc.be/doc/pdf/NAP_MS_2021-2025_NDL.pdf

	■ op internationaal vlak waakzaam blijven bij de 
bestrijding van mensenhandel

België is internationaal actief in de strijd tegen 
mensenhandel en werkt samen met verschillende 
organisaties (Verenigde Naties, OVSE, Raad van 
Europa, Benelux, …). Binnen de Benelux-werkgroep 
wil het actieplan concreet onderzoeken hoe de 
grensoverschrijdende opvang van slachtoffers kan 
worden voortgezet.

	■ sensibiliseren en informeren: een belangrijk 
aspect in het actieplan zijn de sensibiliserings- en 
informatieacties.

Het actieplan voorziet in een continue monitoring 
van de Belgische context en van de cijfers inzake 
mensenhandel, in het bijzonder de gevolgen van een 
eventuele decriminalisering van pooierschap en de 
impact daarvan op de cijfers. 

Het actieplan wil de strijd tegen mensenhandel 
ook in de toekomst laten rijmen met duurzame 
ontwikkeling en verantwoord ondernemerschap. 
De Europese maatregelen zullen via regelgeving 
worden ondersteund. Het actieplan streeft ook 
naar een wetswijziging22, die voorziet in een 
mechanisme waarbij grote ondernemingen niet-
financiële informatie meedelen, met inbegrip van 
informatie over de inspanningen die ze op het vlak 
van mensenrechten leveren. De voorgestelde wijziging 
beoogt mensenhandel uitdrukkelijk op te nemen in 
de artikelen die verwijzen naar mensenrechten en 
corruptie. 

Het actieplan is er niet alleen op gericht het grote 
publiek te sensibiliseren via jaarlijkse campagnes 
(zoals de Blue Heart-campagne van de Verenigde 
Naties) maar ook specifieke sectoren (medische sector, 
burgerluchtvaart, onderwijs en jeugd, OCMW’s en de 
hotelsector).

Tot slot zal de samenstelling van de Interdepartementale 
Coördinatiecel en van zijn bureau worden doorgelicht 
met het oog op een herschikking ervan. Zo is de lokale 
politie er momenteel niet in vertegenwoordigd.

22 Wet van 3 september 2017 betreffende de bekendmaking van niet-
financiële informatie en informatie inzake diversiteit door bepaalde 
grote vennootschappen en groepen, B.S., 11 september 2019.

http://www.dsb-spc.be/doc/pdf/NAP_MS_2021-2025_NDL.pdf
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Dit nieuwe actieplan bevat ook maatregelen uit het vorige 
actieplan, die nog niet zijn uitgevoerd. Het moet worden 
gelezen in samenhang met het nieuwe actieplan ter 
bestrijding van mensenhandel 2021-2025.

Centraal in het actieplan staan de volgende punten:

	■ de aanpak van mensensmokkel verbeteren, door 
slachtoffers op een correcte manier door te verwijzen 
en door intensiever te gaan speuren en vervolgen. 

Ondanks het bestaan van een specifiek beschermings-
statuut in geval van zwaardere vormen van smokkel, 
kunnen maar heel weinig migranten die slachtoffer 
zijn van smokkel er gebruik van maken, en 
minderjarige slachtoffers nog veel minder. Zo heeft 
de Dienst Vreemdelingenzaken in 2018 en 2019 aan 
respectievelijk negentien en tien slachtoffers van 
zwaardere vormen van smokkel een verblijfstitel 
afgegeven. In 2018 en 2019 waren er respectievelijk 
maar acht en drie minderjarigen die deze 
beschermingsprocedure hebben aangevraagd, ook al 
duiken zij in vele smokkeldossiers op. Toch ontvangt 
de dienst Voogdij steeds meer meldingen van niet-
begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV’s): 3.111 
(in 2017), 4.407 (in 2018) en 4.563 (in 2019). 

Het actieplan wijdt daarom een bijzondere focus aan 
mensensmokkel in het kader van de evaluatie van de 
multidisciplinaire omzendbrief van 2016.24 Ook zal 
het erom gaan te waken over de correcte toepassing 
van de richtlijnen inzake slachtofferbescherming en 
na te gaan wat het indienen van een klacht door de 
slachtoffers van mensensmokkel kan bemoeilijken, 
om deze belemmeringen weg te nemen.

In het kader van de opsporingen en vervolgingen is 
een evaluatie gepland van de gemeenschappelijke 
omzendbrief van de minister van Justitie, de 
minister van Binnenlandse Zaken en het College van 
procureurs-generaal met betrekking tot het opsporings- 
en vervolgingsbeleid inzake mensensmokkel (COL 
13/218).

