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VOORWOORD
Meer dan een verzameling cijfers is het jaarverslag vooral een uitnodiging om eens stil te staan, achterom te

kijken en te re�ecteren over het voorbije jaar, want 2020 was een bijzonder 33ste levensjaar voor Payoke.

Op vlak van de dagelijkse werking werd Payoke niet gespaard door de gevolgen van de COVID-19 pandemie.

De klassieke werkmethodes van de medewerkers konden niet doorgaan, de nabijheid die voor de slachtoffers

zo belangrijk is kon niet meer doorgaan en nieuwe werkmethodes moesten uitgedacht worden.

De Leguit bleef leeg, de medewerkers moesten noodgedwongen thuiswerken en dit terwijl mensenhandel niet

verdween, verre van zelfs. Het fenomeen zelf werd wel moeilijker zichtbaar en verdween nog meer in de

digitale wereld en andere meer obscure plaatsen.

Ondertussen was het voor Payoke op bestuurlijk vlak ook niet windstil en 2020 stond dan ook in het teken van

de noodzakelijke vernieuwing op dit vlak. Op 17 december resulteerde dat in een volledig vernieuwde

Algemene Vergadering en Bestuursorgaan en werden de nieuwe statuten aangenomen.

Het was duidelijk dat we verder vooruit moesten kijken en we besloten bijgevolg om professionele hulp in te

roepen om het nieuwe beleidsplan mee op te stellen. Tijdens de winter 2020-2021 werd er hard gewerkt aan

dit plan door een kernteam van medewerkers en bestuurders en dit onder de deskundige aansturing van

Strategies and Leaders. Het resultaat kwam er begin 2021.

Er zijn veel mensen van wie ik het noodzakelijk vind om hen te bedanken voor hun inzet in dit uitzonderlijke jaar.

In de eerste plaats wil ik de vele medewerkers van Payoke in de schijnwerper plaatsen, want jullie zijn erin

geslaagd om dit moeilijke jaar het hoofd boven water te houden, ik ben ontzettend trots op jullie werk en jullie

enthousiasme telkens ik jullie ontmoet.
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Ten tweede wil ik de overheden bedanken die zorgen voor onze �nanciering en ons zo in staat stellen de

slachtoffers van mensenhandel te kunnen helpen, in het bijzonder wens ik de Stad Antwerpen te danken voor

het ter beschikking stellen van onze lokalen en de renovatie die er binnenkort zal doorgaan. Onze lokalen

worden binnenkort volledig gerenoveerd en dit met respect voor de geschiedenis van het gebouw én het

comfort van onze medewerkers.

Ten derde wens ik alle bestuurders en leden van de algemene vergadering te danken om mee te gaan in dit

nieuwe avontuur voor de steun die jullie bieden, in het bijzonder Anton als klankbord bij het schrijven van de

nieuwe statuten.

Ten slotte wil ik Koenraad en Hadiel danken, jullie enthousiasme bij de begeleiding van het beleidsplan was de

wind die Payoke nodig had om opnieuw op te stijgen en de energie te vinden om er nog 33 jaar tegenaan te

gaan.

Hans De Ceuster

 Voorzitter
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Het we�elĳk kader:

Onze doelstellingen:

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.

Onze visie: 

2) Wet van 15 september 2006 met betrekking tot de strijd tegen de mensenhandel en de a�evering van

verblijfstitels.

4) Nationale actieplannen mensenhandel 2012-2014.

Onze missie:
DE OPDRACHT VAN PAYOKE

“De opvang en begeleiding van alle slachtoffers van mensenhandel”

“Een wereld zonder slavernij waar eenieder het recht en de mogelijkheden heeft een menswaardig bestaan op

te bouwen.”

Slachtoffers re-integreren als volwaardige individuen in onze samenleving of in de samenleving van herkomst.

De verantwoordelijken (daders / criminele organisaties) nationaal en internationaal bestrijden, in

samenwerking met slachtoffers, politie en Justitie.

De problematiek en de bronnen van mensenhandel in al haar verschijningsvormen kenbaar maken doorheen

alle geledingen van onze samenleving, nationaal en internationaal.

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.
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Wat doen wĳ / Hoe en wat

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.

1) Informatie verstrekken: de mensen die zich bij Payoke aanmelden krijgen informatie omtrent de speci�eke

kenmerken, voorwaarden en stappen van de wettelijk vastgelegde bijstandsprocedure voor slachtoffers van

mensenhandel in België.

2) Juridische en 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, etc.) 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 vormingen 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.
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- 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. 

- 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. 

-  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. 

-  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. 

 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. 

- : 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.

Veiligheid: 

Respect: 

Vrijheid:

Betrouwbaarheid:

-Discretie:

Openheid

DE KERNWAARDEN



Jaarverslag 2020

www.payoke.be

-  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 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”.

