VOORWOORD
Het jaar van de twijfel.
Terwijl ons 30-jarig bestaan aan de einder begon te dagen, wat in wezen een feestelijke
gebeurtenis is, werd 2016 toch een onverwacht prangend jaar. Dat er geen zekerheden
zijn, daar hadden wij ons lang geleden al bij neergelegd en de jaarlijkse smeekbede
voor middelen behoorde, alle wetgeving ten spijt, al van in den beginne tot één van
onze jaarlijkse taken. Maar telkens kwam het goed, maar de donkere wolken begonnen te komen.
Zelden zijn we zo geconfronteerd met de beperkingen van ons bestaan wanneer de
middelen, dreigen uit te blijven. Terzelfdertijd zijn we net zo goed geconfronteerd
met onze noodzaak als wettelijk kettingpartner in de strijd tegen mensenhandel. Het
Belgisch model waar we zo trots op zijn, houdt de facto op te bestaan als de centra die
instaan voor de opvang en begeleiding van slachtoffers operationeel worden lamgelegd. Precies wanneer niet alleen in Europa, maar ook mondiaal, de problematiek die
wij sinds 1987 onder de aandacht willen brengen, eindelijk ernstig wordt genomen,
zien we onze eigen toekomst en de toekomst van de strijd tegen mensenhandel in
België, met grote onzekerheid tegemoet. Het kan verkeren.
Dit alles heeft onze overtuiging en enthousiasme echter niet aan banden gelegd. Ondanks het feit dat onze noodzaak in België in vraag wordt gesteld blijven wij in Europa
en de wereld een veelgevraagd expert en autoriteit op colloquia, conferenties en projecten allerhande in het kader van de strijd tegen mensenhandel. Onze internationale
aanwezigheid is niet afgenomen in het afgelopen jaar, integendeel. Eens te meer, het
kan verkeren.
Maar er waren ook positieve evoluties.
Dit jaar mocht ik (Patsy) de Benelux-prijs in ontvangst nemen voor mijn werk als
mensenrechtenactiviste en oprichtster van Payoke.
De loverboy modus operandi die wij al sinds begin de jaren 90 hebben gedetecteerd
heeft in het afgelopen jaar zijn weg gevonden naar de media en de bestuurlijke organisaties. In navolging daarvan werd een stuurgroep in Vlaanderen opgericht om dit
probleem aan te pakken. Daar maken wij uiteraard deel van uit.
Reeds enkele jaren is Payoke druk bezig op educatief vlak: er worden voordrachten in
scholen gegeven, scholen komen op bezoek, we zijn actief in het Sirius netwerk enz.
Dit afgelopen jaar schakelden we een tandje hoger en nodigden we een CLB van het
Antwerps Stedelijk Onderwijs uit. Dit om ons wederzijds te verzekeren van een verPAYOKE JAARVERSLAG 2016



dere samenwerking over de loverboyproblematiek in het bijzonder.
Payoke is lid van de AV van de vzw Sirius, vroeger een Europees project, nu een vzw
die zich als doel gesteld heeft een netwerk te creëren rond educatie van kinderen en
adolescenten met een migratieachtergrond. Dit is een project dat Jan, onze voorzitter,
voor zijn rekening neemt.
2016 is ook het jaar dat we lid zijn geworden van het EU Civil Society Platform against
Trafficking in Human Beings. Meer daarover in het hoofdstuk Payoke internationaal.

INHOUD

Ook de Benelux-intentieverklaring tot samenwerking in het kader van de strijd tegen
mensenhandel zag dit jaar het licht. Iets waar wij bijzonder blij om zijn omdat een
dergelijke samenwerking na verloop van tijd de mogelijkheid schept om slachtoffers
binnen de Benelux op te vangen zonder verlies van rechten.
Verder rest ons nog de prettige taak iedereen die het afgelopen jaar bijdroeg tot onze
werking te bedanken. We durven er dan ook op te hopen dat zij dit in de toekomst
zullen blijven doen: alle partners, vrijwilligers, studenten, de Raad van Bestuur, de
Algemene Vergadering en “last but not least”, de leden van het team voor de prachtige
samenwerking die wij dit jaar weer mochten ervaren.
Rest ons nog een bijzonder woord van dank te richten aan alle instanties die ons
weer in staat stelden ons werk te doen: Stad Antwerpen, Nationale Loterij, de Europese Commissie, het Federaal Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, het Vlaams
Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie, Netwerk Hulpverlening Mensenhandel, de Europese Commissie DG Home, de Universiteit Antwerpen Faculteit
Economische Wetenschappen, Soroptimist International, CEIPA vzw, lokale en federale politiediensten, parketten, CAW Antwerpen, sociale diensten, OCMW’s, vzw
Stromen, vzw De Hefboom, vzw Aqua, het Federaal Migratiecentrum en individuele
sponsors.
Patsy Sörensen		
Directeur		



Jan Broers
Voorzitter
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Wat doen wij/Hoe en wat:

1. OPDRACHT VAN PAYOKE
Onze missie:
“De opvang en begeleiding van alle slachtoffers van mensenhandel”.
Onze visie:
“Een wereld zonder slavernij waar eenieder het recht en de mogelijkheden heeft een
menswaardig bestaan op te bouwen”.
Onze doelstellingen:
1. Slachtoffers re-integreren als volwaardige individuen in onze samenleving of in de
samenleving van herkomst.
2. De verantwoordelijken (daders/criminele organisaties) nationaal en internationaal
bestrijden, in samenwerking met slachtoffers, politie en justitie.
3. De problematiek en de bronnen van mensenhandel in al haar verschijningsvormen
kenbaar maken doorheen alle geledingen van onze samenleving, nationaal en internationaal.

