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 VISIE EN OPDRACHT 
 
 

1. Visie  
 

PAG-ASA beoogt een samenleving waar uitbuiting en mensenhandel niet langer bestaan. Zolang 

deze ideale samenleving niet bestaat, werkt PAG-ASA mee aan een samenleving waar mensen 
opkomen tegen de uitbuiting van anderen, waar mensenhandelaars door de overheid streng 

aangepakt worden, en waar ieder slachtoffer van mensenhandel toegang krijgt tot een 
aangepaste hulpverlening, zodat hij/zij de kans krijgt een nieuw leven op te bouwen. 
 

2. Opdracht 
 

PAG-ASA zet zich in voor alle (potentiële) slachtoffers van mensenhandel 1. Hierin zien wij een 
dubbele opdracht. Onze eerste opdracht bestaat uit het zorgen voor een kwalitatieve 

hulpverlening aan slachtoffers van mensenhandel. Dit houdt in: onthaal, opvang en begeleiding 
op maat, op korte en lange termijn, met het oog op herstel en (re-) integratie in de maatschappij, 

in België of in het thuisland. Onze tweede opdracht bestaat uit het actief meewerken aan de 
strijd tegen mensenhandel op nationaal en internationaal niveau. Dit doen we enerzijds via 
samenwerking met de bevoegde overheidsdiensten, zowel op het terrein als op beleidsvlak, en 

anderzijds via bewustmaking, informatie, vorming, en adviesverlening. 
 

3. Waarden en principes 
 

Om onze visie en opdracht waar te maken laten we ons leiden door een aantal waarden en 
werkprincipes, die we gebruiken als toetssteen en leidraad, zowel in de relatie met de mensen 
die onze hulp vragen, als in de relatie met onze professionele partners, als in de relatie tussen alle 
medewerkers van PAG-ASA onderling.  
 

Waarden2 Werkprincipes 

Engagement 
Gelijkheid 
Openheid 
Pluralisme 

Respect 
Transparantie 
Vertrouwen 

Dialoog en participatie 
Discretie en beroepsgeheim 

Empowerment en autonomiebevordering 
Integrale, duurzame begeleiding op maat 

Respect voor wet- en regelgeving 
Samenwerking in partnerschap 

Slachtoffer centraal 

 
 

  

                                                             
1 Wanneer we in dit jaarverslag spreken over “slachtoffers van mensenhandel”, bedoelen we ook de slachtoffers van mensensmokkel onder  
bepaalde verzwarende omstandigheden, zoals gedefinieerd door de wetgeving. 
2 Onze waarden en werkprincipes zijn even belangrijk en complementair met el kaar. (In deze li jst staan ze in alfabetische volgorde.) 
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4. Wettelijk kader 
 

Deze tweeledige opdracht valt binnen een welbepaald wettelijk en beleidsmatig kader3, dat in de 
loop der jaren vorm gegeven heeft aan de “bijzondere beschermings- en bijstandsprocedure” 

voor slachtoffers van mensenhandel. Dit wettelijk kader bepaalt dan ook wat we verstaan onder 
mensenhandel en mensensmokkel. 

 
Mensenhandel wordt gedefinieerd4 als volgt: de werving, het vervoer, de overbrenging, de 
huisvesting, de opvang van een persoon, de wisseling of de overdracht van de controle erover, 
om hem/haar te kunnen uitbuiten. Deze uitbuiting kan verschillende vormen aannemen: 
 

 seksuele uitbuiting; 
 economische uitbuiting (d.i. iemand aan het werk zetten in omstandigheden strijdig met 

de menselijke waardigheid); 
 uitbuiting van de bedelarij; 

 het illegaal wegnemen van organen; en 

 een persoon tegen zijn wil strafbare feiten doen plegen. 

 
Mensensmokkel wordt gedefinieerd5 als volgt: ertoe bijdragen dat een persoon die géén 
onderdaan is van een lidstaat van de EU op clandestiene wijze België binnenkomt, erdoor reist of 

hier verblijft, met het oog op het direct of indirect verkrijgen van een vermogensvoordeel. 
Verzwarende omstandigheden zijn hierbij aanwezig o.a. indien:  
 

 de persoon minderjarig is; 

 de persoon zich in een bijzonder kwetsbare situatie bevindt (bv. zwangerschap, ziekte, een 
lichamelijk of geestelijk gebrek); 

 gebruik gemaakt werd van listige kunstgrepen, geweld, bedreigingen, dwang; of 

 het leven van de persoon in gevaar werd gebracht. 
 

In België kunnen slachtoffers van mensenhandel (alsook slachtoffers van mensensmokkel onder 
bovenvermelde verzwarende omstandigheden) genieten van een bijzondere beschermings- en 

bijstandsprocedure6. Aan deze procedure zijn 3 cumulatieve voorwaarden gekoppeld: 
 

 geen contact met de vermoedelijke dader(s); 

 medewerking met politie en justitie; en 
 verplichte begeleiding door een gespecialiseerd centrum. 

 
In het kader van deze procedure kunnen niet-Belgische slachtoffers specifieke (tijdelijke) 
verblijfsvergunningen verkrijgen. Deze documenten laten de slachtoffers toe legaal in België te 
verblijven en een toekomstproject uit te bouwen. 

                                                             
3 Het huidige wettelijk en beleidsmatig kader rond de hulp aan slachtoffers van mensenhandel in België omvat: (1) Artikel 433 q uinquies e.v. van 
het Strafwetboek; (2) Artikelen 61/2 e.v. en artikelen 77bis e.v. van de Vreemdelingenwet; (3) de Ministeriële Richtli jn van 01/02/2007 inzake 

opsporings- en vervolgingsbeleid betreffende mensenhandel; (4) de Ministeriële Omzendbrief van 23/12/2016 inzake invoering van een 
multidisciplinaire samenwerking m.b.t. de slachtoffers van mensenhandel en/of van bepaalde zwaardere vormen van mensensmokkel; (5) het 
Koninklijk Besluit van 18/04/2013 inzake erkenning van de centra gespecialiseerd in de opvang en de begeleiding van slachtoff ers van 
mensenhandel en inzake erkenning om in rechte op te treden; en (6) het Nationaal Actieplan Strijd tegen Mensenhandel 2015 -2019. 
4 Artikel 433 quinquies, Strafwetboek. 
5 Artikels 77 bis en 77 quater, Vreemdelingenwet van 15/12/1980. 
6 Deze procedure is wettelijk bepaald en staat beschreven in de documenten vermeld onder voetnoot 3. 
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5. Multidisciplinaire aanpak  
 