Dialoog:

Dynamisch evenwicht:

ORGANIGRAM
: OrganigramFiguur 1
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PERSONEEL

PROFIELEN
Met dit hoofdstuk wensen we u een volledig overzicht te geven van onze cliënten en hun pro�el. We maken

hierbij het onderscheid tussen de slachtoffers begeleid door team Saralek en team Tienerpooiers.

Bij onderstaande cijfergegevens is het belangrijk om te weten dat slachtoffers vaak meerdere jaren in

begeleiding blijven, daarom worden eerst de pro�elen van het totaal aantal cliënten die door onze dienst

begeleid werden in 2020 weergegeven. Hierna volgen de nieuw opgestarte begeleidingen om uiteindelijk te

eindigen met het aantal aanmeldingen of hulpvragen die we mochten behandelen.

In 2020 kende Payoke vzw een personeelscapaciteit van 14,66 VTE.

1 VTE wordt jaarlijks gedetacheerd vanuit het CAW Antwerpen.

De loonkost van de medewerkers van Payoke in 2019 werd ge�nancierd vanuit de overheid;

federaal (Nationale Loterij, FOD Werk, Arbeid en Sociaal Overleg en FOD Justitie) en regionaal (Departement

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Bovenstaande met uitzondering van het team tienerpooiers, hiervan wordt

de werking betaald door de Vlaamse overheid, meer bepaald door het departement opgroeien. Terwijl de

internationale projecten die op projectmatige basis worden ge�nancierd, veelal op basis van Europese steun.
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Tegenover 2019 zien we toch wel een kleine daling van het aantal lopende begeleidingen (van 106 naar 94,

maar vooral een aanzienlijke daling van de nieuw opgestarte dossiers (van 53 naar 36). De Coronaperiode

heeft een serieuze impact gehad op het aantal opgestarte begeleidingen.

Aantal begeleidingen per na�onaliteit
: Aantal begeleidingen per nationaliteitTabel 1

We tellen 28 verschillende nationaliteiten. De nationaliteiten die eruit springen zijn Nigeria (47 slachtoffers),

gevolgd door Marokko (24 slachtoffers).

In 2020 werden er in totaal 130 personen begeleid. Dit cijfer omvat zowel de 36 nieuw opgestarte dossiers als

de 94 overgedragen dossiers.

Begeleidingen doorheen 2020

Cijfers exclusief slachtoffers �enerpooiers
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Hier zien we dat er bijna evenveel slachtoffers seksuele uitbuiting als economische uitbuiting worden

begeleid. Slachtoffers van smokkel met verzwarende omstandigheden en gedwongen criminele feiten /

orgaanhandel komen veel minder voor.

Aantal begeleidingen per na�onaliteit en aard van uitbui�ng
: Aard van uitbuiting per nationaliteit van opgestarte begeleidingen in 2020Tabel 2
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Zoals eerder vermeld werden er 36 nieuwe dossier opgestart in 2020. Dit is een serieuze daling ten opzichte

van de 53 nieuwe opgestarte dossiers in 2020.

In onderstaande tabel kan u de opnames in 2020 per doorverwijzer terugvinden.

Aard van uitbuiting per nationaliteit van opgestarte begeleidingen in 2020

Opgestarte begeleidingen doorheen 2020

:  Opnames per doorverwijzer in 2020Tabel 3
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Aanmeldingen 2020
In 2020 heeft team Saralek 233 aanmeldingen ontvangen. Deze aanmeldingen zijn hulpvragen die in dit

Corona-jaar vooral telefonisch en per e-mail ontvingen. Het was een hele uitdaging om vanaf maart de

aanmeldingen telefonisch of per video call te behandelen, omwille van de Corona maatregelen. We merkten

dat een persoonlijk aanpak toch beter werkt tijdens dergelijke gesprekken. Na juni 2020 hebben we dan ook de

beslissing genomen om in uitzonderlijke gevallen fysische aanmeldingsgesprekken te organiseren. Uiteraard

gebeuren deze gesprekken in Corona-veilige omstandigheden.

:  Aard van uitbuiting per nationaliteit
van opgestarte begeleidingen in 2020
Tabel 4

Wat opvalt voor 2020 is dat er enkel begeleidingen werden opgestart voor slachtoffers economische en

seksuele uitbuiting, niet voor de andere vormen van uitbuiting. Nog steeds begeleiden we meer vrouwen (25)

dan mannen (11).
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Niet alle hulpvragen die we kregen waren hulpvragen omtrent mensenhandel en degenen die over

mensenhandel gingen bevatten niet altijd voldoende elementen om te kunnen besluiten dat we met

mensenhandel geconfronteerd werden. Wanneer de mogelijkheid bestond werden echter de nodige stappen

gezet om een dossier op te starten. Dit was niet altijd evident, gezien onze hele maatschappij een versnelling

trager schakelde en het soms moeilijk was om tijdig de nodige stappen te kunnen zetten. We denken toch wel

dat we hierin grotendeels geslaagd zijn.