1) Informatie verstrekken: de mensen die zich bij Payoke aanmelden, krijgen informatie omtrent de specifieke kenmerken, voorwaarden en stappen van de wettelijk vastgelegde bijstandsprocedure voor slachtoffers van mensenhandel in België.
2) Juridisch administratieve begeleiding: de mensen worden ondersteund en geadviseerd i.v.m. juridische vragen. Payoke zet samen met de slachtoffers de nodige stappen
bij politie, justitie en vreemdelingenzaken, opdat zij kunnen genieten van de bijzondere bijstandsprocedure voor slachtoffers van mensenhandel en de nodige verblijfsdocumenten verkrijgen.
3) Psychosociale begeleiding: deze gebeurt hetzij residentieel voor slachtoffers die in
het opvanghuis verblijven, hetzij ambulant voor die slachtoffers die elders, op zelfstandige basis, wonen. Bij deze begeleiding krijgen de slachtoffers ondersteuning bij
de verwerking van de trauma’s opgelopen tijdens de periode van uitbuiting en ondersteuning bij het uittekenen van een realistisch toekomstproject (hetzij in België,
hetzij in het land van herkomst). Er wordt samen gewerkt aan verschillende aspecten
(zoals woning, fysische en mentale gezondheid, opleiding, werk, taalcursus, familie,
sociaal netwerk) met het oog op een succesvolle integratie in de maatschappij.
Daarnaast doet Payoke ook aan sensibilisering naar het brede publiek en naar professionelen toe, om de problematiek van mensenhandel kenbaar te maken. Dit doet
Payoke via publicaties, actieve deelname aan nationale en internationale studiedagen,
het geven van vorming aan onderwijsinstellingen en eerstelijnsdiensten.
Payoke is 24u op 24u, 7 dagen op 7 telefonisch bereikbaar opdat iedere aanmelding
van een potentieel slachtoffer kan worden opgenomen en behandeld.

Het wettelijk kader:
1) Wet van 10 augustus 2005 tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de
versterking van de strijd tegen mensenhandel, mensensmokkel en tegen praktijken
van huisjesmelkers.
2) Wet van 15 september 2006 met betrekking tot de strijd tegen de mensenhandel en
de aflevering van verblijfstitels.
3) Omzendbrief van 26 september 2008 inzake de invoering van een multidisciplinaire
samenwerking met betrekking tot de slachtoffers van mensenhandel en/of bepaalde
zwaardere vormen van mensensmokkel.
4) Nationale actieplannen mensenhandel 2012-2014.
5) KB van 18 april 2013 inzake de erkenning van de centra gespecialiseerd in de opvang
en begeleiding van slachtoffers van mensenhandel en van bepaalde zwaardere vormen van mensensmokkel en inzake de erkenning om in rechte op te treden.
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2. ORGANIGRAM

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

ALGEMENE VERGADERING

RAAD VAN BESTUUR
5 leden

• Respect: De uitgangshouding van wederzijds respect wordt bewust door onze medewerkers uitgedragen. Wie respect geeft, zal respect ontvangen. Wij willen de mensen
die beroep op ons doen ten volle respecteren, ook in hun “anders” zijn.

DIRECTIE
2 VTE:
- Directeur
- Coördinator

-

2,50 VTE:
- Onderhoud

1 VTE:

projectmedewerker

• Vrijheid: Slachtoffers hebben de vrijheid om al dan niet op het aanbod van Payoke
in te gaan. We beschouwen hen als zelfstandige mensen die het vermogen tot zelfbepaling in zich dragen. Zelfbeschikkingsrecht brengt ook met zich mee dat we onze
cliënten actief op hun verantwoordelijkheden blijven aanspreken. Onze organisatie
realiseert zich echter wel dat de individuele vrijheid van onze cliënten wordt begrensd
door de wettelijke bepalingen voor het bekomen van het statuut “slachtoffer van mensenhandel” en door maatschappelijke regels, die nodig zijn om de samenwerking te
reguleren.

6,10 VTE:
- Team
Saralek

• Betrouwbaarheid: Bij Payoke willen we betrouwbaar omgaan met onze cliënten.
Slachtoffers van mensenhandel hebben vaak traumatische ervaringen in hun uitbuitingssituatie opgelopen en zijn vaak al het vertrouwen in mensen en hun omgeving
verloren. Door zich betrouwbaar op te stellen, willen onze medewerkers dit vertrouwen herstellen.
• Discretie: Elke Payoke-medewerker is gehouden aan het beroepsgeheim. Ook uit
respect wordt er zeer discreet omgegaan met cliënteninformatie. De cliënten kunnen er op rekenen dat er zorgvuldig wordt omgesprongen met het door hen gegeven
vertrouwen.
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• Openheid: Payoke wil op een open manier met haar cliënten communiceren over het
hulpverleningsproces. Dit draagt bij tot de betrouwbaarheid van de hulpverlening.
Slachtoffers weten waar ze aan toe zijn tijdens het hele verloop van de begeleiding.
Elke begeleider geeft duidelijkheid omtrent de werkwijzen die onze organisatie hanteert. De cliënten worden helder geïnformeerd over al de te volgen procedures.

4. PERSONEEL

• Dialoog: Om een goed contact op te bouwen met de cliënten is het van belang dat er
met hen gesprekken worden aangaan. Door de dialoog te voeren komen we te weten
wat voor begeleiding onze cliënten nodig hebben. Bij Payoke zien we het 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.

In 2016 kende Payoke vzw een personeelscapaciteit van 11,60 VTE.

• 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”.

Tot 2015 kreeg Payoke van de Vlaamse overheid - Departement Werk en Sociale Economie - een jaarlijkse premie voor de loonkost van het personeel met een gescostatuut.

1 VTE wordt jaarlijks gedetacheerd vanuit het CAW Antwerpen.

De Vlaamse Regering nam in 2015 het besluit de gescoprojecten te hervormen. Voor
Payoke bestaat deze hervorming uit het regulariseren van de gesco’s bij het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
Hierbij vallen alle gescovoorwaarden weg en ontvangt Payoke in 2016 slechts een subsidie ter waarde van 95% van de gescopremie en de RSZ-vermindering van 2014.
De loonkost van de medewerkers van Payoke in 2016 werd dus gefinancierd vanuit
de overheid; federaal (Nationale Loterij en FOD Werk/Gelijke kansen) en regionaal
(Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin).

10
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5. PROFIELEN

Ethiopië

1

1

Filipijnen

2

2

Ghana

2

Gr-Brittannië
Hongarije

3

India

5

Kameroen

Begeleidingen doorheen 2016

Marokko

We tellen 38 verschillende nationaliteiten. De top drie wordt aangevoerd door Nigeria
(35 slachtoffers), gevolgd door Marokko (18 slachtoffers), op de derde plaats Bulgarije
(13 slachtoffers) en op een gedeelde vierde plaats Hongarije en Egypte (8 slachtoffers)

Aantal begeleidingen per aard van uitbuiting
Nationaliteit

Economisch

Seksueel

Afghanistan

6

Albanië

Bedelarij

Totaal
6

3

3

1

3

België

2

2

Brazilië

2

2

Algerije

12

Smokkel

2

Bulgarije

11

2

13

China

4

1

5

Congo

1

1

Egypte

8

8

Iran
Kroatië

4
1

5

8
5

Irak

Met dit hoofdstuk wensen we u een volledig overzicht te geven van onze cliënten en
hun profiel.
Slachtoffers blijven vaak meerdere jaren in begeleiding, daarom starten we met de
profielen van het totaal aantal cliënten die door onze dienst begeleid werden in 2016.
Hierna bekijken we de nieuw opgestarte begeleidingen om uiteindelijk te eindigen
met het aantal aanmeldingen of hulpvragen die we mochten behandelen.