De Belgische overheid heeft gekozen voor een multidisciplinaire aanpak in de strijd tegen 

mensenhandel en mensensmokkel, met een dubbele doelstelling: enerzijds repressief optreden 
tegen mensenhandelaars, anderzijds hulp verlenen aan slachtoffers ervan. Deze strijd wordt 

bijgevolg gevoerd in samenwerking met verschillende partners: de lokale en federale 
politiediensten, de regionale en federale sociale inspectiediensten, de parketten en 
arbeidsauditoraten, de Dienst Vreemdelingenzaken, alsook de 3 gespecialiseerde centra voor 
slachtoffers van mensenhandel, de centra voor opvang van niet-begeleide minderjarige 
vreemdelingen, en de nationale rapporteur mensenhandel (Myria). In deze ketenaanpak heeft 

elke partner een specifieke én essentiële opdracht, die complementair is met de opdrachten van 
de anderen. 

 
PAG-ASA, Payoke en Sürya zijn de 3 gespecialiseerde centra voor slachtoffers van mensenhandel 
in België. Deze zijn erkend en gemandateerd door de federale overheid om opvang en 

begeleiding te bieden aan slachtoffers van mensenhandel, ongeacht de plaats waar zij in België 
uitgebuit zijn, en zijn dus niet territoriaal gebonden. Hierbij werken ze nauw samen met politie, 

inspectie en justitie over alle gerechtelijke arrondissementen heen. Het gebeurt immers dat een 
slachtoffer dat bijvoorbeeld uitgebuit werd in Antwerpen zich aldaar onveilig voelt en 

doorverwezen wordt naar Brussel of Luik (of omgekeerd). Het kan ook gebeuren dat het 
opvanghuis van PAG-ASA volzet is en dat een slachtoffer daarom doorverwezen wordt naar 
Payoke of Sürya (of omgekeerd). Elke situatie wordt bekeken in functie van de individuele context, 

noden en behoeften van het slachtoffer. 
 

 
 
 

  



 

 Jaarverslag 2018 
Pagina 5 

 

  

 

Desperation: “They stole my life.” –  
Man from Egypt, exploited in Brussels 

 

Isolation: “I suffered in silence.” –  
Man from Morocco, exploited in Liège 
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EERSTE OPDRACHT:  
HULPVERLENING AAN SLACHTOFFERS  

 

 
De verschillende aspecten van ons hulpaanbod kunnen als volgt geschematiseerd worden: 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

  

• Aandacht  voor 
slachtofferproblematiek.

• Individueel  toekomstproject, 
met aandacht voor alle 
levensdomeinen, zoals: 

gezondheid; huisvesting; taal; 
vorming en opleiding; sociale 

steun; tewerkstelling; integratie; 
terugkeer; sociaal netwerk.

• Naleving voorwaarden 
bijstandsprocedure

• Advies, informatie en 
ondersteuning tijdens 
gerechtelijke procedure

• Bijstand van een advocaat 
(burgerlijke partijstelling, 
schadevergoeding)

• Verblijfsdocumenten

• Arbeidskaart

• Opvanghuis PAG-ASA (16)

• Transitwoningen (11) 

• Indien opvanghuis volzet: 
doorverwijzing naar 

Payoke/Sürya of tijdelijke 
opvang in extern opvanghuis 

met begeleiding door PAG-ASA

• Luisterend oor

• Uitklaring van hulpvraag

• Screening

• Doorverwijzing naar bevoegde 
diensten, indien géén 
mensenhandel

Onthaal / 
Aanmelding

Opvang / 
Onderdak

Begeleiding: 
psychosociaal

Begeleiding: 
juridisch-

administratief

Tolken 

Essentiële kenmerken van elke begeleiding: 
- Slachtoffer staat centraal 

- Respect, dialoog en participatie 
- Empowerment en autonomiebevordering 
- Integrale begeleiding op maat van elke cliënt 
- Met oog op herstel en re-integratie 
- Samenwerking met externe partners   
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 1. Onthaal en aanmeldingen  
 
Onder “aanmelding” verstaan we elke hulpvraag die bij PAG-ASA binnenkomt; dit kan via 
telefoon, fax, email, of bezoek aan onze kantoren. Elke aanmelding wordt met zorg behandeld 
om te verzekeren dat de hulpvraag op een correcte manier wordt beantwoord.  
 
GRAFIEK 1: Aantal geregistreerde aanmeldingen 

 
Niet alle aanmeldingen betreffen situaties van mensenhandel. Voor een groot deel ervan is reeds 
bij het eerste contact duidelijk dat het gaat om een andere problematiek; zoals problemen van 
sociaalrechtelijke aard (bv. niet-uitbetaling van het loon), intra-familiale problemen (bv. geweld), 

vragen over verblijfsprocedures, of zoektocht naar nachtopvang. In deze gevallen wordt de 
persoon doorverwezen naar een andere dienst; wij beschikken hiervoor over een zeer 

uitgebreide sociale kaart en een netwerk van organisaties met wie we samenwerken. 
 
