VOORWOORD
Beste lezer,
In dit jaarverslag vindt U een overzicht van onze activiteiten in 2012. Dit jaar was voor
Payoke een feestjaar: de organisatie bestond immers 25 jaar.
Hierover hebben we echter een dubbel gevoel, enerzijds zijn we fier over de bereikte
resultaten, anderzijds zijn we ontzet over het feit dat we (samen met onze zusterorganisaties ) nog steeds broodnodig blijken te zijn. Patsy Sörensen, onze stichtster en
bezielster, heeft hierover immers in een (ver?) verleden gezegd dat ze dacht dat de
wantoestanden in één jaar wel opgelost konden worden.
Een fragment uit “Feest bij Payoke”. Door Jo Lemaire, artieste en meter van Payoke.
Feest bij Payoke (muziek en tekst ©Jo Lemaire)
‘t Is feest bij Payoke
Een schuilplaats, een dak
Een luisterend oor, aandacht
Een helpende hand
Gezond verstand
We vierden Payoke met een colloquium in het stadhuis van Antwerpen onder de aanwezigen waren HKH Prinses Mathilde, de Gouverneur van Antwerpen Cathy Berx, de
Antwerpse schepen van Onderwijs Robert Voorhamme, nog een hele reeks prominenten en van medestanders van het eerste uur.
Onze blik was niet alleen op het verleden gericht. Payoke is zich ervan bewust dat
jongeren vandaag en in de toekomst een belangrijke rol zullen spelen binnen onze
werking. Daarom hadden we in 2011 reeds een vraag om samenwerking voorgelegd aan
de studenten van de faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen. Zij zijn immers opgegroeid met het internet en sociale media, de
nieuwe frontlijnen in de strijd tegen mensenhandel.
We namen hun aanbevelingen, zoals de vernieuwing van onze website, in dank aan.
Ook in 2013 werken we aan een vervolg van de gezamenlijke denkoefening over de rol
van jongeren en mensenhandel. We maken een filmpje dat artsen moet sensibiliseren
en verspreiden het via diverse kanalan.
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Ik wens mijn diepe waardering uit te drukken voor iedereen die het afgelopen jaar mee
mogelijk heeft gemaakt: alle partners, vrijwilligers, studenten, de Raad van Bestuur,
de Algemene Vergadering en ‘last but not least’, de leden van het Payoke-team!
Ook een bijzonder woord van dank aan alle instanties die ons vorig jaar in staat stelden om ons werk te doen: de stad Antwerpen, de federale overheid, de Europese Commissie, Soroptimist International, het Center for European and International Policy
Action (CEIPA), de lokale en federale politiediensten, de parketten, het Centrum voor
Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR), CAW De Terp en de sociale
diensten.

INHOUD

Jan Broers
Voorzitter PAYOKE vzw
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Respect

1

OPDRACHT VAN PAYOKE

Payoke wil de mensen die beroep op ons doen ten volle respecteren, ook in hun “anders” zijn. We geloven er in dat wie respect geeft, respect ontvangt. Deze uitgangshouding willen we bewust uitdragen.

Betrouwbaarheid
De opdracht van Payoke kadert binnen de wet van 10 augustus 2005 (tot wijziging van
diverse bepalingen met het oog op versterking van de strijd tegen mensenhandel en
mensensmokkel en tegen de praktijken van huisjesmelkers), de wet van 15 september
2006 (tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang van het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen) en de
ministeriële 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.
Onze doelstelling is tweeledig: het verschaffen van opvang en gespecialiseerde begeleiding van slachtoffers mensenhandel en meewerken aan de strijd tegen personen en
netwerken die mensenhandel bedrijven.
Het Payoke team staat dagelijks in voor een gespecialiseerde begeleiding die bestaat
uit een juridisch, administratieve en een psychosociale ondersteuning.
Aan onze begeleidingen verbinden we enkele fundamentele waarden, zoals:

Veiligheid
We willen onze cliënten een veilige context bieden, waarbinnen ze zich vrij kunnen
uiten zonder bevreesd te zijn voor mogelijke consequenties. Deze waarde is van groot
belang om een vertrouwensrelatie op te bouwen tussen cliënt en begeleider.

Vrijheid
Slachtoffers hebben de vrijheid om al dan niet op ons aanbod in te gaan. We beschouwen hen als zelfstandige mensen die het vermogen tot zelfbepaling in zich dragen.
Zelfbeschikkingsrecht brengt ook met zich mee dat we onze cliënten actief op hun
verantwoordelijkheden blijven aanspreken. Hierbij houden we er uiteraard rekening
mee dat de individuele vrijheid van onze cliënten begrensd wordt door de wettelijke
bepalingen voor het bekomen van het statuut mensenhandel en door maatschappelijke regels, die nodig zijn om onze samenwerking te reguleren.



We willen betrouwbaar omgaan met onze cliënten. Slachtoffers van mensenhandel
hebben vaak traumatische kwetsuren in hun uitbuitingssituatie opgelopen en zijn
vaak hun vertrouwen in mensen en instituties verloren. Door zelf zeer betrouwbaar
met hen om te gaan, willen we bijdragen aan een poging tot herstel van vertrouwen.

Discretie
Onze cliënten kunnen er op rekenen dat er zorgvuldig wordt omgesprongen met het
door hen gegeven vertrouwen. Elke Payoke-medewerker is immers gehouden aan het
beroepsgeheim. Daarom gaan we ook zeer discreet om met cliënteninformatie.

Openheid
We willen met onze cliënten op een open wijze communiceren over de stappen in het
hulpverleningsproces. Dit draagt ook bij tot de betrouwbaarheid van de hulpverlening. Slachtoffers weten waar ze aan toe zijn tijdens het hele verloop van de begeleiding. De begeleider geeft duidelijkheid omtrent de grenzen die Payoke hanteert. Onze
cliënten worden helder geïnformeerd over al de te volgen procedures.

Dialoog
Om een goed contact op te bouwen met onze cliënten is het van belang dat we gesprekken met hen aangaan: het is maar door de dialoog te voeren dat we te weten
komen wat onze cliënten hier en nu juist nodig hebben om weer verder te kunnen.
We zien contact met onze cliënten als een kwaliteitsvolle ontmoeting: de kracht van
het luisteren is hier heel erg van belang. De dialoog staat ook steeds in relatie tot de
individuele en professionele mogelijkheden en beperkingen van de begeleider.

