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Voorwoord

Van Payokeregeling tot……………….

Dit jaarverslag 2006 verschijnt in het jaar 2007, het jaar dat Payoke 20 jaar bestaat.
20 jaar, een geschiedenis van een gevecht tegen onbegrip, hypocrisie, roddels, 
machtsmisbruik, tegenwerking, klein burgerlijkheid en crimineel geld verdienen. We 
zijn in stormen terecht gekomen van meer dan windkracht tien. 

De geschiedenis van Payoke is bezaaid met doornen, plastieken rozen, een traan en 
een lach. 

Ondanks alle valkuilen zijn we er wonderwel in geslaagd om mensenhandel op de 
politieke agenda te zetten en te houden.  

Aanvankelijk wensten of dachten de oprichters dat alle problemen na 1 jaar wel 
opgelost zouden zijn , maar gelukkig hadden wij geen glazen bol om de toekomst te 
bekijken.

Bezin vooraleer je begint. Het is een gedachte die toen niet echt in onze hoofden 
een rol speelde. Hadden we daar toen bij stilgestaan dan hadden we de tegenstand, 
hindernissen en bedreigingen nooit het hoofd kunnen bieden.

Soms haalt humaniteit het van de angst. Denken is goed maar doen is veel moei-
lijker, maar we deden het.

Zoals de tijd aan verhoudingen en omstandigheden knaagt, zo heeft twintig jaar 
ook Payoke veranderd. Een schip heeft bouwers nodig, maar ook een kapitein die de 
boot laat varen en de koers bepaalt.

Enkele mensen van het eerste uur zijn met de tijd geruisloos verdwenen, omdat het 
leven onvoorspelbaar is en ook meningen grondig kunnen verschillen.

Gewezen medewerkers hebben, doordat zij in Payoke hebben gewerkt, een bepaalde 
expertise opgebouwd die zij nu elders goed kunnen gebruiken. 
Gewezen slachtoffers hebben, dankzij ons Belgisch systeem van opvang en besch-
erming een nieuwe wending kunnen geven aan hun leven. 
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In de loop der jaren heb ik slachtoffers, zowel mannen als vrouwen, zien evolueren 
van bange mensen tot sterke persoonlijkheden.
Dit is een ware “boost”.

2006 was een belangrijk jaar voor de strijd tegen mensenhandel omdat, na de invoer-
ing van de wet van 10 augustus 2005, nu ook een Europese Richtlijn van kracht is. 
Verder liggen wij aan de basis van het Protocolakkoord van samenwerking tussen de 
Federale Politie en Defensie in België in het kader van de strijd tegen mensenhandel.

Na opsomming van een aantal punten wens ik iedereen te danken voor de goede 
samenwerking in het afgelopen jaar. Wij zijn fier dat er in België kan samengewerkt 
worden met zoveel gemotiveerde mensen op alle terreinen: van NGO’s en overheids-
diensten tot internationale organisaties.
Een bijzondere dank aan alle instanties die ons weer in staat stelden ons werk voort 
te zetten namelijk de Stad Antwerpen, de Nationale Overheden, de Nationale 
Loterij, de Europese Commissie, IOM, Lokale en Federale Politiediensten, parketten, 
sociale diensten, OCMW’s, het Netwerk Hulpverlening Mensenhandel, het Centrum 
voor Gelijkheid van Kansen, enz… .

In het bijzonder wil ik onze leden van de Raad van Bestuur van Payoke en al onze 
medewerkers extra in de bloemen zetten want het is dankzij hen dat wij onze doel-
stellingen kunnen verwezenlijken.

2007 start met een nieuwe voorzitter. De heer Jan Broers, aanvankelijk vrijwilliger en 
later medebestuurder, zal mijn taak als voorzitter overnemen. Zelf stap ik over van 
het bestuurlijke naar het operatieve; ik heb de wens uitgedrukt om terug op het ter-
rein te werken.  

In oktober 2007 zal het 15 jaar geleden zijn dat wijlen Koning Boudewijn op bezoek 
kwam bij Payoke. Samen met onze 20ste verjaardag gaan wij dit gepast vieren.

Patsy Sörensen
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1 

1.1 Begeleidingswerk

Onze hoofdopdracht is het uitvoeren van begeleidingswerk. De begeleiding omvat: 

- Ondersteuning op psychosociaal vlak: via individuele gesprekken nagaan wat het slachtoffer 
heeft meegemaakt, hoe dit wordt beleefd. Antwoord bieden op vragen met betrekking tot 
hun leven nu en later. Hoe onze cliënten het “slachtofferschap” ervaren is een belangrijk aan-
dachtspunt in onze begeleiding. 

- Het regelen van aangepaste vormingen (taalcursussen en/of praktijkgerichte vormingen):
wanneer er geopteerd wordt voor een vrijwillige terugkeer, wordt er contact opgenomen met 
IOM en lokale niet-gouvernementele organisaties die zorgen voor een veilige begeleiding in 
het herkomstland. 
Indien nodig worden slachtoffers doorverwezen naar centra geestelijke gezondheidszorg en 
naar medische diensten voor specifieke opvolging.

- Ondersteuning op administratief vlak: aanvragen verblijfsdocumenten en arbeidskaart, in-
schrijving bij het bevoegde OCMW, mutualiteit, gemeente, enz.