TABEL 1: Verwijzende instanties van de geregistreerde aanmeldingen in 2018 
6789101112 

Aanmeldende instanties (van hoog naar laag) Aantal 

Persoon zelf  135 

Sociale sector7  68 

Privépersoon8  63 

Gerechtelijke diensten9 57 

Juridische diensten10  25 

Diensten voor NBMV11  26 

Sector asiel en vreemdelingen 12 20 

Medische sector  15 

Sürya, Payoke13  10 

Diplomatieke sector14  0 

Onbekend - niet geregistreerd  12 

TOTAAL  431 

                                                             
7 Centra voor huisvesting en sociale re-integratie, OCMW, verenigingen, straathoekwerkers, en andere. 
8 Klant, buur, kennis, vriend, familielid of andere.  
9 Lokale en Federale Politie, Sociale Inspectie, Toezicht Sociale Wetten, Parket, Arbeidsauditoraat. 
10 Advocaten, juridische bijstand, slachtofferhulp, Federaal Migratiecentrum, ORCA en andere. 
11 NBMV staat voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. Hierbij gaat het over diensten zoals: dienst voogdij, voogden, gespecialiseerde 
opvangcentra voor NBMV. 
12 Opvangcentra voor irreguliere migranten, Dienst Vreemdelingenzaken, Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen, en andere. 
13 Dit zijn de 2 andere gespecialiseerde centra voor slachtoffers van mensenhandel. 
14 Ambassades, consulaten, Directie Protocol van de FOD Buitenlandse Zaken. 
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Bij elke “relevante” aanmelding, d.i. met een mogelijke indicatie van mensenhandel, zetten wij 
tijdens de intakeprocedure verschillende stappen om de situatie verder uit te klaren. Een groot 

aantal van deze “relevante” aanmeldingen leidt echter niet tot een begeleiding en de redenen 
daarvoor zijn divers: bijvoorbeeld, de persoon beslist zelf om niet in te gaan op ons aanbod omdat 

hij/zij geen interesse heeft; de feiten zijn ondertussen verjaard of vonden plaats in het buitenland; 
het verhaal van de persoon bevat te weinig concrete en verifieerbare elementen; de persoon laat 
niets meer van zich horen ondanks verschillende pogingen tot contact vanuit PAG-ASA; of de 
persoon beslist om terug te keren naar zijn/haar land van herkomst.  
 

Onderstaand schema geeft een overzicht van het vervolg dat aan elke aanmelding werd gegeven 
in 2018. Bij de 171 aanmeldingen met een onduidelijke situatie en bij de 114 aanmeldingen met 

indicaties mensenhandel werd telkens het voorstel gedaan om een intakeprocedure op te starten. 
Indien het betrokken (potentieel) slachtoffer hierop wilde ingaan, werd een intakegesprek 
georganiseerd. Uiteindelijk leidden 83 aanmeldingen tot het opstarten van een nieuwe 

begeleiding. Daarnaast waren op 31 december 2018 nog 30 aanmeldingen in behandeling; begin 
2019 zal duidelijk worden of hier al/niet sprake is van feiten mensenhandel gaat en er al/ niet een 

begeleiding wordt opgestart. Van de 83 opgestarte begeleidingen waren dat er 68 bij PAG-ASA, 
de overige 15 werden doorverwezen naar Payoke of Sürya.15  

 

 
  

                                                             
15 Een doorverwijzing naar Payoke of Sürya was nodig omdat het opvanghuis van PAG-ASA op het moment van aanmelding volzet was (in 14 
situaties) en omdat de betrokken persoon omwille van veiligheidsredenen niet in Brussel kon blijven (in 1 situatie). 
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Emotional Exhaustion: “I worked in rubbish recycling. Everything was black and sad. Everything was 
negative. I was too blind to see anything in a positive way.”  - Man from Morocco, exploited in Brussels  

 

Control: “"I worked a lot of hours during the night. My boss was always controlling what I was doing.  
I was anxious all the time.” - Woman from Morocco, exploited in Brussels 
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 2. Begeleiding en opvang 
 
Elke begeleiding is integraal en omvat in principe steeds 3 luiken: juridisch, administratief, en 
psychosociaal. Deze 3 luiken lopen parallel en zijn complementair. Bij PAG-ASA wordt elk 
slachtoffer begeleid door 2 begeleiders: één voor de juridische en administratieve luiken (d.i. een 
criminoloog of jurist) en één voor het psychosociale luik (d.i. een maatschappelijk werker). 

 
Deze begeleiding wordt verleend hetzij in residentiële setting voor slachtoffers die in ons 
opvanghuis verblijven, hetzij in ambulante setting voor slachtoffers die elders verblijven. Immers, 
het komt regelmatig voor dat slachtoffers reeds beschikken over (eigen) huisvesting en/of kunnen 
verblijven bij familie of vrienden. Bovendien is het de bedoeling dat slachtoffers slechts tijdelijk 

in ons opvanghuis verblijven, als springplank naar een eigen plek. Opname in ons opvanghuis is 
dus géén voorwaarde voor begeleiding door PAG-ASA. Zo zijn er in 2018 van de 68 nieuwe 

begeleidingen, 44 personen eerst opgenomen in ons opvanghuis en zijn er 24 personen 
onmiddellijk in ‘ambulante’ begeleiding gestart. (Meer informatie in de volgende hoofdstukken.) 
 
De duur van een begeleiding kan variëren van een aantal weken tot een aantal jaren. Een 
doorsnee-begeleiding duurt 3 à 5 jaar. In theorie wordt de volledige begeleiding (juridisch, 

administratief en psychosociaal) afgesloten op het moment dat de gerechtelijke procedure tegen 
de mensenhandelaars afgerond is, het slachtoffer een verblijfstitel van onbepaalde duur heeft 

bekomen en hij/zij geen psychosociale begeleiding meer nodig heeft. In de praktijk komt de 
beëindiging van het ene luik niet noodzakelijk overeen met de beëindiging van het andere luik. 
Immers, de gerechtelijke procedure kan soms jaren aanslepen of in sommige gevallen net heel 

snel geregeld zijn. De psychosociale begeleiding duurt zolang de persoon onze specifieke aanpak 
nodig heeft. 

 
Tolken zijn een essentiële schakel in onze hulpverlening aangezien de meeste slachtoffers van 
buitenlandse origine zijn en geen/onvoldoende Nederlands, Frans of Engels beheersen. Van zodra 
de persoon één van onze landstalen voldoende beheerst, is er, in overleg met de cliënt, een 
afweging in hoeverre en wanneer de tussenkomst van een tolk al dan niet verder vereist is. Het 

uitgangspunt is dat cliënt en begeleider elkaar maximaal begrijpen. PAG-ASA doet hiervoor een 
beroep op de sociale tolkendiensten werkzaam in Brussel.  
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2.1. Totaal aantal begeleidingen  
 
In 2018 heeft PAG-ASA in totaal 204 slachtoffers van mensenhandel begeleid. Elke begeleiding 
start met 3 luiken (administratief, juridisch, psychosociaal) die in de loop van het traject elk apart 

worden afgesloten op het moment dat onze cliënt deze specifieke steun niet langer nodig heeft.  
 