In 2016 werden er in totaal 165 personen begeleid. Dit cijfer omvat zowel de 58 nieuw
opgestarte dossiers als de 107 die in 2016 nog steeds lopende waren. Tegenover 2015
(153 begeleidingen) zien we opnieuw een lichte stijging. De oorzaak hiervan is gelegen
in het feit dat er een groot aantal nieuwe dossiers werden opgestart, zowel in 2015 als
in 2016.

2
1

1

4

4

2

3

3

3

1

1

1

Liberia

1

18

18

Namibië

1

1

Nepal

2

2

Nigeria

33

Oekraïne
Pakistan

2

35

3

4

1
1

Palestina

1

1

Portugal

1

Roemenië

4

Rusland

1
1

2

1

1

7
1

Servië

1

1

Slowakije

1

1

Somalië

1

Spanje

2

Syrië

1

Thailand
Tunesië

1
2

1

2

7

7

1

Turkije

2

TOTAAL

76

1
67

21

1

3

1

165
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Opgestarte begeleidingen doorheen 2016

Irak

Zoals daarnet vermeld, werden er 58 nieuwe dossiers opgestart in 2016. In vergelijking
met vorig jaar zien we dat dit aantal gelijk blijft. Dit relatief hoge cijfer is te wijten
aan een correcte en accurate doorverwijzing door onze partners. Samenwerking blijkt
en blijft de sleutel tot een goede detectie van slachtoffers mensenhandel en mensensmokkel met verzwarende omstandigheden.

België
Bulgarije
India

Opnames per doorverwijzer in 2016
AANMELDENDE INSTANTIE

AANTAL

Federale gerechtelijke politie

19

Slachtoffer zelf

12

Privépersoon

7

Lokale politie

6

Sociale sector

5

Sector asiel

3

Diplomatieke sector

3

Gespecialiseerd onthaalcentrum

1

Parket

1

Sector minderjarigen

1

TOTAAL

M

V

M

M

Marokko

5

1

Hongarije

3

14

4

2
2

1

2

2
1

1

China

1

1

Groot-Brittannië

1

1

1

1
1

1

1

1

Slowakije

1

TOTAAL

17

1
3

0

33

0

1

4

0

58

Van de 58 personen waarvoor we de procedure mensenhandel hebben opgestart, waren er 4 minderjarig wanneer ze bij ons terechtkwamen.
Alle minderjarigen hebben de Nigeriaanse nationaliteit.

Uitbuiting
bedelarij

Egypte

2

Minderjarigen

Seksuele
uitbuiting

Thailand

2
1

Servië

Econom.
uitbuiting

16

2

Albanië

Portugal

Aard van uitbuiting per nationaliteit van opgestarte begeleidingen in 2016

Nigeria

2
1

Palestina

58

V

1

Roemenië
Spanje

4

4

V

Smokkel
verzw. oms
M

V

Tot.
16
6

3

6

5

5
4

Aanmeldingen
In 2016 hebben we 301 aanmeldingen behandeld. Aanmeldingen zijn hulpvragen die
we mogen ontvangen via telefoon, e-mail, persoonlijk contact, enz. Uiteraard bevatten niet al deze hulpvragen (voldoende) elementen mensenhandel. Wanneer de
mogelijkheid bestaat om een dossier mensenhandel op te starten zullen we hiervoor
steeds de nodige stappen zetten. Wanneer de problematiek niet gerelateerd is aan
mensenhandel, het slachtoffer te veel angst heeft om de stap naar justitie te zetten of
het verhaal van het slachtoffer onvoldoende aantoonbare elementen mensenhandel
bevat, proberen we zo accuraat mogelijk door te verwijzen naar sociale organisaties
of instanties.
Het feit dat er jaarlijks meer aanmeldingen worden geregistreerd, wijst erop dat meer
mensen de weg vinden naar onze organisatie. Door vorming en sensibilisering, maken
we mensen bewust van mensenhandel en van het bestaan van onze organisatie.
PAYOKE JAARVERSLAG 2016
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De aanmeldingen kwamen uit verschillende hoeken:
AANMELDENDE INSTANTIE

In 2016 gaven we 25 van de 301 aanmeldingen (ongeveer 8,5 procent) de kwalificatie
loverboy.
Voor 6 van de 25 aanmeldingen werd er uiteindelijk een dossier opgestart.
Het aantal Belgische slachtoffers is opvallend hoog bij deze groep. Al is er maar een
klein percentage van hen waarvoor uiteindelijk een dossier werd opgestart (2 van de
16).

AANTAL

Privépersoon

53

Sociale sector

52

Federale gerechtelijke politie

50

Slachtoffer zelf

43

Sector asiel

23

Diplomatieke sector

21

Lokale politie

17

Sector minderjarigen

13

Medische sector

9

Gespecialiseerd onthaalcentrum

6

Onbekend

6

Juridische sector

4

Inspectiedienst

3

Parket

1

Het zijn vaak familieleden, vrienden of sociale organisaties die deze personen bij ons
aanmelden. We proberen onze expertise naar de aanmelder over te brengen. Maar om
uiteindelijk een dossier mensenhandel en een begeleiding te kunnen opstarten, moet
het slachtoffer zichzelf zien als een slachtoffer en dan nog de stap kunnen, willen en
durven zetten naar een justitiële samenwerking. Wij kunnen enkel erkende slachtoffers mensenhandel opvangen en begeleiden. Deze erkenning kan alleen maar gegeven
worden door de procureur die dit doet op basis van de verklaringen die het slachtoffer
hieromtrent heeft afgelegd.
Wij zijn vragende partij voor een open samenwerking tussen de verschillende actoren
waarbij wij de nodige ondersteuning (administratief, juridisch, psychosociaal en medisch) kunnen bieden aan de slachtoffers die als dusdanig erkend willen én kunnen
worden door de bevoegde magistraat.
We zijn er ons echter van bewust dat er een grote discrepantie bestaat tussen het aantal slachtoffers die op de voorgrond treden en het aantal werkelijke slachtoffers.
Een registratiesysteem waar alle (zachte) informatie kan opgeslagen worden, is dan
ook voor ons een ‘must’. Enkel en alleen op deze manier kunnen de loverboys en hun
slachtoffers op grote schaal geregistreerd en gedetecteerd worden.