- Juridische ondersteuning: in de eerste plaats het informeren van slachtoffers over de gerech-
telijke procedure. 
Het voorbereiden en begeleiden van slachtoffers op gesprekken met politiediensten in het 
kader van het onderzoek. 
Contacten leggen met onderzoekers en magistraten.
Slachtoffers bijstaan tijdens de rechtzaak en gevelde vonnissen en arresten uitleggen.

De begeleiding is ondersteunend: de bedoeling is waar het kan de cliënt zoveel mogelijk zelf 
stappen te laten zetten met als doel bevordering van de zelfredzaamheid.

1.2 Intern Overleg

Tweewekelijks is er een teamvergadering waarin alles wat de begeleiding aangaat aan bod kan 
komen. Op de agenda staan: de aanmeldingen, de nieuwe cliënten, wie wordt de individuele 
begeleider, begeleidingen waarin zich een probleem stelt, uitwisseling van informatie in het 
belang van de begeleidingen, verslag van externe vergaderingen, enz. 

Werkorganisatie 
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1.3 Interne vorming

Vier onderwerpen kwamen aan bod:
- Wanneer stopt de psychosociale begeleiding?
- Taakverdeling tussen de residentiële en ambulante cel
- De nieuwe wet van 10 augustus 2005, waar we o.a. de term ‘mensonwaardige omstandighe-
den’ bespraken
- Nadenken over de gehanteerde begeleidingsmethodiek

1.4 Externe vorming 

Verscheidene medewerkers volgenden een vorming en namen deel aan overlegmomenten 
met partnerorganisaties met als doel hun hulpverlening te versterken. 
- “Begeleiding op vreemde maat”; waar ze deelnamen aan 2 workshops: 
 • psychosomatische klachten en 
 • praten over seksualiteit en SOA
- Omgaan met agressie 
- Werken met tolken
- Crisisopvang in de provincie Brabant
- Overleg IOM over het REAB-programma, waar ze een uiteenzetting kregen over het reïnte-
gratiefonds en het fonds voor kwetsbare groepen
- Overleg met alle sociaal assistenten van OCMW ‘t Plein
- Col-vergadering bij de parketten Mechelen, Antwerpen en Brussel
- Juridische en intercentra-vergaderingen voorgezeten door het CGKR
- Studiedag VUB over de nieuwe vreemdelingenwet

1.5 Informatie en sensibilisering

Het verstrekken van informatie rond de problematiek ‘mensenhandel’ is niet onze prioriteit.
Toch gaan wij graag in op dergelijke vragen daar wij via deze weg onze samenleving over de 
problematiek mensenhandel trachten te sensibiliseren. 

1.6 Internationale samenwerking

Ook op internationaal vlak blijft Payoke zijn expertise uitdragen. 
- De eerste Pan-Europese Conferentie over Migratiebeheer: “Reinforcing the Area of Freedom, 
Security, Justice and Prosperity in Europe and its Neighboring Countries”, georganiseerd door 
de Europese Raad onder het Oostenrijkse voorzitterschap in nauwe samenwerking met de Bel-
gische regering, en in partnerschap met verschillende EU Lidstaten en Europese buurlanden. 
Patsy Sörensen werd hierbij gevraagd als spreker.

- Seminarie “Forced Prostitution in the Framework of Sports Events” georganiseerd door de 
Commissie Rechten van de vrouw en gendergelijkheid van het Europees Parlement.

- Conferentie “Migration and Development” door de Europese Commissie, de regering van 
België, IOM en de Wereldbank. 

jaarverslag2006.indd   5 9/05/2007   23:18:32



6

- Officiële ondertekening van het Protocolakkoord van samenwerking tussen de Federale Poli-
tie en Defensie in België in het kader van de strijd tegen mensenhandel. Patsy Sörensen wordt 
hierbij officieel erkend als “één van de drijvende krachten in België in de strijd tegen mensen-
handel en mede aan de basis liggend van dit initiatief.”

- Werkbezoek aan de gemeente Amsterdam op hun vraag naar de werking van Payoke en onze 
aanpak tegen mensenhandel op stedelijk gebied. Dit werd ook opgevolgd door een tegenbe-
zoek van Mevrouw Schaapman, Raadslid van de gemeente Amsterdam, aan Payoke en de stad 
Antwerpen

- Presentatie door Patsy Sörensen: “Mensenhandel en destabilisering” op het seminarie “De-
stabiliseringfactoren” in het kader van de Hogere Studies voor Veiligheid en Defensie georga-
niseerd door het Hoger Instituut voor Defensie, in samenwerking met het Koninklijk Instituut 
voor Internationale Betrekkingen. 

- ”First Meeting of ACP Ministers in Charge of Asylum, Migration and Mobility”; de ACP lan-
den, ofwel de landen van Afrika, de Caraïben en van de Stille Oceaan, brachten in Brussel voor 
het eerst hun ministers samen die verantwoordelijk zijn voor asiel, migratie en mobiliteitsbe-
leid. Daarbij is Patsy Sörensen tussengekomen met een uiteenzetting “Migration and Human 
Trafficking – The Case for the ACP-Group of Countries”.

- Op uitnodiging van de Generalitat de Catalunya, Spanje, Departement van Binnenlandse 
Aangelegenheden is Patsy Sörensen de Belgische aanpak in de strijd tegen mensenhandel en 
de rol van Payoke daarin gaan voorstellen. 

- De “South Caucasus-EU Cluster Meeting” georganiseerd door IOM Brussel, in samenwerking 
met de Belgische regering, was de eerste opvolgingsvergadering van de Pan-Europese Dialoog 
over Migratiebeheer. Patsy Sörensen zat hier de discussie voor over Technische Samenwerking 
en ‘capacity building’ in het kader van migratiebeheer programma’s, in het bijzonder wat be-
treft illegale migratie en de versterking van geïntegreerd beheer van de grenzen.

