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VOORWOORD
Beste lezer,

Voor u ligt de synopsis van een jaar hard werken vertaald in cijfers en statistische 
gegevens. 

Ook dit jaar kunnen we een hele reeks succesverhalen aan U voorleggen. De Belgi-
sche wetgeving en expertise op het gebied van opvang en begeleiding van slachtoffers 
werpt nog steeds zijn vruchten af maar er blijven enkele knelpunten die duidelijk 
worden bij het lezen van dit verslag.

Het is echter niet zo dat het fenomeen mensenhandel afneemt omdat een aantal ver-
halen een happy end kenden. Zoals vele criminele activiteiten past het zich aan, duikt 
het onder om weer in een andere gedaante te verschijnen. Het blijft dan ook van cru-
ciaal belang dat de verschillende diensten hun acties  en hun operationele samenwer-
king blijven intensifiëren.

Mensenhandel blijft een globaal gegeven dat dus ook om een globale aanpak vraagt.
We zien dan ook een noodzaak het fenomeen aan te pakken aan de basis en durven 
dan ook pleiten voor sensibilisering en campagnevoering in minder stabiele regio’s. 
Als voorbeeld leest u in het hoofdstuk Internationaal  hoe we dmv onze “manuel” 
praktisch werken in derde landen.

Zoals steeds blijven wij benadrukken dat de rol van de mensen in de eerste lijn niet 
mag onderschat worden: sociale werkers, artsen, militairen op buitenlandse missie, 
lokale politie, buurtwerkers en U beste lezer, allen hebben een signaalfunctie en een 
belangrijke rol te spelen in de niet aflatende bestrijding van “handel in mensen”.

Graag willen wij toch nog enkele punten benadrukken: 
1)In België erkennen we ook  slachtoffers van economische exploitatie en van zwaar-
dere vormen van mensensmokkel, dit maakt ons uniek binnen de EU en daarbuiten.
2)Wij hebben een officieel samenwerkingsverband met partners o.a. justitie, politie, 
vreemdelingenzaken en de sociale sector. In ‘trafficking in human beings taal’ spreekt 
men steeds  over de 3 “P” en sinds 2009 over de 4de “P”: ”partnerschap” . Wij bij Payoke  
erkennen het belang ervan al sinds 1992 .

Niets is wat het lijkt en think twice before you speak.  Er liggen zoveel nieuwe uitda-
gingen op onze weg dat we steeds verder zullen gaan, maar we mogen echter nooit 
vergeten de nodige reflextietijd te nemen en te evalueren…..
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Blijft  onze dank naar de verschillende diensten waarmee gedurende 2009 vruchtbaar 
samen werd gewerkt, alle partners , studenten, vrijwilligers en in het bijzonder de 
Raad van Bestuur, de Algemene Vergadering en alle medewerkers van Payoke voor 
hun vertrouwen en werklust.

Jan Broers, Voorzitter RvB Payoke
Patsy Sörensen Directeur                               



� PAYOKE JAARVERSLAG 2009       �

HISTORIEK1

Het Belgisch mensenhandelbeleid is niet zozeer het resultaat van een diepgaand plan-
matig proces, maar veleer een reactie op een aantal ophefmakende gebeurtenissen die 
aan de kaak werden gesteld door o.a. Mevr. Patsy Sörensen, stichtster van het eerste 
gespecialiseerde centrum voor opvang van slachtoffers mensenhandel.

Toen in 1992 het boek van de Belgische onderzoeksjournalist Chris De Stoop “Ze zijn 
zo lief meneer” verscheen, werd het publiek geconfronteerd met de rauwe realiteit 
van de mensenhandel en bracht dit een proces op gang van het vinden van de juiste 
antwoorden.

Het bezoek van wijlen Koning Boudewijn van België in oktober 1992 aan de VZW 
Payoke speelde tevens een voorname rol.

Een parlementaire onderzoekscommissie (1992-1994) werd opgesteld om op grond 
van een doorgedreven onderzoek van het fenomeen aanbevelingen te formuleren voor 
een structureel beleid gericht tegen de internationale vrouwenhandel.

Naar aanleiding van de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie 
(1994) hebben de Belgische beleidsmakers werk gemaakt van een specifieke mensen-
handelwetgeving. Een coherente en gecoördineerde politionele en gerechtelijke aan-
pak van mensenhandel werd uitgeschreven. 
Tal van administratief -en sociaalrechtelijke maatregelen werden uitgebouwd.

Voor zover het de humanitaire kant van de strijd tegen de mensenhandel betreft, werd 
reeds in 1994 in België een specifiek systeem van hulp en bijstand aan slachtoffers van 
mensenhandel ingevoerd, ruim 10 jaar voor richtlijn 2004/81 van de EU.
Het gehele systeem was tot eind 2006 enkel vervat in een ministeriële omzendbrief 
van 1994 en in twee ministeriële richtlijnen van 1997 en 2003.

De actuele wettelijke basis is de wet van 15 september 2006.
Het gehele beschermingssysteem werd verwerkt in de ministeriële omzendbrief van 
26 september 2008 inzake invoering van een multidisciplinaire samenwerking met 
betrekking tot slachtoffers van mensenhandel en/of van bepaalde zwaardere vormen 
van mensensmokkel.

De doelstelling van deze omzendbrief is het bepalen van de wijze waarop de potentiële 
slachtoffers van mensenhandel en mensensmokkel onder verzwarende omstandighe-
den ten laste worden genomen en begeleid, alsook de modaliteiten tot het bekomen 
van het specifiek statuut van slachtoffer mensenhandel.

Wij kunnen het alleen maar toejuichen dat de recente Belgische beleidsdocumenten 
steeds sterker de nadruk leggen op bijstand aan slachtoffers van mensenhandel en dat 
de humanitaire pijler van het Belgische beleid nu ook een wettelijk kader heeft. 
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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 mul-
tidisciplinaire 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 bege-
leiding 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 beschou-
wen 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 maatschappe-
lijke regels, die nodig zijn om onze samenwerking te reguleren.

