


PAYOKE JAARVERSLAG 2011       �

VOORWOORD

Geachte lezer,

Voor U ligt het 25ste jaarverslag van Payoke, aan de hand van tabellen en grafieken 
trachten we U een beeld te schetsen van een jaar van strijd tegen mensenhandel.
 

Zoals U zich allicht nog herinnert spraken we in het vorige jaarverslag over de nood-
zaak van het fenomeen mensenhandel terug “in the picture” te brengen; een bewust-
makingscampagne werd hiervoor op touw gezet. Door middel van voordrachten, 
workshops en presentaties in binnen- en buitenland voor scholen, administraties, 
overheidsdiensten hebben we getracht dit te realiseren. Bovendien werden samen-
werkingsverbanden met verenigingen en universiteiten gecreëerd…

Dit wierp zijn vruchten af want wij konden het afgelopen jaar rek enen op heel veel be-
langstelling vanuit allerlei organisaties, belangstelling die vertaald werd in daadwer-
kelijke hulp bij verschillende projecten door een heleboel vrijwilligers. Tevens kregen 
wij ook de financiële steun van een aantal verenigingen en particulieren, hun namen 
vindt U achteraan in dit verslag. 

Ook vanuit het Koninklijk Paleis kwam respons: op vraag van HKH Prinses Mathilde  
werd een rondetafel met de drie centra mensenhandel ingericht bij Sürya in Luik.
Graag belichten we  enkele projecten die voor Payoke belangrijk waren in 2011:

- Renovatie Payokehuis: Het Payokehuis is een transitwoning voor slachtoffers 
van mensenhandel. Om een kwaliteitsvolle begeleiding van slachtoffers te kun-
nen blijven waarmaken, wordt dit huis gerenoveerd.

- Om deze renovatie mogelijk te maken is er een projectrekening bij de Koning 
Boudewijnstichting geopend.

- Panta-traumaproject: het is voornamelijk in dit project dat we een beroep kon-
den doen op een heleboel belangeloze medewerkers. De bedoeling is hier van 
via gepaste hulpverlening tegemoet te komen aan de psychosociale opvang van 
slachtoffers van mensenhandel door middel van ‘beeldende–creatieve therapie’. 
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- Vermits het fenomeen mensenhandel een grensoverschrijdend gebeuren is 
vergt de bestrijding ervan een internationale aanpak. Hierover vindt U meer in-
formatie in het internationale luik.

Tenslotte wensen we dan ook een bijzonder woord van dank te richten aan iedereen 
die zich inzette om ons te helpen, materieel, financieel of door gewoon een handje 
toe te komen steken: de Stad Antwerpen, De Nationale Overheden, Soroptimist In-
ternational/België,  vzw Stromen,  de Europese Commissie, IOM, CEIPA, Lokale en 
Federale Politiediensten, parketten, CAW De Terp, sociale diensten,  OCMW’s,  het 
Centrum voor Gelijkheid van Kansen, Samilia…

Een bijzondere dank aan de mensen van het Payoke-team voor hun onuitputtelijke 
inzet en de goede samenwerking.  Ook aan de leden van de Algemene Vergadering en 
de Raad van Bestuur  voor hun grenzeloze, vrijwillige steun en medewerking. 

Jan Broers , voorzitter                                                                Patsy Sörensen, directeur
                            

INHOUD
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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 PAYOKE1
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1.1. Begeleidingen doorheen 2011
  
In 2011 werden er in totaal 150 personen door Payoke begeleid. Deze begeleiding be-
staat uit een psychosociale begeleiding en administratieve en juridische ondersteu-
ning. Naast 49 nieuw opgestarte begeleidingen in 2011 werden nog 101 begeleidingen, 
die aanvingen in voorgaande jaren, voortgezet. Binnen de begeleidingen tellen we 35 
verschillende nationaliteiten. De belangrijkste nationaliteitengroepen zijn China, 
Bulgarije, Indië, Nigeria, Roemenië en Thailand.
   