 

 

2.2. Profiel van de nieuwe begeleidingen  
 

In 2018 werden 68 nieuwe begeleidingen opgestart. Details over type uitbuiting, nationaliteit en 
geslacht van de slachtoffers die werden opgevangen, staan in volgende grafieken en tabellen.  
Daaruit blijkt duidelijk dat er geen “type” slachtoffer bestaat: man of vrouw; meerderjarig of 
minderjarig; Belg, EU-burger of derdelander; iedereen kan slachtoffer zijn van mensenhandel. 
 
GRAFIEK 2: Totaal aantal nieuwe begeleidingen opgestart in dat jaar 
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TABEL 2: Aanmeldende instanties16 wat betreft de nieuwe begeleidingen opgestart in 2018 

Aanmeldende instanties (van hoog naar laag)   Aantal 

Gerechtelijke diensten  23 

Sociale sector  17 

Persoon zelf  10 

Diensten voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen  6 

Juridische diensten  5 

Sürya, Payoke  5 

Sector asiel en vreemdelingen 2 

Privépersoon  0 

Medische sector  0 

Diplomatieke sector  0 

TOTAAL  68 

 

TABEL 3: Nieuwe begeleidingen in 2018 naargelang type van uitbuiting, geslacht en leeftijd 

Type uitbuiting Mannen Vrouwen TOTAAL 

-18j +18j -18j +18j 

Economische uitbuiting 1 34 1 9 45 

Seksuele uitbuiting    9 9 

Verzwaarde smokkel  2 4 2 2 10 

Gedwongen strafbare feiten te plegen      0 

Uitbuiting bedelarij 2  1 1 4 

Illegale orgaanhandel     0 

TOTAAL 43 25 68 

 
In 2018 werden meer minderjarige slachtoffers (9) in begeleiding genomen dan andere jaren 
(meestal minder dan 5 per jaar). Het betreft enerzijds 4 begeleide minderjarigen: 2 Roemeense 
kinderen van eenzelfde gezin (situatie van gedwongen bedelarij) en 2 Iraakse kinderen van 
eenzelfde gezin (situatie van verzwaarde mensensmokkel) die alle 4 samen met hun ouders door 
PAG-ASA werden opgevangen. Anderzijds betreft het 5 niet-begeleide minderjarigen: 1 

Roemeense jongen uitgebuit in de bedelarij, 1 Guinese jongen slachtoffer van verzwaarde 
mensensmokkel en 3 jongeren van Vietnamese oorsprong, waarvan 2 het slachtoffer van 
economische uitbuiting in nagelsalons17 en 1 van verzwaarde mensensmokkel. Alle 5 werden ze 
opgevangen in een gespecialiseerde opvangstructuur voor minderjarigen, terwijl PAG-ASA 
instond voor hun administratieve en juridische begeleiding. 
  

                                                             
16 Zie voetnoten bij Tabel 1 voor meer informatie over de verschillende categorieën. 
17 Aanvankelijk was er voor deze niet-begeleide minderjarige enkel een dossier mensenhandel/economische uitbuiting lopende op het 
arbeidsauditoraat maar naderhand werd er ook een onderzoek naar feiten mensensmokkel  gestart op het parket. 
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TABEL 4: Nieuwe begeleidingen in 2018 naargelang type uitbuiting en nationaliteit 

 
GRAFIEK 3: Regio’s van afkomst van de nieuwe begeleidingen in 2018 
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Economische 

uitbuiting 
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smokkel 

Totaal 

Egypte  11   11 

Marokko  10   10 

Roemenië 2 2 4  8 

Nigeria 5 1   6 

Irak    5 5 

Vietnam  3  2 5 

Afghanistan  1  2 3 

Algerije 
 

3   3 

Albanië  2  
 

2 

Burkina Faso  2   2 

Griekenland  2   2 

Mexico  2   2 

Venezuela 2    2 

Colombia  1   1 

Ethiopië  1   1 

Guinee    1 1 

India  1   1 

Macedonië  1   1 

Rwanda  1   1 

Spanje  1   1 

TOTAAL 9 45 4 10 68 
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TABEL 5: Sectoren waar economische uitbuiting heeft plaatsgevonden in 2018 

Economische sector Aantal 

Bouw 13 

Horeca 8 

Bakkerij  2 

Huispersoneel  5 

Land- en tuinbouw 5 

Afvalsortering 2 

Garage 2 

Kapsalon 2 

Nagelsalon 2 

Textiel 2 

Carwash 1 

Nachtwinkel 1 

TOTAAL 45 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

  
Ik was echt bang,  

maar nu weet ik dat ik veilig ben. 
- Sarah*, Nigeria 
 

  

In het begin was het een beetje vreemd  
voor mij, maar het leven in het opvanghuis 

maakte me nieuwsgierig om andere 
 culturen te leren kennen die heel 

verschillend van elkaar zijn. 

- Duong*, Vietnam 
-  
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Invisible in Plain Sight: “I worked outside, where everybody could see me, but no one questioned my 
working conditions.” - Man from Senegal, exploited in East Flanders 

 

Spiritual Outlet: “What I experienced was so extremely testing, that I could only talk about it with God 
in my prayers.” - Man from India, exploited in Brussels  
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2.3. Juridisch en administratief luik van de begeleiding 
 

Het administratieve luik heeft betrekking op de aanvraag (en verlenging) van 
verblijfsdocumenten bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) in het kader van de “bijzondere 
beschermings- en bijstandsprocedure” voor slachtoffers van mensenhandel (cf. supra). De 
aflevering van deze (tijdelijke) verblijfsdocumenten gebeurt, na instructies van de DVZ, door de 
bevoegde dienst van de gemeente waar de betrokkene is gedomicilieerd. Deze documenten zijn 
essentieel omdat ze onze cliënten in staat stellen om toegang te krijgen tot belangrijke diensten, 
zoals taallessen, beroepsopleiding, arbeidsmarkt, gezondheidszorg, mutualiteit, en andere. 
 

