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Voorwoord

2018 was het eerste jaar dat Payoke het moest redden zonder haar oprichtster Patsy 
Sörensen die, na dertig jaar aan het roer, eind 2017 op pensioen ging. Dat dit een 
aderlating was, zowel qua inhoud als ervaring, zal weinigen verbazen, maar Patsy 
trad toe tot de Raad van Bestuur om de organisatie van daaruit te blijven bijstaan. 
 
2018 werd een jaar van verandering, de nieuwe kijk op de organisatie die onze 
beide directeurs hebben werd hier vormgegeven, ook werd de blik op een andere 
vorm van mensenhandel gericht namelijk: de uitbuiting van jonge slachtoffers door 
tienerpooiers. Opnieuw is het Payoke dat hier baanbrekend werk verricht door het 
voortouw te nemen in het verzamelen van data, een modus operandi uit te tekenen 
voor de opvang van de slachtoffers en een beleidsvoorstel uit te werken. Ook dien-
de er een nieuw team samengesteld te worden.

Al wat hier gebeurt is nieuw voor alle stakeholders op het terrein van mensenhan-
del, behalve het fenomeen. Reeds in 1992 werd door onze organisatie aangekaart 
dat zich hier een probleem aan het ontwikkelen was, doch blijkbaar was de tijd hier 
nog niet rijp voor en diende gewacht te worden tot ook de politieke interesse in 
deze materie gewekt werd. In 2018 wordt één en ander eindelijk formeel bevestigd 
door minister Vandeurzen. Al dient gezegd dat de loverboys ondertussen formeel 
van naam waren veranderd en nu als tienerpooiers door het leven gingen. In een 
omzendbrief van september 2018 neemt het kabinet een duidelijke stelling in en 
worden de minderjarige Belgische slachtoffers van loverboys van op dat moment 
door Vlaanderen formeel erkent als slachtoffers mensenhandel en vallen zij als 
dusdanig ook onder de federale regelgeving van het multidisciplinaire model (Col 
2017). 

Dat betekent niet dat de strijd gestreden is, verre van, maar het was een uiter-
mate belangrijke stap. Laten we niet vergeten dat tot op dat moment de daders 
veroordeeld werden voor mensenhandel, maar de slachtoffers niet als slachtoffer 
mensenhandel beschouwd werden. In december 2018 werd Payoke vervolgens aan-
geduid als tweedelijnsmeldpunt voor alle minderjarige slachtoffers van loverboy/
tienerpooiers in Vlaanderen en kregen wij van minister Vandeurzen de middelen om 
een gespecialiseerd team op poten te zetten. Nu rest alleen nog een gespecialiseer-
de opvang.

Aan hoog bezoek heeft Payoke de afgelopen dertig jaar nooit een tekort gehad: het 
koningshuis en vele nationale en internationale prominenten vereerden ons met 
een bezoek. De burgemeester van Antwerpen echter kregen we tot juni van afgelo-
pen jaar nooit over de vloer. Dat het gebouw waarin Payoke gevestigd is al ettelijke 
decennia over datum is behoeft weinig illustratie. Elkeen die het ooit zag zal dat be-
amen. Gezien het gebouw eigendom is van de stad Antwerpen, is de burgemeester 
zich persoonlijk van de situatie komen vergewissen. Achtenveertig uur later stonden 
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er stadsdiensten voor onze poort om met de voorbereiding van een renovatie te 
starten. Tegen eind 2020 moet Payoke fatsoenlijk gehuisvest zijn. We houden jullie 
op de hoogte.
Uiteindelijk iets nog over het blijvende probleem van de gestructureerde financie-
ring. Dit kwam nog eens naar voren tijdens de academische zitting van de Koning 
Boudewijnstichting, ter gelegenheid van zijn 25-jarig overlijden, waar er door 
verschillende prominenten naar gevraagd werd. Als u er vorige jaarverslagen op na-
slaat zal u ontdekken dat dit een oud zeer is. Daar waar in 2016 de financies gewoon 
een hele tijd wegbleven is er al verbetering.  Ondanks de garantie die we dit jaar 
kregen tot 2020, is het daarna opnieuw koffiedikkijken. Mocht men dit toch vroeg of 
laat eens geregeld krijgen, wij zouden zeer erkentelijk zijn.

Tot slot richten we nog een woord van dank aan alle instanties die ons weer in staat 
stelden ons werk te doen: de stad Antwerpen, de Nationale Loterij, de Europese 
Commissie, het Federaal Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, het Vlaams Subsi-
dieagentschap voor Werk en Sociale Economie, Netwerk Hulpverlening Mensenhan-
del, de Europese Commissie DG HOME, de Universiteit Antwerpen Faculteit Econo-
mische Wetenschappen, Soroptimist International, CEIPA vzw, lokale en federale 
politiediensten, parketten, CAW Antwerpen, sociale diensten, OCMW’s, vzw Aqua, 
het Federaal Migratiecentrum, de vele verenigingen en mensen die een financiële 
bijdrage leverden aan onze werking… 

Ook nog dank voor iedereen die het afgelopen jaar bijdroeg tot onze werking. 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’, alle personeelsleden van Payoke voor de prachtige samenwer-
king die wij dit jaar weer mochten ervaren.

Patsy Sörensen    Klaus Vanhoutte
Jan Broers    Ronald Jacobs
Dagelijks bestuur Payoke     Directie Payoke
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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 internatio- 
 naal bestrijden, in samenwerking met slachtoffers, politie en Justitie.
3. De problematiek en de bronnen van mensenhandel in al haar verschijningsvor- 
 men kenbaar maken doorheen alle geledingen van onze samenleving, nationaal  
 en internationaal.

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 multidisci- 
 plinaire 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.