NATIONALITEIT M V

Albanië 1  

België  2

Bosnië  1

Brazilië 3 4

Bulgarije 7 5

China 15 10

Colombia  1

Engeland 1  

Filippijnen  2

Guinee 1  

Hongarije  2

Indië 12 1

Irak 2  

Iran 6 2

Kameroen 2 2

Kosovo  1

Libië 1  

Marokko 1 7

Moldavië  1

Namibië  1

Nepal 1  

Nigeria 2 12

Oekraïne  1

Pakistan 2  

Polen 3  

Roemenië 9 3

Rusland  1

Senegal  1

Siërra Leone 2  

Slovakije  1

Somalië 1 1

Sri Lanka  1

Tanzania  1

Thailand  13

Tsjechië  1

TOTAAL 72 78
 
   
1.2. Begeleidingen doorheen 2011, per aard van uitbuiting
    

NATIONALITEIT SEKSUELE
EXPLOITATIE

ECONOMISCHE 
EXPLOITATIE

SMOKKEL

Albanië   1

België 2   

Bosnië 1   

Brazilië 4 3  

Bulgarije 4 8  

China 2 21 2

Colombia 1   

Engeland  1  

Filippijnen  2  

Guinee  1  

Hongarije 2   

Indië  9 4

2 PROFIELEN
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NATIONALITEIT SEKSUELE
EXPLOITATIE

ECONOMISCHE 
EXPLOITATIE

SMOKKEL

Irak 2

Iran   8

Kameroen 2 2  

Kosovo   1

Libië  1  

Marokko 3 5  

Moldavië 1   

Namibië  1  

Nepal  1  

Nigeria 12 2  

Oekraïne 1   

Pakistan  2  

Polen  3  

Roemenië 3 9  

Rusland 1   

Senegal 1   

Siërra Leone 1 1  

Slovakije 1   

Somalië   2

Sri Lanka  1  

Tanzania 1   

Thailand 13   

Tsjechië 1   

TOTAAL 57 73 20
 
    
De meeste begeleidingen (73) hebben betrekking op een situatie van economische 
uitbuiting.
De grote meerderheid van slachtoffers van economische uitbuiting zijn mannen. Sek-
suele uitbuiting betreft – op 1 mannelijk persoon na – enkel vrouwen. Bij Chinezen 
gaat het meestal om situaties van economische uitbuiting en dit zowel van mannen als 
vrouwen. Indiërs zijn overwegend het slachtoffer van economische uitbuiting. Slacht-
offers van mensensmokkel – onder verzwarende omstandigheden – hebben vooral de 
Iranese, Irakese en Indische nationaliteit.

1.3. Aanmeldingen versus opgestarte begeleidingen
  

Aantal

Aanmeldingen - totaal 174

Opgestarte begeleidingen 49

Niet-opgestarte begeleidingen 125
  

In 2011 werden 174 personen aangemeld, waarvan 49 begeleidingen werden opgestart. 
Voor de 125 overblijvende personen werd geen begeleiding opgestart, daar de hulp-
vraag vreemd was aan mensenhandel en dus niet binnen onze bevoegdheid valt. Toch 
vragen ook deze aanmeldingen een oplossing. De meest voorkomende problematie-
ken zijn: opvangproblemen intrafamiliaal geweld, verblijfsdocumenten, vrijwillige 
terugkeer en problemen met betrekking tot sociale wetten. Wij luisteren naar al deze 
mensen en proberen hen door te verwijzen naar de bevoegde diensten.

1.4. Opnamen per doorverwijzer in 2011 
  

Doorverwijzer Aantal

Sociale organisatie 9

Centrum voor illegalen 2

Lokale Politie 5

Federale Politie 17

Advocaten 1

Justitiehuis 1

Ambassade 1

Privé 9

Slachtoffer 2

OCMW 2

TOTAAL 49
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1.5. Nationaliteit en geslacht van de opgestarte begeleidingen in 2011   
    

