
HOE
MENSENHANDEL

ERUIT ZIET?

VERTROUWDER
DAN JE DENKT.



DURF
KIJKEN.

€



Het aantal slachtoffers in België wordt 
geschat op 23.000 (Global Slavery 
Index). Ze worden uitgebuit voor het 
profijt van anderen en leven in mens-
onwaardige omstandigheden.

Sommigen werken onder druk tegen een hongerloon. 
Dat kan in allerlei sectoren zijn: in de bouw, in de horeca, 
in schoonheidssalons, in een carwash, bij mensen thuis, … 

Anderen zijn onder dwang actief in de prostitutie. Denk 
bv. aan jonge meisjes die het slachtoffer worden van 
tienerpooiers of loverboys.

Nog anderen moeten de straat op om in opdracht te bedelen. 
Het zijn slechts enkele voorbeelden. Mensenhandel heeft 
veel gezichten maar altijd er is sprake van uitbuiting. 
Daders maken dikwijls gebruik van dwang, geweld, 
chantage en misleiding. 

Hoewel het vaak niet onmiddellijk opvalt, is het dichterbij 
dan je denkt. Het overkomt zowel mensen die hier geboren 
zijn als mensen die naar hier kwamen. Slachtoffers kunnen 
bang zijn om hun verhaal te doen of hebben geen papieren 
of middelen meer. Daders zijn vaak goed georganiseerd en 
heel voorzichtig om de feiten onder de radar te houden.



Om daders te bestraffen en slachtoffers 
te helpen, kan België beroep doen op een 
stevig internationaal, Europees en natio-
naal wettelijke kader tegen mensenhan-
del. Op internationaal vlak investeert ons 
land 2 miljoen euro in het VN-fonds voor 
slachtoffers van mensenhandel.

Ook jij kan helpen: blijf alert, sluit je 
ogen niet voor verdachte situaties en 
ken de opties om slachtoffers bij te 
staan en daders te helpen opsporen.

Heb je een vermoeden dat iemand 
wordt uitgebuit of ben je zelf het slacht-
offer van mensenhandel?

Contacteer de politie (ga langs bij je 
lokaal kantoor of bel 101 voor noodhulp).

Praat erover met een vertrouwensper-
soon (een zorgverlener, maatschappelijk 
werker, advocaat,  …). Het lokale OCMW of 
Justitiehuis kan je op weg zetten.

HELP MEE

Dit initiatief kadert in de internationale dag tegen mensenhandel op 30 juli en de campagne 

#EndHumanTrafficking van de Verenigde Naties.

Contacteer de gespeciali-
seerde onthaalcentra voor 
advies en overleg:

PAG-ASA

Cellebroersstraat 16b, 1000 Brussel
T 02 511 64 64
E info@pag-asa.be
www.pag-asa.be 

Payoke

Leguit 4, 2000 Antwerpen
T 03 201 16 90
E admin@payoke.be
www.payoke.be  

Sürya

Rue Rouveroy 2, 4000 Luik
T 04 232 40 30
E info@asblsurya.be
www.asblsurya.org/fr/ 

www.unodc.org/endht/