Respect

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

Betrouwbaarheid

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 hulpverle-
ning. Slachtoffers weten waar ze aan toe zijn tijdens het hele verloop van de begelei-
ding. 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 ge-
sprekken 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”. 

OPDRACHT VAN PAYOKE2
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�.1 Begleidingen doorheen 2009.

Doorheen 2009 werden er 200 slachtoffers begeleid, dit gaat zowel over begeleidingen 
die voor 2009 werden opgestart als begeleidingen die in de loop van 2009 werden 
aangevat.
Binnen de begeleidingen tellen we 29 verschillende nationaliteiten. China (43), Nige-
ria (31) en Roemenie (19) zijn het sterkst vertegenwoordigd.
 

NATIONALITEIT M V

Albanië 1 2

België 5

Brazilië 5 5

Bulgarijë 2 6

China 20 23

Colombiä 1 1

Equador 1

Filippijnen 2

Ghana 3 1

Hongarijë 1

Indië 11

Indonesië 1

Iran 3 3

Kameroen 2 2

Kenia 1

Marokko 3 11

Mongolië 1

Nigeria 3 28

Oekraïne 1

Pakistan 1

Polen 2 2

Roemenië 12 7

Rusland 1 2

Senegal 3

Siërra Leone 1 2

Somalië 1 1

Sri Lanka 2

Thailand 13

Tunesië 1

TOTAAL 75 125

�.2 Begeleidingen doorheen 2009 per aard van uit-
buiting.

Het aantal begeleidingen in het kader van economische exploitatie is vrij stabiel ge-
bleven ten opzichte van 2008.
In 2009 kunnen we spreken van een lichte stijging van de begeleidingen in het kader 
van seksuele exploitatie.
 

NATIONALITEIT SEKSUELE
EXPLOITATIE

ECONOMISCHE 
EXPLOITATIE

SMOKKEL

Albanië 2 1

België 5

Brazilië 5 5

Bulgarije 7 1

China 4 35 4

Colombia 1 1

Equador 1

Filippijnen 2

Ghana 3 1

Hongarije 1

Indië 8 3

Indonesië 1

Iran 6

Kameroen 1 3

PROFIELEN�



12 PAYOKE JAARVERSLAG 2009       1�

Kenia 1

Marokko 6 8

Mongolië 1

Nigeria 27 4

Oekraïne 1

Pakistan 1

Polen 2 2

Roemenië 7 12

Rusland 1 2

Senegal 3

Siërra Leone 2 1

Somalië 2

Sri Lanka 2

Thailand 13

Tunesie 1

TOTAAL 89 92 19
 
 
�.� Aanmeldingen versus opgestarte begeleidingen.
   

Aantal

Aanmeldingen - totaal 143

Opgestarte begeleidingen 63

Niet-opgestarte begeleidingen 80

�.� Opnamen per doorverwijzer.

Uit deze cijfers blijkt dat ook in 2009 politiediensten nog steeds zorgen voor de mees-
te doorverwijzingen.

Sociale organisatie 4

Centrum voor illegalen 7

Lokale Politie 14

Federale Politie 29

Advocaten 2

Pag-Asa 5

Surya 1

Privé 1

TOTAAL 63
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�.� Nationaliteit en geslacht van de opgestarte 
begeleiding in 2009.

Het vrouwelijke geslacht is zoals alle jaren het sterkst vertegenwoordigd.
We kunnen een stijging van Bulgaarse en Thaise vrouwen vaststellen.

NATIONALITEIT M V

Albanië 1 2

België 2

Brazilië 1 4

Bulgarije 6

China 3

Colombia 1 1

Equador 1

Hongarije 1

Indië 2

Indonesië 1

Iran 2 1

Kameroen 1 1

Kenia 1

Marokko 1 4

Nigeria 5

Oekraïne 1

Pakistan 1

Polen 1 1

Rusland 1

Senegal 2

Somalië 1 1

Sri Lanka 1

Thailand 6

Tunesië 1

TOTAAL 18 45
 

�.� Aard van uitbuiting per geslacht.
 
  

Aard van uitbuiting M V

Economische exploitatie 11 4

Seksuele exploitatie 39

Smokkel 7 2

ALGEMEEN TOTAAL 63
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�.� Aard van de uitbuiting per nationaliteit.

Heel frappant is de spectaculaire daling van de nieuwe opgestarte begeleidingen van 
Chinese onderdanen.
In 2009 namen enkele arrondissementen het initiatief onderzoek te voeren naar sek-
suele uitbuiting in Thaise massagesalons. Dit heeft een duidelijke weerslag op onze 
cijfers.
 

NAT. SEKS.  EX-
PLOITATIE

ECON. EX-
PLOITATIE

SMOKKEL

Albanië 2 1

België 2

Brazilië 4 1

Bulgarije 6

China 2 1

Colombia 1 1

Equador 1

Hongarije 1

Indië 2

Indonesië 1

Iran 3

Kameroen 2

Kenia 1

Marokko 3 2

Nigeria 5

Oekraïne 1

Pakistan 1

Polen 1 1

Roemenië 3 1

Rusland 1

Senegal 2

Somalië 2

Sri Lanka 1

Thailand 6

Tunesië 1

TOTAAL 39 15 9
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In 2009 hebben we 203 cliënten juridisch begeleid. 3 cliënten werden niet opgenomen 
in de algemene cijfers omdat het gaat om het recupereren van hun schadevergoeding, 
maar daarover later meer. Concreet gaat het om 124 (als 09/001 apart is) juridische 
dossiers, waarbij in sommige gevallen meerdere slachtoffers betrokken zijn (dit kan 
gaan van 2 tot wel 5 slachtoffers). 

Hieronder kan u een overzicht vinden van het aantal definitieve vonnissen en arres-
ten, en vonnissen waartegen beroep of cassatie werd aangetekend.

       

Definitieve uitspraken Seks. 
Expl.

Ec. Expl. Seks. & 
Ec. Expl.