NATIONALITEIT M V

België  1

Bosnië  1

Bulgarije 1 1

China 3 1

Engeland 1  

Hongarije  2

Indië 4 1

Irak 2  

Iran 4 1

Kameroen 1 2

Kosovo  1

Libië 1  

Marokko 1 2

Moldavië  1

Nepal 1  

Nigeria  7

Pakistan 1  

Polen 1  

Roemenië 2  

Senegal  1

Siërra leone 2  

Tanzania  1

Tsjechië  1

TOTAAL 25 24
   

1.6. Aard van uitbuiting van opgestarte begeleidingen in 2011
     

NATIONALITEIT SEKSUELE
EXPLOITATIE

ECONOMISCHE 
EXPLOITATIE

SMOKKEL

België 1   

Bosnië 1   

NATIONALITEIT SEKSUELE 
EXPLOITATIE

ECONOMISCHE 
EXPLOITATIE

SMOKKEL

Bulgarije  2  

China  2 2

Engeland  1  

Hongarije 2   

Indië  4 1

Irak   2

Iran   5

Kameroen 2 1  

Kosovo   1

Libië  1  

Marokko  3  

Moldavië 1   

Nepal  1  

Nigeria 7   

Pakistan  1  

Polen  1  

Roemenië  2  

Senegal 1   

Siërra leone 1 1  

Tanzania 1   

Tsjechië 1   

TOTAAL 18 20 11
     

1.7. Aard van uitbuiting per geslacht   
    

Aard van uitbuiting M V

Economische exploitatie 16 4

Seksuele exploitatie 1 17

Smokkel 9 2

TOTAAL 26 23
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In 2011 hebben we 155 cliënten juridisch begeleid. Concreet gaat het om 86 juridische 
dossiers, die zich in verschillende stadia bevinden (van initiële verklaring tot uitvoe-
ring van de definitieve beslissing van de rechtbank).
In die 86 dossiers zijn soms meerdere slachtoffers betrokken.

In het totaal zijn er 24 uitspraken geweest in 21 verschillende dossiers, waarbij 28 
cliënten zijn betrokken.

6 dossier werden geseponeerd omwille van onvoldoende bewijzen, het ging hier con-
creet om 8 cliënten, 1 cliënt werd niet meer als slachtoffer erkend door het Parket.

11 dossier werden enkel nog juridisch opgevolgd. Cliënten hadden reeds hun regula-
risatie verkregen of men ons de vraag had gesteld hun dossier verder op te volgen na 
hun vrijwillige terugkeer. Concreet waren hier 15 cliënten bij betrokken.
 
Hieronder kan u een overzicht vinden van de definitieve uitspraken en de uitspraken 
waartegen verzet, beroep of Cassatie werden aangetekend.

3.1. Definitieve uitspraken

Rechtbank Seks. Expl. Ec. Expl. Smokkel

Rechtbank Eerste Aanleg Antwerpen 3*   

Rechtbank Eerste Aanleg Brugge   1

Rechtbank Eerste Aanleg Brussel 1   

Rechtbank Eerste Aanleg Dendermonde  1***  

Rechtbank Eerste Aanleg Hasselt 1   

Rechtbank Eerste Aanleg Namen  1  

Rechtbank Eerste Aanleg Tongeren 1****   

Rechtbank Eerste Aanleg Turnhout 1   

Hof van Beroep Antwerpen    

Hof van Beroep Bergen  1  

Hof van Beroep Brussel  1** 2

* 1 zaak waarin 2 slachtoffers in begeleiding zijn
**zaak waarin 3 slachtoffers in begeleiding zijn
*** zaak waarin 3 slachtoffers in begeleiding zijn
**** zaak waarin 2 slachtoffers in begeleiding zijn

Er waren 14 definitieve beslissingen in 2011. Het gaat om 7 zaken van seksuele exploi-
tatie, 4 zaken van economische exploitatie en 3 zaken van smokkel. In 3 gevallen werd 
mensenhandel niet weerhouden in de beslissing van de rechtbank.

3.2. Uitspraken waartegen verzet, beroep of Cassatie werd aangete-
kend:

Rechtbank Seks. Expl. Ec. Expl. Smokkel

Rechtbank Eerste Aanleg Brugge 1   

Rechtbank Eerste Aanleg Brussel  1* 1

Rechtbank Eerste Aanleg Hasselt 2   

Rechtbank Eerste Aanleg Leuven   1

Rechtbank Eerste Aanleg Mechelen  1  

Rechtbank Eerste Aanleg Tongeren 1   

Hof van Beroep Gent  2**  

* zaak waarin 3 slachtoffers in begeleiding zijn
** zaak waarin 2 slachtoffers in begeleiding zijn

Er werd in 10 zaken een vonnis uitgesproken. In 1 zaak van seksuele exploitatie werd 
verzet aangetekend, in 7 zaken werd hoger beroep aangetekend en in 2 gevallen van 
economische exploitatie werd Cassatieberoep aangetekend.

3.3. Uitvoering van definitieve beslissing:

14 cliënten zijn in de laatste fase van de juridische procedure aanbeland nl. de uitvoe-
ring. 

Het gaat dan om dossiers waar een schadevergoeding werd toegekend aan de slachtof-
fers. 