Dynamisch evenwicht
In elke begeleiding is het van belang om het wederzijds engagement te expliciteren in
een dynamisch evenwicht tussen “houvast bieden” en “ruimte geven”, tussen “afstand”
en “nabijheid” tussen “duidelijkheid” en “nuancering”.
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1.1. Begeleidingen doorheen 2012
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In 2012 werden er in totaal 185 personen begeleid. Dit cijfer omvat 117 begeleidingen
die werden aangevangen in voorgaande jaren en werden voortgezet in 2012.
Binnen de begeleidingen tellen we 36 verschillende nationaliteiten. De top drie wordt
aangevoerd door China (25), gevolgd door Nigeria (24) en Roemenië (19).
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1.2. Begeleidingen doorheen 2012, per aard van uitbuiting
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Van de 185 begeleidingen zijn 83 personen slachtoffer van economische uitbuiting, 65
personen van seksuele uitbuiting en 34 van smokkel met verzwarende omstandigheden. Zoals u kan aflezen uit bovenstaande tabel begeleiden we 2 personen die werden
aangezet tot bedelarij en 1 cliënt werd aangezet tot het plegen van een misdrijf.		
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1.3. Aanmeldingen versus opgestarte begeleidingen
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1.5. Nationaliteit en geslacht van de opgestarte begeleidingen in 2012
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Tijdens 2012 werden er in totaal 237 personen aangemeld waarvan er 68 in begeleiding
werden genomen. Voor de overblijvende 169 personen werd geen begeleiding gestart,
daar de hulpvraag vreemd was aan mensenhandel. Zowel het aantal aanmeldingen als
de nieuw opgestarte begeleidingen namen enorm toe in 2012.
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1.6. Aard van uitbuiting per nationaliteit van opgestarte begeleidingen
in 2012
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slachtoffer te informeren en hem de bijstand van een advocaat aan te bieden.

3

PSYCHO-SOCIALE BEGELEIDING

Het belangrijkste fundament in de begeleiding van slachtoffers van mensenhandel is:
eerlijke, duidelijke informatie geven. Beloof niets wat je niet kan waarmaken en neem
de tijd om een goed contact op te bouwen. Het is een tijdsinvestering maar het is de
basis om een slachtoffer te kunnen begeleiden. Een geslaagde begeleiding geeft in de
eerste plaats aan de cliënt de kennis om zich zelfstandig te kunnen redden en de middelen daartoe, dit is de gedachte achter ‘empowerment’.
Er zijn vele methodieken voorhanden die je kan toepassen om een begeleiding tot een
goed einde te brengen. Maar bij elke methodiek bots je op een fundamentele onmogelijkheid als je niet kan communiceren. Daarom zou je kunnen stellen dat voor de
hulpverlening bij slachtoffers van mensenhandel tolken cruciaal zijn. Dit is vooral zo
bij de start van een begeleiding. Daarom is het spijtig dat het beschikbare budget voor
tolken verminderd.

3. 1. De economische realiteit: “Gaat de psychosociale begeleiding van
slachtoffers gebukt onder besparingen?”
We zitten momenteel midden in een economische crisis en besparingen zijn legio,
dus ook bij Payoke vzw. Enerzijds werden de subsidies in de loop der jaren niet verhoogd, noch geïndexeerd. Anderzijds kennen wij een vermindering van bepaalde subsidiekanalen.
Bij Payoke wordt er zeer regelmatig beroep gedaan op de Stedelijke Tolkendienst van
Antwerpen om cliënten te begeleiden die geen Nederlands, Frans of Engels spreken.
Voor korte, informatieve gesprekken of voor dringende kwesties gebruikten we tot
voor kort de Vlaamse tolkentelefoon: Babel. Deze zal vanaf 01/01/2013 ook betalend
worden. Hierdoor zullen ondermeer OCMW’s, ziekenfondsen, huisartsen en de centra voor begeleiding van slachtoffers mensenhandel moeten betalen voor het gebruik
van deze dienst.
Voor de kosten van de advocaten is het nog ingewikkelder. In de omzendbrief van
26/09/2008 wordt één van de rollen van het gespecialiseerde centrum omschreven
als:
In de loop van de gerechtelijke procedure die betrekking heeft op de feiten van mensenhandel en/of bepaalde zwaardere vormen van mensensmokkel verzekeren de centra
de verdediging van de rechten en de belangen van het slachtoffer. Ze doen dit door het

16

De mogelijkheden om hierop te besparen zijn dus beperkt. Bovendien zijn er reeds
meerdere zaken lopende waarvoor een advocaat werd aangesteld tijdens het voorbije
jaar maar waarbij de rechtszaak nog niet afgerond is. Hiervoor zijn dus de prestaties
nog niet afgerond en zal er nog een factuur opgemaakt worden in de loop van het
jaar.
Conclusie: Aangezien we niet weten hoe groot de kosten voor advocaten nog zullen
zijn moeten we zo veel mogelijk besparen op tolken-kosten en hopen dat dit voldoende is.