Aanmeldingen

Voor dossiers waar er geen voldoende elementen waren en hulpvragen die we kregen, die niet gerelateerd

waren aan mensenhandel hebben we steeds zo goed mogelijk door te verwijzen naar relevante sociale

organisaties of andere instanties. Dit was ook niet zo evident, gezien velen van hen ook telewerkten. 

Cijfers van slachtoffers �enerpooiers
Het tienerpooierproject met Payoke als centraal meldpunt loopt ondertussen o�cieel sinds het begin van

2019.

Een aanmelding houdt in dat een persoon of entiteit ernstige vermoedens heeft dat een andere persoon

slachtoffer is van een tienerpooier. In theorie dient Payoke enkel te worden gecontacteerd in geval van

ernstige vermoedens, maar er zijn toch steeds enkele minder ernstige aanmeldingen.

Het aantal aanmeldingen is dit jaar verminderd (van 255 naar 233), wat zeker verklaard kan worden door de

Corona situatie. We blijven er echter werk van maken om zoveel mogelijk te sensibiliseren door vormingen te

geven en op andere manieren het publiek te bereiken zodat mensen de weg blijven vinden naar onze

organisatie. Bewustmaking van het probleem mensenhandel blijft noodzakelijk en we moeten hierop blijven

inzetten om de problematiek met de nodige ernst te blijven aanpakken.
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Doorheen het jaar 2020 ontving Payoke in
totaal 122 aanmeldingen van potentiële
slachtoffers van tienerpooiers. Hierbi j  is het
onder andere interessant om te zien hoe de
verschil lende leefti jden zich verhouden, zie
hieronder Tabel 5.

:  Tabel leefti jd aanmeldingenTabel 5

Het l i jkt ons ook steeds interessant om te
zien hoe de geografische spreiding van deze
aanmeldingen zich over Vlaanderen situeert.
In Tabel 6 vindt u hiervan een kort overzicht
terug.

:  Geografische spreiding
aanmeldingen
Tabel 6
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In Tabel 7 geven we een overzicht van de
aanmeldende instanties. Zo is het duideli jk
dat een  significant aandeel van de
aanmeldingen van binnen de instanties van
jeugdzorg komen. Dit valt op zi jn minst
deels te verklaren doordat we van in het
begin van het project sterk hebben ingezet
op  bi j  die instel l ingen.awareness

:  Overzicht aanmeldende instanties van mogeli jke slachtoffers tienerpooiersTabel 7
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: Tabel volledig overzicht aanmeldingenTabel 8

Een algemeen overzicht van wat er met de aanmeldingen potentiële slachtoffers tienerpooiers gebeurde in

2020 vindt u terug op de volgende pagina, onder Tabel 8.De opvallendste statistiek is dat er slechts 4 positieve

assessments werden gesteld. Wat veel minder is dan het jaar ervoor, en zelfs minder dan het enkel begin van

het volgende jaar 2021. De wisselvallige afspraken door het sluiten van instellingen en de beperkingen op

binnensmuurs afspreken zijn hiervoor belangrijke verklaringen.
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Payoke vindt het van wezenlijk belang dat we met zoveel mogelijk mensen in de samenleving dan ook ‘samen

staan’. Naast het opvangen en begeleiden van slachtoffers, voeren we deze strijd ook op het vlak van

informatie. Door vorming en sensibilisering wilt Payoke bij zoveel mogelijk mensen, studenten, professionelen,

(eerstelijns)organisaties en overheden de kennis verhogen over wat mensenhandel inhoudt en betekent. Een

verbetering van kennis in de problematiek mensenhandel bij zoveel mogelijk personen en instanties zorgt voor

een betere detectie, identi�catie en doorverwijzing van vermoedelijke slachtoffers. 

We zijn blij om te mogen stellen dat onze aanmeldingscijfers in 2020 geen al te grote deuk hebben gekregen.

Dit toont aan dat men nog steeds goed de weg naar ons vindt, zelfs in deze vreemde tijden.

Vormingen mensenhandel
In het bereik proberen we ons steeds te richten op personen, groepen en organisaties die relevant zijn voor

het aantreffen van vermoedelijke slachtoffers. Dit zijn bijvoorbeeld studenten, politiediensten, stadsdiensten,

medische sector, organisaties waarvan de doelgroep bestaat uit buitenlanders met een precair

verblijfsstatuut zoals Fedasil en Rode Kruis, enzoverder.