Smokkel

Rechtbank 1e Aanleg Antwerpen 3**   5**

Rechtbank 1e Aanleg Brugge    1

Rechtbank 1e Aanleg Dendermonde  1   

Rechtbank 1e Aanleg Luik  1***   

Rechtbank 1e Aanleg Mechelen 1    

Hof van Beroep Antwerpen   1**** 1*****

Hof van Beroep Brussel  1
             
* 1 zaak waarin 2 slachtoffers in begeleiding waren bij Payoke    
** 1 zaak waarin 2 slachtoffers in begeleiding zijn bij Payoke, 
     1 zaak waarin 3 slachtoffers in begeleiding zijn 
*** zaak waarin 2 slachtoffers in begeleiding zijn bij Payoke     
**** zaak waarin 2 slachtoffers in begeleiding zijn bij Payoke     
***** zaak waarin 5 slachtoffers in begeleiding zijn bij Payoke     

In 15 zaken werd een definitieve beslissing genomen, waarvan 5 vrijspraken voor de 
kwalificatie mensenhandel. In 1 van deze gevallen hebben we echter de achterstallige 
lonen voor de slachtoffers kunnen recupereren. In het totaal waren er in deze 15 zaken 
25 cliënten betrokken.

JURIDISCHE BEGELEIDING�
Uitspraken waartegen beroep of verzet werd aangetekend   

Seks. Expl. Ec. Expl. Gemengd Smokkel

Rechtbank 1e Aanleg Antwerpen    2

Rechtbank 1e Aanleg Gent 1   1

Hof van Beroep Gent   1*
  
* zaak waarin 2 slachtoffers in begeleiding zijn bij Payoke  

In 5 zaken werd er nog geen definitieve beslissing genomen. In deze zaken werd er 
hoger beroep of Cassatie aangetekend. Hier waren 6 cliënten bij betrokken.

Nieuwe begeleidingen

In 2009 werden er 44 nieuwe juridische dossiers opgestart. 7 slachtoffers kwamen bij 
ons in begeleiding in het kader van een al lopend dossier en sommige van deze 44 
dossiers bevatten meerdere slachtoffers.

Nieuwe dossiers  

Rechtsgebied Antwerpen 30

Rechtsgebied Brussel 7

Rechtsgebied Gent 6

Rechtsgebied Luik 1
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Van deze nieuw opgestarte begeleidingen werden in de loop van 2009 al 4 uitspraken 
gedaan. 3 ervan waren definitief, tegen 1 beslissing werd hoger beroep aangetekend. In 
sommige van deze zaken waren meerdere slachtoffers betrokken.
7 zaken werden geseponeerd, voornamelijk wegens onvoldoende bewijzen. 

Recupereren van schadevergoedingen

Zoals al aangehaald in verschillende jaarverslagen van Payoke en van het Centrum 
voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding blijft het bijzonder moeilijk om 
de schadevergoeding die door de Rechtbank werd toegewezen aan de slachtoffers te 
recupereren.
In vele gevallen blijken daders ofwel onvermogend,hebben zij in België geen eigen-
dommen (of althans niet officieel) of zijn ze spoorloos verdwenen.

Er zijn verschillende pistes die bewandeld kunnen worden om de schadevergoeding 
effectief te verkrijgen voor de slachtoffers:

- We kunnen de rechtbank vragen de inbeslaggenomen gelden vrij 
te geven ten gunst van het slachtoffer (art. 42 bis)Vroeger zagen we dat 
de Rechtbank soms geneigd was hierop in te gaan. Nu zien we dit echter 
minder en minder gebeuren. Het blijft echter een feit dat ondanks de 
inspanningen van politie en justitie het nog steeds moeilijk blijft gelden 
in beslag te nemen. Toch zijn we een grote voorstander van financiële 
onderzoeken in zaken mensenhandel.

- In sommige gevallen betaalt een definitief veroordeelde kleine 
sommen af vanuit de gevangenis. Als we u vertellen dat dit meestal een 
voorwaarde is om voorwaardelijk vrij te komen (poging doen om bur-
gerlijke partij schadeloos te stellen), zal het niemand verbazen dat deze 
betalingen meestal stoppen na de voorwaardelijke vrijlating van een ver-
oordeelde.

- In zeer, zeer uitzonderlijke gevallen betaalt de veroordeelde het 
correcte bedrag na zijn / haar definitieve veroordeling.

- Eens een beslissing in kracht van gewijsde is getreden kan deze 
beslissing uitgevoerd worden door een deurwaarder. De uitvoering is 
echter niet goedkoop. Het heeft ook enkel zin om een uitvoering te vra-
gen als de veroordeelde vermogend is of eigendommen in België heeft. 
Dat is meestal een probleem want we zijn ons bewust van het feit dat de 
meeste mensenhandelaars, als ze al vermogend zijn, ze ervoor zorgen 
dat ze ofwel niets op hun naam hebben staan, ofwel ervoor zorgen dat 
hun geld in het buitenland wordt ondergebracht. Het kan ook een tijd-
rovende procedure zijn. Toch hebben we dit jaar enkele kleine successen 
kunnen boeken.   

Een laatste piste die we kunnen bewandelen en dan nog enkel in gevallen van seksu-
ele exploitatie is financiële hulp vragen aan de “Commissie voor financiële hulp aan 
slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders”. Deze werd 
in het leven geroepen door de wet van 1 augustus 1985. 

Het is slechts sinds 2004 dat slachtoffers mensenhandel een beroep kunnen doen op 
het bijzondere fonds voor slachtoffers van opzettelijke gewelddaden. De wet bepaalde 
vroeger dat “het slachtoffer moet, op het ogenblik dat de gewelddaad wordt gepleegd, 
de Belgische Nationaliteit bezitten of gerechtigd zijn het Rijk binnen te komen, er te ver-
blijven of er zich te vestigen” . In 2003 werd er nog bijgevoegd : of heeft naderhand van 
de Dienst Vreemdelingenzaken een verblijfsvergunning van onbepaalde duur gekregen 
in het kader van een onderzoek wegens mensenhandel (art.31bis §1 2°).
Het Fonds verzekert geen volledige schadeloosstelling, het is de Commissie die over 
een beoordelingsvrijheid beschikt bij het toekennen van een billijke hulp (art. 33, 
§1). 

Er zijn echter een aantal voorwaarden. 