3. 2. De gevolgen zijn voelbaar…
Het heeft geen zin om bij de pakken te blijven neerzitten. In het verleden moest Payoke
het ook redden zonder sociale tolken. We moeten gewoon zorgen dat we de gesprekken met een sociale tolk beperken tot het absoluut noodzakelijke minimum. Voorts
moeten we zoveel mogelijk vragen aan onze cliënten om iemand mee te brengen die
voor hen kan tolken. Verder kunnen we op zoek gaan naar vrijwillige tolken. Waarom
niet bij goed geïntegreerde ex-cliënten? En als ze naar een andere dienst moeten, zoals
bijvoorbeeld een dokter, het OCMW of een psychiater moeten die diensten zelf zorgen voor een goede dienstverlening. Dus, indien nodig ook voor een tolk. Dit is een
mogelijke oplossing, misschien zelfs de enige?
Het is niet moeilijk om een beeld van de gevolgen te schetsen als we deze lijn doortrekken. De kwaliteit van de begeleiding zal drastisch dalen en dit op alle gebieden. Ten
eerste is het absoluut onmogelijk om het vertrouwen van een slachtoffer te winnen als
je enkel een tolk vraagt voor de belangrijke gesprekken. Hoe beslis je als hulpverlener
wanneer iets belangrijk is? De belangrijke momenten zijn die waar er moet toegelicht
worden wat de verplichtingen zijn van een cliënt. Ze moeten naar de Nederlandse les
gaan, mogen niet zomaar op reis naar hun thuisland, moeten meewerken met het gerechtelijk onderzoek enzovoort. Het is ook belangrijk dat ze praten over hun traumatische geschiedenis, maar vanaf nu dan liefst op een beknopte manier. Als het moeilijk loopt kunnen we hen naar een huisarts sturen maar zonder tolk. Aangezien deze
artsen ook niet meer gratis gebruik kunnen maken van de tolkentelefoon zullen zij
zich moeten richten op andere manieren om een diagnose te stellen. De slachtoffers
zullen onderworpen worden aan technische onderzoeken (bloedonderzoeken, scans
etc. ) zonder de mogelijkheid om uit te leggen wat hun klachten zijn. Bij psychisch
leed kunnen ze naar de psychiater, ook weer zonder tolk. Die kan dan niets anders
dan medicatie uitproberen tot iets een positief effect heeft. Dat verschil kan dan aangeduid worden door een duim omhoog of een duim omlaag? Behalve natuurlijk voor
de mensen uit Iran waar een duim omhoog hetzelfde betekent als F*** you… Of we
kunnen naar het doosje medicijnen wijzen en vragen ‘goed?’ Behalve aan een Indiër
waarbij schudden met het hoofd zowel ja als nee kan betekenen…
De problemen die ontstaan door het werken met niet-professionele tolken zijn reeds
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veelvuldig beschreven. Zo is het uiterst belangrijk voor mensen die uit een onveilige
situatie komen dat de tolk absolute vertrouwelijkheid en neutraliteit kan garanderen.
Dat is een pak moeilijker als een tolk niet gebonden is aan een organisatie met bijhorende ethische code. Het is al helemaal onmogelijk als die tolk een vriend of kennis is
van de cliënt in kwestie. Slachtoffers hebben meestal heel veel schrik dat het bekend
zal worden in hun gemeenschap dat ze dingen gedaan hebben die niet aanvaard worden in hun cultuur. Daarom zullen ze deze feiten voor zich houden als ze de tolk kennen of niet volledig vertrouwen. Dit belemmert het herstel van eventueel opgelopen
trauma’s maar ook de medewerking met het onderzoek. Want als tolk en begeleider
het vertrouwen gewonnen hebben van de cliënt zal hij of zij dingen delen die ze niet
rechtstreeks tegen de politie durfden zeggen. Mits toestemming van de cliënt, kunnen die feiten de kans om tot een arrestatie en veroordeling van de mensenhandelaar
te komen sterk doen toenemen. In het geval dat de eigen kinderen gebruikt worden
als tolk kan dat er ook nog eens voor zorgen dat de machtsverhouding tussen ouder
en kind voorgoed verstoord zal geraken. Het kind komt in een zeer verantwoordelijke
positie terecht waarin het moet ‘zorgen’ voor zijn hulpbehoevende ouders en dit op
zeer jonge leeftijd. De gevolgen zijn nefast.
… voor de slachtoffers
Voor de slachtoffers zal er steeds minder ruimte overblijven om te praten. Er zal hen
goed uitgelegd worden wat de regels zijn en waarom ze zich hieraan dienen te houden. Als ze het moeilijk hebben zullen we ook wel zorgen voor een gesprek met een
tolk. In de hoop dit zo snel mogelijk op te lossen. Als deze besparingen nog verder
gaan zal er enkel nog een instrumentele relatie met de hulpverlener overblijven. De
begeleiding zal een negatieve connotatie krijgen omdat er enkel kan gecommuniceerd
worden over verplichtingen en problemen. Toch op zijn minst tot ze het Nederlands
voldoende onder de knie hebben. Als ze ziek zijn zullen ze naar een dokter gestuurd
worden die hen niet begrijpt en dan maar moet terugvallen op technische lichamelijke onderzoeken. Maar ook bij de andere sociale organisaties zal er steeds minder
een tolk kunnen voorzien worden. De misverstanden dreigen zich op te hopen en dit
allemaal om toch maar te kunnen besparen
Het uiteindelijke resultaat zal geen besparing zijn. Ik voorspel dat de begeleidingen
steeds moeizamer zullen verlopen waardoor het langer zal duren voor de slachtoffers
geïntegreerd zijn. Bijgevolg zal het langer duren voor ze loskomen van de steun van
het OCMW en volledig zelfstandig verder kunnen met hun leven. Ook op medisch en
psychologisch vlak zal de kwaliteit van de hulpverlening dalen. Het gevolg zal zijn dat
meer mensen langdurige zorgen nodig hebben en de kosten zullen oplopen.
Gelukkig zijn we nog niet zo ver. Nu zijn er nog mogelijkheden om een tolk aan te vragen. Hopelijk worden deze niet nog verder beperkt in de komende jaren. Bovenstaand
pleidooi was slechts een fractie van wat de mogelijke gevolgen voor de slachtoffers,
maar ook ruimer voor de maatschappij zullen zijn als men blijft besparen op tolken.
Hopelijk ziet men dit op tijd in en krijgen we de middelen om onze wettelijk bepaalde
rol naar behoren te kunnen uitvoeren!
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mensen is deze al afgerond maar dienen ze hun identiteit nog te bewijzen alvorens ze
kunnen geregulariseerd worden in toepassing van de procedure voor slachtoffers van
mensenhandel. Per dossier zijn er variërend tussen 1 en 6 slachtoffers in begeleiding.

JURIDISCH -ADMINISTRATIEVE BEGELEIDING

2. 1. Juridische begeleiding:

In het totaal werden er 16 uitspraken gedaan door de verschillende rechtbanken. In de
verschillende dossiers waren 24 slachtoffers betrokken.
10 dossiers werden geseponeerd, vooral wegens onvoldoende bewijzen en 9 slachtoffers werden niet langer erkend als slachtoffers mensenhandel door de bevoegde parketmagistraat.