Op de agenda staat ook een interactieve bijeenkomst 
met professionals uit de financiële sector om hen op 
de hoogte te houden van de ontwikkelingen inzake 
praktijken van daders van inbreuken en om de kennis 
op peil te houden.

24 Omzendbrief van 23 december 2016 inzake de invoering van een 
multidisciplinaire samenwerking met betrekking tot de slachtoffers 
van mensenhandel en/of van bepaalde zwaardere vormen van 
mensensmokkel, B.S., 10 maart 2017.

Ook de synergie tussen het administratieve en 
gerechtelijke luik zal worden versterkt: het aantreffen 
van transitmigranten in onregelmatig verblijf impliceert 
een administratieve afhandeling, met name het 
opstellen van een aanvankelijk proces-verbaal wegens 
illegaal verblijf en een administratief verslag aan 
DVZ. DVZ beslist dan wat er met de migrant moet 
gebeuren. Maar als migranten worden aangetroffen in 
omstandigheden die wijzen op mensensmokkel, weegt 
het gerechtelijke luik zwaarder door in de procedure. 
Wanneer transitmigranten worden aangetroffen, moet 
er ook rekening worden gehouden met de bescherming 
van de slachtoffers. Het actieplan benadrukt dan ook 
het belang van de correcte toepassing van de richtlijnen 
inzake strafrechtelijk beleid en van de omzendbrief van 
23 december 2016, en herhaalt dit in het kader van de 
organisatie van controleoperaties en de opleiding van 
politiediensten.

	■ informeren en sensibiliseren: de opleiding van 
actoren is essentieel om de correcte toepassing 
van de richtlijnen inzake mensensmokkel en van 
de maatregelen ter bescherming van slachtoffers 
te garanderen. Het actieplan bepaalt daarom 
dat elk departement (justitie, politie, Dienst 
Vreemdelingenzaken, dienst Voogdij) zijn 
inspanningen op vlak van opleiding voortzet. Het 
actieplan voorziet ook in sensibilisering van de 
transportsector en van maatschappelijk werkers die 
met NBMV’s in contact komen.

Tot slot zal België ook internationaal actief blijven, met 
name via het federaal parket.

2.3. | Andere maatregelen: 
Wetsontwerp inzake 
de hervorming van het 
seksueel strafrecht 

In april 2021 heeft de minister van Justitie in antwoord op 
een parlementaire vraag25 verklaard voorstander te zijn 
van de decriminalisering van sekswerk (sic). Vervolgens 
heeft hij binnen de ministerraad een voorontwerp 
van wet houdende wijzigingen aan het Strafwetboek 
met betrekking tot het seksueel strafrecht voorgelegd. 

25 Vraag van Marianne Verhaert aan Vincent Van Quickenborne, minister 
van Justitie over “de decriminalisering en de regulering van het sekswerk”, 
Integraal verslag, plenaire vergadering van 1 april 2021, Parl. St., Kamer, 
G.Z., 2020-2021, Doc. 55- PLEN 097, pp. 19-20.
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autonomie en niet van de zedelijke orde of de eer, 
strafbepalingen gericht op misbruik, strengere straffen 
voor seksuele handelingen zonder toestemming, 
samenvoeging in een nieuw hoofdstuk van seksuele 
misdrijven waarbij het minderjarige slachtoffer een 
bestanddeel is, …).

Het ontwerp streeft er ook naar de misdrijven die met 
prostitutie te maken hebben te harmoniseren met de 
strafbepalingen inzake mensenhandel en haalt bepaalde 
misdrijven inzake aanzetten tot ontucht uit het strafrecht.32 
Zo zou het aanzetten tot ontucht op een openbare plaats33 
of reclame voor een aanbod van diensten van seksuele 
aard34 door de prostituee zelf niet meer stroken met onze 
tijdsgeest en dus voor meerderjarigen uit het strafrecht 
worden gehaald.

De minister acht het ook onverstandig om de bepalingen 
inzake mensenhandel (die gericht is op uitbuiting) en die 
inzake prostitutie (het aanbieden van handelingen van 
seksuele aard in ruil voor een tegenprestatie) die elkaar 
zouden overlappen (met name het huidige artikel 380 van 
het Strafwetboek), volledig naast elkaar te laten bestaan. 

Slachtoffers van pooiers kunnen wel degelijk slachtoffers 
van mensenhandel zijn indien het strafbare gedrag uit 
één van de daarin genoemde handelingen (werving, 
vervoer, … met het oog op seksuele uitbuiting) bestaat. 
Volgens de minister kan men de huidige bepalingen van 
artikel 380, § 1, 1° (werving met het oog op prostitutie), 
2° (het houden van een huis van ontucht), 3° (verkoop, 
verhuur of ter beschikking stellen van kamers of enige 
andere ruimte met het oog op prostitutie met de bedoeling 
een abnormaal profijt te realiseren) en 4° (uitbuiting van 
de ontucht of prostitutie) van het Strafwetboek laten 
vallen, aangezien die grotendeels onder mensenhandel 
in de strikte zin van het woord vallen. 