Het juridische luik heeft betrekking op het onderzoek en de gerechtelijke procedure: o.a. het 
slachtoffer bijstaan bij het afleggen van verklaringen of het neerleggen van een klacht, hem/haar 
informeren over de stand van zaken van het onderzoek, en informeren over de beslissingen van 
de rechtbank. Dit houdt in dat er regelmatig contact is met de betrokken politie- en/of 
inspectiediensten, met de magistraat die het onderzoek in het dossier voert, alsook met de 
advocaten die tussenkomen om de belangen van de slachtoffers te verdedigen.  
 

Deze 2 luiken zijn nauw verbonden aangezien de verblijfsdocumenten toegekend worden in 
functie van de evolutie van de gerechtelijke procedure18 tegen de vermoedelijke dader(s).  
 

TABEL 6: Aantal juridisch-administratieve begeleidingen  

 
TABEL 7: Nieuwe begeleidingen in 2018 naargelang het arrondissement waar een onderzoek loopt 

Gerechtelijk arrondissement20 Parket Arbeidsauditoraat TOTAAL 

Antwerpen 6 8 14 

Brussel 15 19 34 

Limburg  5 5 

Luik  2 2 

Namen  1 1 

Oost-Vlaanderen  2 2 4 

Waals-Brabant  1 1 

West-Vlaanderen  4 4 

Nog geen verklaringen afgelegd 3 3 

TOTAAL 23 42 68 

  

                                                             
18 De stappen van de procedure en het type toegekende documenten staan beschreven in de Vreemdelingenwet, Art.61/2 en volgende. 
19 Het gaat hier om dossiers waar het administratief luik afgesloten is (bijvoorbeeld omdat een definitief verblijf werd toegekend door DVZ) maar 
waar op juridisch vlak nog een beroepsprocedure lopende is of stappen worden gezet om effectieve uitvoering te bekomen van een gerechtelijke 

uitspraak. Over het algemeen zijn dit begeleidingen die minder arbeidsintensief zijn en om deze reden apart opgenomen worden in onze cijfers. 
20 Het onderzoek voor feiten van mensenhandel wordt in de meeste gevallen opgestart in het gerechtelijk arrondissement van de plaats waar de 
feiten gepleegd zijn (op het parket of op het arbeidsauditoraat in functie van het type uitbuiting). 

 

Begeleidingen  2014 2015 2016 2017 2018 

Nieuwe begeleidingen  78 58 43 45 68 

Reeds lopende begeleidingen: admin + juridisch 104 122 118 104 106 

Reeds lopende begeleidingen: enkel juridisch19 49 43 40 50 30 

TOTAAL 231 223 201 199 204 
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2.3.1. Gerechtelijke uitspraken21 
 
TABEL 8: Dossiers waarin een definitieve22 strafrechtelijke uitspraak werd uitgesproken in 2018: 
verdeling naargelang gerechtelijk arrondissement en type uitbuiting 

Gerechtelijk 

arrondissement 

Seksuele 

uitbuiting 

Economische 

uitbuiting 

Gedwongen 
feiten + 

bedelarij 

Verzwaarde 

smokkel 
TOTAAL 

Antwerpen 1    1 

Brussel 3 + 1* = 4 3 + 3* = 6  2 + 1* = 3 13 

Luik  1   1 

Waals-Brabant  1*   1 

West-Vlaanderen 1*    1 

TOTAAL 6 8 0 3 17 

 
TABEL 9: Dossiers waarin een niet-definitieve23 strafrechtelijke uitspraak werd uitgesproken in 2018: 
verdeling naargelang gerechtelijk arrondissement en type uitbuiting 

Gerechtelijk 

arrondissement 

Seksuele 

uitbuiting 

Economische 

uitbuiting 

Gedwongen 
feiten + 

bedelarij 

Verzwaarde 

smokkel 
TOTAAL 

Antwerpen 1    1 

Brussel  1 + 2* = 3  1 4 

Waals-Brabant  1   1 

West-Vlaanderen  2   2 

TOTAAL 1 6 0 1 8 

 
Tabellen 8 en 9 geven een overzicht van het aantal dossiers waarin er in de loop van 2018 een 

uitspraak werd gedaan door justitie. Een uitspraak betekent niet dat er in elk dossier ook een 
veroordeling uitgesproken werd voor feiten van mensenhandel. Soms is er een vrijspraak over 
de hele lijn; soms is er een vrijspraak voor mensenhandel maar een veroordeling op basis van 
andere strafbare feiten. Op administratief vlak heeft een vrijspraak geen impact op het 
slachtoffer, aangezien een aanvraag voor verblijf van onbepaalde duur bij de DVZ reeds mogelijk 

is op voorwaarde dat het openbaar ministerie voor feiten mensenhandel heeft gevorderd. Echter, 
op psychologisch vlak kan dit een negatieve impact hebben op het slachtoffer dat, omwille van 

die vrijspraak, niet langer in zijn/haar slachtofferschap wordt erkend. 
 
  

                                                             
21 Een dossier betreft niet noodzakelijk één slachtoffer. In sommige dossiers vermeld in tabellen 8, 9 en 10  zijn meerdere slachtoffers betrokken. 
De dossiers die in deze tabellen aangeduid zijn met een (*) werden reeds in het jaarverslag van 2017 opgenomen als zaken waarin toen nog géén 
definitieve uitspraak was. 
22 Een uitspraak is definitief wanneer er geen beroep meer mogelijk is . Ook vonnissen die in de loop van 2018 bij verstek werden uitgesproken en 
waartegen geen verzet werd aangetekend eind 2018, werden als een definitieve uitspraak geteld. 
23 In deze dossiers is er al een uitspraak gedaan door de rechter, maar nog géén definitieve uitspraak omdat een beroepsprocedure lopende is. 
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TABEL 10: Aantal dossiers die in 2018 niet tot een proces hebben geleid: verdeling naargelang 
gerechtelijk arrondissement en type uitbuiting 

Gerechtelijk 

arrondissement  

Seksuele 

uitbuiting 

Economische 

uitbuiting 

Gedwongen 
feiten + 

bedelarij 

Verzwaarde 

smokkel 
TOTAAL 

Antwerpen  1   1 

Brussel 1 3  1 5 

Waals-Brabant  1   1 

West-Vlaanderen    1 1 

TOTAAL 1 5 0 2 8 

 
Tabel 10 geeft een overzicht van de dossiers die niet tot een rechtszaak hebben geleid en dus bij 
het einde van het onderzoek hetzij zonder gevolg werden geklasseerd door de 
referentiemagistraat, hetzij buiten vervolging gesteld door de raadkamer. In deze 8 dossiers van 
2018 waren in totaal 13 slachtoffers betrokken, waarvan 3 in eenzelfde dossier in Waals-Brabant 
en 4 in eenzelfde dossier in West-Vlaanderen. Een dergelijke beslissing kan zeer nefast zijn voor 
de betrokken slachtoffer(s): immers, wanneer een zaak geklasseerd wordt zonder gevolg, verliest 
de persoon zijn/haar bijzonder slachtofferstatuut. Daardoor kan de persoon niet meer genieten 
van de beschermings- en bijstandsprocedure voor slachtoffers van mensenhandel en volgt een 
“administratieve afsluiting” van de begeleiding door PAG-ASA (cf. infra voor meer informatie over 

de gevolgen hiervan).  
 