Zoals verder in dit jaarrapport vermeld, kregen we het bericht dat de subsidiëring van
het Netwerk-project in 2013 (Impulsfonds 2012) met 30% wordt verlaagd. Dit heeft als
gevolg dat het beschikbaar budget voor “juridische kosten” zal verminderen.
Daardoor zullen we nog meer op gemotiveerde pro-deo advocaten en op de good-will
van betalende advocaten moeten rekenen. Hiermee bedoelen we absoluut niet dat
pro-deo advocaten niet gemotiveerd zouden zijn, maar we zien toch dat zaken mensenhandel een zekere specialisatie vragen.
Cliënten die niet langer beroep kunnen doen op het pro deo systeem zullen een manier moeten vinden om hun advocaat te betalen (ze kunnen geen beroep doen op
een rechtsbijstandsverzekering gezien ze op het moment van de feiten nog illegaal
waren en dus niet verzekerd waren) met waarschijnlijk afbetalingsplannen tot gevolg.
Uitvoeringen van uitspraken zullen eerder als een uitzondering worden gezien er geen
garantie is op een effectieve uitbetaling van de schadevergoeding.
Juridische begeleiding houdt natuurlijk veel meer in dan het in contact brengen van
slachtoffers met advocaten. We bieden onze cliënten advies en begeleiding binnen de
gerechtelijke procedure. We schetsen het Belgische systeem en proberen hen een basisinzicht te geven van de werking en de mogelijkheden ervan. Anderzijds brengen we
hen (indien ze dat willen) in contact met de bevoegde politie- en inspectiediensten.
Dit alles kan helpen om de drempel een verklaring af te leggen tegen de mensen die
hen uitgebuit hebben, te verlagen. In een later stadium kunnen ze zich burgerlijke
partij stellen voor de rechtbank om een schadevergoeding te vragen.
Payoke, als organisatie, heeft een erkenning om zich in eigen naam burgerlijke partij
te stellen zodat er kan opgetreden worden tegen deze criminele organisaties,en zo op
lange termijn mensenhandel te bestrijden. Dit gebeurt op regelmatige basis, vooral in
grote dossiers of wanneer het slachtoffer te bang is om zich burgerlijke partij te stellen, maar toch enigszins betrokken wil worden bij de gerechtelijk procedure.

2. 2. Juridische begeleiding in 2012
In 2012 hebben we 185 mensen juridisch begeleid. Concreet gaat het om 125 dossiers
die zich in de verschillende stadia van de juridische procedure bevinden (van voorbereiding op initiële verklaring tot uitvoering van de definitieve beslissing). Bij sommige
20

2. 3. Nieuwe opgestarte dossiers:
In 2012 werden er 42 nieuwe juridische dossiers opgestart. Hierbij waren 56 cliënten
betrokken. Dit cijfer komt niet overeen met het aantal opgestarte begeleidingen gezien sommige juridische dossiers meerdere slachtoffers bevatten en andere slachtoffers waren betrokken bij een dossier dat reeds lopende was.
Hieronder een klein overzicht van de betrokken rechtsgebieden:
Rechtsgebied Brussel

20

Rechtsgebied Antwerpen

15

Rechtsgebied Gent
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Hieronder kan u een overzicht vinden van de uitspraken waartegen verzet, beroep
of Cassatie werden aangetekend - en de definitieve uitspraken. Het gaat om 7 zaken
van seksuele exploitatie, 6 zaken economische exploitatie en 1 zaak van smokkel met
verzwarende omstandigheden.

* zaak waarin 2 slachtoffers in begeleiding zijn
**zaak waarin 2 slachtoffers in begeleiding zijn
*** zaak waarin 4 slachtoffers in begeleiding zijn
**** zaak waarin 2 slachtoffers in begeleiding zijn

2. 4. Uitspraken waartegen verzet, beroep of Cassatie werden aangetekend:

Er waren 9 definitieve uitspraken in 2012. Het gaat om 5 zaken van seksuele uitbuiting, 3 van economische uitbuiting en 1 van smokkel. In 2 gevallen gaat het om een
volledige vrijspraak.

Seks. Expl. Ec. Expl.

Smokkel

Rechtbank Eerste Aanleg Antwerpen

1

Rechtbank Eerste Aanleg Brussel

1*

2. 6. Enkele markante juridische uitspraken:

Rechtbank Eerste Aanleg Dendermonde

1**

Rechtbank Eerste Aanleg Tongeren

1

2. 6. 1. Arrest Hof van Beroep Antwerpen van 26 april 2012:

* zaak waarin 5 slachtoffers in begeleiding zijn
** zaak waarin 4 slachtoffers in begeleiding zijn
***zaak waarin 2 slachtoffers in begeleiding zijn
****zaak waarin 2 slachtoffers in begeleiding zijn

Dit is het vervolg van de zaak waarbij 2 illegale Roemenen tewerkgesteld werden door
een tuinbouwer. Dit gebeurde in omstandigheden die in strijd waren met de menselijke waardigheid.
Na verschillende veroordelingen (voor de Correctionele Rechtbank in Gent in 2007 en
het Hof van Beroep van Gent in 2009) werd het arrest in 2010 door het Hof van Cassatie verbroken omwille van het feit dat in zaken economische exploitatie de gespecialiseerde kamer moet samengesteld zijn uit 2 rechters van de rechtbank van eerste
aanleg en een rechter van de arbeidsrechtbank. Dit was niet het geval geweest in de
rechtbank die de zaak het laatst behandelde.

Er werd in 8 zaken een vonnis uitgesproken. In 4 zaken werd er hoger beroep aangetekend, in 2 zaken enkel strafrechtelijk beroep (men betwist de burgerlijke partijstelling
van het slachtoffer niet). Tegen 1 vonnis werd verzet aangetekend en het (gedeeltelijk)
gecasseerde arrest werd teruggestuurd naar een ander Hof van Beroep.

De zaak werd dan begin 2011 terug behandeld door het Hof van Beroep te Antwerpen.
De tuinbouwer bleek overleden, waardoor de strafvordering verviel. De burgerlijke
belangen werden echter aangehouden, maar de zaak werd uitgesteld om te kunnen
bepalen wie de rechtmatige erfgenamen waren.