Wat doen wij/Hoe en wat:
1. Informatie verstrekken: de mensen die zich bij Payoke aanmelden, krijgen infor- 
 matie omtrent de specifieke kenmerken, voorwaarden en stappen van de wette 
 lijk vastgelegde bijstandsprocedure voor slachtoffers van mensenhandel in  
 België.
2. Juridisch-administratieve begeleiding: de mensen worden ondersteund en ge 
 adviseerd 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 mensen 
 handel en de nodige verblijfsdocumenten verkrijgen.
3. Psychosociale begeleiding: deze gebeurt hetzij residentieel voor slachtoffers  
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 die in het opvanghuis verblijven, hetzij ambulant voor die slachtoffers die   
 elders, op zelfstandige basis, wonen. Bij deze begeleiding krijgen de slachtof- 
 fers  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 pro-
fessionelen toe, om de problematiek van mensenhandel kenbaar te maken. Dit doet 
Payoke via publicaties, actieve deelname aan nationale en internationale studieda-
gen, 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.

2. 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. 

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. 

Vrijheid: Slachtoffers hebben de vrijheid om al dan niet op het aanbod van Payo-
ke 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. 

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 

VRIJHEID
RESPECT DIALOOG OPENHEID

BETROUWBAARHEID
DYNAMISCH EVENWICHT

VEILIGHEID

DISCRETIE
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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. 

Openheid: Payoke wil op een open manier met haar cliënten communiceren over 
het hulpverleningsproces. Dit draagt bij tot de betrouwbaarheid van de hulpver-
lening. 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. 

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. 

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’. 
 

3. Organigram

ALGEMENE VERGADERING

RAAD VAN BESTUUR 
7 leden

DIRECTIE (2 VTE)
directeur

adjunct-directeur

1,45 VTE
administratie
boekhouding

0,75 VTE
internationale 

projectmedewerker

6,1 VTE
Team 

Saralek
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4. Personeel

In 2018 kende Payoke vzw een personeelscapaciteit van 10,30 VTE.

1 VTE wordt jaarlijks gedetacheerd vanuit het CAW Antwerpen.

De loonkost van de medewerkers van Payoke in 2018 werd gefinancierd vanuit de 
overheid; federaal (Nationale Loterij, FOD Werk, Arbeid en Sociaal Overleg en FOD 
Justitie) en regionaal (Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin).

5. Profielen
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 2018. Hierna bekijken we de nieuw opgestarte begeleidingen om uiteindelijk te 
eindigen met het aantal aanmeldingen of hulpvragen die we mochten behandelen.

Begeleidingen doorheen 2018
In 2018 werden er in totaal 164 personen begeleid. Dit cijfer omvat zowel de 40 
nieuw opgestarte dossiers als de 124 die in 2018 nog steeds lopende waren. Tegen-
over 2017 (162 begeleidingen) zien we opnieuw een lichte stijging. 
We tellen 31 verschillende nationaliteiten. De top drie wordt aangevoerd door 
Nigeria (44 slachtoffers), gevolgd door Marokko (18 slachtoffers), op de derde plaats 
Egypte (9 slachtoffers).

Aantal begeleidingen per aard van uitbuiting

Nationaliteit
Afghanistan
Albanië
Algerije
Bangladesh
België
Bulgarije
China
Cuba
Egypte
Eritrea
Ghana
Groot-Brittannië
Hongarije
India
Irak
Iran
Kameroen
Kroatië
Marokko
Nigeria
Oeganda

Economisch
1

2
1

8
5

9

1

3
6

1
2
1
18
2

Seksueel

3

6

1

1
1
4

42
1

Smokkel

1

2

1
4
1
2

1

Bedelarij TOTAAL
1
3
2
1
6
8
6
1
9
2
2
1
7
7
4
2
4
1
18
44
1
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Opgestarte begeleidingen doorheen 2018
Zoals daarnet vermeld, werden er 40 nieuwe dossiers opgestart in 2018. 

Opnames per doorverwijzer in 2018

Aanmeldende instantie  Aantal
Federale gerechtelijke politie  7
Slachtoffer zelf   7
Gespecialiseerd onthaalcentrum 6
Lokale politie   5
Sociale sector   5
Privépersoon   3
Sector asiel   3
Juridische sector   1
Medisch    1
Parket    2
Totaal    40 

Aard van uitbuiting per nationaliteit van opgestarte begeleidingen in 2018

 

Nigeria
Marokko
Hongarije
Tunesië
Egypte
Iran
België
India
Roemenië
Albanië
China
Eritrea
Panama
Afghanistan
Kameroen
Ghana

Totaal

Economische 
uitbuiting
  M  V
  
  5

  2
  1

  2

  2

 1
  1

  13  1

Seksuele 
uitbuiting
  M  V
  10

 2

 5

 1
 2

 1

 21

Uitbuiting
bedelarij
  M  V
  

 

 1

 1

Smokkel met 
verzwarende 
omstandigheden
    M             V
   
   
   
   
      1
   1  
   
   1  
         1
   
   
   2  
   
   
   1  
   
   
   4     2

 

Totaal
10
5
2
2
1
1
5
3
1
2
2
2
1
1
1
1

40

Minderjarigen
Van de 40 personen waarvoor we de procedure mensenhandel hebben opgestart, 
was er 1 minderjarig wanneer ze bij ons terechtkwamen. 
Deze minderjarige heeft de Nigeriaanse nationaliteit.