Uiteindelijk handhaaft het wetsontwerp wel de 
strafbaarstelling van pooierschap, zij het in een andere 
bewoording.

Het voorontwerp van wet ging verder in het 
decriminaliseren van bepaalde misdrijven inzake 
prostitutie, aangezien meerdere vormen van pooierschap 
werden gedecriminaliseerd35 en elke vorm van reclame 

32 Artikels 75 tot 84 van het wetsontwerp.
33 Nu bedoeld door artikel 380bis van het Strafwetboek.
34 Nu bedoeld door artikel 380ter van het Strafwetboek.
35 Dat omvatte het aanzetten tot of werven met het oog op prostitutie, het 

houden van een huis van ontucht of voor prostitutie en hotelpooierschap. 
De enige voorziene strafbaarstelling was de uitbuiting van prostitutie, 
bestaande in het verkrijgen van een abnormaal voordeel uit de prostitutie 
van een andere meerderjarige persoon.

Deze actualisering was aangekondigd in zijn algemene 
beleidsnota.26

Voorts maakt het regeerakkoord van de strijd tegen 
seksuele uitbuiting een prioriteit, waarbij in overleg met 
de actoren op het terrein nagedacht zal worden over 
een verbetering van de levens- en werkomstandigheden 
van sekswerkers.27 De minister wees er ook op dat het 
de bedoeling is dat sekswerk een reguliere economische 
activiteit wordt, met de bijbehorende rechten, mits het 
gaat om volwassenen die vrij voor deze activiteit kiezen.28

Het op 19 juli 2021 in het parlement ingediende 
wetsontwerp29 is gebaseerd op de werkzaamheden van 
de Commissie tot hervorming van het strafrecht, die 
tijdens de vorige legislatuur is opgericht met het oog op 
het opstellen van een nieuw Strafwetboek. Een commissie 
van experts had toen een voorstel van nieuw Strafwetboek 
op tafel gelegd. Deze werkzaamheden zijn gepubliceerd 
in mei 201930 en hebben tot wetsvoorstellen geleid.31 

De minister wenste tegelijk het hoofdstuk over seksuele 
misdrijven te herschrijven om het in het huidige 
Strafwetboek op te nemen zonder de inwerkingtreding 
van het nieuwe Strafwetboek af te moeten wachten.

Het voorontwerp van wet is op talrijke punten aangepast 
(met name na het advies van de Raad van State) alvorens 
in het parlement te worden ingediend, vooral wat betreft 
het luik “decriminalisering van bepaalde strafbare feiten 
in verband met het aanzetten tot ontucht”.

Het ontwerp neemt een hoofdstuk van de door de 
Commissie tot hervorming van het strafrecht voorgestelde 
tekst over, om het aan het Strafwetboek van 1867 aan te 
passen. Het introduceert ook een specifiek hoofdstuk over 
misbruik van prostitutie. 

Het ontwerp beoogt de aanpassing van het seksueel 
strafrecht aan deze tijd (bescherming van de seksuele 

26 Algemene beleidsnota, Justitie, Parl. St., Kamer, Doc 55-1580/016, 4 
november 2020, p. 24.

27 https://www.belgium.be/sites/default/files/Regeerakkoord_2020.pdf
28 Antwoord van de minister van Justitie op de vraag van mevrouw Marianne 

Verhaert, Integraal verslag, plenaire vergadering van 1 april 2021, Parl. 
St., Kamer, G.Z. 2020-2021, Doc. 55- PLEN 097, p. 20.

29 Wetsontwerp houdende wijziging aan het Strafwetboek met betrekking tot 
het seksueel strafrecht, Parl. St., Kamer, G.Z. 2021-2021, DOC 55 2141/001.

30 J. Rozie, D. Vandermeersch en J. De Herdt, m.m.v. M. Debauche en M. 
Taeymans, Naar een nieuw Strafwetboek – Het voorstel van de Commissie 
tot hervorming van het Strafrecht, Brugge, die Keure, 2019, 591 p.

31 Wetsvoorstel tot invoering van een nieuw Strafwetboek. Boek 1 en Boek 
2., Parl. St., Kamer, G.Z. 2018-2019, Doc. 54-3651/001; Wetsvoorstel tot 
invoering van een nieuw Strafwetboek. Boek 1 en Boek 2., Parl. St., Kamer, 
G.Z. 2019, Doc. 55-0417/001; Wetsvoorstel tot invoering van een nieuw 
Strafwetboek. (Boek 1 en 2), Parl. St., Kamer, G.Z. 2019-2020, Doc. 55-
1011/001.

https://www.belgium.be/sites/default/files/Regeerakkoord_2020.pdf
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inrichting waar de feiten zich hebben voorgedaan (artikel 
433quater/7 van het ontwerp).