2.3.2. Burgerlijke partijstellingen 
 
PAG-ASA kan in het kader van de juridische begeleiding een beroep doen op advocaten om de 
belangen van de slachtoffers te verdedigen voor de rechtbank, soms ook al tijdens het onderzoek. 
De aanstelling van een advocaat is geen automatisme, maar de mogelijkheid van een tussenkomst 

door een advocaat wordt met elke cliënt besproken. De beslissing om al/niet een advocaat te 
laten tussenkomen ligt bij de cliënt zelf, die soms gegronde redenen heeft (zoals bv. financiële 

redenen, angst voor represailles t.a.v. zichzelf en/of zijn familie) om niet op dit aanbod in te gaan. 
 

Voor veel slachtoffers is een burgerlijke partijstelling via tussenkomst van een advocaat 
belangrijk, voornamelijk als erkenning van de strafbare feiten en van het slachtofferschap, maar 
ook omdat de eventueel toegekende schadevergoeding kan helpen bij het opstarten van een 

nieuw leven (op voorwaarde dat de veroordeelde de opgelegde schadevergoeding effectief 
betaalt). Ook PAG-ASA stelt zich in sommige gevallen burgerlijke partij; dit is mogelijk dankzij een 

wettelijke erkenning om in rechte op te treden in het kader van dossiers mensenhandel.  
 
Tabel 11 geeft een overzicht van het aantal slachtoffers die in bovenvermelde dossiers betrokken 

waren als burgerlijke partij, alsook het aantal dossiers waarin PAG-ASA tussenkwam als 
burgerlijke partij. 
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TABEL 11: Aantal burgerlijke partijen in dossiers waarin een uitspraak werd gedaan in 2018 

Burgerlijke partijen (BP) In 17 dossiers 
 van Tabel 8 met 

‘definitieve’ uitspraak 

In 8 dossiers  

van Tabel 9 met  

‘niet-definitieve’ uitspraak 

TOTAAL 

Aantal slachtoffers betrokken als BP 19 8 27 

Aantal dossiers in dewelke PAG-ASA 

tussenkwam als BP 

7 0 7 

 
Gezien de complexiteit van de dossiers mensenhandel, is het belangrijk een beroep te kunnen 

doen op advocaten met deskundigheid en ervaring in de materie; het gaat immers over een 
combinatie van burgerlijk recht, (sociaal) strafrecht, arbeidswetgeving en vreemdelingenrecht. 
PAG-ASA werkt samen met een pool gemotiveerde en bekwame advocaten. Zij zijn bereid om 
tussen te komen in het kader van ‘pro deo’ juridische bijstand, voor zover de cliënt aan de 
wettelijke voorwaarden voldoet. Ze zijn ook dikwijls bereid aan een gunstig ‘sociaal’ tarief te 
werken voor de cliënten die niet (meer) in aanmerking komen voor een ‘pro-deo’ tussenkomst.  
 
TABEL 12: Aantal slachtoffers voor wie een advocaat is tussengekomen in de loop van 2018, met 

vermelding door wie de kosten werden gedragen 

Tussenkomst van advocaat Aantal slachtoffers  

Pro deo juridische bijstand = (gedeeltelijk) kosteloos 54 

Volledig gratis24 14 

Betaling door slachtoffer  8 

Tussenkomst door advocaat van vakbond 1 

TOTAAL 77 

 

Tabel 12 geeft een overzicht van het aantal slachtoffers voor wie een advocaat tussenkwam. Deze 
tussenkomst gebeurt op het moment dat het onderzoek nog lopende is en/of in een later stadium 

van de rechtsgang. Deze tabel geeft ook weer door wie de advocaatkosten werden gedragen. In 
het verleden kwam PAG-ASA steeds tussen in de advocaatkosten. Echter, sinds 2014 is dit voor 
PAG-ASA financieel niet meer mogelijk als gevolg van het verdwijnen van een projectsubsidie. Dit 
betekent dat de slachtoffers nu een beroep moeten doen op het systeem van ‘pro deo’ juridische 
bijstand, voor zover zij voldoen aan de wettelijke voorwaarden hiervoor.  

 
Gebruik maken van het systeem van ‘pro deo’ juridische bijstand is geen probleem, maar het kan 
wel negatieve gevolgen hebben: cliënten die op een bepaald moment beginnen te werken, 

voldoen daardoor niet meer aan de wettelijke voorwaarden (m.n. geen of weinig inkomen) en 
moeten bijgevolg zelf instaan voor de kosten en erelonen van de advocaat. Echter, veel werkende 
cliënten verdienen een loon dat de wettelijke inkomensgrens (om te kunnen genieten van de 
kosteloze juridische bijstand) net overschrijdt. Het is voor hen erg moeilijk om deze financiële 

inspanning te dragen en we merken dat een aantal cliënten daarom beslist af te zien van een 
burgerlijke partijstelling. Slachtoffers van mensenhandel die zich snel integreren en  snel werk 
vinden, worden als het ware een tweede maal slachtoffer doordat hen het recht op  kosteloze 
juridische bijstand wordt ontzegd. 
 

  

                                                             
24 In deze dossiers hebben de betrokken advocaten voorgesteld om volledig gratis tussen te komen. 
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2.3.3. Administratieve afsluitingen 
 
Een administratieve afsluiting betekent dat het administratieve luik van de begeleiding door PAG-
ASA afgesloten wordt. Tabel 13 geeft een overzicht van de verschillende motieven van afsluiting. 