Aanmeldingen 2018
In 2018 hebben we 272 aanmeldingen behandeld. Aanmeldingen zijn hulpvragen 
die we ontvangen via telefoon, e-mail, persoonlijk contact, enz. Uiteraard bevatten 
niet al deze hulpvragen (voldoende) elementen om te kunnen besluiten dat we met 
mensenhandel geconfronteerd worden. 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 slacht-
offer 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 de relevante sociale organisaties of 
instanties. 
Het feit dat er jaarlijks geen vermindering is in het geregistreerde aantal aanmel-

Pakistan
Panama
Roemenië
Sierra Leone
Slowakije
Suriname
Thailand
Tunesië
Turkije
Venezuela
Totaal

4
1

1

2
1

75

1
1

1
4

1
80

1

1

15

1

1

5
1
2
1
1
1
4
2
2
1

164
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ker werd aangeworven. De directe aanleiding was de formele erkenning van deze 
slachtoffers als slachtoffers mensenhandel door minister Vandeurzen. In navolging 
daarvan werden ons dan ook vanaf december 2018 de middelen toegekend om die 
bezetting uit te breiden met een extra psychosociaal begeleider en een jurist. 

De aanmeldingen ontvangen we hoofdzakelijk vanuit jeugdinstellingen, politie 
of bezorgde ouders. Na een eerste contact proberen we onze expertise naar de 
aanmelder (en eventueel diens organisatie) over te brengen. Het is in onze ogen na-
melijk essentieel dat de begeleidende context van (veelal) minderjarigen voldoende 
op de hoogte is van de signalen maar vooral ook van de manier waarop er idealiter 
met deze specifieke slachtoffers moet worden omgegaan. 

Het grootste probleem waar we mee geconfronteerd worden is het wantrouwen van 
de slachtoffers ten opzichte van elke officiële organisatie, in het bijzonder politie en 
justitie. Om officieel de erkenning als slachtoffer mensenhandel te krijgen van het 
openbaar ministerie dient het slachtoffer te voldoen aan een aantal criteria. Twee 
van die criteria liggen vandaag nog steeds zeer moeilijk: Samenwerking met de au-
toriteiten en onmiddellijk breken met het milieu. Daarom is Payoke zich doorheen 
2018 bijzonder intensief blijven inzetten voor een betere samenwerking tussen alle 
spelers in het veld en voor een beter begrip van deze bijzonder complexe proble-
matiek zonder dewelke we sowieso geen afdoend alternatief kunnen bieden aan de 
soms zeer jonge slachtoffers. 

In de periode 2017 en 2018 kregen we in totaal 91 aanmeldingen die we konden 
kwalificeren als loverboy- of tienerpooierslachtoffers. Van deze 91 aanmeldingen 
hadden ruim de helft – 50 – van de slachtoffers de Belgische nationaliteit.
Hieronder vindt u een overzicht van de niet-Belgische aanmeldingen in 2017 en 
2018¹.  

dingen, wijst erop dat mensen de weg blijven vinden naar onze organisatie. Door 
vorming en sensibilisering, maken we mensen bewust van het fenomeen mensen-
handel en van het bestaan van onze organisatie. De aanmeldingen kwamen uit 
verschillende hoeken:

Aanmeldende instantie   Aantal   
Sociale sector
Privépersoon
Slachtoffer zelf
Sector minderjarigen
Federale gerechtelijke politie
Onbekend
Sector asiel
Parket
Gespecialiseerd onthaalcentrum
Lokale politie
Medische sector
Inspectiedienst
Juridische sector
Diplomatieke sector

Loverboymethode of tienerpooiermethode
De loverboy- of tienerpooiermethode is een manier (modus operandi) om slachtof-
fers aan zich te binden en deze verknochtheid uit te buiten. Deze werkwijze wordt 
al decennia zowel binnen Europa als ver daarbuiten als mensenhandel beschouwd. 
Payoke schenkt al sinds jaar en dag een grote aandacht aan deze problematiek. Wij 
houden dan ook accuraat alle meldingen bij van slachtoffers waarbij er tekenen zijn 
van deze specifieke methode.  

Payoke is van bij oprichting in 2016 lid van de Stuurgroep Tienerpooiers onder 
auspiciën van het Vlaamse departement welzijn en het Federale departement 
Justitie. Enerzijds worden daar de actieplannen tienerpooiers ontwikkeld, ander-
zijds wordt er gewerkt aan 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. In 
het kader van deze stuurgroep, maar ook daarbuiten, en in het bijzonder omdat 
veel slachtoffers van loverboys minderjarig zijn, is Payoke in 2017 en 2018 bijzonder 
actief geweest in de voorbereiding van een reëel beleid om ‘de tienerpooierme-
thode’ efficiënt en multidisciplinair aan te pakken. In lijn met de multidisciplinaire 
samenwerking die we al sinds 1995 kennen voor de meerderjarige slachtoffers van 
mensenhandel.

Al worden er sinds midden de jaren ’90 slachtoffers van deze methode bij Payoke 
begeleid, het is pas vanaf september 2018 dat er één gespecialiseerd medewer-

¹ Er is een deel van de aanmeldingen waarvan we geen nationaliteit mochten ontvangen en 
dit aantal ontbreekt dus in onze statistieken.

0 1 2 3
Tsjechië

Roemenië
Portugal

Afghanistan
Macedonië
Suriname

Bosnië
Angola
Servië

Albanië
Hongarije

65
40
34
32
14
17
16
12
11
12
11
5
2
1
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6. Vorming en sensibilisering

Introductie
Payoke staat niet alleen in voor de opvang en begeleiding van individuele slacht-
offers, het is ook onze opdracht mee te werken aan de strijd tegen mensenhandel. 
Deze strijd voeren we onder andere ook door middel van 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. 

Vorming mensenhandel
In 2017- 2018 hebben we aan ongeveer 1630 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 voorstel-
len 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 vor-
mingen gegeven aan sociaal-assistenten van diverse sociale organisaties, mensen 
uit de medische sector of leden van diverse serviceclubs.