Voor het pooierschap (artikel 433quater/139) geeft het 
ontwerp als voorbeeld dat er geen sprake mag zijn van 
aanzetten of dwingen zoals bedoeld in 1° indien een 
uitbater of uitzendbureau een legale overeenkomst sluit 
met een sekswerker op een vrije wijze en met toestemming. 

Reclame voor de verkoop van commerciële seksuele 
diensten (artikel 433quater/2 en 3) zou verboden blijven, 
behalve in het geval van reclame voor de eigen diensten 
van seksuele aard of in de bij wet bepaalde gevallen. 

Tot slot is er een vierde vorm van misbruik, bedoeld in 
artikel 433quater/4, die het nastreven van een abnormaal 
voordeel door de prostitutie van een andere persoon 
vereist.40 Hieronder wordt in het ontwerp niet alleen een 
abnormaal financieel voordeel verstaan maar ook elk 
mogelijk abnormaal voordeel (bijvoorbeeld bepaalde 
seksuele diensten). Het ontwerp benadrukt dat het 
voordeel abnormaal moet zijn om het leven van de in de 
prostitutie actieve personen niet onnodig ingewikkeld 
te maken.41 

Voor minderjarigen daarentegen blijft niet alleen het 
aanzetten tot ontucht of hun seksuele uitbuiting strafbaar, 

39 “Art. 433quater/1. Pooierschap
 Pooierschap bestaat uit het plegen, zelfs met toestemming, buiten de 

gevallen die de wet bepaalt en onverminderd de in artikel 433quinquies 
bedoelde gevallen, van één of meer van de hieronder opgesomde 
handelingen die gesteld worden met het oogmerk om er een voordeel 

uit te halen:
• een meerderjarige ertoe aanzetten of dwingen commerciële seksuele 

diensten te verlenen of te blijven verlenen of aanzetten of dwingen om 
een deel of het geheel van de inkomsten uit deze diensten af te staan;

• maatregelen nemen om het verlaten van de prostitutie door een 

meerderjarige te verhinderen of te bemoeilijken.
 Dit misdrijf wordt bestraft met een gevangenisstraf van één jaar tot vijf 

jaar en met een geldboete van vijfhonderd tot vijfentwintigduizend euro.
 De poging tot het plegen van dit misdrijf wordt bestraft met een 

gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en met een geldboete van 
honderd euro tot vijfduizend euro. 

 De boete bedoeld in het tweede en derde lid wordt zo veel keer toegepast 
als er slachtoffers zijn.”

40 “Art. 433quater/4. Het nastreven van een abnormaal voordeel door 
de prostitutie van een andere persoon

 Het nastreven van een abnormaal voordeel door de prostitutie van een 
andere persoon is het, zelfs met toestemming, onverminderd de in artikel 
433quinquies bedoelde gevallen, rechtstreeks of onrechtstreeks, nastreven 
van een abnormaal economisch of elk ander abnormaal voordeel uit de 
prostitutie van een meerderjarige.

 Dit misdrijf wordt bestraft met een gevangenisstraf van één jaar tot vijf 
jaar en met een geldboete van vijfhonderd tot vijfentwintigduizend euro.

 De poging tot het plegen van dit misdrijf wordt bestraft met een 
gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en met een geldboete van 
honderd euro tot vijfduizend euro. De boete bedoeld in het tweede en 
derde lid wordt zo veel keer toegepast als er slachtoffers zijn.”

41 Zo zouden prostituees een accountant moeten kunnen inschakelen om 
hun belastingaangifte in te dienen en hem/haar voor zijn/haar diensten 
betalen. Of prostituees moeten ook rechtsgeldige overeenkomsten kunnen 
afsluiten met een bank of verzekeraar.

voor een aanbod van diensten van seksuele aard van 
meerderjarige personen gedepenaliseerd werd. 

Om de strafbaarstelling van alle vormen van uitbuiting 
van prostitutie te garanderen, voorzag het voorontwerp 
evenwel in een nieuwe strafbaarstelling van uitbuiting van 
prostitutie36, die alleen van toepassing zou zijn wanneer 
er geen sprake is van mensenhandel. Deze bepaling 
vereist een algemeen opzet (“wetens en willens”), terwijl 
voor mensenhandel een specifiek doel moet worden 
nagestreefd.