- Bezoek van het Netwerk For European Studies uit Canada. Een groep studenten internatio-
nale betrekkingen van alle Canadese universiteiten maakt elk jaar een studiebezoek aan de Eu-
ropese instellingen en vanaf dit jaar staat Payoke ook mee op hun vaste agenda. Dit resulteerde 
ook in een stage voor twee studenten bij Payoke.

- Bij de NATO-IOM Staff Meeting gaf Patsy Sörensen een presentatie “The Military and Traf-
ficking in Human Beings” in het kader van de training van militair personeel en hun rol in de 
strijd tegen mensenhandel.

- Expert conferentie over de implementatie van het EU plan voor de strijd tegen mensen-
handel, waarbij door Patsy Sörensen een presentatie werd gegeven “Trafficking the Human 
Commodity”.

- In het kader van het Belgisch voorzitterschap van het OVSE (Organisatie voor Veiligheid en 
Samenwerking in Europa), bijdragen in het kader van de strijd tegen mensenhandel.
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- In Budapest werd het “Regional Police Project” (CARPO) onder het CARDS Programma van 
de Europese Commissie afgerond in een slotconferentie. CARPO heeft tot doel betrouwbare 
en werkbare politiesystemen te ontwikkelen en de strijd tegen de belangrijkste criminele ac-
tiviteiten te versterken door politionele samenwerking. Daarbij gaf Patsy Sörensen een afslui-
tende presentatie “The Role of Inter-Agency Cooperation in the Fight Against Trafficking in 
Persons.”

- Voor Soroptimist International, Club Hasselt, ter gelegenheid van hun 75 jarig bestaan, gaf 
Patsy Sörensen een uitgebreide presentatie over mensenhandel.

- Conferentie “Prostitution of Minors in the German-Czech-Austrian Border Region” georgani-
seerd door de Groenen/EVA groep in het Europees Parlement.

- OVSE in samenwerking met de OVSE Special Representative on Combatting Trafficking in 
Human Beings organiseerde in Wenen een conferentie “Human Trafficking for Labour Exploi-
tation/ Forced and Bonded Labour; Prosecution of Offenders, Justice for Victims.

- Bezoek van Pro Vejle uit Denemarken, een lokale NGO die ondersteuning biedt aan sexwer-
kers en slachtoffers van mensenhandel, en graag de ervaringen van Payoke wilde horen.

- Wenen, een hele reeks werkvergaderingen met de VN, OVSE, IOM Wenen en Belgische diplo-
matieke vertegenwoordigers in het kader van de internationale strijd tegen mensenhandel.

- Kiev, Oekraïne, op uitnodiging van IOM Kiev, het ministerie van Buitenlandse Zaken van Oe-
kraïne, de Commissie voor Nationaliteiten en Migratie van Oekraïne: een regionale ronde tafel 
“Justice and Migration Policies: Core Values in the Protection of Human Rights, Readmission, 
Integration of Migrants and Minorities.” Daarbij heeft Patsy Sörensen een presentatie gegeven 
“Vision and Mission in the Counter-Trafficking Effort”. 

- Bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie in België werd een presentatie “Exploitatie 
in de sociaalrechterlijke sector; perspectief van de slachtoffers” gegeven in het kader van de 
opleiding mensenhandel voor de magistratuur.

- Op uitnodiging van ERA (Europese Rechtsakademie) in Trier gaf Patsy Sörensen een training 
“Cases of Child Trafficking” aan een groep ambtenaren uit de Balkan regio: “Training Action 
on Asylum and Immigration: Series of Intensive Seminars for Civil Servants from the Western 
Balkans.”

- In Kiev, Oekraïne, werd het regionale partnerforum gehouden waarvoor Patsy Sörensen werd 
uitgenodigd door het Deense Ministerie van Buitenlandse Zaken in samenwerking met IOM 
Kiev. Daar werd het Belgische model van samenwerking tussen NGOs en gouvernementele 
organisaties voorgesteld.

- Wenen, verdere samenwerking met OVSE, IOM, VN, in het kader van de internationale strijd 
tegen mensenhandel.
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Profielen slachtoffers 

2 

2.1 Aanmeldingen versus opgestarte begeleidingen
Van de 199 aanmeldingen in 2006 zijn er 139 die niet hebben geleid tot een opstart van een 
begeleiding. Dit als gevolg van een andere problematiek dan de problematiek “mensenhandel” 
of als gevolg van onvoldoende elementen om een onderzoek op te starten door het parket.
Enkele slachtoffers werden doorverwezen naar Pag-Asa en Sürya daar ons opvanghuis op het 
moment van de aanmelding volzet was.

aantal  

Aanmeldingen 199

Opgestarte begeleidingen 60

Niet opgestarte begeleidingen 139

2.2 Aanmeldingen 2006 per doorverwijzer

Doorverwijzer Aantal

advocaat 11

ander slachtoffer 4

andere 12

CGKR 1            

door één van de drie gespecialiseerde centra 7

DVZ 1

onthaalcentrum andere dan de drie gespecialiseerde centra 4

opvangcentrum voor asielzoekers 6

opvangcentrum voor illegalen 6 

politie – federaal 35

politie – lokaal 34

privé persoon 39

slachtoffer zelf 12

sociale diensten / welzijnssector 27

Totaal 199
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2.3 Begeleidingen doorheen 2006