Academische zitting op het Koninklijk Paleis in Brussel
Dat er sinds 1992 een uitzonderlijke link zit tussen het Koninklijk Paleis en Payoke 
in het bijzonder Patsy Sörensen, is een gekend gegeven. Toen de Koning Boudewijn-
stichting besloot om naar aanleiding van het 25-jarig overlijden van Koning Bou-
dewijn een academische zitting te weiden aan mensenhandel in het bijzijn van de 
koninklijke familie, mocht Payoke uiteraard niet ontbreken. 
Samen met onze zuster organisaties Pag-Asa en Sürya hebben we voor een select 
publiek van 120 genodigden niet alleen het befaamde Belgische model besproken 
maar ook de niet aflatende nood aan aandacht voor mensenhandel eens te meer 
onderstreept. 

Studiedagen Loverboys Politie en Justitie 
2018 was zonder meer het jaar dat de loverboyproblematiek eindelijk de aandacht 
kreeg die het verdiende en waar Payoke al meer dan 25 jaar om stond te schreeu-
wen. In mei vond er een grote studiedag plaats in West-Vlaanderen die zich richtte 
op instellingen, de lokale politie en de magistratuur, Antwerpen volgde in oktober. 
In beide gevallen was er sprake van meer dan 100 inschrijvingen, wat er op duidt 
dat de nood aan informatie over heel de lijn bijzonder groot is. Ook de lokale 
politiediensten, die een essentiële eerstelijnsdetector zijn, vonden hun weg naar 
Payoke met de vraag naar opleiding en vorming in het kader van deze specifieke 
problematiek.
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Vorming aan het Instituut voor Gerechtelijke Opleidingen (IGO)
Naast de studiedagen die voor een breed publiek toegankelijke waren, gaf Payoke, 
samen met een aantal partners, ook een vorming aan het IGO, specifiek aan de 
Belgische magistraten, tijdens een speciaal daarvoor opgezette dag. In de voormid-
dag bespraken we mensenhandel in het algemeen, in de namiddag de Loverboy 
problematiek in het bijzonder. Voor het eerst werd hier ook de nadruk gelegd op de 
uitermate traumatiserende impact van het slachtofferschap in het kader van men-
senhandel en hoe men daar mee moet omgaan doorheen de volledige politionele 
en juridische procedure.

Vorming loverboys in instellingen
De jeugdinstellingen in Vlaanderen, waar 98% van de gekende slachtoffers verblij-
ven, beginnen stilaan de problematiek rond de slachtoffers van Loverboys en hun 
slachtoffers te erkennen en hun nood aan vorming en informatie te onderkennen. 
De vraag naar informatie en vormingen in instellingen over heel Vlaanderen nam 
doorheen het jaar 2018 dan ook hand over hand toe.

Zorgcentrum na seksueel geweld
In juni van 2018 gaf Payoke een eerste vorming aan de mensen van het ‘Zorgcen-
trum voor Seksueel Geweld’ in Gent. Als uitermate belangrijke partner in de eerste 
lijn detectie en opvang van slachtoffers van seksuele uitbuiting waren we dan ook 
zeer blij met die vraag. Dit resulteerde in de wederzijdse erkenning van de nood 
tot samenwerking wat op zijn beurt de gezamenlijke ontwikkeling van het Europees 
project ‘InHere’ teweeg heeft gebracht, dat begin volgend jaar zal ingezonden wor-
den in reactie op een Europese Call. 

Vorming aan Canadese studenten
Sinds ettelijke jaren zien we ook twee Canadese universiteiten met een honderdtal 
studenten trouw op het appèl verschijnen. The European Studies Program, Uni-
versity of Victoria en The University of Winsor. Ondanks het feit dat zij vooral de 
Europese instanties willen bezoeken en leren kennen blijven beide universiteiten 
vooral hun vorming bij Payoke als één van de interessantste en meest beklijvende 
momenten beschouwen. 

7. Juridisch administratief

1. Juridische begeleiding
In 2018 waren er in totaal 149 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 2018 waren er 103 juridische dossiers lopende in 5 verschillende gerechtelijke 
arrondissementen. Deze dossiers zitten in verschillende stadia van het juridisch 
onderzoek gaande van een eerste verklaring tot uitvoering van de definitieve uit-
spraak.

In 16 dossiers waren meerdere slachtoffers betrokken. Gemiddeld waren dit 2 tot 
3 slachtoffers per dossier maar bij sommige dossiers waren tot wel 8 slachtoffers 
betrokken.

1 slachtoffer besloot geen verklaringen af te leggen.

3 slachtoffers waren bij 2 juridische onderzoeken betrokken. Het gaat hier meestal 
dan om een aparte zaak mensensmokkel met verzwarende omstandigheden en een 
zaak mensenhandel seksuele of economische uitbuiting.

In 2018 werden er 24 uitspraken gedaan, door verschillende rechtbanken.   Er waren 
16 uitspraken in zaken van seksuele exploitatie, 6 in zaken van economische exploi-
tatie, 1 zaak uitbuiting bedelarij en 1 zaak van mensensmokkel met verzwarende 
omstandigheden.

15 zaken werden volledig afgerond. In 5 zaken wordt nog volop nagegaan hoe de 
schadevergoeding kan worden gerecupereerd voor de betrokken slachtoffers. In 1 
zaak was er een vrijspraak. 

5 zaken werden zonder gevolg geklasseerd omwille van verschillende redenen, 
gaande van dader onbekend, onvoldoende bewijzen. 1 zaak werd buitenvervolging 
gesteld en 1 slachtoffer werd niet meer erkend door de magistraat. 

Enkele markante uitspraken:
Vonnis Audiencia Provincial te Madrid op 20 maart 2018
In 2012 werd in het kader van een grote actie tegen mensenhandel een controle 
uitgevoerd in de carré van Brussel. Tijdens die controle werd Sonia aangetroffen in 
een vitrine.