Na de opmerkingen van de Raad van State, die van 
oordeel was dat de titel van het hoofdstuk “uitbuiting 
van prostitutie” van het voorontwerp van wet gezien het 
gebruik van het woord “uitbuiting” tot verwarring kon 
leiden, zijn de titel en de strafbaarstelling gewijzigd in 
“misbruik van prostitutie”. Dat moet de strafbaarstelling 
garanderen van alle vormen van misbruik van 
prostitutie. In het ontwerp worden daarom vier nieuwe 
strafbaarstellingen naar voren geschoven. Ook wordt 
er rekening gehouden met het advies van het College 
van procureurs-generaal over het voorontwerp van 
wet door pooierschap strafbaar te houden. Volgens het 
ontwerp wordt zo een duidelijk onderscheid gemaakt 
met de bepalingen inzake mensenhandel die gericht 
zijn op uitbuiting. Het ontwerp bepaalt immers dat “deze 
strafbaarstellingen geen afbreuk doen aan de toepassing 
van de strafbaarstellingen inzake mensenhandel. Het 
opzet is de strijd tegen mensenhandel efficiënter maken 
door onnodige, parallelle strafbepalingen te schrappen. 
De misbruiken kunnen niet worden gekwalificeerd als 
mensenhandel indien niet wordt aangetoond dat er sprake 
was van werving, vervoer, overbrenging, huisvesting, 
opvang, het nemen of overdragen van de controle over 
het slachtoffer, maar zijn wel strafwaardig.”37

De vier vormen van misbruik van prostitutie zijn het 
pooierschap (artikel 433quater/1), reclame voor prostitutie 
(artikel 433quater/2), aanzetten tot prostitutie (artikel 
433quater/3)38 en het proberen een abnormaal voordeel 
te halen uit de prostitutie van een andere persoon (artikel 
433quater/4). Er kan ook een sluiting worden gelast van de 

36 Artikel 74 van het voorontwerp, tot invoeging van een nieuw artikel 
433quater/1 in het Strafwetboek.

37 Memorie van toelichting van het wetsontwerp houdende wijziging aan het 
Strafwetboek met betrekking tot het seksueel strafrecht, Parl. St., Kamer, 
G.Z. 2021-2021, DOC 55 2141/001, p. 72.

38 “Aanzetten tot prostitutie komt neer op het volgende:
• op welke wijze dan ook in het openbaar aanzetten tot prostitutie van 

een meerderjarige;
• door enig reclamemiddel impliciet of expliciet aanzetten tot de 

uitbuiting van de prostitutie van een volwassene.
 Dit misdrijf wordt bestraft met een gevangenisstraf van één maand tot 

één jaar en met een boete van honderd euro tot duizend euro.”
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Artikel 433quater/5 stelt het verzwaard misbruik van 
prostitutie strafbaar.43 De straffen worden verhoogd 
wanneer er sprake is van bepaalde omstandigheden, zoals 
het misbruik van de kwetsbaarheid van meerderjarigen 
als gevolg van hun illegale of precaire administratieve 
situatie, het gebruik van dwang, … Deze verzwarende 
omstandigheden zijn met name ingegeven door artikel 
433septies, 2° en 7° betreffende de zwaardere vormen van 
mensenhandel. De voorziene gevangenisstraffen (tien tot 
vijftien jaar) zijn identiek aan die van artikel 433septies 
inzake mensenhandel. De boetes verschillen (500 tot 
50.000 euro voor verzwaard misbruik en 1.000 tot 100.000 
euro voor zwaardere vormen van mensenhandel (artikel 
433septies)). De memorie van toelichting44 bepaalt dat 
de definitie van het verzwaard misbruik van prostitutie 
in het kader van de nieuwe inbreuk geen enkele invloed 
heeft op de interpretatie van het begrip “uitbuiting van 
prostitutie of andere vormen van seksuele uitbuiting” 
onder artikel 433quinquies, § 1, 1°, van het Strafwetboek 
(mensenhandel), dat veel ruimer zou zijn. Volgens 
het ontwerp zou het misbruik verschillend zijn van de 
uitbuiting aangezien “het gaat om misbruik van prostitutie 
zonder het oogmerk om controle te verwerven over de 
persoon, maar wel met het oogmerk om zich te verrijken 
of om enig voordeel van een andere aard te verkrijgen”.45

Myria vraagt zich wel af hoe het onderscheid tussen deze 
twee strafbaarstellingen in de praktijk zal worden gemaakt, 
vooral wanneer er sprake is van (identieke) verzwarende 
omstandigheden.