Rechtbank Eerste Aanleg Doornik
Rechtbank Eerste Aanleg Turnhout

1
1

1***

Hof van Cassatie

1****

Zoals vermeldt in het jaarverslag van 2011 was dit zeer zwaar voor de slachtoffers die al
5 jaar lang met de feiten geconfronteerd werden. In januari 2012 kon de zaak eindelijk
worden behandeld. Zoals eerder vermeldt, kon het Hof enkel nog een beslissing nemen wat betreft de burgerlijke belangen.

2. 5. Definitieve uitspraken:
Seks. Expl.
Rechtbank Eerste Aanleg Antwerpen

2

Rechtbank Eerste Aanleg Gent
1

Hof van Beroep Antwerpen

1

Hof van Beroep Bergen
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1*
1

Rechtbank Eerste Aanleg Tongeren

Hof van Beroep Brussel

Ec. Expl. Smokkel

1**
1

1***

Het Hof besliste dat op basis van de feiten in het dossier, men niet kon vaststellen of
de tewerkstelling van de betrokken personen gebeurden in omstandigheden in strijd
met de menselijke waardigheid. Het Hof ging nog verder met te stellen dat er aanwijzingen waren dat de betrokken personen verklaringen hebben afgelegd met het oog
op het verkrijgen van een verblijfsdocument op basis van de procedure voor slachtoffers van mensenhandel, want in het dossier is er geen enkel element terug te vinden
dat zij dat zouden zijn. Het Hof verklaarde zich dan ook onbevoegd om zich over de
burgerlijke partijstellingen uit te spreken.
Deze vrijspraak was zeer pijnlijk voor de betrokken personen. Hoe leg je uit dat 2
rechtbanken iemand veroordelen en daarna iemand volledig vrijspreken? Ook het
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feit dat ze zeggen dat ze dit enkel voor de verblijfsdocumenten hebben gedaan... Toch
vreemd dat deze personen dan lang bij de tuinbouwer zijn gebleven en dat ze niet
rechtstreeks naar één van de gespecialiseerde centra zijn gestapt om verblijfsdocumenten te krijgen, en ze pas bij ons zijn gekomen na doorverwijzing van een politiedienst...
Anderzijds toont deze beslissing ook wel aan dat er geen duidelijke interpretatie bestaat van het begrip “het aan het werk zetten of laten aan het werk zetten in omstandigheden tegen de menselijke waardigheid”. Vooral de “tegen de menselijke waardigheid” vormt een probleem. De wetgever heeft in de memorie van toelichting enkel
verduidelijkt dat men hiermee geen zwartwerk of illegale tewerkstelling bedoeld. Het
gaat dus om een “veelvoud van verschillende elementen” die moeten worden vastgesteld door politie -of inspectiediensten en die dan voorgelegd dienen te worden aan de
Rechtbank. Deze worden enigszins verduidelijkt in de verschillende Richtlijnen van
het College van Procureurs-generaal, maar het is uiteindelijk de rechter die beslist of
er voldoende elementen in het dossier aanwezig zijn om te kunnen spreken van het
“aan het werk zetten of laten aan het werk zetten in omstandigheden tegen de menselijke waardigheid”, met soms zeer uiteenlopende beslissingen tot gevolg.
2. 6. 2. Vonnis van de Correctionele Rechtbank van 24 februari 2012 en arrest
van het Hof van Beroep van Brussel van 31 oktober 2012:
Het gaat hier om een zaak van seksuele exploitatie in het Nigeriaanse milieu.
Bij een controle in het prostitutiekwartier in Brussel wordt een Nigeriaanse man aangetroffen bij een zeer jonge prostituee. De man was reeds eerder gekend in het prostitutiemilieu en de politie wilde hen meenemen. Hij nam de vlucht, maar liet zijn
persoonlijke bezittingen achter, waaronder 2 gsm’s en zijn auto. Door doorgedreven
onderzoek kan men achterhalen waar hij verblijft en men gaat over tot een huiszoeking. Daar worden een aantal vrouwen aangetroffen, waaronder 1 van zijn slachtoffers. Hij blijkt een aantal vriendinnen te hebben (die dit niet van elkaar weten) en na
huiszoekingen bij hun respectievelijke woningen, worden nog een aantal slachtoffers
gevonden.
Blijkt dat de man meisjes rekruteerde en exporteerde. Hij organiseerde de smokkel,
buitte de meisjes uit en controleerde ook de meisjes van zijn vriendinnen (als ze er
niet waren). Hijzelf zag zijn activiteiten echter als een soort van “hulpverlening”.
De families van de 3 verdachten in Nigeria hielpen mee (en kregen natuurlijk ook een
deel van de inkomsten): moeders, zussen, .... Ze zochten meisjes en rekruteerden ze
om naar Europa te gaan. Meisjes werden met tussenstops (o.a. Turkije) overgebracht
naar o.a. België, Nederland, Spanje, Denemarken, .... In al deze landen waren er tussenpersonen actief. In o.a. België werden ze dan tewerkgesteld in het prostitutiekwartier in Brussel.
Er werden een 40-tal slachtoffers geïdentificeerd.
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De Correctionele Rechtbank sprak zware straffen uit tegen deze personen. De man
werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 jaar, een geldboete van € 5 500 en
een bijzondere verbeurdverklaring van wederrechtelijk verkregen vermogensvoordelen van € 12 000. De 2 vrouwen kregen respectievelijk 5 en 4 jaar gevangenisstraf en
een geldboete van € 5500 en een bijzondere verbeurdverklaring van wederrechtelijk
verkregen vermogensvoordelen van € 29 000 en € 15 000.
De burgerlijke partijstellingen van de slachtoffers (behalve die van de moeder van
zijn jongste zoon) werden gegrond verklaard. De slachtoffers hadden beslist om een
symbolische schadevergoeding (€ 1) te vragen uit angst voor represailles tegen hun
familie in Nigeria. Gezien de families in Nigeria ook betrokken waren, is dit een zeer
begrijpelijke beslissing.
Gezien de omvang van het dossier stelde ook Payoke en het CGKR zich burgerlijke
partij.
De drie veroordeelden tekenden hoger beroep aan en het Hof van Beroep van Brussel oordeelde in oktober 2012 hen opnieuw te veroordelen. De man werd dit keer tot
een gevangenisstraf van 6 jaar (waarvan 2 jaar met uitstel van 5 jaar). De 2 vrouwen
respectievelijk tot 5 jaar (waarvan 2 jaar met een uitstel van 5 jaar) en 4 jaar (waarvan
2 jaar met een uitstel van 5 jaar).
2. 6. 3. Beslissing Hof van Cassatie 5 juni 2012
Hier komen we terug op het besproken arrest van het Hof van Beroep van Gent van 13
december 2011 in het vorige jaarverslag.
Het ging om een zaak waarin een aantal personen moesten gaan werken met het verblijfsdocument van iemand anders. Het ging om een “normale job” in een “normaal”
bedrijf. Ze kregen geen loon voor hun geleverde werk (de bankrekening stond op naam
van de persoon van het verblijfsdocument en deze weigerde hen het geld te geven).
De veroordeelden wierpen op dat art. 433 qq §1, 3° Sw (deze persoon aan het werk zetten of te laten aan het werk zetten in omstandigheden die in strijd zijn met de menselijke waardigheid) als constitutief bestanddeel vereist dat de arbeidsomstandigheden
van de tewerkgestelde persoon mensonwaardig moeten zijn.
In dit geval is Cassatie hen niet gevolgd. Omwille van o.a. volgende redenen:
- Men stelde dat het vaststond dat de tewerkgestelde persoon effectief onder de naam
van de veroordeelde heeft gewerkt.
- Het loon werd op rekening van de veroordeelde gestort.
- Het slachtoffer had geen mogelijkheid om dit geld af te halen gezien de veroordeelde
in het bezit was van de bankkaart en de pincode waarop het loon werd gestort.
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- Het begrip “menselijke waardigheid” duidt op een kwalitatief niveau van leven dat
door het respect van anderen wordt beschermd en een menselijk bestaan waarin basisvoorzieningen zijn verzekerd.
- Het begrip”menselijke” waardigheid houdt meer in dan enkel de concrete arbeidsomstandigheden onder dewelke het slachtoffer dient te werken.
De zaak werd echter wel teruggestuurd naar een ander Hof van Beroep omwille van
een verkeerde motivatie van straf (niet naar recht). We hopen dit jaar hierover uitsluitsel te hebben.