In uitzonderlijke gevallen kent de Rechtbank op basis van art.42.3°SW het inbeslag-
genomen geld toe aan het slachtoffer (ten bedrage van de toegekende schadevergoe-
ding). Dit is in 2011 één keer gebeurd en 1 cliënt heeft haar persoonlijke spullen terug-
gekregen.

� JURIDISCH -ADMINISTRATIEVE BEGELEIDING
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In andere (de meerderheid van de) gevallen is het effectief verkrijgen van de schade-
vergoeding een tijdrovende en frustrerende fase, zowel voor ons als voor de slachtof-
fers.
Eerst wordt via de advocaat vriendelijk verzocht de schadevergoeding te betalen. Dit 
gebeurt echter bijna nooit. Heel af en toe volgt er een voorstel tot afbetaling (dit in het 
kader van voorwaardelijke invrijheidsstelling)*. 1 cliënt krijgt regelmatig betalingen.

Volgende stap is een deurwaarder inschakelen om de beslissing te laten uitvoeren.  
Een deurwaarder inschakelen is een kostelijk iets, omdat je nooit weet of er wel iets 
van waarde is terug te vinden op het officiële adres van veroordeelde. 3 cliënten bevin-
den zich in deze fase.

Als de veroordeelde onvermogend is, kan een aanvraag gericht worden aan de Com-
missie voor slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en occasionele redders, om toch 
een gedeelte van de toegekende schadevergoeding proberen te recupereren. De beslis-
sing van de commissie is meestal 1 tot 2 jaar na de aanvraag. 4 cliënten hebben juist 
een aanvraag ingediend of gaan er binnenkort één indienen. 

Voor iemand die verder wil met zijn leven en niet regelmatig wil worden herinnerd 
aan wat hij of zij heeft meegemaakt is dit proces zeer lang. Daarom kiezen een aantal 
cliënten ervoor deze fase niet aan te vatten en zijn ze blij met de “symbolische toeken-
ning van een schadevergoeding”. 4 cliënten hebben ervoor gekozen om de uitvoering 
niet op te starten.

3.4. Enkele markante uitspraken:

3.4.1. Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen van 17 oktober 2011:

Het betreft hier een zaak mensenhandel, seksuele exploitatie.

In 2009 verkeerden 2 jonge meisjes in geldnood in hun thuisland en kwamen via ver-
schillende tussenpersonen in contact met T. De afspraak met T. was dat ze de helft van 
hun inkomsten mochten houden, de andere helft was voor hem.
Beide meisjes kwamen in begin 2010 naar België en werden opgeleid door een prosti-
tuee. Al snel werd het zeer duidelijk dat ze niets van hun inkomsten mochten houden. 
Ze werden ook regelmatig bedreigd en seksueel misbruikt door T.. Na enkele weken 
hadden de meisjes er genoeg van hebben zich aangemeld bij onze diensten. 

In de winter van 2010 ging 1 van de meisjes op bezoek bij haar familie. 
T., die nog steeds in dat land verbleef, is dat te weten gekomen en heeft haar onder 
druk proberen zetten om haar klacht in te trekken via Facebook.

De Rechtbank hecht geloof aan de verklaringen van beide slachtoffers hoewel ze ini-
tieel naar België kwamen om in de prostitutie te werken, dit hebben ze ook nooit 
ontkend.

De Rechtbank beschouwde de berichten verstuurt via Facebook als een vorm van het 
onder druk zetten van een slachtoffer om haar verklaringen in te trekken.

T. werd veroordeeld voor alle tenlasteleggingen (enkel de verzwarende omstandigheid 
vereniging werd niet weerhouden) tot een gevangenisstraf van 30 maanden en een 
geldboete van € 1000. Wat betreft de schadevergoeding werd enkel de morele schade 
weerhouden. De materiële schadevergoeding werd afgewezen omdat m.b.t. dit bedrag 
de slachtoffers hun fiscale en sociale verplichtingen niet zijn nagekomen.

3.4.2. Arrest Hof van Beroep te Gent van 13 december 2011

Hier komen we terug op de nieuwe trend die in ons Jaarverslag van 2010 werd bespro-
ken m.b. het huren van het verblijfdocument van een legale persoon, gaan werken en 
geen loon ontvangen omdat het loon gestort wordt op de bankrekening van de legale 
persoon en die weigert het geld te geven aan de illegale persoon die ervoor gewerkt 
heeft.