Nadat de politie haar vertrouwen had gewonnen deed Sonia haar hele verhaal. 
Een man in Nigeria had haar in 2010 gezegd dat hij iemand kende die in Europa 
verbleef. Hij nam contact op met Precious en die vertelde Sonia dat ze een blanke 
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man kende die een zwarte vrouw zocht. Hij zou Precious € 50.000 betalen voor haar 
overtocht en ze zou met hem trouwen. 
Een medeplichtige zorgde voor valse reisdocumenten en vertrok over land naar Ma-
rokko. In Marokko moest ze een boot nemen en kwam aan in de buurt van Almeria, 
waar Precious haar opwachtte.

Precious bracht haar naar haar huis in Almeria en vertelde haar dat er geen blanke 
man was, ze zou in de prostitutie moeten werken en de kosten van haar overtocht 
moeten terugbetalen. Het ging over een bedrag van € 50.000. Sonia was in paniek, 
maar had geen andere keuze dan hierin mee te gaan: ze kon de schuld niet betalen, 
sprak de taal van het land niet waar er terecht was gekomen en had geen enkel 
sociaal of familiaal netwerk.

Voodoo-ritueel
Enige tijd later bracht Precious haar over naar het huis van haar zus Queen en diens 
man Tuesday in Madrid. Daar moest ze een voodoo-ritueel ondergaan. Ze namen 
haar haren en bloed en gingen die naar een voodoo priester in Nigeria sturen. Als 
ze niet gehoorzaamde en het geld betaalde, zou deze een ritueel uitvoeren waar-
door zij en haar familie ziek zouden worden en zelfs konden sterven.

In Madrid nam Tuesday haar mee naar het asielbureau. Hij zei haar wat ze moest 
zeggen. Ze kreeg tijdelijke toestemming om in Spanje te blijven en werken.
Ze moest zich toen prostitueren in een bekend park in Madrid. Ze moest minimum 
€ 1000 per week verdienen van Queen en Tuesday. Dat bedrag haalde ze meestal 
niet. Ze besloten om haar te verplaatsen naar Zweden. Ze werd weer voorzien van 
een vals paspoort en Prince bracht haar naar daar. In Zweden moest ze terug in de 
prostitutie werken, onder toeziend oog en controle van Precious. Na 6 maanden 
werd ze gecontroleerd door de politie en werd ze teruggestuurd naar Spanje.

Terug aangekomen in Madrid werd haar gezegd dat ze haar papieren moest gaan 
verlengen in het asielbureau. Ze kreeg een verlenging van 1 maand. Tuesday en 
Queen waren bang dat ze terug ontdekt zou worden door de politie en gerepatri-
eerd zou worden naar Nigeria, dan zou hun inkomen weg zijn.... Ze stuurden haar 
naar Frankrijk, waar ze verbleef bij een vriendin van Precious, die haar controleerde. 
Ze werkte in Chateau Rouge en gaf haar geld aan die vriendin. Die vond dat ze te 
weinig verdiende en mishandelde haar regelmatig. 

Uiteindelijk kon Sonia ontsnappen naar Brussel, maar ze moest er verder werken in 
de prostitutie omdat ze constant onder druk stond om geld te sturen naar Precious 
en Queen. Ze bedreigden haar, maar ook haar ouders en zoon in Nigeria. Ze had 
geen andere keuze dan verder te werken...

Dankzij een goede internationale samenwerking tussen politiediensten en parket-
ten kon deze zaak tot een goed einde gebracht worden. Achteraf bleek dat er in 
Spanje nog een andere slachtoffer was in deze zaak.

Gezien de zaak door de Spaanse justitie werd behandeld, liep de zaak ook iets 

anders dan gewoonlijk. Normaal moet in België een slachtoffer niet getuigen als 
ze dit niet kunnen/willen. In Spanje is dit wel het geval, maar hun anonimiteit is 
wel gegarandeerd. Sonia getuigde in 2016 via videoconferentie voor de Spaanse 
rechtbank. Zo kon ze ook getuigen over de jarenlange bedreigingen die haar familie 
had moeten ondergaan. Haar moeder is hierdoor zelfs enkele keren moeten worden 
opgenomen in het ziekenhuis. De getuigenis was heel belastend voor haar omdat 
de advocaten van de verdediging haar mentaal helemaal probeerden onderuit te 
halen. 

Na enkele weken kregen we echter bericht dat de zaak uitgesteld zou worden, 
omdat er nog andere slachtoffers waren aangetroffen, die moesten werken in 
verschillende steden in Spanje. Begin 2018 kreeg Sonia opnieuw een uitnodiging om 
te getuigen via videoconferentie. Opnieuw deed ze haar hele verhaal, maar met het 
grote verschil dat ze nu wel wist waar ze zich aan kon verwachten. Ze heeft een hele 
goede getuigenis afgelegd.

De 4 verdachten hielden in rechtbank vol dat ze niets met de feiten te maken had-
den. Precious gaf wel toe Sonia te kennen, maar enkel omdat ze een collega was in 
Zweden.

Uiteindelijk besliste de Spaanse rechtbank in maart 2018 om de 4 beklaagden te 
veroordelen voor mensenhandel - seksuele exploitatie en mensensmokkel met 
verzwarende omstandigheden. De 2 zussen werden elk veroordeeld tot een gevan-
genisstraf van 37 jaar en 3 maanden en de 2 mannelijke beklaagden elk tot 33 jaar 
en 9 maanden. De straf werd wel gereduceerd tot 25 jaar. Er werd wel beroep aange-
tekend tegen de beslissing. Het was een lange, zware weg voor Sonia, maar ze vond 
het uiteindelijk allemaal wel waard geweest!