Doorheen 2006 werden 143 slachtoffers begeleid; dit gaat zowel over begeleidingen die voor 
2006 werden opgestart als begeleidingen die in de loop van het jaar 2006 werden aangevat.
Het totaal aantal begeleidingen in 2006 (143) is toegenomen in vergelijking met vorig jaar 
(121).
Binnen de begeleidingen tellen we 25 verschillende nationaliteiten. Net zoals in voorgaande 
jaren zijn Nigeria (36), China (28), Roemenië (17) en Bulgarije (14) sterk aanwezig.
Ook dit jaar tellen we opnieuw overwegend vrouwelijke slachtoffers (118). In vergelijking met 
vorige jaren merken we toch een enorme toename van de mannelijke slachtoffers (35).
Door de wet van 10 augustus 2005 tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de 
versterking van de strijd tegen de mensenhandel en tegen praktijken van huisjesmelkerij 
(B.S.2 september 2005), kunnen ook Belgische onderdanen erkend worden als slachtoffers van 
mensenhandel. In 2006 begeleidden we 3 Belgische slachtoffers. Deze begeleiding limiteert zich 
echter tot juridische en administratieve ondersteuning.

Land m v tot

Albanië 1 1

Angola 1 1

België 3 3

Brazilië 2 2

Bulgarije 14 14

Chili 1 1

China 14 14 28

Ecuador 2 2

Filipijnen 1 1

Ghana 1 1

India 4 4

Iran 1 2 3

Kameroen 1 1

Letland 2 2

Litouwen 2 2

Marokko 2 6 8

Nepal 2 1 3

Nigeria 4 32 36

Polen 3 3

Roemenië 4 13 17

Rusland 1 5 6
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Land m v tot

Sierra Leone 1 1

Sri Lanka 1 1

Thailand 1 1

Tsjechië 1 1

Totaal 35 118 143
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2.4 Begeleidingen doorheen 2006 per aard van uitbuiting

Ook in 2006 blijft het grootste aantal van onze cliënten het slachtoffer van seksuele exploitatie 
en telt China de meeste begeleidingen van economische exploitatie.

Land sport huis-
houden

econo-
misch

intentie seks smokkel totaal

Albanië 1 1

Angola 1 1

België 3 3

Brazilië 1 1 2

Bulgarije 14 14

Chili 1 1

China 19 2 7 28

Ecuador 2 2

Filipijnen 1 1

Ghana 1 1

India 4 4

Iran 3 3

Kameroen 1 1

Letland 2 2

Litouwen 2 2

Marokko 2 3 3 8

Nepal 2 1 3

Nigeria 3 1 32 36

Polen 3 3

Roemenië 5 12 17

Rusland 4 2 6

Sierra Leone 1 1

Sri Lanka 1 1

Thailand 1 1

Tsjechië 1 1

Totaal 4 3 39 82 15 143
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2.5 Begeleidingen doorheen 2006 per werelddeel.

Wereldeel Aantal %

Afrika 48 34

Amerika 5 3

Azië 47 33

Europa 43 30
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2.6 Nationaliteit van de nieuwe opgestarte begeleidingen

In 2006 werden er, net zoals in 2005, 60 nieuwe begeleidingen opgestart.
Nigeria (11), Roemenië (10), Bulgarije (9) en China (6) blijven, zoals vorig jaar, ook dit jaar de 
meeste slachtoffers leveren.
Men kan stellen dat de profielen van de 60 nieuw opgestarte begeleidingen dezelfde patronen 
vertonen dan het totaal van begeleidingen doorheen 2006.

Land seks huishouden smokkel economisch totaal

België 3 3

Brazilië 1 1

Bulgarije 9 9

Chili 1 1

China 2 4 6

Filipijnen 1 1

Iran 2 2

Kameroen 1 1

Letland 2 2

Litouwen 2 2

Marokko 2 3 5

Nepal 1 2 3

Nigeria 11 11

Polen 1 1

Roemenië 7 3 10

Sri Lanka 1 1

Thailand 1 1

Totaal 37 3 5 15 60
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2.7 Geslacht van de opgestarte begeleidingen

geslacht aantal %

mannen 13 22

vrouwen 47 78
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2.8 Aard van de uitbuiting

aard van de uitbuiting aantal %

economisch 15 25

seks 37 62

smokkel 5 8

huishouden 3 5

2.9 Aard van uitbuiting per geslacht

aard van de uitbuiting M V

economisch 15

seks 37

huishouden 3

smokkel 2 3
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Juridische begeleiding 

3 

In 2006 werden er 143 personen juridisch begeleid binnen de procedure mensenhandel. Dit 
gaat zowel over begeleidingen die opgestart werden in 2006 als begeleidingen die vroeger ge-
start zijn.

In 2006 werden er 17 vonnissen of arresten geveld. In sommige zaken was er meer dan 1 slacht-
offer betrokken. In het totaal ging het dus over 18 begeleidde personen.

De overgrote meerderheid zijn zaken van seksuele exploitatie (14), gevolgd door zaken van 
economische exploitatie (2) en smokkel (1).
De zaken vonden plaats in verschillende gerechtelijke arrondissementen en rechtsgebieden.