We schreven reeds dat rechtbanken en parketten nogal verdeeld zijn over de ziens-
wijze naar deze feiten. Kan men ze beschouwen als mensenhandel / mensensmokkel 
met verzwarende omstandigheden of beschouwt men het als de schuld van de illegaal 
zelf.

Het vonnis van 19 april 2010 bepaalde:

“Het is dus duidelijk dat tewerkstelling in omstandigheden die in de strijd zijn met de 
menselijke waardigheid betekent, gedwongen tewerkstelling, zoals slavernij, lijfeigen-
schap of daarmee vergelijkbare toestanden. De rechtbank neemt aan dat dit begrip niet 
alleen slaat op de concrete arbeidsvoorwaarden; zoals arbeidsveiligheid, arbeidsduur, 
garantie van minimumloon, enz.. De rechtbank is van oordeel dat het begrip menselijke 
waardigheid duidt op een kwalitatief niveau van leven dat door het respect van anderen 
wordt gekenmerkt en een menselijk bestaan waarin de basisvoorzieningen zijn verze-
kerd. Dit houdt o.m. in dat men het recht moet hebben om vrij te kunnen beschikken 
over zijn loon dat men uit arbeid verwerft, het recht moeten hebben om te voorzien in 
zijn eigen levensonderhoud en dat van zijn gezin.
… had in casu niet de mogelijkheid of de vrijheid om te beschikken over het loon, waar-
voor hij voltijds had gewerkt. Integendeel, quasi als een lijfeigene was hij afhankelijk 
van het goeddunken van eerste beklaagde om enerzijds zijn arbeidsloon te bekomen 
en anderzijds voor de hoegrootheid van het deel van het arbeidsloon dat hij zou beko-
men.”* 1 van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor voorwaardelijke invrijheidsstelling is “een inspan-

ning leveren om de burgerlijke partij te vergoeden”. In de praktijk zien we echter veel dat wanneer de veroor-
deelde vrij komt, de betalingen ook stoppen.
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Er werd hoger beroep aangetekend tegen deze beslissing en het was dus afwachten 
of het Hof van Beroep van Gent de zienswijze van de Correctionele Rechtbank zou 
volgen.

Het Hof beaamt de motivering van de eerste rechter en neemt deze ook over. 

Twee van de veroordeelden dienden ook een tegeneis in tegen 1 van de slachtoffers. 
Zij eisten dat het slachtoffer een aanzienlijk bedrag zou terugbetalen gezien zij wel 
de belastingen had betaald op het geld dat ze ontvingen door zijn tewerkstelling. Het 
Hof ging hier niet op in, ze hebben zelf de schade veroorzaakt door het plegen van 
het misdrijf.

Tegen deze beslissing werd Cassatieberoep aangetekend…

3.4.3. Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Mechelen van 14 oktober 2010

Het gaat hier om een zaak van economische exploitatie in de bouwsector.

4 beklaagden, waaronder het bouwbedrijf stonden terecht voor mensenhandel, aan 
het werk zetten of te laten aan het werk zetten in omstandigheden die in strijd zijn 
met de menselijke waardigheid.

Alle beschuldigden werden schuldig verklaard aan deze feiten. Men hield o.m. reke-
ning met de verklaringen van de verschillende illegale tewerkgestelden, telefonieon-
derzoek, observaties van de verschillende werven, de vaststellingen van politiedien-
sten en sociale inspectie bij de controles van de verschillende werven, …

De tegenpartijen probeerden in de rechtbank nog te argumenteren dat ze wel ver-
plicht waren tot deze praktijken. Zij waren maar een onderaanneming en het is de 
hoofdaannemer die hen hiertoe verplicht, anders hebben ze geen werk meer. 

De rechtbank heeft deze zienswijze niet gevolgd, meer nog, de rechtbank verklaarde: 

“… Dergelijke feiten ondergraven ook op ernstige wijze het Belgisch sociale zekerheids-
stelsel, hetgeen een belangrijke pijler vormt van onze democratische samenleving, 
alsook de Belgische economie, door de oneerlijke concurrentie die ingevolge dergelijke 
wijze van tewerkstelling intstaat.” 

3 beklaagden werden veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 jaar en een geldboete 
van € 10 000, dit alles met een uitstel van 5 jaar. Het bedrijf werd veroordeeld tot een 
geldboete van € 25 000 (wat neerkomt op € 137 500). Het slachtoffer kreeg zijn ge-
vraagde schadevergoeding toegekend.

Er werd door de 4 veroordeelden hoger beroep aangetekend. 