25 cliënten werden stopgezet omwille van verschillende redenen:
niet meer erkend door Parket

9

sepot

7

vertrokken MOB

5

wenste niet meer begeleid te worden

1

overleden

1

openbare orde

1

2. 7. Administratieve begeleiding
De administratieve begeleiding omvat natuurlijk veel meer dan het aanvragen van
verblijfsdocumenten. Eigenlijk omvat het alles wat te maken heeft met administratie
(huurcontracten, arbeidskaarten, arbeidscontracten, ocmw aanvragen, huursubsidieaanvragen, ...), maar in dit deel beperken we ons tot de aanvragen van de verblijfsdocumenten.
In toepassing van de procedure voor slachtoffers van mensenhandel kunnen we verblijfsdocumenten aanvragen bij de cel mensenhandel van de Dienst Vreemdelingenzaken. Ze zorgen er nog steeds voor dat onze cliënten steeds tijdig in het bezit worden gesteld van hun instructies voor het afhalen van hun verblijfsdocument bij de
gemeente waar zij zijn ingeschreven.
In 2012 werden er voor 151 personen documenten aangevraagd in toepassing van de
procedure voor slachtoffers van mensenhandel. De andere cliënten waren reeds vrijwillig teruggekeerd, zaten in een andere verblijfsprocedure of werden reeds in de vorige jaren geregulariseerd.
In 2012 werden er 51 begeleidingen stopgezet omwille van verschillende redenen:
Stopzetting

25

Regularisatie

12

Juridisch afgerond

10

Vrijwillige terugkeer

2

Doorverwezen naar ander centrum

2

RICHTLIJN 2011/36/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN 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
Deze richtlijn dient in 2013 te worden omgezet in het Belgisch Recht. De Richtlijn bepaalt de definitie van strafbare feiten en sancties met betrekking tot mensenhandel.
Ze voorziet ook in preventiemaatregelen en probeert de bescherming van slachtoffers
te versterken.
Een belangrijk gevolg van de omzetting is dat de definitie mensenhandel zal worden
uitgebreid gezien de richtlijn een veel ruimere interpretatie geeft aan het begrip mensenhandel.
Het is afwachten in hoever de wetgever hierin zal gaan. De komende maanden zullen
we precies weten wat de uitbreiding inhoudt. Een belangrijk gevolg hiervan zal zijn,
dat meer mensen in aanmerking zullen komen voor het statuut... dus meer werk voor
de 3 gespecialiseerde centra.

De 2 personen die vrijwillig zijn teruggekeerd hebben ons een volmacht gegeven om
hun juridisch dossier op te volgen. Regelmatig geven we hen een update van de stand
van zaken in hun dossier. De 12 regularisaties zijn niet allemaal in toepassing van de
procedure voor slachtoffers van mensenhandel.
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Nederlands kunnen voeren, kunnen de cliënten meer greep krijgen op hun situatie,
worden zij zich bewust van hun eigen capaciteiten, ontwikkelen zij hun krachten en
werken ze aan hun integratieproces.

RESIDENTIËLE BEGELEIDING

In 2012 werden 53 slachtoffers van mensenhandel begeleid in het residentiële opvanghuis “Asmodee”. In Asmodee zijn er twee leefgroepen: een kleine voor 4 personen en
een grote voor 8 personen. Mannelijke en vrouwelijke cliënten worden in gescheiden
groepen opgevangen en de grote en de kleine leefgroep worden ingevuld door mannen of door vrouwen, volgens de noden en de beschikbare plaatsen. De cliënten die in
Asmodee verblijven hebben een aantal specifieke hulpvragen, namelijk:

Tot het begeleidingspakket van Asmodee behoren ook diverse activiteiten. Elke
maand worden aan de cliënten ongeveer vier activiteiten aangeboden, één per week,
rond vier verschillende thema’s. De planning voorziet elke maand een sportactiviteit, een uitstap, een activiteit waar mannen en vrouwen samen of apart aan kunnen
deelnemen en als laatste is er een maandelijks terugkerend fotoproject dat ook een
geplande activiteit is en startte in mei 2012.