Defintieve uitspraken:

Seksuele 
exploitatie

Economische 
exploitatie

Smokkel

Rechtbank Eerste Aanleg Antwerpen 4

Rechtbank Eerste Aanleg Brugge 1*

Rechtbank Eerste Aanleg Brussel 1

Rechtbank Eerste Aanleg Charleroi 1

Rechtbank Eerste Aanleg Kortijk 1*

Hof van Beroep Antwerpen 2

Hof van Beroep Brussel 3**

* 2 slachtoffers in begeleiding bij Payoke   
** 1 zaak waarbij 2 slachtoffers van Payoke zich burgerlijk partij stelden

Vonnissen waartegen hoger beroep werd aangetekend:

Seksuele 
exploitatie

Economische 
exploitatie

Smokkel

Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel 3* 1

    
* 1 zaak waarbij 2 slachtoffers van Payoke zich burgerlijk partij stelden   
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Zaken die niet tot een proces hebben geleid:

In 2006 weren 14 zaken geseponeerd: 5 hiervan in Brussel, 4 in Antwerpen, 2 in Leuven en 
telkens 1 in Dendermonde, Mechelen en Turnhout. Dit gebeurde om verschillende redenen: 
o.a. dader onbekend, onvoldoende bewijzen en persoon kan niet als slachtoffer beschouwd 
worden in de zaak.
1 zaak werd buitenvervolging gesteld door de Raadkamer van Charleroi.

Enkele markante uitspraken:

In een zaak van seksuele exploitatie van 3 Roemeense meisjes verdubbelde het Hof van Beroep 
te Antwerpen een aantal van de straffen uitgesproken door de Rechtbank van Eerste Aanleg 
van Antwerpen. In eerste aanleg werden de 7 veroordeeld tot straffen van respectievelijk: 40 
maanden en € 2000, 40 maanden en € 2000, 18 maanden en € 1000, 18 maanden en € 1000, 1 
jaar en € 1000, 2 jaar en € 2000 en vrijspraak. In hoger beroep werden deze straffen omgezet 
tot 7 jaar en € 10 000, 7 jaar en € 10 000, 5 jaar en € 7000, 5 jaar en € 7000, 2 jaar en € 1000 en 
4 jaar en € 10 000.

In een zaak van seksuele exploitatie veroordeelde de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel 
een Roemeens netwerk dat een 30 - tal meisjes, waaronder een aantal minderjarigen, ronselde 
en naar België bracht om in de prostitutie te werken. 
De rechtbank beschouwde het hele netwerk tussen Roemenië en België als een criminele or-
ganisatie. De tenlastelegging betrof dan ook exploitatie mensenhandel, de vorming van een 
criminele organisatie, mensenhandel en vrijwillige slagen en verwondingen. De 8 verdachten 
werden dan ook zwaar bestraft: 8 jaar en € 22 000 en 7 keer: 7 jaar en € 16 500. Twee van hen 
werden bij verstek veroordeeld.
In deze zaak stelden 3 slachtoffers zich burgerlijke partij en kregen € 10 350, € 12 500 en € 3000 
toegewezen. Er werd een aanzienlijk bedrag inbeslaggenomen. De Rechtbank besliste dit vrij te 
geven aan de burgerlijke partijen. Er werd hoger beroep aangetekend tegen dit vonnis  en dus 
is het nog even afwachten wat de definitieve beslissing zal zijn in deze zaak.

In een zaak van seksuele exploitatie veroordeelde de Rechtbank van Eerste Aanleg van Ant-
werpen 15 verdachten tot vrij zware straffen. Het ging om een Russisch netwerk dat een 17 
tal meisjes in Rusland ronselde en naar een contactpersoon doorstuurde in België. Deze con-
tactpersoon plaatste de meisjes dan in verschillende bars. In deze zaak werd er een rogatoire 
commissie naar Rusland gestuurd om de verdachten te verhoren. De tenlastelegging bestond 
uit exploitatie van prostitutie, mensenhandel en de vorming van een criminele organisatie. De 
Russische verdachten werden bij verstek veroordeeld tot straffen tussen de 7 jaar en 2 jaar en 
geldboetes tussen de € 10 000 en € 2000. De 9 andere verdachten werden tot 1 jaar met uitstel 
en een geldboete van € 1000 veroordeeld, allemaal met uitstel vanwege verzachtende omstan-
digheden. 1 slachtoffer stelde zich burgerlijke partij in deze zaak en kreeg € 8650 toegewezen.

In een zaak van seksuele exploitatie veroordeelde de Rechtbank van Eerste aanleg van Brugge 
een verdachte tot 18 maanden en een geldboete van € 1000 met uitstel. De vrouw werd bij 
verstek veroordeeld voor mensenhandel, exploitatie prostitutie en het houden van een huis 
van ontucht. In haar bar zouden over de jaren heen 228 meisjes gewerkt hebben zonder in-
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schrijving. Wat zo bijzonder was aan deze zaak was dat er een uitgebreid financieel onderzoek 
werd gevoerd. Financiële onderzoeken kunnen belangrijk zijn om een crimineel netwerk aan 
te pakken en witwaspraktijken te bestrijden.