3.5. Verblijf

In toepassing van de procedure voor slachtoffers van mensenhandel kunnen we ver-
blijfsdocumenten aanvragen bij de cel mensenhandel van Dienst Vreemdelingenza-
ken. Zij zorgen voor de correcte behandeling van de aanvragen en de tijdige aflevering 
van de instructies van het verblijfsdocument. Het verblijfsdocument kan dan worden 
afgehaald bij de gemeente van de verblijfplaats van de cliënt.

In 2011 werden er voor 130 cliënten verblijfsdocumenten aangevraagd in toepassing 
van de procedure. De andere cliënten waren reeds geregulariseerd of hebben een an-
der verblijfstatuut.

In 2011 werden er 21 begeleidingen stopgezet omwille van verschillende redenen:

Reden Aantal

Vrijwillige terugkeer 6

doorverwezen naar ander centrum 1

Stopzetting 14

 De 14 stopzettingen gebeurden omwille van verschillende redenen:

Reden Aantal

sepot 7

vertrokken MOB 2

niet meer erkend door Parket 1

wenste niet meer begeleid te worden 2

schending regels procedure 1

openbare orde 1

18 cliënten werden in 2011 geregulariseerd, dit betekent echter niet altijd dat hun bege-
leiding helemaal stopt. Het kan zijn dat hun juridische begeleiding nog verder loopt. 
Dit zal het geval zijn voor 8 cliënten.
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Vermits het fenomeen mensenhandel een grensoverschrijdend gebeuren is vergt de 
bestrijding ervan een internationale aanpak .

Onze expertise “Payoke way” werd weerom gevraagd door organisaties in en buiten de 
EU.  Payoke was vertegenwoordigd  in  workshops o.a. “ Responding to boat arrivals 
and mixed migration flows in the Mediterranean” (ICMC), voor TAIEX in Servië,  de-
legaties en expert meetings in Israël, Nigeria en  Syria, en ontvingen we verscheidene 
landen en organisaties in Payoke.

Ondanks dat we in 2011 geen Canadese  studenten hadden die stage liepen vroeg men 
om een lezing te geven op de studiedag “Thinking Canada” program for the EU-Ca-
nada Tour & Internship Program 2011” in het Europees Parlement.

Sinds december 2011 zijn we partner in het “ Sirius” EC Project: EAC/01/11. “ European 
Policy Network on Education of Children and Young People with  a Migrant back-
ground”

Payoke was actief betrokken in een project van IOM/UNODC/EXIT “ Enhancing 
multi-stakeholder co-operation to fight human trafficking in countries of origin and 
destination”. Deelnemers voor België: Payoke, Federale Politie en het Parket van Brus-
sel, de andere landen waren  Duitsland, Frankrijk , UK, Oostenrijk, Zwitserland en 
Nigeria. Het werkbezoek aan Nigeria was zeer nuttig alsook aan Payoke met de ganse 
delegatie.

Payoke was actief betrokken bij de 5th EU Anti-Trafficking Day in Warshaw op 18 
oktober georganiseerd door FRONTEX en de EC/Home THB unit, waar we spreker 
waren in de Workshop: “Preventie”

Payoke kreeg de goedkeuring van de Europese Commissie om te starten in 2011 met 
een project dat verscheidene Europese landen doet samenwerken:

ISEC-Project ( Programme Prevention of and Fight Against Crime  HOME/2010/ISEC) 
met als titel: “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”, 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, worden de krachten gebundeld van 
verschillende sectoren. (universiteiten, ziekenhuizen, NGO’s, politie) om data te ver-
zamelen, te delen en te analyseren zodat belangrijke tekorten in kaart gebracht kun-
nen worden. 

Deze gegevens worden verwerkt in een ‘manual’ met als doel mensen in het veld spe-
cifiek op te leiden. Implementatie van dit project is dan ook cruciaal in het bestrijden 
van de mensenhandel en wordt in elk land apart geëvalueerd. 

Hulpverleners, politie en grenswachters krijgen inzicht in de specifieke noden en be-
hoeftes van slachtoffers door het bijschaven van hun kennis betreffende deze proble-
matiek.  

Het ontwikkelen van dit trainingsprogramma optimaliseert de bescherming en on-
dersteuning van slachtoffers zodat zij beter geholpen kunnen worden.

De resultaten van dit project zullen in het jaarverslag van 2013 opgenomen worden.
 

� PAYOKE INTERNATIONAAL
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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
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