Loverboys
Daar er vanuit Payoke een grote aandacht is voor de problematiek m.b.t. loverboys
passen we een accurate registratie toe van het aantal aanmeldingen waarbij er indicatoren in de richting wijzen van deze materie.

Aanmeldingen slachtoffers loverboy
Tanzania

1

Palestina

1

Marokko

1

Bulgarije

1

Albanië

1

Onbekend

2

Hongarije

2

België

16

In navolging van deze problematiek en in het bijzonder omdat veel slachtoffers van
loverboys minderjarig zijn is Payoke in het afgelopen jaar bijzonder actief geweest in
de voorbereiding van een reëel beleid om “de loverboymethode” efficiënt en multidisciplinair aan te pakken. In juni ’16 ging er een studiedag en persconferentie door met
alle actoren (parket, jeugdwelzijn …) in Antwerpen waar Payoke de moeilijkheden
rond opvang en begeleiding te berde bracht. We maakten toen ook al deel uit van
de werkgroep Loverboys/Tienerpooiers Antwerpen. Tenslotte zijn wij ook lid van de
“Stuurgroep Tienerpooiers” onder auspiciën van het Vlaams Departement Welzijn en
het Federaal Departement Justitie. Deze richt zich in het bijzonder op de optimalisering van de samenwerking tussen de centra voor jongerenopvang (minderjarigen),
de centra voor opvang van slachtoffers van mensenhandel, het jeugdparket en de referentiemagistraten mensenhandel.

16
0
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1

We hebben al geruime tijd het thema opgenomen in de vormingen die we geven.
Het grootste deel van ons publiek bestaat uit studenten. Door deze vormingen worden
ze alert gemaakt voor de gevaren inclusief signalen van de daders en slachtoffers van
dit misdrijf. Mogelijk kunnen ze met de verkregen informatie ooit een verontrustende
situatie aankaarten of voorkomen.

20
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Sensibiliseringscampagne: mensen zijn niet te koop

6. VORMING EN SENSIBILISERING
Payoke staat niet alleen in voor de opvang en begeleiding van individuele slachtoffers,
het is ook onze opdracht mee te werken aan de strijd tegen mensenhandel. Aan deze
opdracht geven we onder meer vorm via vorming en sensibilisering. Vormingssessies
en sensibiliseringscampagnes zijn belangrijk daar ze resulteren in een betere kennis
van de problematiek mensenhandel en omdat ze bijdragen tot een betere detectie,
identificatie en doorverwijzing van potentiële slachtoffers.
Het stijgend aantal aanmeldingen is een indicator om voorzichtig te kunnen stellen
dat we slagen in dit opzet. Meer en meer mensen vinden de weg naar Payoke.
In 2016 hebben we aan ongeveer 1520 personen vorming kunnen geven over mensenhandel, onze werking en het Belgisch multidisciplinair model in de aanpak tegen
mensenhandel. De groepen waaraan we deze vormingen mochten voorstellen zijn van
diverse aard. Het gaat zowel om studenten rechten, criminologie en maatschappelijk
werk van de Universiteit Antwerpen, KU Leuven, Vrije Universiteit Brussel en Thomas
More Hogeschool als om medewerkers van politiediensten, Stadsdiensten, Fedasil en
Rode Kruis Opvangcentra. Verder worden er tal van vormingen gegeven aan sociaal
assistenten van diverse sociale organisaties, mensen uit de medische sector of leden
van diverse serviceclubs.

In 2015 ging deze campagne van start in samenwerking met Spindokter, specialist in
creatief-strategische communicatie en met financiering van de Stad Antwerpen.
De gehele campagne is gestoeld op de slogan “Mensen zijn niet te koop”. Er werd gevraagd aan bekende Vlamingen om zich te laten fotograferen met een (tijdelijke) tattoo in de nek. De tattoo omvat een barcode met als onderschrift “Mensen zijn niet
te koop”. De foto’s van de bekende Vlamingen werden online en op straat verspreid.
Hiernaast werden de tattoos aangeboden tijdens vormingen - er werd een aangepaste
vorming opgesteld - en werd er specifiek voor de campagne een website gelanceerd;
www.strijdtegenmensenhandel.be.
De campagne had als doel om de jarenlange expertise van Payoke en Antwerpen te
expliciteren, fondsen te werven voor de werking én de Antwerpenaar te sensibiliseren
door hem attent te maken op de verschillende gezichten van mensenhandel. Op 18
oktober 2017 “De internationale dag tegen mensenhandel” is er bovendien een actie
doorgegaan in het Centraal Station van Antwerpen in samenwerking met studenten
van het Stedelijk Lyceum “Cadix” in Antwerpen waar hetzelfde thema en middelen
werden gehanteerd om reizigers attent te maken op de problematiek.
We hoopten deze campagne in 2016 te kunnen herhalen en i.s.m. Pag-Asa en Sürya
een meer nationaal karakter te kunnen geven, maar helaas werden hier de financiële
middelen niet voor gevonden. Payoke kon echter doorheen 2016 wél het opgeleverde
beeldmateriaal gebruiken in tal van vormingen.

Hiernaast hebben we in 2016 ook 3 studentes begeleid doorheen hun stage. Elk liepen
ze meer dan 400 uur stage bij onze dienst.

Verspreiden van de nieuwe Payoke film
Samen met documentairemaker Alexander Decommere, de faculteit Geneeskunde en
Gezondheidswetenschappen en studenten van de faculteit Toegepaste Economische
Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen werd er een sensibiliseringsfilm ontwikkeld.
Deze film wordt zoveel mogelijk verspreid en gebruikt tijdens vormingen.
Bepaalde beelden uit deze film werden in 2016 eveneens gebruikt tijdens diverse campagnes en publicaties van Payoke.
De film en de gebruikte beelden zijn zeer krachtig en zullen in de toekomst ook verder
gebruikt worden voor allerhande doeleinden.
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rechtbank wegens mensenhandel maar enkel verder te willen vervolgen voor het overtreden van sociale wetten.

7. JURIDISCH ADMINISTRATIEF

Markante uitspraken
Vonnis correctionele rechtbank Oost-Vlaanderen afdeling Dendermonde van
11 oktober 2016

In 2016 waren er in totaal 165 mensen in begeleiding waarvan we er 153 juridisch begeleid hebben. Van de overige 12 was hun juridische begeleiding reeds afgerond in 2015,
maar werden op administratief of psychosociaal vlak nog verder begeleid in 2016.

