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Inleiding

In dit deel van het verslag zijn de kerncijfers gebundeld die 

Myria heeft ontvangen van de actoren die mogelijk een rol 

spelen in een dossier mensenhandel of mensensmokkel 

in België. De recentste gegevens rond mensenhandel en 

mensensmokkel komen aan bod naast – waar mogelijk – een 

terugblik naar de afgelopen tien jaar om deze in perspectief 

te plaatsen. 

De actoren waarvan Myria cijfers heeft ontvangen zijn:

 ■ De politie, met informatie afkomstig uit de Algemene 

Nationale Gegevensbank (ANG); 

 ■ De inspectiedienst van de RSZ (Themadirectie 

mensenhandel, ECOSOC-teams); 

 ■ Het College van procureurs-generaal met informatie over 

de vervolgingen die door de correctionele parketten en de 

arbeidsauditoraten zijn ingesteld;

 ■ De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ);

 ■ PAG-ASA, Payoke en Sürya: centra gespecialiseerd in de 

opvang en begeleiding van slachtoffers;

 ■ De Dienst voor het Strafrechtelijk beleid (DSB) van de FOD 

Justitie, met informatie over de definitieve veroordelingen. 

Dit hoofdstuk wordt traditiegetrouw afgesloten met een 

externe bijdrage van de inspectiediensten van de RSZ. 

Tot slot gaat de Directie van de bestrijding van de zware 

en georganiseerde criminaliteit (DJSOC) van de federale 

politie dieper in op enkele markante ontwikkelingen inzake 

mensensmokkel.

Let op

 ■ De cijfers in dit verslag tonen geenszins 

de werkelijke omvang van de fenomenen 

mensenhandel en -smokkel in België. Ze betreffen 

alleen de feiten, slachtoffers en daders die door 

de autoriteiten als dusdanig zijn geïdentificeerd. 

Over niet-geïdentificeerde feiten kunnen er geen 

uitspraken worden gedaan.

 ■ Deze cijfers en hun evolutie geven veeleer 

informatie over het optreden van de autoriteiten in 

de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel, 

meer dan over die fenomenen zelf.

 ■ De cijfers van de verschillende actoren zijn 

onderling niet geharmoniseerd en leveren 

geenszins een coherent en uniform beeld op 

van deze criminele fenomenen. Dat beperkt 

de mogelijkheden om het beleid te evalueren, 

strategische analyses te onderbouwen en de 

rapportage te verzekeren ten aanzien van de 

Europese instellingen. Uiteraard werkt Myria met 

de vermelde actoren samen om de best mogelijke 

cijfers te verzamelen.