In een zaak van economische exploitatie veroordeelde de Rechtbank van Eerste aanleg van 
Brussel 2 verdachten. Het ging om een zaak van economische exploitatie (een persoon aan 
het werk zetten of laten werken in omstandigheden die in strijd zijn met de menselijke waar-
digheid) waarbij het slachtoffer werd voorgespiegeld dat zij geadopteerd werd door de ver-
dachten. Het slachtoffer werd na de ‘adoptie’ overgebracht naar België om te studeren. Hier 
aangekomen werd zij uitgebuit in een restaurant. Na enkele jaren werd zij zelfs gedwongen te 
huwen met een familielid. De verdachten werden dan ook veroordeeld tot een gevangenisstraf 
van 4 jaar en een geldboete van € 5500 en tot een gevangenisstraf van 3 jaar en 6 maanden en 
een geldboete van €1000. De burgerlijke partijstelling van het slachtoffer werd ontvankelijk en 
gegrond verklaard. De rechtbank vond haar eis zelfs zeer bescheiden. Ze kreeg €15 500 toege-
wezen. Er werd hoger beroep aangetekend door de 2 veroordeelden.

Verblijfsdocumenten in het kader van de procedure voor slachtoffers van 
mensenhandel:

In toepassing van deze procedure kan Payoke verblijfsdocumenten aanvragen bij de cel men-
senhandel van Dienst Vreemdelingenzaken.
Zoals de voorgaande jaren was er in 2006 weer een goede samenwerking met deze dienst. In 
moeilijke dossiers kunnen we steeds op deze mensen rekenen om samen naar een humane 
oplossing te zoeken.

In 2006 verkregen 23 van onze cliënten hun regularisatie.

Regularisaties: 

Doorlopen van de procedure 17

Stopprocedure 1

Humanitaire redenen 4

Huwelijk 1

Totaal 23

Nieuwe verblijfswet:

Op 29 april 2004 werd de Richtlijn 2004/81/EG goedgekeurd door de Raad van de Europese 
Unie. Hierdoor werd aan de lidstaten de verplichting opgelegd de toekenning te voorzien van 
een specifieke verblijfsprocedure voor onderdanen van niet EU landen die slachtoffer zijn van 
mensenhandel of personen die hulp hebben gekregen bij illegale immigratie en die met de 
bevoegde overheden samenwerken.
Door deze goedkeuring werd België verplicht deze Richtlijn om te zetten in de nationale wet-
geving.
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Op 15 september 2006 keurde het parlement de wet tot wijziging van de wet van 15 december 
1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 
van vreemdelingen goed. Het deel dat werd ingevoerd over de procedure voor slachtoffers van 
mensenhandel (artikel 61/2 tot 61/5) is echter nog niet van kracht. Een KB zal vermoedelijk in 
de eerste helft van dit jaar de datum van de inwerkingtreding bepalen.

Door de inwerkingtreding van deze wet vervallen logischerwijs de omzendbrieven die de pro-
cedure voor slachtoffers van mensenhandel regelde. De grote lijnen van deze omzendbrieven 
blijven grotendeels behouden. 
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Opvanghuis Asmodee 

4

Het opvanghuis Asmodee biedt in de eerste plaats een veilig onderdak aan vrouwelijke slacht-
offers van mensenhandel, een plek waar vrouwen vooraf duidelijk weten wat van hen ver-
wacht wordt en wat ze kunnen verwachten van ons.
In Asmodee kunnen de slachtoffers tot rust komen, leren over zichzelf en kunnen ze keuzes 
maken over hun eigen toekomst.

Hoe verwezenlijken we dit?

Door het bestaan van een duidelijke groepswerking. Een vast herkenbaar programma met 
ruimte voor inbreng van de vrouwen. Belangrijk is dat onze vrouwen zinvolle zaken te doen 
hebben maar ook individuele ruimte behouden. Niet enkel huishoudelijke zaken (koken, poet-
sen,…) krijgen hierbij een plaats, maar ook de vormende en ontspannende dingen (sporten, 
computer, Nederlandse les, vormingssessies,…) zijn in het programma terug te vinden.
Daarnaast zijn er de individuele begeleidingen. Een begeleider van Asmodee doet gerichte 
gesprekken met een cliënte. Op deze manier proberen wij de zelfstandigheid van onze cliënten 
te vergroten en proberen wij hen te helen stappen voorwaarts te maken.
We willen met onze vrouwen ook niet steeds wegkruipen op ons geheim adresje. Geregeld 
zetten we een stapje naar buiten om de vrouwen op die manier ook andere dingen te laten 
zien en doen en andere zaken te leren kennen. Dit gaat niet enkel over praktische zaken (de 
weg naar DVZ leren kennen, het OCMW vinden,…) maar ook over het leren kennen van Ant-
werpen, België,…. Zo leren ze de stad en het land waarin ze verder willen wonen ook beter 
kennen.

In 2006 werden er 42 vrouwen geherbergd in Asmodee. Deze bewoners zorgden voor een to-
tale bezettingsgraad van 81,1%. Gemiddeld verbleef een cliënte 54,8 dagen in Asmodee.
In onderstaande tabel geven we een overzicht van de residenten per nationaliteit.

Nationaliteit Aantal

België 2

Bulgarije 10

Chili 1

China 2

Filipijnen 2

Kameroen 1

jaarverslag2006.indd   20 9/05/2007   23:18:34



PAYOKE JAARVERSLAG 2006       21

Letland 1

Litouwen 2

Marokko 5 

Nepal 1

Nigeria 6

Polen 1

Roemenië 7

Sri Lanka 1

Totaal 42

Wanneer we vooruit blikken naar 2007 doen we dit met een volledig nieuw team.
Eerste opdracht in 2007: het Asmodee-team vervolledigen. Geen sinecure, want we willen een 
goede collega vinden die jeugdig enthousiasme combineert met feeling om zowel groepswer-
king als individuele begeleidingen voldoende tot hun recht te laten komen. Dat zijn dan ook 
de belangrijkste pijlers van de werking voor 2007.