Zo moet het slachtoffer mensenhandel, slachtoffer zijn van een opzettelijke geweld-
daad en hierdoor ernstige lichamelijke of psychische schade ondervinden (art. 31, 1°). 
Het slachtoffer moet een verblijf van onbepaalde duur hebben en de aanvraag moet 
gebeuren binnen de 3 jaar na het in kracht van gewijsde treden van de beslissing.  
Er moet een schadevergoeding gevraagd worden (het slachtoffer mensenhandel moet 
zich burgerlijke partij hebben gesteld). 
Er moet vaststaan dat de dader onvermogend is en dat er al geen betalingen geweest 
zijn, en bewijzen zijn van de schade (medische facturen, medische attesten, medische 
verslagen,…).  

Dit jaar hebben we met 1 van onze slachtoffers een beroep kunnen doen op dit Fonds. 
Onze ervaring is echter dat dit een tijdrovende en psychisch belastende procedure 
is, maar voor het slachtoffer wel de moeite waard. Het slachtoffer had haar slechte 
ervaring al voor een groot stuk achter zich gelaten en had haar leven hier al volledig 
opgebouwd. Het was zeer moeilijk voor haar om terug een paar keer met de feiten 
geconfronteerd te worden (over een periode van meer dan 1 jaar) en te moeten praten 
met de Commissie over de feiten die haar overkomen waren. Zij had het geluk dat er 
medisch vaststellingen waren gedaan tijdens het gerechtelijk onderzoek en dat deze 
konden gebruikt worden bij de aanvraag. In de meeste gevallen is dit echter niet zo en 
zou na de aanvraag bij de Commissie een uitgebreid medische en psychisch onder-
zoek moeten plaatsvinden, wat natuurlijk belastend is voor iemand die de feiten al 
voor een groot deel achter zich heeft gelaten. 

Anderzijds is het ook wel zo dat slachtoffers die zich uit schrik voor represailles van 
de daders geen burgerlijke partij hebben gesteld, niet in aanmerking komen voor hulp 
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van het Fonds. Ook slachtoffers waarvan de daders kleine afbetalingen hebben ge-
daan om voorwaardelijk vrij te komen en daarna niet meer betalen, niet meer in aan-
merking komen bij het Fonds, hoewel zij soms maar een paar honderd euro van hun 
effectieve schadevergoeding hebben kunnen verkrijgen.

Verblijf

Zoals eerder vermeld hebben we dit jaar 200 cliënten in begeleiding gehad. Deze men-
sen worden steeds tijdig in het bezit gesteld van instructies voor het afleveren van 
verblijfsdocumenten door de cel mensenhandel van de Dienst Vreemdelingenzaken, 
waarvoor onze appreciatie.

Doorheen 2009 werd de begeleiding van 83 cliënten stopgezet omwille van verschil-
lende redenen:

Stopgezet in 2009 

Vrijwillige terugkeer 11

doorverwezen naar ander centrum 4

Stopzetting 32

Regularisatie 36

Stopzettingen: 

sepot 11

vertrokken MOB 9

niet meer erkend door Parket 4

wenste niet meer begeleid te worden 5

buitenvervolgingstelling 1

openbare orde 1

overlijden 1

In 2009 zijn er 11 personen vrijwillig teruggekeerd naar hun thuisland. Het ging vooral 
om Oost-Europese slachtoffers en in tegenstelling tot wat men zou denken zijn de 
meesten niet teruggekeerd via IOM omdat deze geen vrijwillige terugkeren meer re-
gelt voor mensen die legaal in België verblijven. Concreet zijn er maar 2 mensen kun-
nen terugkeren via het REAB programma van IOM. In de rest van de gevallen hebben 
we de terugkeer kunnen regelen dankzij OCMW Antwerpen en sommige slachtoffers 
zijn op eigen kracht kunnen vertrekken (dankzij financiële steun van hun familie in 

hun thuisland). We betreuren ten zeerste de beslissing van IOM om mensen die in 
de procedure voor slachtoffers van mensenhandel zitten, niet meer te helpen bij hun 
repatriëring.
Zoals reeds vermeld in het jaarverslag van 2008 is er sinds 26 september 2008 een 
nieuwe omzendbrief mensenhandel. Deze werd ingevoerd om de multidisciplinaire 
samenwerking m.b.t. de slachtoffers van mensenhandel en / of bepaalde zwaardere 
vormen van mensensmokkel te stimuleren. Het doel is om de rol van de verschillende 
betrokken actoren te verduidelijken en af te bakenen zodat er op een goede manier 
kan worden samengewerkt. Zoals reeds eerder gezegd is deze zeer volledig, maar niet 
echt gebruiksvriendelijk.

Enkele knelpunten

1. Op een bepaald moment dient een slachtoffer zijn identiteit te bewijzen. Zeker als 
een cliënt in aanmerking komt voor zijn of haar  regularisatie dient de persoon een 
paspoort voor te leggen. In de praktijk merken we echter dat het voor bepaalde natio-
naliteiten nog steeds zeer moeilijk of onmogelijk is een paspoort te bekomen. Voor de 
meesten is het ook een zeer dure zaak. 
In sommige gevallen wordt gevraagd terug te keren naar het thuisland (wat soms ab-
soluut niet veilig is) en daar een paspoort aan te vragen. Van anderen wordt gevraagd 
naar onze buurlanden uit te wijken om daar een paspoort aan te vragen, omdat de am-
bassade in België geen paspoorten aflevert, of er is gewoon geen ambassade in België. 
Het gaat dan meestal om slachtoffers die al verschillende jaren bij ons in begeleiding 
zijn en hier een leven proberen op te bouwen. Het proberen verkrijgen van het pas-
poort zorgt voor velen voor bijkomende stress en financiële problemen.