Door de moeilijke omstandigheden, die Covid-19 afdwingt, was 2020 geen gemakkelijk jaar om een grote groep

mensen te bereiken met vormingen. We zien dan ook een aanzienlijke daling in de vraag hiernaar en als gevolg

hiervan een daling in het aantal bereikte mensen via vormingen. Doorgaans werden deze via de digitale weg

gegeven. Af en toe werd er ter plaatse gegaan wanneer de ruimte en voorzieningen dit toelieten.

In 2020 hebben we aan ongeveer 350 personen vormingen gegeven over mensenhandel, het Belgisch

multidisciplinair model in de aanpak tegen mensenhandel en de werking van Payoke.

Zelfs in een wereld met Covid-19 maatregelen en wetten blijft mensenhandel jammer genoeg bestaan. De

strijd tegen slavernij en uitbuiting moet verder gevoerd worden. En dit kunnen we niet alleen.

VORMING EN SENSIBILISERING
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Sensibilisering
Aangezien dat mensenhandel een zeer verdoken problematiek is, maakt dit sensibilisering meer dan

noodzakelijk. Vermoedelijke slachtoffers leven doorgaans geïsoleerd en niet in verbinding met onze

samenleving. Door de Covid-19 maatregelen werden we gedwongen om (meer) van thuis uit te werken. Dit

zorgde ervoor dat 2020 een jaar is geworden met veel minder ogen op fysieke locaties en dus een kleinere

kans op detectie van slachtoffers. Dit zien we dan ook weerspiegeld in het cijfer van nieuwe opgestarte

begeleidingen in 2020.

Qua sensibilisatie lag het echter toch niet helemaal stil dit jaar. De directeur Klaus Vanhoutte nam voor het

tweede jaar op rij deel aan het zomersymposium van CCARHT met een presentatie over de loverboy-

methoden en speci�eke slachtofferhulp. Dit valt perfect binnen ons

We konden ook het ambassadeursprogramma herlanceren via een pagina op de nieuwe website en actie op

sociale media. We vonden daarnaast ook nieuwe betrokkenheid bij onze Young Ambassador Lotte van der

Taelen.

Vormingen �enerpooierproblema�ek
Bij iedere ernstige aanmelding wordt, indien nuttig geacht door onze begeleider, ook voorgesteld om een

vorming te geven. Gezien de Corona-maatregelen werd die door vele geïnteresseerden naar de toekomst

uitgesteld.

Doorheen dit jaar werden twaalf vormingen gehouden waarmee er om en bij de 170 personen werden bereikt.

Het grootste deel van de vormingen werd gegeven aan jeugdvoorzieningen maar we kregen ook de

mogelijkheid om de geesten van een politiezone en de balie te verrijken. Dit is een drastische daling ten

opzichte van het jaar ervoor, opnieuw heel makkelijk te verklaren door de eerder gegeven logische verklaring.
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Ook deze speci�eke vormingen blijven essentieel in de bestrijding van dit fenomeen, net zoals dit bij andere

vormen van mensenhandel van groot belang blijft.

Out Of Use
Met sensibilisering krijgen we een weider bereik en daardoor kunnen er kansen opduiken. Één van deze

kansen hebben wij te danken aan de organisatie ‘Out Of Use’.

Out Of Use biedt organisaties de mogelijkheid om hun ICT materiaal op een duurzame manier te recycleren.

Via hun ‘Share-IT’ programma heeft Out Of Use hulp geboden aan Payoke om de digitale kloof, van onze

slachtoffers in begeleiding, te overbruggen op een GDPR proof manier. 10 laptops werden geschonken aan

ons waar wij dankbaar gebruiken van kunnen maken om onze cliënten op weg te helpen. De digitale connectie

is zeer belangrijk voor hen om een nieuw en zelfstandig leven op te bouwen in België.

Campagnes
De jaarlijkse , uitgaande van de UNODC viel ook weer dit jaar op 30 juli, zoals dat ieder

jaar het geval is. Payoke nam uiteraard opnieuw deel aan deze sensibiliseringscampagne, waar opnieuw

verschillende prominente gebouwen binnen steden (Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent) blauw werden

opgelicht.

Blue Heart Campagne

Daarnaast organiseerden we in het kader van de Europese dag tegen mensenhandel (18 oktober) een

facebookcampagne “6 manieren om ons te vervoegen in de strijd tegen mensenhandel”.

https://www.unodc.org/blueheart/
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" " (Libes) is een tweejarig project (2019 tot 2021) dat de steun aan slachtoffers van

mensenhandel wil versterken bij hun overgang van het leven in een opvanghuis naar onafhankelijkheid.