• veiligheid
• vertrouwd worden met de normen en waarden die in onze maatschappij gangbaar
zijn
• ondersteuning krijgen bij het verwerken van traumatische ervaringen en tot rust
komen
• begeleiding met aandacht voor de ontwikkeling van sociale vaardigheden
• zelfstandigheid
Om zo goed mogelijk te beantwoorden aan deze hulpvragen wordt er veel aandacht
gegeven aan de individuele begeleiding van de cliënten en aan hun integratie in onze
maatschappij. Dit gebeurt concreet door een wekelijks aanbod in Asmodee van Nederlandse lessen en andere activiteiten, op maat van de cliënten die in het opvanghuis
verblijven. In de loop van 2012 heeft de begeleiding van Asmodee het bestaande aanbod van activiteiten en Nederlandse lessen ook opengesteld voor slachtoffers mensenhandel die in andere residentiële opvangstructuren verblijven, o.a. “De Passant”.
Tijdens de Nederlandse lessen wordt er gewerkt aan de integratie en de zelfstandigheid van de cliënten. Omdat slachtoffers mensenhandel ook Nederlandse lessen via
andere organisaties kunnen volgen, bijvoorbeeld in Elcker-Ik en in Open school, is
het de bedoeling dat ze tijdens de lessen in Asmodee een basispakket aangeboden
krijgen dat vertrekt vanuit hun eigen noden en hun eigen dagelijkse ervaringen. Het
doel van deze wekelijkse lessen is dat iedere cliënt na drie maanden een basisgesprek
over de aangeboden thema’s in het Nederlands kan voeren. De cliënten krijgen voldoende ruimte om de keuze van de thema’s te beïnvloeden en om hun voorkeuren
aan te geven. Het aangeboden pakket is zoveel mogelijk samengesteld op maat van de
cliënten die op dat moment in het opvanghuis verblijven. Als zij een gesprek in het
28
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De fototentoonstelling Denken, Durven, Dromen is het resultaat van het werk van
de cliënten die in Asmodee verbleven tussen mei en december 2012. Gedurende een
aantal maanden hebben cliënten van Asmodee en van Passant foto’s genomen in Antwerpen. Elke maand, tussen mei en december, gingen de cliënten onder begeleiding
op ontdekkingstocht door Antwerpen. Aan de hand van beelden vertelden ze hun
verhaal. De cliënten laten ons zien wat hen opvalt, wat hen interesseert en vooral wat
ze kiezen om aan ons te laten zien. Daarbij werden de volgende vragen aan de cliënten
voorgelegd:
Wat was voor jou nieuw, verschillend, anders?
Zo openen wij voor de cliënten de deur naar Antwerpen.
Wist je dat ook dit Antwerpen kan zijn?
De cliënten ontdekken Antwerpen.
Wat zou je mij laten zien als ik voor de eerste keer naar Antwerpen kwam?
De cliënten openen nu de deur voor hun begeleiders en laten hun Antwerpen zien.
Door een antwoord te formuleren en in beeld te brengen hebben de cliënten nagedacht, durfden zij hun ideeën tonen en droomden zij over hun en ons Antwerpen. De
foto’s vormen het bewijs dat iedere deelnemer een ruimer beeld van Antwerpen en
van onze maatschappij gekregen heeft.

Het project verliep voor de cliënten in drie fases, één per maand, omdat slachtoffers
van mensenhandel ongeveer drie maanden in het opvanghuis verblijven. Door de
band nam iedere cliënt deel aan drie uitstappen. Bij twee hiervan was de begeleider de gids, maar bij de laatste uitstap werd de begeleider beschouwd als iemand die
Antwerpen helemaal niet kent. Iedere uitstap gebeurde zoveel mogelijk volgens de
voorkeuren en inzichten van de cliënten. Zij werden ook zoveel mogelijk betrokken
bij het hele proces. Op het einde van het project in 2012 waren er ongeveer 2000 foto’s.
De cliënten en de begeleiders hebben samen in totaal 138 foto’s geselecteerd en tentoongesteld tijdens een speciale fototentoonstelling.
Ter afronding van het project vond er een verzorgde opening van de fototentoonstelling plaats op 18 december. Dat is ook de ‘dag van de migratie’. Voor de opening werden alle betrokken cliënten en organisaties uitgenodigd. Vanaf 19 december stond de
tentoonstelling open voor het brede publiek. Enkele foto’s worden ook in dit jaarrapport weergegeven.
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ISEC-project