Een hieraan gekoppeld probleem is het feit dat vele cliënten die bij ons in begeleiding 
komen, niet in het bezit zijn van hun identiteitsdocumenten (paspoort, identiteits-
kaart). Wat soms gebeurt, is dat ze worden opgepakt met de documenten van iemand 
anders. In het verleden is het al voorgekomen dat meisjes gedwongen tewerkgesteld 
worden in de prostitutie met het document van hun pooister. Bij aanvang vertellen ze 
niet direct de waarheid, en worden zo bij Dienst Vreemdelingenzaken geregistreerd 
onder de naam van hun pooister/pooier. 
De enige manier om hun echte identiteit te kunnen verkrijgen is dat ze hun paspoort 
of identiteitskaart voorleggen, wat in de meeste gevallen in het bezit is van, of vernie-
tigd werd door de pooister. Hoewel men perfect kan vaststellen dat het om een ver-
valst document gaat en het dus duidelijk gaat om een andere persoon, weigert Dienst 
Vreemdelingenzaken de naam, in afwachting van een paspoort, aan te passen. Dit 
heeft dus dramatische gevolgen voor de persoon: ze loopt rond met de naam van de 
persoon waardoor ze is uitgebuit. 
Een ander voorbeeld is dat er een fout gebeurt door een politiedienst, wat bij sommige 
acties perfect begrijpbaar is, en bijvoorbeeld een foute geboortedatum of geboorte-
plaats wordt genoteerd. Deze fout kan enkel worden rechtgezet door voorlegging van 
identiteitsdocumenten, wat dus in sommige gevallen pas na enkele jaren kan gebeu-
ren gezien ze een nieuw paspoort moeten aanvragen.
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2. Bij het stopzetten van een procedure voor slachtoffers mensenhandel worden een 
aantal punten gespecificeerd. Het is de parketmagistraat die autonoom beslist of een 
persoon slachtoffer van mensenhandel is of niet. Hij of zij treedt wel in overleg met 
politie/ en of inspectiediensten, het gespecialiseerd onthaalcentrum en de cel men-
senhandel van de Dienst Vreemdelingenzaken. 

Wij staan volledig achter de beslissing dat een procedure kan stopgezet worden wan-
neer het slachtoffer terug banden heeft met de vermoedelijke daders, wanneer een 
slachtoffer een frauduleuze klacht heeft neergelegd of wanneer het slachtoffer een 
gevaar is voor de openbare orde of nationale veiligheid (mits goede toelichting). An-
derzijds proberen we als gespecialiseerd onthaalcentrum de parketmagistraten op de 
hoogte te brengen wanneer er moeilijkheden zijn in het kader van een begeleiding. 

In sommige gevallen wordt een zaak ook geklasseerd zonder gevolg. Dit kan gebeu-
ren omwille van verschillende redenen, die in vele gevallen niet de schuld zijn van 
het slachtoffer (vb. dader is onvindbaar, onvoldoende bewijzen, …).  De omzendbrief 
bepaalt dat indien een parketmagistraat van plan is een einde te stellen aan een proce-
dure hij of zij steeds contact moet opnemen o.a. met de gespecialiseerde onthaalcen-
tra. In sommige gevallen is er wel effectief overleg, maar we moeten toch vaststellen 
dat hier nog aan gewerkt kan worden. 
Deze beslissing heeft verregaande gevolgen voor sommige slachtoffers. Van het mo-
ment dat de Dienst Vreemdelingenzaken wordt ingelicht worden de verblijfsdocu-
menten van de slachtoffers met onmiddellijke ingang ingetrokken, men wacht niet 
het verval van het verblijfsdocument af om een bevel om het grondgebied te verlaten 
af te leveren.

Voor de cliënten die meer dan 2 jaar in begeleiding zijn en zich goed geïntegreerd heb-
ben kunnen we alsnog een regularisatie vragen. In andere gevallen kan dit echter niet. 
Indien er overleg is, kan deze beslissing uitgebreid worden toegelicht aan het slachtof-
fer en kan deze dan ook nodige voorbereidingen treffen om zijn of haar leven verder 
te zetten, in België of in hun thuisland. Indien dit niet het geval is kan een slachtoffer 
van de ene op de andere dag alles verliezen: verblijfsdocumenten, begeleiding, werk, 
huis, sociale steun, enz. … wat een zeer spijtige en soms zeer ingrijpende gebeurtenis 
is voor hen (en voor ons). 
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INTERNATIONALE SAMENWERKING�
2009 werd nog maar eens een opwindend en interessant jaar voor Payoke voor wat 
haar internationale activiteiten betrof. Veel aandacht werd besteed aan evenemen-
ten en projecten die zich bezighielden met maatregelen tegen mensenhandel, zowel 
binnen de EU als buiten de grenzen ervan (met betrokkenheid van 3de landen). Via 
deelname aan groepen en conferenties van experten, de doorgedreven samenwerking 
met nationale en internationale partners en het geven van praktische trainingsessies, 
zorgde Payoke ervoor dat de aanpak van de problematiek door ons te focussen op de 
slachtoffers van het grootste belang blijft in onze inspanningen om de mensenhandel 
te beteugelen.

Consultatie van Experts en Bijdrage aan Projecten 
– Europees Niveau

Een sleutelproject waarbij Payoke was betrokken in 2009, was het Project van het 
Zweedse Voorzitterschap, “Naar een Globale Actie van de EU tegen Mensenhandel” 
(Towards Global EU Action against Trafficking in Human Beings), geïmplementeerd 
door het Zweedse Ministerie van Justitie, in samenwerking met de IOM Wenen en 
met de financiële steun van het Programma van 2008 Preventie van en Strijd tegen 
Misdaad (ISEC) van de Europese Commissie – Directoraat-Generaal Justitie, Vrijheid 
en Zekerheid. Het project trachtte manieren en middelen te ontwikkelen om de ex-
terne dimensie van de actie van de EU tegen MH te verbeteren. Het project had twee 
hoofddoelen:

1) een substantiële inbreng te hebben in het verwezenlijken van een Op Actie Gerichte 
Paper (Action Oriented Paper, AOP) om aldus een stevig kader te bieden voor de EU 
(Lidstaten en Commissie) voor externe actiemaatregelen ter bestrijding en voorko-
ming van MH in de landen van origine.