Arrest Hof van Beroep Gent van 1 juni 2018
Het arrest is het vervolg op de veroordeling van 20 september 2017 door de Correc-
tionele Rechtbank van Brugge.
Het dossier startte naar aanleiding van een controle van een aantal advertenties 
op Red Lights. Een politie-inspecteur maakte een afspraak en ontdekte een aantal 
Nigeriaanse dames die zich dienden te prostitueren. Na doorgedreven onderzoek 
kon men een netwerk van seksuele uitbuiting ontmantelen bestaande uit verschil-
lende personen. 
John runde een soort van ‘uitzendbureau’ van prostituees, waarmee hij torenhoge 
winsten maakte. Hijzelf zei enkel de meisjes te helpen en niemand dwong, maar uit 
de verklaringen van de vrouwen en objectieve vaststellingen van de politie bleek 
duidelijk dat hij misbruik had gemaakt van de kwetsbare toestand van de vrouwen: 
ze hadden geen verblijfsdocumenten, waren sociaal geïsoleerd, hadden geen fami-
lie hier, spraken de taal niet en hadden geen andere vorm van inkomen. Ze hadden 
eigenlijk geen andere keuze dan zich te laten misbruiken... 
Voor John werden er 16 slachtoffers weerhouden. Het Hof van Beroep bevestigde 
zijn 8 jaar gevangenisstraf en geldboete van € 8000 x 16 (aantal slachtoffers). Hij zou 
een geschatte winst hebben gemaakt van € 407.020. Dit bedrag werd verbeurdver-
klaard.
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Michael en Friday en hun respectievelijke partners werden ook aangehouden. Zij 
hadden gezien hoe 1e beklaagde ongelofelijke winsten maakte en wilden dit ook 
proberen. Zij lieten zelf ook een aantal meisjes overkomen om voor hen te werken 
en ronselden een aantal anderen.

De straf van Michael en zijn partner werden in beroep bevestigd. Zij werden beiden 
veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 jaar en een geldboete van € 8000 x4 
(aantal slachtoffers) en een bijzondere verbeurdverklaring van € 62 865. 
De straf van Friday en zijn partner werden ook in beroep bevestigd. Friday kreeg een 
gevangenisstraf van 5 jaar en een geldboete van € 8000 x 5 (aantal slachtoffers) en 
een bijzondere verbeurdverklaring van € 7370. Zijn partner werd veroordeeld tot een 
gevangenisstraf van 4 jaar en een geldboete van € 8000 x 5 (aantal slachtoffers) en 
een bijzondere verbeurdverklaring van € 3170.

King werd in 1e aanleg nog veroordeeld tot een gevangenisstraf van 9 jaar en een 
geldboete van € 8000 x 11 (aantal slachtoffers), een bijzondere verbeurdverklaring 
van € 25.675 en zijn studio. Hij huisveste verschillende vrouwen in deze studio, zij 
moesten betalen voor hun verblijf en onkosten voor nutsvoorzieningen en eten. 
Toen de politie binnenviel in de studio was het daar vergeven van ratten...Een deel 
van de vrouwen werden door hem overgebracht en uitgebuit, anderen werden bij 
hem gehuisvest door “hun madammen”. Het feit dat hij niets te maken had met hun 
Red Lights tewerkstelling deed geen afbreuk aan hun uitbuiting volgens de rech-
ter. Zijn straf werd wel gereduceerd tot 7 jaar. De bijzondere verbeurdverklaringen 
hielden stand in beroep.

Daarnaast werden ook nog 2 mannen opgepakt, zogenaamde “black-taxi” bestuur-
ders die de vrouwen op hun bestemming bracht om hun klanten af te werken. Zij 
beweerden dat ze niet op de hoogte waren van de activiteiten van de vrouwen, 
maar de rechtbank trok dit serieus in twijfel. Hun straffen van respectievelijk een 
gevangenisstraf van 30 maanden, een geldboete van € 8000 x 3 (aantal slachtoffers) 
en een bijzondere verbeurdverklaring van € 1440 en 18 maanden, een geldboete 
van € 8000 x 5 (aantal slachtoffers) en een bijzondere verbeurdverklaring van € 3170 
werden in graad van beroep bevestigd.

WhatsAppgroep
John, Michal en Friday werden ook nog veroordeeld voor het verspreiden van 
kinderpornografie. Zij hadden een WhatsAppgroep waarin zij kinderpornografisch 
materiaal uitwisselden.

Wat opvalt in deze beslissing zijn de hoge bedragen die verbeurdverklaard werden. 
Een groot aantal vrouwen werd seksueel uitgebuit en de rechtbank heeft gepro-
beerd de winsten die de veroordeelden gemaakt hadden met hun uitbuiting ver-
beurd te verklaren. Ook de studio waar een 11-tal vrouwen hebben verbleven (niet 
tegelijkertijd) werd verbeurdverklaard.

John, Michael, Friday en King lieten verschillende meisjes overkomen om voor hen 
te werken. Een groot deel van de slachtoffers in dit dossier werkten echter voor een 

andere uitbuiter. Het is jammer dat men geen afgesplitste dossiers heeft gemaakt 
om die uitbuiters toch nog proberen voor de rechtbank te krijgen.  Ook een aantal 
‘madammen’ waar vooral King mee samenwerkte werden niet actief opgespoord. 
Toch is er naar aanleiding van een klacht in dit dossier een ander dossier opgestart 
in Antwerpen. Het bleek uit dit dossier dat de uitbuitster van een slachtoffer nauwe 
banden had met John en men kon zelfs betalingen tussen de uitbuitster en John 
traceren. Na onderzoek kon men ook nog een ander slachtoffer terugvinden, die uit-
gebreide verklaringen heeft afgelegd. De uitbuitster kon uiteindelijk terug gevonden 
worden in Italië. Zij werd voor berechting overgebracht naar België. Dit resulteerde 
toch nog in haar veroordeling door de Correctionele Rechtbank van Antwerpen 
op 14 augustus 2018.Zij werd veroordeeld voor mensensmokkel en mensenhandel 
met verzwarende omstandigheden. Ze kreeg een gevangenisstraf van 6 jaar en een 
geldboete van  € 16.000. Ook hier werd een vrij hoog bedrag verbeurdverklaard nl. 
in totaal voor € 17.785.