6

PAYOKE INTERNATIONAAL

Payoke wil zijn naam als voortrekkersrol ook internationaal blijven spelen. Dit hebben we in 2012 opnieuw bewezen. Veel bezoekers vanuit de Europese Unie, en ver
daarbuiten, wilden kennismaken met onze laagdrempelige organisatie en haar gemotiveerd team. Het was ook een bewogen jaar, met als hoogtepunt de viering van ons
25-jarig bestaan.
Europa strijdt mee!
Mensenhandel is een grensoverschrijdend fenomeen. Het is nog steeds een zeer lucratieve business die gebruik maakt van alle voordelen die onze geglobaliseerde wereld
met zich meebrengt: nieuwe technologieën zoals het internet, goedkope transportmiddelen, banktransfers, enzovoort. De bestrijding van mensenhandel vereist dan
ook internationale samenwerking.
Europa heeft dit begrepen. In 2011 werd een akkoord bereikt tussen EUROJUST, EUROPOL, EASO, FRONTEX, EIGE, FRA en Cepol. En vanaf april 2013 zal de nieuwe
EU-richtlijn ‘Directive 2011/36/EU’ van kracht gaan. Die is gericht op de preventie en
bestrijding van mensenhandel. Opmerkelijk is de verschuiving van het bestrijden van
mensenhandel naar het begeleiden en beschermen van slachtoffers. From fighting
organised crime to more human rights for victims!
Maar er is meer. De EU wil een betere identificatie van slachtoffers bekomen en een
compendium van hun rechten ontwikkelen. Er komt een beter informatienetwerk
voor Victims of Trafficking (VOT) en een referral mechanism, een doorverwijssysteem voor slachtoffers naar de betrokken diensten. Europa wil ook meer ondersteuning geven voor onderzoek naar en onderwijs over mensenhandel. Tenslotte zullen de
verschillende overheden hun counter trafficking-beleid beter op elkaar afstemmen.
Payoke werd door de Europese Commissie verscheidene keren gevraagd om in andere
landen onze expertise te geven. Dankzij het programma TAIEX kregen we de kans
om via workshops kennis te maken met nieuwe buitenlandse partners en op die manier ons internationaal netwerk verder uit te bouwen. De Academy of European Law
(ERA) nodigde Payoke uit voor zijn expert meetings in het buitenland. Waar we vanuit ‘The Payoke Way’ onze visie gaven op de laatste ontwikkelingen en trends inzake
mensenhandel.
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Payoke kreeg twee jaar geleden de goedkeuring van de Europese Commissie om te
starten met een project dat verscheidene Europese landen doet samenwerken: Het
ISEC-project. “Joint Efforts of Police and Health Authorities in the Member States and
Third Countries to Combat and Prevent Trafficking in Human Beings and Project and
Assist Victims of Trafficking”.
ISEC is een internationaal project tussen 11 landen: België, Nederland, Oostenrijk,
Albanië, Hongarije, Groot Hertogdom Luxemburg, Zweden, Groot-Brittannië, Portugal, Roemenië en Moldavië. In samenwerking met de Europese Commissie, bundelen
deze landen de krachten van verschillende sectoren (universiteiten, ziekenhuizen,
NGO’s, politie) om data te verzamelen, te delen en te analyseren, zodat belangrijke
tekorten in de strijd tegen mensenhandel in kaart gebracht kunnen worden.
Deze gegevens werden in 2012 verwerkt in een ‘manual’ en ‘pocket cards’, met als doel
mensen in het veld specifiek op te leiden. Hulpverleners, politie en grenswachters
krijgen inzicht in de specifieke noden en behoeftes van slachtoffers van mensenhandel door het bijschaven van hun kennis betreffende deze problematiek. Het ontwikkelen van dit trainingsprogramma optimaliseert de bescherming en ondersteuning
van slachtoffers zodat zij beter geholpen kunnen worden.
De implementatie van dit project is cruciaal in het bestrijden van de mensenhandel
en wordt in elk land apart geëvalueerd. De resultaten van dit project zullen in het
jaarverslag van 2013 opgenomen worden.
Eendracht maakt macht
Payoke maakt deel uit van het SIRIUS-netwerk. Dit Europees project geeft ondersteuning aan organisaties die geconfronteerd worden met jongeren die door hun leerachterstand uit de boot dreigen te vallen binnen de Europese samenleving. Via persoonlijke begeleiding (mentorship) wordt getracht hierin verbetering te brengen. Onze
medewerkers behalen zeer goede resultaten, slachtoffers raken vlugger geïntegreerd
in de Belgische samenleving en staan sterker in hun schoenen in onze maatschappij.
Payoke was vorig jaar ook actief betrokken in een project van de International Organization for Migration (IOM), het United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
en EXIT . “Enhancing multi-stakeholder co-operation to fight human trafficking in
countries of origin and destination”, ging in 2011 van start. Deelnemende landen waren Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk (UK) en Nigeria. België nam deel
met Payoke, de Federale Politie en het Parket van Brussel.
Als vervolg op dit project hebben we voorgesteld aan de Federale Politie om een studiedag te organiseren in verband met voodoo en mensenhandel . Payoke was actief
betrokken bij de organisatie van deze dag. We danken alle betrokkenen voor hun deelname aan deze educatieve workshop, die heeft geleid tot een betere kennis en samen-
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werking tussen Nigeria en België.
Payoke is verheugd met de samenwerking en ondersteuning van Soroptimist International, een ngo die wereldwijd opkomt voor vrouwenrechten. Hun internationaal
netwerk sluit mooi aan bij dat van onze vzw. We zijn hen ook heel dankbaar voor hun
actieve medewerking aan al onze activiteiten. Ze hebben ons actief gesteund met raad
en daad. Bezoek gerust hun website eens: http://www.soroptimistinternational.org/
Tenslotte willen we ook de Canadese studenten die met steun van de Europese Commissie in 2011 bij ons stage liepen, en zeer actief hebben meegewerkt aan onze ECprojecten, van harte danken voor het geleverde werk.

VOLGENDE INSTANTIES VERDIENEN EEN BLOEMETJE
VOOR DE FINANCIËLE STEUN EN AANDACHT
Met dank voor de jaarlijkse subsidiëring:

Colloquium
Welke rol is er weggelegd voor jongeren in de strijd tegen mensenhandel? Het was een
belangrijke vraag die we onszelf hebben gesteld in 2012. Omdat jongeren wel degelijk
een verschil kunnen maken. Ze zijn de nieuwe generatie werkgevers en zijn opgegroeid met het internet en sociale media, de nieuwe frontlijnen van de strijd tegen
mensenhandel.

- Nationale Loterij
- Federaal Ministerie van Terwerkstelling en Arbeid
- Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
- Netwerk Hulpverlening Mensenhandel
- Stad Antwerpen

Payoke heeft deze vraag ook voorgelegd aan de studenten van de faculteit Toegepaste
Economische Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen. Het resultaat werd
besproken tijdens de viering van 25 jaar Payoke in het Stadhuis van Antwerpen, in
aanwezigheid van Hare Hoogheid Prinses Mathilde, de Gouverneur van Antwerpen
Katy Berckx, de Antwerpse schepen van Onderwijs Robert Voorhamme en veel medestanders van het eerste uur.
De aanbevelingen zijn opgenomen in 2013, met zichtbare resultaten zoals de vernieuwing van onze website. Ook het filmpje voor de sensibilisering van artsen dat dit jaar
wordt gepubliceerd is een uitloper van onze denkoefening vorig jaar over de rol van
jongeren in counter trafficking. De studenten van de Universiteit Antwerpen wezen
ons toen op het ontbreken van een online voetafdruk.
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