 2) de implementatie van de acties uit de AOP te verzorgen door het uitbouwen van 
een actieplan. Payoke speelde een belangrijke rol in dit project door haar expertise en 
input te verlenen aan de drie nationale meetings rond netwerking en door te hande-
len als lid van het bestuurscomité. Payoke speelde ook een sleutelrol voor wat betreft 
organisatie en coördinatie bij de implementatie van de Ministeriële Conferentie van 
de EU van 19 en 20 oktober, ter gelegenheid van de derde Dag Tegen de Mensenhandel 
van de EU. Deze conferentie bracht ongeveer 600 deelnemers samen uit de Lidstaten 
en de Kandidaat-Lidstaten van de EU, alsook uit landen van buiten de EU, samenge-

steld uit een breed spectrum van sectoren en agentschappen. Meer dan 45 VIPs maak-
ten er hun opwachting: ze waren afkomstig van ministeries, ambassades, consulaten, 
intergouvernementele organisaties, niet-gouvernementele organisaties, instellingen 
van de VN en instellingen plus agentschappen van de EU; bovendien hadden we de eer 
Koningin Paola van België en Koningin Silvia van Zweden te mogen ontvangen. Het 
hoogtepunt van de conferentie was de Verklaring rond Mensenhandel van oktober 
2009. 

Dit jaar werkte Patsy verder aan het AGIS-programma, dat werd geïmplementeerd 
door de IOM. Dit programma heet thans voluit “Preventie van en Strijd tegen Men-
senhandel en Verbetering van de Bescherming van Slachtoffers door Werking in 
Netwerken en Samenwerking en verder door Gemeenschappelijke Multidisciplinaire 
Trainingen voor Specialisten in de Strijd tegen Mensenhandel in de Lidstaten en Kan-
didaat-Lidstaten van de EU en hun Buurlanden” (Preventing and Combatting Human 
Trafficking and Enhancing Victim Protection through Operation Networking and 
Cooperation and Joint Multi-Disciplinary Trainings for Counter-Trafficking Specia-
lists in the EU Member States, Candidate and Neighbouring countries). Het bracht 
een uiteenlopend publiek bijeen van actievoerders tegen mensenhandel uit NGO’s, 
politiekorpsen en het Gerecht om praktische manieren van werken en inzichten uit 
te wisselen voor de identificatie en bescherming van slachtoffers. Patsy volgde twee 
van de regionale seminaries rond netwerking, in Wenen en in Rome, en benadrukte 
er het belang van verzameling van gegevens en van het werken met indicatoren van 
bepaalde feiten, vooral dan in verband met gedwongen arbeid.  

Patsy was tevens aanwezig op de Ministeriële Slotconferentie (Final Ministerial Con-
ference) van 23-24 februari in Wenen voor een project van het Oostenrijks Ministerie 
van Binnenlandse Zaken rond de “Uitwerking van Richtlijnen voor het Verzamelen 
van Gegevens rond Mensenhandel, met Inbegrip van Vergelijkbare Indicatoren” (De-
velopment of Guidelines for the Collection of Data on Trafficking in Human Beings, 
Including Comparable Indicators). Dit project werd geïmplementeerd door de IOM 
Wenen en kreeg de financiële steun van de Europese Commissie en het Directoraat-
Generaal Justitie, Vrijheid en Zekerheid onder het Programma van 2007 Preventie van 
en Strijd tegen Misdaad. De groep bestond uit bekende en gerespecteerde experts in 
de strijd tegen mensenhandel, stelde richtlijnen op voor het verzamelen van gegevens 
in 2008 en werkte ze verder uit. De uiteindelijke publicatie werd voorgesteld op de 
conferentie, waarbij Patsy benadrukte op welk vlak bepaalde obstakels, noden en ont-
brekende punten  in het verzamelen van gegevens nog steeds bestaan.   

Verder verschafte Patsy aanbevelingen voor samenwerking op de Slotconferentie van 
het Globale Initiatief van de VN in de Mensenhandel (U.N. Global Initiative to Fight 
Human Trafficking, UN.GIFT) en het Initiatief van de Groep van Experts (Expert 
Group Initiative, EGI) rond Samenwerking van Belanghebbenden met de Politie op 
30 maart. Deze conferentie trachtte te handelen over de bestaande praktijken op ge-
bied van geformaliseerde samenwerking tussen de verschillende experts in de strijd 
tegen mensenhandel.
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In april nam Payoke deel aan een colloquium over mensenhandel in de Belgische Se-
naat. Dit werd georganiseerd door de Stichting Samilia en het Centrum voor Gelijke 
Kansen en Strijd tegen Racisme met als doel het fenomeen van de mensenhandel 
onder de aandacht van de politiek te brengen. Het gebeuren trok een grote schare 
senatoren, talrijke belanghebbenden en praktijkwerkers uit België en de belangrijkste 
experts op Europees niveau. Payoke zorgde voor input bij het rondetafelgesprek “Poli-
tieke initiatieven en verwachtingen van de belanghebbenden” (Political initiatives and 
stakeholder expectations),  alsook het rondetafelgesprek “Europese Perspectieven”.  

In juni werd Patsy naar Brussel genodigd om er de Diplomatieke Veiligheidsconferen-
tie (Diplomatic Security Conference) van de Europese Vereniging voor Bedrijfszeker-
heid (European Corporate Security Association, ECSA) bij te wonen. Op de conferen-
tie maakten leden van politie, veiligheid, leger, gerecht, bedrijfszekerheid en andere 
diplomatieke, Europese en internationale instellingen kennis met de Situatieschets 
van het Terrorisme en het Jaarrapport voor 2009 van Europol.

In juli nam Patsy deel aan het rondetafelgesprek in Berlijn dat werd voorgezeten door 
de Belgische Ambassade: “Europese Dimensies van Partnerschap in de Strijd tegen 
de Internationale Misdaad en ter Bescherming van Slachtoffers van Mensenhandel” 
(European Dimensions of Partnership in Combating International Crime and Protec-
ting Victims of Trafficking in Human Beings). Tijdens dit rondetafelgesprek werden 
praktische aanbevelingen naar voren geschoven over hoe de gesuggereerde acties van 
de AOP zouden kunnen geïmplementeerd worden. 