Gezamenlijk uitgevoerd door vijf organisaties voor slachtofferhulp uit België (Payoke en CAW), Italië (On the

Road), Spanje (Fundacion Surt), en Duitsland (Solwodi), en gecoördineerd door Payoke, heeft het project in

2020 de volgende resultaten opgeleverd:

Life Beyond the Shelter

over de behoeften van slachtoffers van mensenhandel op lange termijn, waarvoor focusgroepen

met 21 veldwerkers van de vijf partnerorganisaties en interviews met 54 overlevenden werden gehouden, wat

een opmerkelijk hoog aantal deelnemers is voor deze doelgroep;

-een verslag 

-een  met diensten bruikbaar voor de langetermijnintegratie van overlevers uit derde landen;gids

-een , in de vorm van een folder, die als hand-out voor cliënten kan

worden gebruikt;

gebruikersvriendelijke versie van de gids

-een uit 8 modules bestaand om cliënten de vaardigheden bij te brengen die zij nodig hebben om

beter te integreren in de gastgemeenschap en zelfredzaam te zijn wanneer zij uit het opvanghuis vertrekken.

Op basis van het curriculum werden in alle deelnemende landen workshops voor cliënten gehouden;-

leerplan 

-de lancering van een dat twee componenten omvat:mentorprogramma 

-proefprojecten met mentoren voor slachtoffers van mensenhandel in de 4 partnerlanden.

LIBES

Ondanks tal van hindernissen die de coronaviruscrisis opleverde, werden de door de EU ge�nancierde

projecten volgens plan uitgevoerd.

Projecten

https://www.libes.org/
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-een case studie/publicatie over mentoring aan VoT om onze ervaring en de verzamelde kennis te

documenteren. In Antwerpen werken Payoke en CAW samen met ArmenTeKort om hun cliënten te matchen

met buddies;

-het opzetten van een om een woonregeling op langere termijn aan te bieden na het

opvanghuis. Tien cliënten zijn voor een jaar gehuisvest in zelfstandige eenheden, tegen een huur die

betaalbaarder is dan het markttarief, en krijgen versterkte maatschappelijke dienstverlening aangeboden op

weg naar zelfredzaamheid. Deze activiteit is mogelijk gemaakt dankzij de medewerking van Woonhaven en

Ideal Woning. Een masterstudente van UAntwerpen schrijft haar thesis over deze pilot. Haar scriptie zal de

basis vormen voor een casestudy die na a�oop van het project, in 2021, gepubliceerd zal worden.

overgangsprogramma 

INHeRE
Voor het project , geleid door de UGent, en gericht op holistische zorg voor kwetsbare slachtoffers van

seksueel geweld, waaronder migranten en slachtoffers van mensenhandel, werkte Payoke voornamelijk aan

twee zaken:

INHeRE

 met kwetsbare slachtoffers van seksueel geweld, met inbegrip van

allochtone slachtoffers mensenhandel en Belgische slachtoffers van de loverboy-methode, gecentreerd rond

een trauma-informed .methodologie Verscheidene Belgische deskundigen hebben bijgedragen tot deze

publicatie, met inbegrip van de politie van Gent, Antwerpen –

-richtlijnen voor politieverhoren 

-een voor beroepskrachten over de identi�catie en doorverwijzing van slachtoffers van

mensenhandel die seksueel zijn misbruikt.

opleidingsmodule 

De resultaten van dit project zullen ook in 2021 worden gepubliceerd.

https://www.icrhb.org/nl/projecten/inclusive-holistic-care-for-migrant-victims-of-sexual-violence-inhere
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In december is een derde door de EU ge�nancierd project van start gegaan. , dat wordt geleid

door de regio Veneto (Italië), zal naar verwachting de capaciteit voor het opsporen van niet-begeleide

minderjarigen vergroten en directe steun verlenen aan 140 minderjarigen en jongvolwassenen met het oog op

hun sociaaleconomische weerbaarheid en integratie.

Next to You

JURIDISCH ADMINISTRATIEF
Juridische begeleiding
In 2020 waren er in totaal 130 cliënten in begeleiding bij Payoke. Bij 1 juridisch dossier kunnen echter

meerdere cliënten betrokken zijn of 1 cliënt kan meer dan 1 juridisch dossier lopende hebben.

In 2020 waren er 94 juridische dossiers lopende in 6 verschillende gerechtelijke arrondissementen. Deze

dossiers zitten in verschillende stadia van het juridisch onderzoek gaande van een eerste verklaring tot

uitvoering van de de�nitieve uitspraak.

In 2020 werden er 18 uitspraken gedaan, door verschillende rechtbanken. In 4 dossiers werd er een uitspraak

in 1e aanleg en in beroep gedaan. Er waren 10 uitspraken in zaken van seksuele exploitatie, 6 in zaken van

economische exploitatie, 2 in een zaak van gedwongen uitvoeren van criminele feiten.

15 zaken werden volledig afgerond. In een 5 tal zaken wordt nog volop nagegaan of en hoe de

schadevergoeding kan worden gerecupereerd voor de betrokken slachtoffers.