Dit is een zaak van seksuele exploitatie in een Thais massagesalon. Men heeft geprobeerd om het hele netwerk “op te rollen” gaande van de rekruteerders, de mensen die
de meisjes overbrachten tot de uitbaters van het salon, de manager van het salon en
de betrokken advocaat en boekhouder. Dit is ook de belangrijkste reden waarom het
dossier zolang heeft aangesleept.

Van de 153 personen besloot ook 1 persoon om geen verklaring af te leggen bij de politie of inspectiedienst. Dit betekent echter niet dat er 153 juridische dossiers lopende
waren. Bij 1 juridisch dossier kunnen meerdere slachtoffers betrokken zijn.

2 slachtoffers en Myria stelden zich burgerlijke partij. Payoke had zich initieel ook
burgerlijke partij gesteld maar door financiële problemen hebben we ons moeten terugtrekken.

Het gaat in het totaal om 129 dossiers in 9 verschillende gerechtelijke arrondissementen, in verschillende stadia van het juridisch onderzoek, gaande van een eerste verklaring tot uitvoering van het vonnis.

20 beklaagden moesten zich verantwoorden voor de rechtbank. 11 slachtoffers heeft
men kunnen identificeren, maar waarschijnlijk waren het er nog veel meer.

1. Juridische begeleiding

In 2016 werden er 23 uitspraken gedaan door de verschillende rechtbanken. Er waren
11 uitspraken in zaken van seksuele exploitatie, 7 in zaken van economische exploitatie
en 5 zaken van mensensmokkel met verzwarende omstandigheden.
In 1 zaak werd zowel de zaak behandeld voor de correctionele rechtbank als voor het
hof van beroep. Dit resulteerde in een zwaardere straf voor de beklaagde.
In 12 zaken werd het dossier geseponeerd omwille van verschillende redenen. De
meest voorkomende redenen zijn: dader onbekend en onvoldoende bewijzen. Met dit
laatste wordt bedoeld dat er niet genoeg bewijzen kunnen gevonden worden om de
verklaring van het slachtoffer te bewijzen met objectieve elementen. In deze dossiers
is het dan meestal het woord van het slachtoffer tegen het woord van de uitbuiter. De
zaak kan dan niet voor de rechtbank worden gebracht.
In 3 zaken besloot de raadkamer het dossier geheel of gedeeltelijk buitenvervolging
te stellen.
In 2 zaken ging het om een onderzoek dat lopende was bij de onderzoeksrechter, maar
waar niet genoeg objectieve bewijzen konden gevonden worden waardoor de raadkamer zich genoodzaakt zag het dossier buiten vervolging te stellen. In de praktijk
betekent dit dat als er geen nieuwe bewijzen worden gevonden de uitbuiter nooit meer
vervolgd kan worden voor die feiten.
In de derde zaak besloot de raadkamer niet door te verwijzen naar de correctionele
20