In december was Patsy op de conferentie “Preventie en Vermindering van Mensenhan-
del (Prevention and Abatement of Trafficking in Human Beings), voorgezeten door de 
Duitse Missie van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) en het Beierse 
Ministerie van Werk en Sociale Zaken, Familie en Vrouwen (BayStMAS). De conferen-
tie had tot doel informatie en expertise uit te wisselen tussen de (staats)actoren van 
Beieren en de samenwerking te verbeteren. Patsy gaf input over de invloed van het 
beleid van de EU op het werk van Payoke met slachtoffers.

Als lid van de Groep van Experts in de Strijd tegen Mensenhandel droeg Patsy verder 
bij tot de discussies van de groep in 2009. Deze adviesgroep werd opgericht om de Eu-
ropese Commissie informatie te verschaffen aangaande de huidige ontwikkelingen in 
de mensenhandel en om expertise uit te wisselen bij de implementatie van het “Plan 
van de EU rond best practices, standaardwaarden en procedures in de strijd tegen en 
het voorkomen van mensenhandel” (EU Plan on best practices, standards, and proce-
dures for combating and preventing trafficking in human beings). In 2009 hadden er 
vijf (5) meetings plaats en zij resulteerden in de ontwikkeling, presentatie en adoptie 
van drie Opinies:

1) over het Voorstel van de Commissie voor een Kaderbesluit van de Raad ter preventie 
van mensenhandel en ter bescherming van slachtoffers, in herroeping van Kaderbe-
sluit 2002/629/JHA, COM (2009) 136 slot.

2) over de Dag Tegen de Mensenhandel

3) over een mogelijke herziening van de Richtlijn van de Raad 2004/81/EC van 29 april 
2004 betreffende de verblijfsvergunning verleend aan staatsburgers van derde landen 
die slachtoffer werden van mensenhandel of die het voorwerp hebben uitgemaakt van 
een actie ter vergemakkelijking van illegale immigratie, en die nu hun medewerking 
verlenen aan de bevoegde instanties.

Consultatie van Experts en Bijdrage aan Projecten 
– Internationaal Niveau

In mei nam Payoke deel aan het Project van de EC genaamd “Uitbouw van het Migran-
tenbeleid in Israël: Effectieve Mechanismen Ondersteunen in de Strijd tegen Mensen-
handel met het oog op Dwangarbeid en ter Bescherming van Vluchtelingen” (Migra-
tion Management Capacity Building in Israel:  Supporting Effective Mechanisms to 
Combat Trafficking for Forced Labour and Protect Refugees); dit project werd geor-
ganiseerd door het Israëlisch Centrum voor Internationale Migratie en Integratie en 
de IOM Brussel via evenementen georganiseerd tijdens het studiebezoek aan België 
van de deelnemers aan het project. De deelnemers kregen de gelegenheid om Payoke 
en het vluchthuis “Asmodee” te bezoeken om een eerstelijnsblik te krijgen op en een 
beter begrip van het type assistentie dat slachtoffers in België kunnen krijgen. De 
deelnemers maakten tevens kennis met de lokale politie van Antwerpen en met ver-
tegenwoordigers van de Integratieprogramma’s van de Stad Antwerpen  om een beter 
inzicht te krijgen in de structuren van samenwerking en coördinatie. Hun uitstapje 
naar Antwerpen kreeg nog een extraatje door de heerlijke kosjer lunch die werd aan-
geboden in de Joodse Wijk van de stad.

In mei ontving Payoke de mondelinge toezegging vanwege de Belgische overheid van 
fondsen ter ondersteuning van de ontwikkeling van een trainingshandleiding voor de 
aanpak van Payoke bij de uitbouw en de werking van een vluchthuis voor slachtoffers 
van mensenhandel. Op dat ogenblik was er interesse vanwege de overheid om mee te 
werken met een derde land en er werden activiteiten gepland om dit proces in gang 
te zetten. Om er zeker van te zijn dat we een product zouden kunnen afleveren eens 
de samenwerking zou zijn uitgebouwd, begonnen we te werken aan het uitwerken 
en schrijven van de handleiding. De eerste proefversie van de trainingshandleiding, 
“Hoe een Vluchthuis voor Slachtoffers van Mensenhandel Uitwerken en Operationeel 
Houden: de Payoke-Techniek” (How to Establish and Operate a Shelter for Trafficked 
Persons: the Payoke Way) was af op 22 december 2009, na zes maanden van intensieve 
research, interviews, schrijven, bewerken en herzien. Deze proefversie werd “getest” 
in Syrië in januari 2010 bij de training die werd gegeven aan de staff van een NGO 
voor de uitbouw, de werking en het beleid van een vluchthuis in Syrië (Damascus en 
Aleppo) via het IOM-EC-project, “Hulpverlening aan Families in Syrië met aan het 
Hoofd Vrouwen” (Assistance to Iraqi Female Headed Families in Syria), onder het EC 
DG RELEX-Instrument voor Stabiliteit. De ontvangen feedback was erg positief en 
momenteel zijn we bezig aan een tweede versie, gebaseerd op de gekregen commen-
taar. Spijtig genoeg traden er in dit tijdsbestek veranderingen op in het ministerie, 
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in termen van personeel en prioriteiten. Het resultaat is dat Payoke de fondsen nog 
steeds niet heeft ontvangen en bijgevolg op zoek is naar alternatieve regelingen voor 
fondsenwerving om de kosten van de handleiding te kunnen betalen. We hopen dat 
de handleiding in 2010 kan gepubliceerd worden en verkrijgbaar zal zijn in verschil-
lende talen.