Om het onderscheid tussen de bepalingen inzake misbruik 
van prostitutie en mensenhandel te verduidelijken, geeft 
de memorie van toelichting enkele voorbeelden.46 Vooral 
de analyse van de feiten zal bepalen onder welk artikel 

43 “Art. 433quater/5. Verzwaard misbruik van prostitutie
 Misbruik van prostitutie, zoals bedoeld in de artikelen 433quater/1 tot 

433quater/4, is verzwaard indien:
• het misdrijf werd gepleegd door misbruik te maken van de kwetsbare 

toestand waarin een meerderjarige verkeert ten gevolge van zijn 
onwettige of precaire administratieve toestand, zijn precaire sociale 
toestand, zijn leeftijd, een zwangerschap, een ziekte dan wel een 
lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid;

• het misdrijf werd gepleegd door direct of indirect gebruik te maken 
van listige kunstgrepen, geweld, bedreigingen of enige andere vorm 
van dwang;

• van de betrokken activiteit een gewoonte wordt gemaakt.
 Dit misdrijf wordt bestraft met een opsluiting van tien jaar tot vijftien jaar 

en met een geldboete van vijfhonderd euro tot vijftigduizend euro.
 De boete wordt zo veel keer toegepast als er slachtoffers zijn.”
44 Memorie van toelichting van het wetsontwerp houdende wijziging aan het 

Strafwetboek met betrekking tot het seksueel strafrecht, Parl. St., Kamer, 
G.Z. 2021-2021, DOC 55 2141/001, p. 75.

45 Memorie van toelichting van het wetsontwerp houdende wijziging aan het 
Strafwetboek met betrekking tot het seksueel strafrecht, Parl. St., Kamer, 
G.Z. 2021-2021, DOC 55 2141/001, p. 75.

46 Memorie van toelichting van het wetsontwerp houdende wijziging aan het 
Strafwetboek met betrekking tot het seksueel strafrecht, Parl. St., Kamer, 
G.Z. 2021-2021, DOC 55 2141/001, p. 76.

ook het reclame maken voor ontucht en prostitutie van 
minderjarigen, of het houden van een huis van ontucht of 
prostitutie waar minderjarigen zich prostitueren blijven 
dat.42 

In mei 2021 had Myria over het voorontwerp van wet 
een gesprek met het kabinet van de minister van Justitie. 
Tijdens dat gesprek zijn de vragen en bezorgdheden van 
Myria aan bod gekomen over deze decriminalisering 
en over de mogelijke impact ervan op het vlak van 
mensenhandel en de bescherming van slachtoffers. Het 
had ook vragen bij het begrip “abnormaal voordeel” in 
de strafbaarstelling van uitbuiting van prostitutie uit 
het voorontwerp van wet. Myria vroeg zich ook af of de 
voorgestelde hervorming op alle gevallen van uitbuiting 
van prostitutie betrekking zou hebben, met name wanneer 
het bewijs van het materiële of morele bestanddeel van 
het misdrijf mensenhandel niet kan worden geleverd of 
wanneer de winst die uit de vermoedelijke uitbuiting van 
prostitutie wordt gepuurd niet aanzienlijk “abnormaal” 
lijkt te zijn. Hoe zou dat begrip “abnormale winst” in de 
praktijk worden geïnterpreteerd?  

Ook de Raad van State had vragen bij het begrip 
“abnormaal voordeel” en heeft om verduidelijking 
gevraagd. De memorie van toelichting bij het wetsontwerp 
geeft bovendien enkele voorbeelden. Zo verduidelijkt het 
ontwerp dat het begrip “abnormaal voordeel” een open 
begrip is, dat bewust aan de soevereine beoordeling van 
de rechters wordt overgelaten. Het kan gaan om directe 
of indirecte vermogensvoordelen (zoals het goochelen 
met een pseudowettelijk statuut als zelfstandige of actieve 
vennoot, of prostituees in slechte omstandigheden laten 
werken om de exploitatiekosten te drukken). Het kan ook 
gaan om andere voordelen dan vermogensvoordelen, 
zoals een boekhouder die behalve zijn gewone vergoeding 
ook seksuele betrekkingen vraagt. Alle activiteiten die 
gericht zijn op het verkrijgen van een abnormaal voordeel 
kunnen dus in aanmerking worden genomen voor de 
berekening van de illegaal verkregen meerwaarde.

Het houden van een huis van ontucht of van prostitutie, 
waar alleen volwassenen werken en waar geen sprake is 
van uitbuiting (seksueel of financieel) zou daarentegen 
niet langer strafbaar zijn. Dat sluit aan bij het gedoogbeleid 
dat sommige gemeenten al hanteren.

In het ontwerp wordt er bovendien vanuit gegaan dat door 
ook de poging strafbaar te stellen uitbuiting kan worden 
voorkomen. Op die manier zou bijvoorbeeld ook een 
persoon die tegen exorbitante prijzen kamers verhuurt 
met het oog op prostitutie kunnen worden vervolgd.