In de meeste gevallen gaat het om een einde van de administratieve verblijfsprocedure bij de 
DVZ, waarbij de persoon hetzij permanente verblijfsdocumenten ontvangt, hetzij geen 

verblijfsdocumenten meer krijgt als gevolg van het stopzetten van de “bijzondere beschermings- 
en bijstandsprocedure”.  
 
In 2018 werden in totaal 38 begeleidingen op administratief vlak afgesloten. In 19 situaties heeft 
de persoon permanente verblijfsdocumenten gekregen tijdens of na afloop van de “bijzondere 

beschermings- en bijstandsprocedure”. De DVZ houdt bij de beoordeling van deze regularisatie-
aanvragen sterk rekening met integratie-elementen.  

 
Deze administratieve afsluiting heeft dus een grote impact op het leven van onze cliënten. Met 
het verkrijgen van permanente verblijfsdocumenten komt eindelijk een einde aan de onzekerheid 

en kan onze cliënt verder met zijn/haar leven en toekomstproject in België. Echter, in geval van 
een stopzetting van de procedure, blijft voor de betrokken persoon slechts de keuze tussen een 

vrijwillige terugkeer en een precair/illegaal verblijf in België. Hierbij zorgt PAG-ASA voor een 
zorgzame doorverwijzing: enerzijds naar een sociale organisatie die hem/haar kan helpen voor 

opvang; anderzijds naar een juridische dienst waar de persoon zich kan informeren over de 
mogelijkheden om zijn/haar verblijf alsnog via een andere procedure te regulariseren. Over het 
algemeen zijn deze mogelijkheden echter heel beperkt (in de meeste gevallen zelfs onbestaande) 

en geven we deze boodschap ook mee. 
 

 
 
 
 

  
Ik ben altijd positief verrast door  

de veerkracht die de slachtoffers hebben. Na 
de trauma’s en al wat ze hebben 

meegemaakt, vinden zij toch de innerlijke 
kracht om zichzelf en hun leven weer op te 

bouwen. 

- Emily*, begeleider bij PAG-ASA 
 

  
Na enorme moeilijkheden in mijn leven, 

heeft PAG-ASA me gered en van mijn 
angsten bevrijd. Ik ben vandaag een 

tevreden mens. 
- Jeanne*, Ivoorkust 
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TABEL 13: Aantal begeleidingen afgesloten op administratief vlak naargelang de reden  

 

 

  

                                                             
25 Het gaat om regularisaties in volgende situaties:  
(1) Toepassing van de officieuze “stop-procedure”, waarbij een regularisatie kan aangevraagd worden wanneer een klacht zonder gevolg wordt 
geklasseerd voor  zover het slachtoffer minstens 2 jaar in begeleiding is bij een gespecialiseerd centrum.  
(2) Toepassing van de eenmal ige regularisatiecampagne van de overheid in 2009.  

(3) Situaties waarbij diplomaten betrokken zijn. Zijn/haar immuniteit verhindert in deze zaken strafvervolging. Daarom voorziet de regelgeving (cf. 
supra) dat slachtoffers van uitbuiting door een diplomaat onder bepaalde voorwaarden een regularisatie kunnen aanvragen.  
(4) Toepassing van de officieuze afspraak dat slachtoffers die minstens 5 jaar in begeleiding zijn in het kader van de procedure voor slachtoffers 
mensenhandel een regularisatie kunnen aanvragen.  
26 Wanneer een begeleiding wordt afgesloten omwille van het systematisch niet-naleven van de begeleidingsovereenkomst, wordt deze over het 
algemeen overgenomen door één van de andere gespecialiseerde centra, dat dan de begeleiding (inclusief de opvolging van de administratieve 
verblijfsprocedure) verderzet. 

 

Reden van administratieve afsluiting 2014 2015 2016 2017 2018 

A. Permanente verblijfsdocumenten      

Regularisatie op basis van procedure ‘mensenhandel’ 7 19 13 17 7 

Regularisatie op basis van humanitaire redenen25 8 8 7 7 5 

Ander verblijfsstatuut: EU-werknemer  2   3 

Ander verblijfsstatuut: tijdelijk verblijf arbeidskaart B     2 

Ander verblijfsstatuut: tijdelijk verblijf humanitair/medisch  1    

Gezinshereniging  1   1 

Huwelijk of wettelijke samenwoning   5  1 

Erkenning als vluchteling   1   

B. Terugkeer      

Vrijwillige terugkeer naar land van herkomst 14  4 4 3 

C. Doorverwijzing naar een ander centrum      

Einde begeleiding bij PAG-ASA wegens (systematisch) niet-

naleven van de begeleidingsovereenkomst26 

5 6 10 3 2 

Overname door ander gespecialiseerd centrum omwille 

van veiligheid of geen plaats in het opvanghuis 

3 2 1 1  

D. Stopzetting van de “bijzondere beschermings- en 

bijstandsprocedure” 
     

Geen interesse in de procedure   3 3 3 2 4 

Sepot of buitenvervolgingstelling 9 7 2 2 3 

Verdwijning van slachtoffer 1 1 3 1 3 

Beslissing van DVZ ‘gevaar voor openbare orde’     2 

Geen slachtoffer mensenhandel 9 2 5  2 

Contact met vermoedelijke dader(s)  3 1 1  

TOTAAL 59 55 55 38 38 
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Rewriting the Future: “Through the pain I felt, I discovered the strength in me. The strength of my soul 
allows me to stand against the suffering.” - Woman from Venezuela, exploited in Antwerp 

 

Re-Integration: “Before arriving at PAG-ASA, I couldn’t see my future. Now I can feel alive again.” -
Man from Algeria, exploited in Liège 
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2.4. Psychosociaal luik van de begeleiding 
 
De psychosociale begeleiding heeft betrekking op verschillende levensdomeinen en thema’s, die 
aan bod komen naargelang de noden van de cliënt:  

 
 Slachtofferproblematiek: morele steun en leren omgaan met moeilijke ervaringen/ 

trauma’s die vaak gelieerd zijn aan de uitbuiting; 
 Specifieke bijstandsprocedure mensenhandel: leren omgaan met de voorwaarden en 

met de onzekerheid omtrent de toekenning (of verlenging) van verblijfsdocumenten 
en de regularisatie; 

 Toekomst: helpen nadenken over, opstarten en uitbouwen van een geïndividualiseerd 

toekomstproject (in België of in land van herkomst); 
 Integratie in de samenleving met aandacht voor alle levensdomeinen: informatie- 

verstrekking en ondersteuning bij alle aspecten van het leven: huisvesting, 
gezondheidszorg, taalcursus, beroepsopleiding, werk, financiën, sociaal netwerk, 
familie, dagbesteding, en andere sociale activiteiten.  