Administratieve begeleiding 2018
Administratieve begeleiding is niet louter beperkt tot het aanvragen van verblijfs-
documenten in toepassing van de procedure voor slachtoffers mensenhandel en 
mensensmokkel met verzwarende omstandigheden. 

Naast het dagelijkse papierwerk: nalezen van huurcontracten, arbeidscontracten, ... 
hebben we het laatste jaar ook veel tijd geïnvesteerd in de hulp bij het aanvragen 
van nationale identiteitsdocumenten (paspoort - identiteitskaart). 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. Zonder de hulp van 
de Nigeriaanse ambassade was dit voor een aantal cliënten niet gelukt dit jaar.
In totaal werden er in 2018 149 cliënten begeleid (minderjarige kinderen van deze 
cliënten worden niet meegerekend in deze telling).
9 personen werden reeds eerder geregulariseerd maar waren in 2018 nog steeds 
juridisch in begeleiding. 1 begeleiding hebben we dit jaar kunnen afronden.

In 2018 werden 54 begeleidingen afgerond. Een vijftal geregulariseerde personen 
zullen nog verder begeleid worden omdat zij nog psychosociale of juridische onder-
steuning nodig hebben.
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1 persoon besloot om vrijwillig terug te keren naar zijn thuisland met de tussen-
komst van IOM (Internationale organisatie voor migratie).
2 personen werden actief doorverwezen naar 1 van de 2 andere gespecialiseerde 
centra. Dit gebeurde omwille van psychosociale redenen en veiligheidsredenen. 
1 begeleiding werd juridisch volledig afgerond. Deze persoon had reeds eerder een 
regularisatie bekomen, maar de zaak werd nog juridisch verdergezet.
30 personen verkregen in 2018 een regularisatie van hun verblijf. 29 in het kader van 
de procedure voor slachtoffers van mensenhandel en mensensmokkel met verzwa-
rende omstandigheden. 1 persoon in het kader van de zogenaamde STOP-procedu-
re.
Van 20 personen werd de begeleiding actief stopgezet. Dit omwille van verschillende 
redenen:

8 personen verdwenen naar een voor ons onbekende bestemming. Ze verdwenen 
uit het opvanghuis of uit hun eigen studio. 
5 personen wensten niet langer begeleid te worden. Mensen onderschatten hoe 
hoog de drempel soms is om toch met politiediensten te praten of nooit zeker te 
zijn van een eventuele verlenging van je verblijf. Deze 5 beslisten om hun eigen weg 
te gaan.
2 personen werden niet langer erkend als slachtoffer mensenhandel door de 
bevoegde parketmagistraat. De magistraten vonden in deze dossiers niet genoeg 
bewijzen om de tenlastelegging mensenhandel te weerhouden, in 1 dossier werd de 
dader buitenvervolging gesteld.
4 dossiers werden geseponeerd, waardoor deze personen hun verblijfsrecht verlo-
ren. Beide dossiers werden geseponeerd omwille van onvoldoende bewijzen. Van 1 
persoon liepen de verblijfsdocumenten af in 2018, maar de zaak werd reeds in 2017 
geseponeerd.  
Eind 2018 werden we op de hoogte gebracht dat de zogenaamde single permit zou 
ingevoerd worden in België op 1 januari 2019. Hierdoor moeten slachtoffers men-
senhandel geen arbeidskaart meer aanvragen, hun recht om te werken is gekoppeld 
aan hun verblijf en zal vanaf 1 januari ook zo vermeld worden op hun verblijfsdocu-
ment. De invoering hiervan zal een aantal praktische problemen met zich meebren-
gen, maar daarover meer in een volgend jaarverslag.

8. Residentiële begeleiding

In 2018 heeft Asmodee in totaal 40 unieke slachtoffers van mensenhandel opgevan-
gen en begeleid. De verhouding tussen gender is 1 man per 2 vrouwen. In concreto 
waren er 13 mannen, 22 vrouwen, 2 moeders en 3 kinderen (alle drie meisjes). 
De jongste bewoonster was bij vertrek 3 maanden oud en is geboren tijdens de 
opvang van de moeder in ons huis. Van de meerderjarigen was de jongste 18 jaar en 
de oudste 49. De gemiddelde leeftijd (kinderen niet meegerekend) van onze cliën-
ten was 27 jaar, wat opvalt is dat de gemiddelde leeftijd significant lager ligt bij de 
vrouwen (25 jaar) ten opzichte van de mannen (31 jaar). 

De gemiddelde verblijfsduur in Asmodee per cliënt schommelt rond de 5 maanden, 
waarmee we de trend van de voorbije jaren voortzetten. Uiteraard zijn er uitschie-
ters aan beide kanten, bijvoorbeeld van personen die beslissen om na aankomst uit 
de procedure te stappen (1 dag) als van mensen die door omstandigheden langer 
bij ons verblijven (1 jaar en 1 week). 
Van onze bewoners kwam de meerderheid uit het Afrikaanse continent, met de 
grootste groep uit Nigeria (12), gevolgd door Marokko (5). 