42 Artikels 27 tot 48 van het wetsontwerp.
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voor sekswerkers. Om te overleven konden ze soms niet 
anders dan illegaal te werken, zonder enig vangnet en 
in precaire hygiënische omstandigheden. Aangezien 
sekswerk niet als een “beroep” wordt erkend, hebben zij 
geen sociale zekerheid om op terug te vallen en werken 
ze dus in een juridisch vacuüm. Er zouden naar schatting 
evenwel 25.000 mannen, vrouwen en trans personen in 
deze sector actief zijn.51 

Het gaat ook om een publiek dat kwetsbaar is voor 
uitbuiting. De minister is dus van plan alle vormen van 
uitbuiting en misbruik (mensenhandel, kinderprostitutie, 
gedwongen prostitutie, …)52 aan te pakken, wat een goede 
zaak is. 

Myria is op 26 oktober 2021 gehoord in de Kamercommissie 
Justitie, waar het nogmaals een aantal bezwaren heeft 
geuit die tijdens de ontmoeting met het kabinet van de 
minister van Justitie aan bod waren gekomen. 

Myria had toen gewezen op het essentiële belang van 
overleg met de actoren op het terrein (magistraten, 
politieagenten, verenigingen) en stelt dan ook met 
tevredenheid vast dat het parlement deze hoorzittingen 
houdt. Volgens Myria zijn voor de terreinactoren ook 
duidelijke richtlijnen en een passende opleiding nodig, 
met name wat het onderscheid betreft in interpretatie 
tussen misbruik van prostitutie en mensenhandel.

In dat verband is het lot van onderdanen van derde landen 
voor Myria prioritair.53 Het ontwerp van hervorming lijkt 
dan wel op maat gemaakt voor Belgische of Europese 
sekswerkers (die hier legaal verblijven en zich niet in een 
kwetsbare situatie bevinden); voor onderdanen uit derde 
landen, van wie velen kwetsbaar zijn en niet over een 
verblijfsstatus beschikken, is dat veel minder het geval. 
Het is weliswaar zo dat bepaalde misdrijven die met 
prostitutie verband houden gedepenaliseerd worden, 
dat prostitutie zichtbaarder wordt en dat bordelen officieel 
vergund kunnen worden, maar daarmee is de status van 
sekswerkers zonder verblijfsrecht nog niet geregeld. Men 
kan zich afvragen of zij dan niet het risico lopen om in een 
ondergrondse en nog meer precaire situatie van uitbuiting 
terecht te komen? Hoe kunnen we deze risico’s beperken?

51 Vraag van Marianne Verhaert aan Vincent Van Quickenborne, minister 
van Justitie over “de decriminalisering en de regulering van het sekswerk”, 
Integraal verslag, plenaire vergadering van 1 april 2021, Parl. St., Kamer, 
G.Z., 2020-2021, Doc. 55- PLEN 097, p. 19.

52 Antwoord van de minister van Justitie op de vraag van mevrouw Marianne 
Verhaert, Integraal verslag, plenaire vergadering van 1 april 2021, Parl. 
St., Kamer, G.Z. 2020-2021, Doc. 55- PLEN 097, p. 20.

53 Zie in dit verband ook de conclusie over sekswerk op het einde van dit 
hoofdstuk.

deze feiten vallen. In sommige gevallen zal vervolging op 
grond van beide bepalingen (samenloop van misdrijven) 
mogelijk zijn.

Myria benadrukt dat dit wel degelijk gevolgen heeft voor 
de slachtoffers. Wanneer er sprake is van mensenhandel 
komen zij in aanmerking voor de specifieke bepalingen47, 
terwijl dat niet het geval is wanneer het gaat om (verzwaard) 
misbruik van prostitutie. Het heeft dan ook vragen bij 
het nut om de nieuwe misdrijven inzake pooierschap 
te herschrijven, terwijl het misschien wel volstaat 
bepaalde aspecten van artikel 380 van het Strafwetboek 
te wijzigen, waarvoor al heel wat rechtspraak bestaat. Dat 
soort ingrijpende wijzigingen vergen bovendien op alle 
niveaus (gegevensbank, opleiding, onderzoeken, …) een 
(lange) aanpassingsperiode voor eerstelijnsdiensten en 
magistraten. Naar aanleiding van de uitspraken van de 
minister van Justitie in de pers over de uitbreiding van de 
bevoegdheden van de opvangcentra naar slachtoffers van 
misbruik van prostitutie48 vraagt Myria zich ook af of de 
wetgever van plan is de bepalingen voor slachtoffers van 
mensenhandel uit te breiden naar slachtoffers van misbruik 
van prostitutie. In hoeverre zou een sekswerker die het 
slachtoffer is van (verzwaard) misbruik van prostitutie 
in aanmerking kunnen komen voor de bepalingen ten 
gunste van slachtoffers van mensenhandel (opvang door 
een gespecialiseerd opvangcentrum, toekenning van 
een specifieke verblijfstitel in geval van samenwerking 
met justitie, …)? Dat zou ook gevolgen hebben voor de 
capaciteit van de opvangcentra voor slachtoffers en voor 
het werk van de eerstelijnsdiensten (met name de diensten 
van de arbeidsinspectie, die een (nog) belangrijkere rol 
zouden krijgen bij de statuscontrole). Dat zou sowieso 
een aanpassing van de bestaande bepalingen49 en een 
raadpleging van het orgaan inzake coördinatie van het 
beleid ter bestrijding van mensenhandel en -smokkel 
(Interdepartementale Coördinatiecel) vereisen50.