De beklaagden werden vervolgd voor mensenhandel - seksuele exploitatie met verzwarende omstandigheden, het houden van een huis van ontucht, het vormen van
een criminele organisatie, huisjesmelkerij, verduistering, heling en poging tot oplichting. De zaak had 2 luiken: enerzijds mensenhandel en uitbuiting van prostitutie en
anderzijds een financieel onderzoek. De bespreking beperkt zich tot het luik mensenhandel en uitbuiting van prostitutie.
Via via vernam de politie van Wetteren in 2008 dat een Thais massagesalon eigenlijk een dekmantel was voor prostitutie. Er zouden tussen de 5 en 10 Thaise vrouwen
worden tewerkgesteld waarvan er maar 2 enkele uren ingeschreven zouden zijn. De
federale politie zal later vanuit Thailand de informatie krijgen dat de hoofdbeklaagde
daar was om meisjes te rekruteren, maar de hoofdbeklaagde zelf zegt in opdracht op
zakenreis te zijn geweest.
Men besluit dan om een onderzoek op te starten en alle betrokkenen te identificeren
en te zien wat hun rol was in dit hele gegeven. Het salon wordt geobserveerd en men
doet een administratieve controle om meer inzicht te krijgen over wat zich precies
afspeelt binnen de muren van het salon. Men ontdekt er 6 Thaise meisjes, waarvan 2
in een verborgen ruimte. Men ontdekt ook attributen die wezen op seksuele dienstverlening. Met 1 uitzondering bleken de vrouwen geen geldige verblijfsvergunning te
hebben. Ze hadden wel een regularisatieverzoek op zak, geregeld door eenzelfde advocaat.
Vanaf dat moment vermoeden de onderzoekers dat er een achterliggende organisatie
aan het werk is.
PAYOKE JAARVERSLAG 2016
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Na enige tijd herhaalt men de controle en er blijkt een nieuw meisje te zijn gearriveerd. Ze is op dezelfde manier als de andere meisjes naar België gekomen (met een
visum van een Scandinavisch land). De meisjes waren ondertussen illegaal geworden
en werden overgebracht naar een gesloten centrum waar ze bezoek kregen van verschillende beklaagden.
De meisjes werden ook gehoord door de onderzoekers en daaruit bleek dat ze naar
België waren gekomen uit geldnood. Veelal waren ze de enige kostwinner van de familie. Ze werden allen op eenzelfde manier gerekruteerd, hun visum werd op eenzelfde
manier geregeld alsook hun reis. Allemaal vertelden ze gelijkaardige verhalen betreffende de gang van zaken in het salon.
De meisjes moesten € 15 000 terugbetalen voor hun overtocht., moesten € 50 per week
betalen voor de huur van hun kamer en € 30 per week voor eten. De uitbater van het
salon liet ze de ‘keuze” al dan niet seks te hebben met klanten, maar de meisjes hadden ‘schulden’ die moesten afbetaald worden en geen seks met klanten betekende ook
geen geld. Al hun verdiensten dienden ze dagelijks af te geven ter terugbetaling van
hun schuld. Een Thaise vrouw die er reeds werkzaam was, leidde de meisjes op. Bij het
durven weigeren van klanten werd er gedreigd hen terug te sturen naar Thailand.
Men had ook geprobeerd om voor hun verblijfsdocumenten te regelen op basis van
tewerkstelling maar dit lukte niet omdat de aanvraag reeds in Thailand diende te gebeuren. Ze lieten hen papieren tekenen om zelfstandig te worden. Om hen toch te regulariseren, heeft de organisatie een advocaat benaderd om een regularisatieverzoek
in te dienen. Hij kwam regelmatig ook “langs” in het salon.
Bij huiszoekingen werden o.a. geld, documenten met de vermelding van de daginkomsten van de meisjes, computers met mailverkeer naar Thailand (waarin meisjes
besteld werden) teruggevonden.
De rol van elke beklaagde wordt duidelijk: van de rekruteerders in Thailand tot de
uitbater van het salon, de manager en de medewerkers.
De rechtbank oordeelde dat de vrouwen seksueel uitgebuit werden in het salon. Ze
bevonden zich trouwens ook in een kwetsbare positie: ze waren arm in Thailand,
moesten een schuld afbetalen, waren illegaal, spraken enkel Thais en mochten geen
sociale contacten hebben buiten het salon, ze mochten niet alleen naar buiten.
3 beklaagden rekruteerden de vrouwen in Thailand om hen tewerk te stellen in het
buitenland. 2 onderhielden contacten met de hoofdbeklaagde in België en 1 regelde de
contacten met een Scandinavische ambassade voor het afleveren van een visum.
De hoofdbeklaagde heeft het salon met de hulp van 4 anderen uitgebaat. 2 beklaagden hebben het salon opgestart. 1 beklaagde stond in voor de dagelijkse werking en 1
beklaagde fungeerde als tussenpersoon wanneer de hoofdbeklaagde er niet was of in
het buitenland verbleef. Het salon wordt beschouwd als een huis van ontucht.
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Ook de tenlastelegging criminele organisatie werd weerhouden.
Verschillende beklaagden wierpen op dat de redelijke termijn werd geschonden, gezien deze zaak al 9 jaar hangende was. De rechtbank wierp op dat dit een zeer complex
dossier was en betrekking had op zwaarwichtige feiten die een doorgedreven onderzoek vergden. Maar na verder onderzoek bleek dat er toch een aantal vertragingsmomenten zaten in het dossier die niet toe te schrijven waren aan de beklaagden. De
rechtbank moest hiermee dan ook rekening houden.
De straffen in deze zaak vielen dan ook heel laag uit: van een simpele schuldigverklaring tot straffen met uitstel. Enkel de rekruteerders uit Thailand die verstek lieten
kregen een effectieve gevangenisstraf.
Beide slachtoffers kregen een schadevergoeding toegewezen van respectievelijk € 26
000 en € 16 850. De veroordeelden moesten hen ook een rechtsplegingsvergoeding
betalen.
De veroordeelden hebben geen beroep aangetekend maar hebben tot op heden ook
nog steeds geen euro van hun schadevergoeding betaald.
Vonnis correctionele rechtbank Antwerpen van 8 december 2016
Deze zaak gaat om een zaak mensensmokkel met verzwarende omstandigheden.
Als gevolg van de vluchtelingenstroom naar Europa door de onrust in Syrië en omliggende landen zijn er altijd mensen die profijt willen halen uit de miserie van anderen.
Dit vonnis is daar een goed voorbeeld van.
Via politionele inlichtingen kwam men de hoofdbeklaagde op het spoor. Na uitgebreid telefonieonderzoek kon men aantonen dat de hoofdbeklaagde en zijn vriendin,
samen met nog een persoon op verschillende momenten naar Oostenrijk waren gegaan om mensen op te pikken.
De politie kon een familie terugvinden in een asielcentrum in België. Het ging om een
man, zijn zwangere vrouw en hun 4 minderjarige kinderen. Zij hadden voor hun reis
Oostenrijk - België € 2700 betaald. De bedoeling was om bij de hoofdbeklaagde thuis
te verblijven, maar omdat ze met zovelen waren moest er een hotel worden gezocht.
Verder onderzoek bracht ook nog een andere familie aan het licht. Het gaat om een
vader, zijn meerderjarige zoon en hun neef. Ze werden door de hoofdbeklaagde en
zijn vriend, samen met nog een ander meerderjarig slachtoffer overgebracht van Oostenrijk naar België. Ze dienden elk € 800 te betalen voor deze rit. Ze werden ondergebracht in het appartement van de hoofdverdachte die hun documenten afnam in
afwachting van de afbetaling. Om zeker te zijn van die afbetaling werden ze bedreigd
(hun familie in het thuisland zou worden opgespoord en hun huizen zouden worden
afgebrand). Ze mochten het appartement ook niet verlaten. Per dag werd er van hen
verwacht een bedrag te betalen ter aflossing van hun schuld. Omdat dit op termijn
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niet meer lukte werden ze op straat gezet.
Het onderzoek toonde ook aan dat de (hoofd)beklaagden nogmaals 4 personen op
dezelfde manier hadden overgebracht. Deze konden echter niet geïdentificeerd worden.
Alle slachtoffers herkenden de 3 beklaagden op foto.
De hoofdbeklaagde en zijn vriendin ontkenden bij een eerste ondervraging de feiten,
maar kwamen daar later op terug. Ze legden gedeeltelijke bekentenissen af nadat ze
geconfronteerd werden met de bewijzen. De vriend van de hoofdbeklaagde ging direct over tot gedeeltelijke bekentenissen.
Op de zitting hebben ze niets betwist, buiten het feit dat zij er profijt hebben uitgehaald. Ze argumenteerden dat ze dit met goede intenties hadden gedaan en zich niet
bewust waren dat ze een misdrijf pleegden.
Een kanttekening die men hierbij kan maken is: een rit met de auto van Antwerpen
naar Wenen kost zelfs met veel verbeelding nooit € 32 000 ...
De rechtbank vond dan ook op basis van alle objectieve bewijzen inclusief de slachtofferverklaringen, dat de 3 beklaagden zich allen schuldig hadden gemaakt aan feiten
mensensmokkel met verzwarende omstandigheden.
De hoofdbeklaagde werd veroordeeld tot 2 jaar met uitstel, zijn vriendin tot 6 maanden met uitstel en de vriend tot 150 uur werkstraf.
De 2 slachtoffers die zich burgerlijke partij stelden kregen beiden een schadevergoeding van € 1050 toegewezen.
Er werd geen beroep aangetekend tegen deze beslissing, de slachtoffers hebben nog
niets van hun schadevergoeding ontvangen en 1 van de slachtoffers heeft ondertussen
al opnieuw bedreigingen gekregen van hoofdbeklaagde.