12 zaken werden zonder gevolg geklasseerd omwille van verschillende redenen, gaande van dader onbekend,

onvoldoende bewijzen.

Next to You

https://www.ensa-network.eu/nexttoyou/
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 op 30/03/2020 en  op

27/11/2020

Vonnis rechtbank van 1e aanleg Antwerpen arrest Hof van Beroep Antwerpen

In augustus 2019 werden we gecontacteerd door de lokale politie van Antwerpen. Zij ontfermden zich over

een “oudere” Belgische man, Gustaaf. De buren hadden de wijkagent ingeschakeld en zo hadden ze Gustaaf

op de parking van het appartementsgebouw aangetroffen.

Gustaaf had in een kwetsbare periode in zijn leven een familie leren kennen tijdens zijn werk in de bank. Ze

nodigden hem bij hen thuis uit en op de duur had Gustaaf het gevoel deel uit te maken van de familie, de

kinderen noemden hem zelfs “bompa”. Al gauw bleek echter dat hem maandelijks gevraagd werd een bepaald

bedrag aan de familie te geven. Gustaaf vond dit geen rare vraag, het is iets wat je voor familie zou doen. De

situatie escaleerde echter al snel. Bankkaarten werden uitgewisseld, leningen afgesloten in zijn naam, zijn

appartement werd verkocht, zijn loon verdween ook telkens de dag dat het gestort was, ...

Zo bouwde Gustaaf een aanzienlijke schuldenberg op en zag geen uitweg meer. Hij dacht dat de situatie wel

zou verbeteren, maar dit gebeurde jammer genoeg niet. Gustaaf probeerde de familie te verlaten, maar al snel

hadden ze hem terug gevonden en overhaalden ze hem terug te komen.

Gustaaf had ondertussen een sociale woning. De man van de familie verhuurde zijn appartement door.

Gustaaf moest dan bij hen blijven. Eerst kreeg hij nog een kamer, maar toen er kleinkinderen bijkwamen,

verhuisde Gustaaf naar de gang en soms zelfs naar het terras om te overnachten. Hij at niet meer samen

met de familie en de vrouw van de familie stuurde hem naar winkel. En omdat ze volgens haar niet genoeg

geld hadden, moest hij af en toe ook dingen stelen. Het begon met iets kleins en toen ze zag dat dat lukte

moest hij steeds meer en meer stelen. Hij werd ook verschillende keren betrapt.

Enkele markante uitspraken
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Gustaaf beseft achteraf wel dat hij veel te goed is geweest voor de familie maar snapt zelf niet hoever het is

kunnen komen. Ze zetten hem steeds onder druk om bepaalde dingen te doen… Hij had nooit echt rust. Ze

dreigden ook steeds hem op straat te zetten, waar hij heel bang voor was: zijn appartement was verkocht, het

geld verdwenen en zijn sociale woning werd door de familie onderverhuurd. Het was voor hem echt een

uitzichtloze situatie.

Het heeft wel enkele maanden geduurd voordat Gustaaf tot dit inzicht kon komen. Hij is zelfs gaan getuigen in

de rechtbank, wat absoluut niet evident was voor hem.

De familie heeft steeds alles ontkend, of eerder, gesteld dat ze niets fout hebben gedaan en voor hem

gezorgd hebben zoals ze voor een ander familielid zouden zorgen.

De rechtbank was echter een andere mening toegedaan. Op basis van de vaststellingen van de politie, de

verklaringen van Gustaaf, zijn veroordelingen winkeldiefstal, het �nanciële onderzoek, de ongeloofwaardige

verklaringen van de familie, getuigenissen van de buren werden ze veroordeeld voor: mensenhandel met als

doel het doen plegen van misdaden of wanbedrijven met verzwarende omstandigheden, misbruik van de

zwakke toestand van kwetsbare personen om handelingen te verrichten met verzwarende omstandigheden

en onterende behandeling van Gustaaf.

De ouders werden in eerste aanleg veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar en een boete van € 20 000.

De dochter van de familie tot 18 maanden en een boete van € 8000 en beide zonen tot een straf van

respectievelijk 30 maanden en 10 maanden en geldboetes van € 20 000 en € 800.

Gustaaf kreeg € 125 000 schadevergoeding toegewezen en Payoke € 2500.
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In hoger beroep kregen de ouders nog 2 jaar extra gevangenisstraf toebedeeld omwille van de onterende

behandeling van Gustaaf. De dochter kreeg een autonome probatiestraf opgelegd voor 2 jaar. De ene zoon

zag zijn straf bevestigd en de andere zoon kreeg opschorting van de uitspraak. Op burgerrechtelijk vlak

werden de bedragen bevestigd.