Tot slot staan we ook nog voor een verhuis. Ons geheim adres verhuist naar een ander geheim 
adres. We zijn er klaar voor, ook al zal dit ook nog wel een heleboel werk met zich meebren-
gen.  
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Mens sana in corpore sano 

5

Payoke vzw tracht slachtoffers van mensenhandel gepast te begeleiden teneinde mogelijk-
heden te scheppen om zich opnieuw volwaardig in de samenleving te integreren en er zich 
goed te voelen. Dit proberen we door het juridisch, administratief, medisch en psychosociaal 
ondersteunen van de cliënten.

Dankzij de jarenlange ervaring en expertise slaagt Payoke vzw hier vrij goed in.  Onze cliënten 
hebben echter vaak te kampen met heel wat sociale obstakels wat hun integratie betreft.  Niet 
alleen op de arbeidsmarkt, maar ook wat vrijetijdsbesteding betreft stoot men vaak op moei-
lijk te overbruggen barrières.  

De twee belangrijkste voorwaarden voor vrijetijdsbesteding zijn tijd en geld. Aan tijd hebben 
onze cliën-ten meestal geen gebrek. De meeste van hen komen regelmatig bij ons aankloppen 
met de vraag naar een meer zinvolle tijdsbesteding. Algemeen kunnen we stellen dat er een 
sterk verband is tussen de verzorgingspositie (de manier waarop iemand in zijn/haar levenson-
derhoud voorziet) en de vrijetijdsbesteding. Dat geldt niet enkel voor de beschikbaarheid van 
tijd en geld, maar evenals voor de socioculturele context waarbinnen de zogenaamde ‘vrije’ 
keuzes worden gemaakt. Zo zijn de positie op de arbeidsmarkt, de toestand van gezin of huis-
houden, het vormingsniveau en de activiteiten buiten de arbeid sterk met elkaar verbonden.  
Ze vormen een levenspatroon dat in onze samenleving soms zo sterkt uit elkaar ligt dat men 
kan spreken over segmentering wanneer de verschillen het gevolg zijn van sociale uitsluiting.

Dankzij het financiële mecenaat van de Fortis Foundation* hebben we sinds 2006 de mogelijk-
heid hier iets aan te doen. Uitgaand van de lijfspreuk “mens sana in corpore sano” tracht Pay-
oke vzw doorheen het organiseren van uiteenlopende activiteiten en doorheen het aanbieden 
van sportfaciliteiten hun cliënten aan te moedigen tot een verdere integratie. 

De activiteiten die werden georganiseerd waren zeer uiteenlopend qua karakter.  Zo werd er 
tijdens de zomer een vakantieweek georganiseerd aan zee, we zijn naar het circus geweest, 
gaan schaatsen, hebben ijssculpturen bezocht en zijn naar het toneel geweest. Op wekelijkse 
basis wordt er gesport, wat door de aanwezigheid van zovele verschillende nationaliteiten vaak 
een culturele evenwichtsoefening is.

Al eens gaan voetballen met drie Chinezen, twee Nepalezen, een paar Roemenen en enkele 
Belgen? Doen! Je zult zelden zo gelachen hebben. 

*  Dit vrij unieke concept biedt het bedrijfsmecenaat de mogelijkheid om op een rechtstreekse manier 
tussenbeide te komen in dringende en aanzienlijke probleemsituaties en actief mee te werken aan de 
verbetering van de kwaliteit van de leefomstandigheden van sociaal achtergestelde mensen.
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De meeste van hen hebben nog nooit een bal aangeraakt en zijn zelden geboren met een 
Braziliaans balgevoel. Het uitleggen van de regels van het spel is bij een eerste poging dan ook 
bijzaak.

Een kleine situatieschets... . De Chinees controleert de bal met de handen, brengt de bal in 
positie en lanceert die vervolgens als een losse flodder in een niet nader te definiëren richting. 
De Roemeen tracht wanhopig de bal te recupereren, zoekt zich een baan om vervolgens tegen 
een verloren gelopen Chinees aan te botsen. De Nepalezen liggen in een deuk.  

Wu vertelt ons dat hij in zijn leven nog nooit had gevoetbald. Hij lacht en zegt: ‘Dat kun je er 
wel aan zien, niet? Ik heb voetbal altijd een leuke sport gevonden en als ik thuis ben en er een 
wedstrijd op televisie wordt getoond, probeer ik altijd te kijken.  Daarvan heb ik toch heel wat 
geleerd op tactisch vlak.  Ik heb gezien dat je je moet proberen vrij te lopen en de bal eerst 
goed moet kunnen controleren vooraleer je er iets mee kan doen.  
Ik vind het ongelooflijk leuk dat we elke week met Payoke gaan voetballen.  Ik denk zelfs dat ik 
al een beetje beter ben geworden.  Hopelijk kan ik nog veel verbeteren, want echt goed voet-
ballen kan ik nog niet.  Zeker niet vergeleken met jullie, Belgen.’  

Ook bij de andere activiteiten werd er heel wat gelachen en werden er ervaringen uitgewisseld, 
vriendschappen gesmeed. Hierom laten we hieronder graag enkele cliënten aan het woord.
  