3 personen besloten vrijwillig terug te keren naar hun land van herkomst. Deze terugkeer werd georganiseerd in samenwerking met de Internationale Organisatie voor
Migratie (IOM).
Doorverwezen naar ander centrum
Vrijwillige terugkeer

1


Juridisch afgerond

6

Psychosociaal afgerond



Regularisatie
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Stopzetting
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In 2016 hebben we 6 begeleidingen, die enkel nog juridisch liepen, totaal afgerond.
In deze zaken werd de regularisatie eerder toegekend op basis van het vonnis uitgesproken door de correctionele rechtbank. Na een regularisatie in toepassing van
het beschermingsstatuut, kan een zaak mensenhandel immers nog verder behandeld
worden voor het hof van beroep en eventueel het Hof van Cassatie. Na een definitieve uitspraak wordt bekeken of deze beslissing uitgevoerd kan worden, waardoor
het slachtoffer de toegewezen schadevergoeding kan krijgen.
Voor 7 personen, die reeds in 2015 geregulariseerd werden op basis van een asielprocedure, werd in 2016 de psychosociale begeleiding totaal afgerond. Om hun zelfredzaamheid te bevorderen werden deze 7 personen doorverwezen naar een andere sociale organisatie.
In het oog springt het groot aantal slachtoffers die in 2016 (22) werden geregulariseerd. Het gaat om regularisaties in de volgende situaties:

2. Administratieve begeleiding
In dit hoofdstuk heeft de administratieve begeleiding louter betrekking op de aanvraag en verlenging van verblijfsdocumenten bij de Dienst Vreemdelingenzaken, bureau MINTEH, in het kader van de bijzondere beschermingsprocedure voor slachtoffers van mensenhandel en mensensmokkel met verzwarende omstandigheden.
In 2016 werden in totaal 63 begeleidingen volledig afgerond.

Erkend in asielprocedure

1 persoon werd overgenomen door één van de andere gespecialiseerde opvangcentra,
waar de begeleiding, inclusief de opvolging van de administratieve verblijfsprocedure
werd verder gezet.

Procedure slachtoffer mensenhandel
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Stop procedure

1
2
1
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1 persoon kreeg verblijfsdocumenten in het kader van de asielprocedure.
2 cliënten werden geregulariseerd via de “stopprocedure”. De stopprocedure kan aangevraagd worden voor slachtoffers die minstens 2 jaar in begeleiding zijn bij een gespecialiseerd centrum en wanneer hun klacht zonder gevolg wordt geklasseerd. DVZ
houdt bij de beoordeling van deze regularisatieaanvraag rekening met de graad van
integratie van het slachtoffer.
19 cliënten werden geregulariseerd in toepassing van het beschermingsstatuut voor
slachtoffers van mensenhandel en/of mensensmokkel met verzwarende omstandigheden.
Verder werd de begeleiding van 24 cliënten stopgezet, redenen zie onderstaande tabel. Deze cliënten verloren dus hun tijdelijke verblijfsdocumenten in het kader van
het slachtofferstatuut.

Mensenhandel niet weerhouden

1

Weigering DVZ

2

Buitenvervolgingstelling (201-2016)



Overtreden van de
Begeleidingsovereenkomst



Persoon wenste geen begeleiding meer



Vertrokken MOB
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De verplichte activiteiten zijn:
*Nederlandse les;
bevordert snellere integratie en verhoogt de kansen op alle vlakken.

8. RESIDENTIËLE BEGELEIDING
In 2016 werden 52 slachtoffers van mensenhandel begeleid in het residentiële opvanghuis Asmodee: 35 vrouwen, 12 mannen en 5 kinderen. De cliënten die in het opvanghuis verblijven, worden naar Asmodee doorverwezen door Payoke.
In Asmodee zijn er twee leefgroepen: een kleine voor 4 personen en een grote voor
9 personen. Mannelijke en vrouwelijke cliënten worden gescheiden opgevangen en
beide leefgroepen worden ingevuld door mannen of vrouwen, volgens de noden en
de beschikbare plaatsen. Indien nodig of wenselijk is er de mogelijkheid om een klein
gezin op te vangen.
De soepele samenwerking en gedachtengang tussen Payoke en Asmodee leidt tot een
optimaal gebruik van de beschikbare bedden. De cliënten die in Asmodee verblijven
hebben een aantal specifieke hulpvragen, namelijk:
• Veiligheid; geheim adres, ondersteuning in hun nieuwe zoektocht binnen de nieuwe
Antwerpse context en alle vragen die dit met zich meebrengt.
• Vertrouwd worden met de normen en waarden die in onze maatschappij gangbaar
zijn.
• Ondersteuning krijgen bij het verwerken van traumatische ervaringen en tot rust
komen.
• Begeleiding op maat met aandacht voor de ontwikkeling van sociale vaardigheden.
• Zelfstandigheid bevorderen.
• Kwaliteiten terug in kaart brengen.
• Activering; na een initiële korte rustperiode bij binnenkomst kiezen we ervoor om
actief samen stappen naar buiten te zetten om zo hun blik op onze maatschappij en
hun mogelijkheden hierin te verruimen.
Om zo goed mogelijk te beantwoorden aan deze hulpvragen wordt er veel aandacht
besteed aan de individuele begeleiding van de cliënten en aan hun integratie in onze
maatschappij. Dit gebeurt concreet door een wekelijks aanbod in Asmodee van Nederlandse lessen en andere activiteiten, op maat van de cliënten die in het opvanghuis
verblijven.
Ook in 2016 werd het bestaande aanbod van activiteiten en Nederlandse lessen opengesteld voor cliënten van Payoke die in het opvanghuis De Passant verblijven.
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*Activiteit;
activeert onze cliënten en maakt thema’s en kwaliteiten sneller zichtbaar en bespreekbaar.
* Groepsgesprek;
biedt een forum voor feedback in groep op de werking, elkaar … en faciliteert het samenleven en brengt pijnpunten en kwaliteiten duidelijk in beeld.
Tijdens schoolvakanties plannen we meestal 1 daguitstap per week (bv. Bobbejaanland, daguitstap naar de zee, Technopolis …).
Daarnaast putten we uit een rijk netwerk om onze cliënten op geregelde tijdstippen
niet-verplichte culturele activiteiten aan te bieden. We denken hierbij aan Night of
the Proms, Cirque du Soleil, Zomer van Antwerpen, Sidi Larbi Cherkaoui …
Een van de terugkerende activiteiten in het verblijf van een slachtoffer mensenhandel
is het fotoproject. Hiervoor trekken we met onze bewoners de stad in. Gewapend met
een camera krijgen ze de opdracht om foto’s te nemen van de zaken die voor hen mooi,
speciaal, spannend, de moeite, bevreemdend … zijn. Tijdens de eerste maand van
hun verblijf doen we dit met hen in een voor hen bekende omgeving (bv. de buurt van
het Centraal Station), de tweede maand gaan we al iets verder - en iets meer uit hun
comfortzone (bv. Linkeroever, Berchem …).
De derde maand nemen de cliënten ons mee naar een plek die ze ons willen laten zien
en waar ze ook weer foto’s nemen. Een selectie van al hun foto’s zal in mei 2017 worden
tentoongesteld op onze volgende fototentoonstelling. Naast heel mooie foto’s is er
heel wat secundaire winst te rapen op dit vlak. Taal wordt op deze manier veel minder
een issue dan in het dagelijks leven, cliënten worden eventjes verheven tot artiesten
(professionals) en groeien hierdoor. Ook maakt het een heleboel lastige thema’s plotseling zoveel makkelijker bespreekbaar. Samen op weg in combinatie met cultuur: de
gedroomde combinatie.
Tijdens de Nederlandse lessen wordt er gewerkt aan de integratie en de zelfstandigheid van de cliënten. Omdat de cliënten van Payoke ook Nederlandse les via andere
organisaties kunnen volgen, bijvoorbeeld bij Elcker-Ik en Open School, is het de bedoeling dat ze tijdens de lessen in Asmodee een basispakket aangeboden krijgen dat
vertrekt vanuit hun eigen noden en hun eigen dagelijkse ervaringen.
Het doel van deze wekelijkse lessen is dat iedere cliënt na drie maanden een basisgesprek over de aangeboden thema’s in het Nederlands kan voeren.
De cliënten krijgen voldoende ruimte om de keuze van de thema’s te beïnvloeden en
om hun voorkeuren aan te geven. Het aangeboden pakket is zoveel mogelijk samengesteld op maat van de cliënten die op dat moment in het opvanghuis verblijven.
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Dit is een erg moeilijke opgave, daar de niveaus van onze cliënten niet enkel door
hun eigen scholing wordt bepaald (van analfabeet tot universitair), maar ook door
hun “ state of mind “ op het moment dat ze hier worden opgevangen. Niet iedereen
is in staat op alle momenten evenveel kennis op een goede manier te verwerken. De
Nederlandse les is een verplicht groepsaanbod dat individueel verder nog wordt opgevolgd.
De Nederlandse taal leeft bij onze cliënten. We trachten zo veel mogelijk in te spelen
op hun verschillende niveaus. Als de cliënten een gesprek in het Nederlands kunnen
voeren, kunnen zij meer greep krijgen op hun situatie, worden zij zich bewust van
hun eigen capaciteiten, ontwikkelen zij hun krachten en werken ze aan hun integratieproces.
In 2016 schakelden we ook enkele versnellingen hoger in het ontwikkelen en uittesten
van onze aangepaste methodiek toekomstoriëntatie. Het is op maat van onze cliënten
geschreven en is makkelijk bruikbaar door zowel de individuele begeleider van Payoke
als de begeleiding in Asmodee. We zijn hier in 2016 al mee begonnen en dit zal vanaf
2017 ingepland worden in het begeleidingstraject van elke bewoner.
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Dit zijn de taken die zij gedurende hun stage hebben waargenomen