Ondertussen werd er Cassatie aangetekend door de tegenpartij. We moeten nog even afwachten wat hier het

resultaat van is.

Zonder de opmerkzame buren enerzijds en politie en parketmagistraat die zich heel betrokken voelden bij de

situatie van Gustaaf anderzijds, had hij waarschijnlijk nog steeds in deze situatie gezeten. Deze zaak bewijst

nogmaals dat mensenhandel zich werkelijk overal kan voordoen en dat het loont om als burger waakzaam te

zijn voor de signalen ervan…

 op 15/01/2020Vonnis rechtbank van eerste aanleg Oost Vlaanderen – afdeling Gent

Payoke werd in 2016 gecontacteerd door een ouder koppel die en Tsjechische jongen, Jakob onder hun hoede

hadden genomen. Ze hadden hel al bedelend gevonden aan een supermarkt en hadden zich over hem

ontfermt. Na een gesprek in Payoke bleek dat Jakob voor een andere persoon, Jan, moest werken. Hij moest

reclamefolders vouwen en rondbrengen. Jan had alle papieren voor Jakob geregeld en hem over laten

brengen uit Tsjechië. Hij bleek ingeschreven als zelfstandige in de �rma van Jan. Toen Jakob de papieren

tekende wist hij eigenlijk niet wat hij tekende. Hij werkt ongeveer 12u per dag en in het weekend moest hij de

folders plooien in een garage. Voor 6 maanden werk kreeg hij € 1000. Eerst mocht hij in het huis van Jan

slapen, maar door een ruzie moest hij verhuizen naar de garage en slapen op een rotte matras met een deken

dat hij bij het vuilnis op straat had gevonden. Jan bracht hem af en toe eten, maar meestal ging het om

overschotjes van het gezin van Jan. Jacob werd ook om onduidelijke redenen regelmatig geslagen door Jan.

Op een bepaald moment werd Jacob ziek. Jan weigerde hem naar een dokter te laten gaan. Jacob werd

opgesloten in de garage, maar kon toch ontsnappen en kwam zo in contact met het oudere koppel dat hem

opving.
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Uit onderzoek bleek dat Jan nog andere mensen op die manier voor hem had werken. Zelf zegt Jan dat hij

Jacob gewoon werk heeft aangeboden en dat die ermee instemde. Over de vele uren, het karige loon en zijn

slecht woonomstandigheden wordt gezwegen, of worden de feiten verdraaid waardoor Jacob zelf de schuld

krijgt van zijn slecht woonomstandigheden.

De rechtbank stelde echter vast dat Jakob voor zijn tewerkstelling volledig afhankelijk was van Jan, en dat hij

dus de facto een werknemer was van hem. Het staat vast dat Jan hem rekruteerde in Tsjechië en liet

overbrengen om voor hem te werken. Ook heeft hij zijn identiteitspapieren afgenomen. Jan had ook duidelijk

misbruik gemaakt van de kwetsbare toestand van Jacob.

Jan werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden met uitstel en een geldboete van € 12 000,

waarvan € 3 999 met uitstel. Hij werd voor een termijn van 5 jaar uit zijn burgerlijke rechten ontzet.

Jacob kreeg een schadevergoeding van € 23 100 toegewezen en een rechtsplegingsvergoeding van € 2400.

Bij uitvoering van het vonnis bleek Jan echter failliet, dus is het niet mogelijk om geld voor Jacob te

recupereren.

Administra�eve begeleiding in 2020
Administratieve begeleiding is niet louter beperkt tot het aanvragen van verblijfsdocumenten in toepassing van

de procedure voor slachtoffers mensenhandel en mensensmokkel met verzwarende omstandigheden.

De administratieve begeleiding omvat o.a. het lezen van arbeidscontracten, briefwisseling, belastingaangiften

en huurcontracten, maar ook het aanvragen van een equivalent lee�oon bij het OCMW en arbeidskaarten. In

dit onderdeel beperken we ons echter tot de verblijfsdocumenten.
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Ook in 2020 lag de focus op het kunnen verkrijgen van nationale identiteitsbewijzen. Cliënten hebben deze

immers nodig voor de aanvraag van een onbeperkt verblijf in België. Vooral bij cliënten afkomstig uit Afrika was

dit een zeer grote uitdaging. Ze komen meestal met vervalste documenten naar Europa en zonder de hulp van

de Nigeriaanse ambassade was dit voor een aantal cliënten weer niet gelukt dit jaar.

In totaal werden er in 2020 130 cliënten begeleid (minderjarige kinderen van deze cliënten worden niet

meegerekend in deze telling). Een overzicht van wat er gebeurde met de 37 begeleidingen die ten einde liepen

in 2020 vindt u hieronder Tabel 9, een overzicht.