Vakantie aan zee

Karina begint steeds spontaan te glimlachen als ze aan de vakantie aan zee terugdenkt.  Ze zal 
deze vakantie nooit vergeten.  ‘De vakantie was schitterend’, vertelt ze.  ‘Het hotel waarin we 
logeerden, was er éentje om in te relaxen, denk ik.’  ‘Het eten was er zeer lekker en de omgeving 
vredig.  Het enige probleem was dat we vroeg moesten opstaan en ik lig graag lang in mijn 
bed.  
We logeerden vlakbij het strand, een mooi strand, maar ik durfde het water niet aan te raken 
want ik kan niet zwemmen.  Een andere heel mooie plaats was het zwembad.  Ik was heel te-
vreden toen ik dat zwembad zag.  Voor het eerst in mijn leven zag ik zo’n groot zwembad.  Ik 
vond dat zeer mooi en ik hou enorm van het water in het zwembad; lekker warm.  Ik ben wel 
een beetje kwaad op mezelf dat ik geen foto’s genomen heb van dat mooie zwembad.
Een zekere dag zijn we ook gaan fietsen op van die typische strandfietsen.  Dat was nogal 
moeilijk, vond ik, maar toen ik het later probeerde samen met iemand van Payoke, vond ik het 
zeer prettig.  Indien het mogelijk was, ik zou direct teruggaan.  Ik hoop misschien deze zomer.  
Dank u wel Payoke’.

Bezoek aan de ijssculpturen

Hope vertelt: ‘Ik wist niet dat vriestemperaturen zo leuk konden zijn. Ze hadden daar een echt 
eskimohuisje gebouwd met een bed erin. Op heb bed lagen dierenhuiden, waardoor het waar-
schijnlijk toch nog lekker warm moest zijn om erin te slapen. Toch, mij krijg je daar niet in. Ook 
hadden ze daar een glijbaan uit ijs gehouwen. Mijn dochtertje Precious was dolenthousiast, 
maar ik durfde niet naar boven klimmen. Ik was bang om te vallen. De mensen van Payoke 
hebben haar dan meegenomen en samen naar beneden gegleden.  Ik stond aan het uiteinde 
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van de glijbaan en lachen dat we daar hebben gedaan. Al die gezichten van die mensen die 
naar beneden komen. Echt grappig! Aan de uitgang van dat ijsmuseum was er ook een ijsbar. 
Zelfs de glazen waren uit ijs gemaakt.  We hebben daar niets gedronken, want we begonnen 
het eigenlijk echt koud te krijgen. Gelukkig was er buiten ook nog een mooi cafeetje waar we 
ons hebben kunnen opwaren aan een warme choco.’

Joy vertelt: ‘Die ijssculpturen waren cool. Ik vond het wel een beetje bizar. Ik kon moeilijk ge-
loven dat er iemand zoveel tijd steekt in het maken van dergelijke dingen. Ze hadden dieren, 
stoelen, straatverlichting, ... vanalles uit ijs, en na een tijdje smelten die gewoon weg. Ik vraag 
me af of iemand zo’n dingen echt in zijn huis zou zetten.  Je zou dan toch gewoon doodvrie-
zen? Toch vind ik het straf dat mensen tijd steken in het maken van dergelijke dingen.  Ik moe-
dig deze mensen aan, en als ze nog eens zoiets maken, ga ik zeker terug kijken.’  

Het circus van Moskou

Joy vertelt: ‘Het circus was dolle pret en nog nooit had ik zoiets gezien: dansende paarden en 
wat die vrouw deed, dat is te gek voor woorden. Haar haren hingen vast aan een koord en ze 
zweefde door de lucht waar ze acrobatische toeren uithaalde. Een andere vrouw deed ook 
verbazingwekkende dingen. Het was alsof ze geen ruggengraat had. Ze kon zichzelf in onge-
looflijke posities plooien, onwerkelijk gewoon.’

Hope vertelt: ‘Ook op mij heeft het circus een grote indruk achtergelaten. Eerst waren er de 
dansende paarden. Ongelooflijk hoe goed zij naar hun baasje luisteren. Honden had ik al zo’n 
dingen zien doen, maar paarden?!  In het circus hebben we ook veel gelachen.  De mensen van 
het circus hadden iemand uit het publiek gehaald en die meneer werd geblinddoekt en vastge-
bonden.  Toen kwam er een man op hem af en die deed alsof hij die man ging vermoorden en 
wierp messen naar de man.  Iemand anders goot wat lauw water over die man zijn broek en op 
de grond, alsof hij uit schrik in zijn broek had geplast.  Toen ze die arme man terug losmaakten, 
was hij helemaal verwonderd en wist niet wat er was gebeurd.  Lachen!!’  
‘Precious, mijn kindje heeft ook veel gelachen. In het begin was ze een beetje bang in die 
vreemde ruimte met al die mensen, maar toen heb ik haar zo’n discolichtje gekocht om mee 
te zwaaien.  Daarna heeft ze ook enorm van het spektakel genoten. Vooral de acrobaten waren 
als een betovering voor haar. Net televisie.’

Een poging tot schaatsen...

‘Amaai, ik wist niet dat schaatsen zo moeilijk was’, vertelt Rachida. ‘Ik weet niet hoeveel keer ik 
ben gevallen, maar dat maakte het er alleen maar leuker op. Eigenlijk hebben we constant met 
elkaar gelachen, en gillen dat we hebben gedaan. Op het einde ben ik wel eens lelijk gevallen, 
en ik weigerde nog op te staan, mijn poep stond blauw. Maar dat had ik er graag voor over, 
want we hebben ongelooflijk veel plezier gemaakt.’

Mens sana in corpore sano...  ofwel...  lachen is gezond...
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