9. PAYOKE INTERNATIONAAL
Wanneer je de profielen bekijkt van ons cliënteel is het logisch dat Payoke ook internationaal werkt . Het is belangrijk om op de hoogte te zijn wat er in de landen van
herkomst gebeurt én ook op de hoogte te zijn van de diverse culturen. Daarenboven
beschouwen we het als onze plicht om anderen bij te staan in de strijd tegen mensenhandel.
Het EC project RAVOT-EUR kwam ten einde maar de resultaten zijn terug te vinden
op http://www.ravot-eur.eu.
Dit was een samenwerking tussen Payoke, het Ministerie van Justitie Nederland en
het Ministerie van Binnenlandse Zaken Hongarije.
In het kader van het TACT project IOM hebben we het RAVOT-EUR project voorgesteld in Bratislava Slowakije en Marokko.
Ook werden we uitgenodigd om te spreken over het Belgisch model opvang slachtoffers mensenhandel (economische exploitatie) bij de UNODC Vienna en bij de “Conference of the States Parties to UNTOC in oktober 2016 n.a. v. de EU dag tegen mensenhandel.
Niet onbelangrijk was de ondertekening van de Benelux-intentieverklaring betreffende de Benelux-samenwerking inzake mensenhandel. Dit is een belangrijk document
omdat het een aanzet kan zijn om slachtoffers mensenhandel die uitgebuit werden in
een land buiten België ook dezelfde opvang en bescherming te kunnen bieden als de
slachtoffers van THB in België. Payoke was actief in alle vergaderingen en voorbereidingen tot deze ondertekening.
Patsy kreeg ook de Benelux-prijs voor haar werk als mensenrechtenactiviste en oprichtster van Payoke.
Stagiairs

- Onderzoek en analyse mensenhandel internationaal
- Redactioneel werk Engelstalige documenten
- Praktische ondersteuning van CEIPA, zusterorganisatie van Payoke, en medewerkers van het internationale luik van Payoke
- Vertegenwoordiging van Payoke op EU-THB bijeenkomsten
- Risicoanalyses maken i.s.m. slachtoffers in kader van re-integratie
- Ontwikkelen van interviews voor slachtoffers
- Updaten van website Payoke.
Samenwerking met de Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen
MVO project
Doelstellingen: een solide intern communicatieplan dat rekening houdt met de relevante structuren binnen Payoke en helpt om de samenhang en efficiëntie van de
communicatie te verbeteren tussen de verschillende branches.
Deelnemende studenten: Niels Willaert, Vince Van Walleghem, Sarah Daems.
TIB-project Master MPC
Doelstellingen: jongeren meer sensibiliseren omtrent de problematiek mensenhandel
en Payoke meer naambekendheid geven bij de jongere generatie, onder meer door de
aanwezigheid op sociale media te vergroten.
EU Civil Society Platform against THB
Payoke is afgelopen jaar lid geworden van dit internationale platform.
Dit is een samenwerking tussen Europese organisaties die van nabij in aanraking komen met mensenhandel en migratie. De taak van dit platform is het uitwisselen van
ideeën, en “best practices” om aanbevelingen te kunnen formuleren ter voorbereiding
van nieuwe EU Richtlijnen.
PHIT Approved project
Psychological Health Impact of THB for sexual exploitation on female victims. Consequences for stakeholders.
Institution; DG HOME
Applicant: University of Barcelona
Co-Applicants: Tilburg University, SICAR.cat, APRAMP, Proyecto Esperanza, Fier
Friesland, Departement of Interior of the Generalitat of Catalunya
Support Partner: Payoke

Meerdere studenten werkten in het kader van het uitwisselingsprogramma o.a. “EUCanada Study Tour and Internship Programme.
Twee Canadese studenten, Mackenzie A. Carr en Caroline Silvestri versterkten ons
team van mei tot december.
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