Reeds vier jaar werkt Payoke samen met  een Canadees-Europees Studietournee- en 
stageprogramma, dat mogelijk werd gemaakt door de steun van de Regering van Ca-
nada, de Missie van Canada naar de Europese Unie, de Europese Commissie en de 
Nationale Bank van Canada. Deze Tournee geeft Canadese universiteitsstudenten de 
gelegenheid de Europese Instellingen te bezoeken en in de zomer als inwonenden te 
komen werken in voor dat doel uitgezochte instellingen. Van de tournee van dit jaar 
kreeg Payoke twee inwonenden die hun steun verleenden aan het  project “Naar een 
globale actie van de EU tegen mensenhandel “ (Towards global EU action against traf-
ficking in human beings), in het kader van het Zweedse Voorzitterschap van de EU. 
Aan de inwonenden werd gevraagd research te doen en aanbevelingen te maken voor 
in de AOP voor specifieke acties die zouden kunnen worden ondernomen ter onder-
steuning van de doelstellingen van het project in het algemeen. Deze aanbevelingen 
werden opgenomen in een einddocument dat Patsy voorlegde in een rondetafelge-
sprek in Berlijn op 16 juli  2009, in achtergrondsgeschriften die werden voorgelegd aan 
de ministeriële conferentie in oktober 2009 en in de uiteindelijke aanbevelingen die 
werden naar voren geschoven in de slotmeeting voor networking in Madrid in maart 
2010.  

Trainingsactiviteiten

In 2009 gaf Patsy verdere trainingsworkshops aan een gevarieerd publiek, bestaande 
uit o.a. universiteitsstudenten, militairen, politiekorpsen, diplomaten en NGO-leden 
uit het buitenland. De verscheidenheid aan toehoorders toont aan hoezeer Payoke wil 
dat men zich bewust wordt hoe mensenhandel kan worden aangepakt over verschil-
lende disciplines heen en hoezeer ze wil dat verschillende sectoren partner van haar 
werking worden, zowel binnen België als internationaal gezien.  

In februari werd Patsy samen met de IOM Brussel uitgenodigd in de Internationale 
School voor Internationale Studies in Brussel. In deze presentatie besprak Patsy het 
Belgische Samenwerkingsmodel in de praktijk en liet de studenten zien hoe mensen-
handel in zijn werk gaat binnen de context van de migratie.

In maart mocht Patsy nog maar eens training gaan geven aan Militaire Officieren aan 
het Instituut van Hogere Defensie in Brussel. Dit jaar was het onderwerp “Destabili-
satie en Mensenhandel: Oorzaak en Gevolg” (Destabilisation and Human Trafficking:  
Cause and Effect).

Van 10 tot 18 maart reisde Patsy naar Syrië om er deel te nemen aan een training in 
het uitbouwen van het beleid en de dienstverlening van vluchthuizen. Deze training 
was erop gericht standaardprocedures op te stellen die de Syrische strategies tegen 

mensenhandel zouden kunnen ten goede komen. Payoke werd gevraagd haar exper-
tise te delen met de IOM Damascus door het verlenen van training op het gebied van 
beleid van vluchthuizen en psychosociale bijstand aan slachtoffers van mensenhandel 
en andere kwetsbare groepen. Deze training had plaats via het Project van IOM-EC, 
“Bijstand aan Irakese Families in Syrië met Vrouwen aan het Hoofd” (Assistance to 
Iraqi Female Headed Families in Syria), onder het EC DG RELEX-Instrument voor 
Stabiliteit.

Zoals dat al het geval was in vorige jaren gaf Patsy training in het Zentrum Einsatzvor-
bereitung in Götzendorf, op uitnodiging van het Oostenrijks Leger. Deze trainingen 
hebben tot doel de vredesmachten voor te bereiden op hun internationale missies. 
Omwille van de interesse die deelnemers betoonden voor de praktische no-nonsense-
aanpak van Patsy, werd zij al drie jaar uitgenodigd om input te geven. Dit jaar vroeg ze 
om twee keer deelnemers te gaan trainen (in mei en in september), waarbij ze focuste 
op identificatie en preventie. De sessies verstrekken heel wat van de eerstelijnskennis 
van Payoke voor wat werken met slachtoffers betreft en maken gebruik van rollenspe-
len om het leerproces zo praktisch mogelijk te laten verlopen.

In november verzorgde Patsy een sessie in het Trainingseminarie rond Mensenhandel 
voor Diplomaten en Consuls in Brussel, een training die werd georganiseerd en ge-
implementeerd door de CBSS-strijdkrachten Tegen Mensenhandel (CBSS Task Force 
Against Trafficking in Human Beings) van het Zweeds Instituut. In de training legde 
Patsy de nadruk op bepaalde praktische beschouwingen voor het verbeteren van de 
identificatie van slachtoffers en het ondersteunen van hun inspanningen door het ge-
ven van contactgegevens in België. 
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SAMENWERKING�
Het Belgische mensenhandelbeleid wordt gekenmerkt door een multidisciplinaire 
aanpak waarbij verschillende overheden en diensten samenwerken.

In dit kader werkt Payoke samen met :

- Federale Politiediensten
- Lokale Politiediensten
- Sociale Inspectiediensten
- Parketten
- Arbeidsauditoraten
- Dienst Vreemdelingenzaken
- Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding
- Pag-Asa
- Dienst Protocol
- Surya
- OCMW’S

Tevens wordt er nauw samengewerkt met organisaties en personen die de integratie 
van onze cliënten bevorderen.

- PINA
- Huis van het Nederlands
- CAW Metropool
- Moeders voor moeders
- Dokters Van De Wereld
- Stuivenberg Ziekenhuis/Sint-Amadeus ziekenhuis
- VDAB en Werkwinkels
- LEVANTO
- Huiseigenaars
- Advocaten
- Stedelijke Tolkendienst
- Provinciale tolkendienst
- Privé tolken
- Onthaalbureaus
- Kind en Gezin
- IOM
- Commissie van Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden
- Steunpunt Algemeen Welzijnswerk

- Bond Zonder Naam
- Huisartsenpraktijk Lange Koepoortstraat
- Huurdersbond
- GAPRO
- Centra Illegalen
- IVCA
- VAGGA
- Opvoedingswinkel
- Rode Kruis
- CAW De Terp met deelwerking 

 - Asmodee
 - Het Werk Der Daklozen
 - De Passant
 - Sur Plus
 - Consulentenbureau

Via deze weg willen wij iedereen bedanken voor de goede samenwerking en hopen wij 
op een verdere constructieve samenwerking in de toekomst



��

VOLGENDE INSTANTIES VERDIENEN EEN BLOEMETJE 
VOOR DE FINANCIËLE STEUN EN AANDACHT

Met dank voor de jaarlijkse subsidiëring:

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