Fotoproject
Naar jaarlijkse gewoonte zijn er behalve inspanningen om integratie en draagkracht 
van onze bewoners te vergroten a.d.h.v. een individueel traject ook vaste activitei-
ten zoals Nederlandse lessen in huis en buitenshuis, alsook vaste activiteiten met 
onze groep mannen en vrouwen. Als vaste waarde bij de groepsactiviteit is er het 
fotoproject waarbij onze bewoners maandelijks 1 namiddag een andere wijk van 
Antwerpen te voet verkennen, gewapend met een camera en hun unieke blik op 
onze havenstad. Het opzet is meerledig: enerzijds de drempel om zich te verplaat-
sen op nieuw terrein verkleinen, anderzijds om hen kennis te laten maken met de 
stad en haar diverse wijken, maar ook een visuele dialoog te bekomen rond de 
verschillen en overeenkomsten tussen hun nieuwe thuishaven en de plek waar zij 
opgegroeid zijn. 
Naast het fotoproject worden er elke maand ook diverse activiteiten georganiseerd 
die afwisselend focussen op het sportieve, het culturele of louter ontspannende 
aspect, met als rode draad de cohesie van de groep en het uitbreiden van de leef-
wereld van het individu. 
Tijdens de Zomer van Antwerpen werd er gekeken naar het aanbod en zijn er bij-
voorbeeld 2 circusvoorstellingen uitgekozen. 

Tot slot en zeker niet onbelangrijk, is er in 2018 in samenwerking met de internati-
onale studenten sociaal werk van Hogeschool AP en het team van Asmodee een in-
terdisciplinaire vorming uitgewerkt rond seksualiteit. Onder de titel Let’s talk about 
sex. Sex is more than the technical and the physical beschikt Asmodee nu over een 
handleiding en instructiekit om met de vrouwen in groep aan de slag te gaan rond 
beleven van seksualiteit en bespreekbaar maken van grenzen, wensen en relaties. 
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9. Het internationale werk

Conferenties
Juni 2018 - China
Op uitnodiging van IOM en de Chinese ministry of civil affairs was Payoke key note 
speaker op een conferentie in  China: Workshop on international standards for 
developing and running shelters for victims of trafficking in Kunming. Dit was een 
conferentie waar hoofdzakelijk de Chinese autoriteiten verantwoordelijk voor het 
opzetten en runnen van shelters en the ministry of civil affairs, China op aanwezig 
waren. 
Payoke gaf daar een uiteenzetting betreffende het ontwikkelen en runnen van shel-
ters voor slachtoffers van mensenhandel, beter gekend onder de naam ‘The Payoke 
Way’.

Juli 2018 - Taiwan
Op uitnodiging van het Taiwanese Ministry of Migration en de Vlaamse delegatie 
in Taipei was Payoke Key Note Speaker op de conferentie in Taiwan, International 
Workshop on Strategies for Combatting Human Trafficking, Taipei – Taiwan. Het on-
derwerp hier was het probleem van de dual status. Dit betekent dat elk slachtoffer 
op een bepaald moment een misdrijf heeft gepleegd onder invloed of druk van het 
netwerk waarin hij/zij terecht is gekomen. De hamvraag is dan wat de autoriteiten 
prioritair gaan stellen: het daderschap of het slachtofferschap.

Oktober 2018 - Cyprus
Op uitnodiging van het EU Infopoint Nicosia nam Payoke deel aan een seminarie in 
Cyprus. Als Key Note Speaker werd ons gevraagd om het EU-beleid toe te lichten in 
het kader van de identificatie en bescherming van slachtoffers van mensenhandel 
enerzijds en anderzijds toe te lichten hoe het Belgisch model functioneert en welke 
de noodzakelijke elementen zijn om een goed functionerend nationaal verwijzings-
systeem op poten te zetten. 

Projecten
In 2018 heeft Payoke een deeltijds Senior Program Manager aangeworven die ver-
antwoordelijk is voor Europese en nationale projectontwikkeling. Meerdere projec-
ten zijn dan ook ontwikkeld en ingediend.

Maart 2018
Als partner dient Payoke een voorstel in voor de AMIF 2017 EU Grant program. Dit 
in samenwerking met de Universiteit van Barcelona en FIER Nederland. Dit is een 
project in het kader van de opvang en opvolging van Nigeriaanse slachtoffers van 
mensenhandel. 

September 2018
Onder eigen auspiciën ontwikkelt Payoke een sportprogramma voor slachtoffers 
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van mensenhandel in het kader van traumaverwerking. Concreet betekent dit het 
volgende: 
1. Het ontwikkelen van richtlijnen betreffende het creëren van sportprogramma’s  
 specifiek voor slachtoffers mensenhandel met betrekking op trauma herstel. 
2. Samenwerken met een trainer aan een programma voor jonge slachtoffers   
 gebaseerd op de richtlijnen.
3. Sportklassen organiseren voor slachtoffers als try-out. Het uiteindelijke doel  
 hierbij is om richtlijnen voor de ontwikkeling van trauma verwerkende sport 
 programma’s ontwerpen die internationaal toepasbaar zijn in de begeleiding  
 van slachtoffers.
 
November 2018
Als partner dient Payoke het project InHere in, samen met de universiteit van Gent 
en het Zorgcentrum na Seksueel Geweld UGent. Dit voorstel richt zich op de EC Gen-
der Call en gaat specifiek over de opvolging van slachtoffers van seksuele uitbuiting. 

Payoke neemt deel aan de wedstrijd van MSD Pharmaceuticals. Het project in sa-
menwerking met het Agentschap voor Integratie, betreft de training van tolken en 
cultureel bemiddelaars in de specifieke kenmerken van slachtoffers van mensen-
handel om zo hun communicatie met slachtoffers te kunnen optimaliseren.
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