Deze gedeeltelijke decriminalisering kan voor sekswerkers 
een positief effect hebben als dat gepaard gaat met een 
echt sociaal statuut, waar de regering ook werk van zou 
maken. De COVID-19-crisis had dramatische gevolgen 

47 Artikels 61/2 tot 61/5 van de wet van 15 december 1980 inzake de toegang 
tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen en de omzendbrief van vrijdag 23 december 2016 inzake 
de invoering van een multidisciplinaire samenwerking met betrekking tot 
de slachtoffers van mensenhandel en/of van bepaalde zwaardere vormen 
van mensensmokkel, B.S., 10 maart 2017.

48 Nieuwsbericht Belga van 23 juli 2021: “Strengere aanpak van misbruik 
van prostitutie”.

49 Artikels 61/2 tot 61/5 van de wet van 15 december 1980, de omzendbrief 
van 23 december 2016 inzake de invoering van een multidisciplinaire 
samenwerking met betrekking tot de slachtoffers van mensenhandel 
en/of van bepaalde zwaardere vormen van mensensmokkel, het 
maatschappelijke doel van de opvangcentra, …

50 Koninklijk besluit van 16 mei 2004 betreffende de bestrijding van de 
mensensmokkel en mensenhandel.
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Myria pleit daarom voor het handhaven van een 
gedoogzone voor deze categorie sekswerkers, onder wie 
zich potentiële slachtoffers van mensenhandel bevinden.

Volgens Myria zijn er ook meer controles — met name 
online — en meer middelen voor eerstelijnsdiensten nodig. 
Aangezien reclame — gedeeltelijk54 — toegestaan zou zijn, 
kunnen we uitgaan van een toename van reclame via dat 
kanaal. Er zullen daarom strengere controles nodig zijn om 
misbruiken te voorkomen en te bestrijden (bijvoorbeeld 
op klantenforums om indicatoren van mensenhandel 
op te sporen). Ook formele overeenkomsten tussen 
internetproviders en justitie zijn daarbij essentieel, wat 
met het voorontwerp mogelijk was geweest. Myria is 
bezorgd dat het wetsontwerp door reclame via derden 
(bijvoorbeeld websites zoals redlights) te verbieden dat 
soort overeenkomsten onmogelijk maakt.

Ook sensibilisering van klanten als een vorm van sociale 
controle lijkt aangewezen. Volgens de politie vormen 
zij immers een belangrijke bron van informatie over 
mogelijke misbruiken. 

Tot slot moet de invoering van dat nieuwe model gepaard 
gaan met een analyse van de prostitutiemarkt (geheel 
bovengronds of gedeeltelijk ondergronds).

In de volgende externe bijdragen geeft Myria het woord 
aan enkele actoren die vanuit hun rol vertrouwd zijn met 
de prostitutiesector en aan een universiteitsprofessor die 
in deze problematiek gespecialiseerd is. Zij vertellen ons 
iets meer over hun werk op het terrein en geven terloops 
hun mening over dit hervormingsproject.

54 “Art. 433quater/2. Reclame maken voor prostitutie 
 § 1. Reclame maken voor prostitutie is:

• het met welk middel ook, op enigerlei wijze, direct of indirect, 
reclame maken, uitgeven, verdelen of verspreiden voor een aanbod 
van diensten van seksuele aard door een meerderjarige, zelfs 
indien het aanbod wordt verhuld onder bedekte bewoordingen;

• het door enig reclamemiddel, zowel expliciet als impliciet, kenbaar 
maken dat een meerderjarige zich laat prostitueren;

• het door enig reclamemiddel, zowel expliciet als impliciet, 
vergemakkelijken van de prostitutie van een meerderjarige.

§ 2. Reclame maken voor prostitutie van een meerderjarige is verboden 
behoudens:
• wanneer dit beperkt blijft tot het maken van reclame voor eigen 

diensten van seksuele aard;
• de gevallen die de wet bepaalt.

 Dit misdrijf wordt bestraft met een gevangenisstraf van een maand tot 
een jaar en met een geldboete van honderd euro tot duizend euro”.
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