: Ten einde gelopen begeleidingenTabel 9

Twee personen besloten om vrijwillig terug te keren naar hun thuisland.

Verder werden vijftien begeleidingen juridisch volledig afgerond. Deze personen hadden reeds eerder een

regularisatie bekomen, maar de zaak werd nog juridisch verdergezet. Daarnaast verkregen tien personen in

2020 een regularisatie van hun verblijf.

Van zestien personen werd de begeleiding actief stopgezet. Dit omwille van verschillende redenen, te vinden

bij Tabel 10.
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Een persoon wenste niet langer begeleid te worden door Payoke. Mensen onderschatten soms hoe stressvol

de procedure kan zijn. De drempel om toch met politiediensten te praten blijft hoog en men is nooit zeker van

een eventuele verlenging van hun verblijf. Deze persoon besliste om zijn eigen weg te gaan en alles achter

zich te laten.

Vijf personen verdwenen met een voor ons onbekende bestemming. Ze verdwenen uit het opvanghuis of uit

hun eigen studio.

In 1 dossier werden de daders buiten vervolging gesteld, waardoor het slachtoffer in kwestie zijn verblijfsrecht

verloor.

Van 1 persoon werd het statuut ingetrokken.

De begeleiding van twee personen moest worden stopgezet omdat mensenhandel niet langer werd

weerhouden in de zaak.

: Stopzetting begeleidingen 2020Tabel 10
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Van 6 personen werd de zaak geseponeerd.

In 2020 werden bij 17 van de slachtoffers die bij Payoke in begeleiding waren het verblijf geregulariseerd. 14

van hen verkregen dit door middel van de procedure mensenhandel. Verder verkregen twee een

geregulariseerd verblijf dankzij de STOP-procedure en een laatste verkreeg een verblijf via de langdurige

procedure.

RESIDENTIELE BEGELEIDING
In totaal zijn er in Asmodee 44 mensen begeleid in 2020, waarvan 2 baby's, 15 mannen en 27 vrouwen. 10 van

die begeleidingen waren reeds in huis sinds 2019.

Er waren in totaal 34 nieuwe aanmeldingen in 2020, waarvan 1 een nieuwgeborene, 9 mannen en 24 vrouwen.

De gemiddelde leeftijd van de volwassenen was 36 jaar, maar er is een signi�cant verschil tussen mannen en

vrouwen, de vrouwen schommelen rond de 29 jaar, de mannen rond de 41 jaar.

Gemiddelde duur van verblijf is net geen 5 maanden, met uitschieters aan beide kanten (18 maanden als

langste, en 12 dagen als kortste).

Land van herkomst:
Meeste bewoners komen van het Afrikaanse continent, 19 uit Nigeria (14 aangemeld in 2020) 6 uit Marokko (4

aangemeld in 2020).

De top 3 van landen van herkomst wordt afgesloten met België (4 in totaal, waarvan 3 aangemeld in 2020). 1

van die 4 is tevens de jongste spruit, M.. Als pasgeborene is hij de jongste bewoner, de oudste bewoner was

60 jaar als we alle begeleidingen bekijken (een Bulgaarse man) als we enkel naar de nieuwe aanmeldingen

kijken dan was de oudste bewoner een Tunesische man van 58.
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2020 was ook voor Asmodee een door corona getekend en gekleurd jaar. Cliënten moesten meegenomen

worden in een nieuwe werkelijkheid, in een nieuwe wereld.

Het was heel moeilijk voor hen om dit op de juiste manier te bevatten, de steeds veranderende regels

moesten heel accuraat ook samen met hen worden opgevolgd.

De meesten gingen eerst door een fase van ontkenning, om dan met een harde klap wakker te worden in de "

corona wereld ". We hadden in 2020 in onze groep een corona besmetting. Dit had grote gevolgen: cliënten

zaten 14 dagen in het gebouw in quarantaine. Door corona werd ons groepsaanbod ook herleid tot 0. We

zitten te popelen om dit terug op te starten omdat dit een grote meerwaarde voor onze cliënten is.



We zorgen voor opvang
and begeleiding van

slachtoffers van
mensenhandel

Mensenhandel is een uiterst lucratieve criminele activiteit
waarbij mannen, vrouwen en kinderen worden uitgebuit

voor geldelijk gewin in hoofde van hun uitbuiter. Het is een
ernstige schending van de mensenrechten die het leven

van miljoenen mensen over de hele wereld aantast en hun
rechten en waardigheid ontneemt.

Payoke is een van de drie onthaalcentra voor slachtoffers
van mensenhandel in België die door de overheid erkend
zijn. Het programma dat we aanbieden duurt gemiddeld

twee tot drie jaar en is bedoeld om het slachtoffer te
ondersteunen van de eerste reactie tot het einde van de

gerechtelijke procedure. 