 
De begeleiding bevordert de praktische zelfredzaamheid en mentale weerbaarheid van de cliënt 
en beoogt aldus de volledige autonomie van de persoon om op termijn zo goed mogelijk 
zelfstandig te kunnen functioneren in de maatschappij. De begeleiding heeft ook een preventief 

karakter op het vlak van budgetbeheer, gezondheid en algemeen welbehagen van de cliënt en 
zijn/haar gezin. Bovendien letten we erop dat de cliënt geen precaire huur- of 
arbeidsovereenkomst ondertekent, en dat hij/zij niet naar hetzelfde milieu terugkeert, om te 
vermijden dat de persoon opnieuw slachtoffer zou worden van uitbuiting. 
 

De begeleiding gebeurt op maat van elke cliënt, dit wil zeggen rekening houdend met zijn/haar 
individuele context, vaardigheden, persoonlijkheid, ervaring. Veel slachtoffers zijn bijzonder 

kwetsbaar, ongeacht het type uitbuiting, nationaliteit of geslacht. Deze kwetsbaarheid uit zich in 
verschillende vormen: sociaal, familiaal en/of economisch; een verslaving aan alcohol, drugs, 
medicijnen; of een lichte tot zware mentale beperking. Dit heeft een grote impact op het dagelijks 

werk van PAG-ASA, zoals bijvoorbeeld: extra aandacht, een meer intensieve begeleiding, een 
stipte opvolging van medicatie, of zelfmoordpreventie. Via supervisie, intervisie, interne 

studiedagen en/of bijscholing, zorgt PAG-ASA ervoor dat onze begeleiding “op maat” verder 
toegespitst kan worden op de specifieke noden en behoeften van alle slachtoffers. 

 
Tijdens de psychosociale begeleiding bij PAG-ASA, alsook in het kader van een doorverwijzing, is 
er steeds een nauwe samenwerking met andere organisaties uit de brede sociale sector, zoals 

opvanghuizen, sociale permanenties, opleidingsinstanties, en diensten voor inburgering. Immers, 
soms wordt een slachtoffer opgevangen in een ander opvanghuis omdat het onze volzet is, of het 

gebeurt dat een hulpvraag de competentie van PAG-ASA overstijgt en dan wordt er 
samengewerkt met een gespecialiseerde dienst. Bovendien, wanneer de begeleiding bij PAG-ASA 
eindigt, is het vaak aangewezen om de cliënt door te verwijzen naar een permanentiedienst waar 
hij/zij terecht kan voor eventuele vragen in de toekomst. 
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2.4.1. ‘Residentiële’ begeleidingen 
 
Wanneer het slachtoffer niet beschikt over een (veilig) verblijf is een opname in ons opvanghuis 
aangewezen. De persoon vindt er rust en veiligheid om er tijdens een aantal maanden te 

bekomen van de uitbuitingssituatie en op eigen ritme na te denken over zijn/haar 
toekomstperspectieven. Tabellen 16 en 17 geven een overzicht van de duur van een verblijf in 

het opvanghuis in 2018 en de redenen van vertrek.  
 
Het opvanghuis heeft een capaciteit van 16 plaatsen. In 2018 was er een bezettingsgraad van 
89%. Wanneer ons opvanghuis volzet is, zoeken we naar alternatieve (tijdelijke) opvang, steeds 
in functie van de context, noden en behoeften van het betrokken slachtoffer. Alternatieven zijn 

hetzij een ander gespecialiseerd centrum voor slachtoffers van mensenhandel (Payoke en Sürya), 
hetzij een andere opvangstructuur in Brussel of omstreken (zoals bv. een opvanghuis voor 

thuislozen of een opvanghuis voor moeder en kind).  
 
TABEL 14: Totaal aantal residentiële begeleidingen 

Residentiële begeleidingen  2014 2015 2016 2017 2018 

Nieuwe bewoners opgevangen in desbetreffende jaar 56 35 33 35 44 

Bewoners opgenomen in voorafgaande jaar en nog in 

huis op 01/01 

16 15 10 13 14 

TOTAAL  72 50 43 48 58 

 

TABEL 15: Aantal nieuw opgevangen bewoners in 2018, naargelang type uitbuiting en geslacht 

Type uitbuiting  Man Vrouw TOTAAL 

Seksuele uitbuiting   6 6 

Economische uitbuiting  24 7 31 

Verzwaarde smokkel  2 3 5 

Andere = kinderen van opgevangen slachtoffers   2 2 

TOTAAL  26 18 44 

 
Als organisatie wil PAG-ASA een veilige opvang bieden aan iedere persoon die geïdentificeerd 
wordt als slachtoffer van mensenhandel, ongeacht nationaliteit, geslacht of type uitbuiting. 
Zowel vrouwen, als mannen, als kleine gezinnen kunnen worden opgevangen. Bijgevolg vangen 
wij een zeer divers publiek op. Hiervoor beschikt het opvanghuis over 16 individuele slaapkamers, 
met elk een eigen privé-badkamer. Daarnaast is er een gemeenschappelijke verdieping met 

gedeelde keuken, leefruimte, en creatief atelier.  
 
We beseffen dat de keuze voor een gemengd opvanghuis niet altijd evident is voor het 
doelpubliek. We proberen met deze vorm van diversiteit op een zorgzame en waakzame manier 
om te gaan en dit via anticipatie en adequaat reageren via verschillende strategieën: (1) duidelijke 

informatie in de voorbereidende fase van de opname in het opvanghuis; (2) alertheid in de 
groepsbegeleiding en in de individuele begeleiding; (3) het uitwerken van methodieken die 
weerbaarheid, seksualiteit en gender bespreekbaar maken; (4) het aanbieden van aangepaste 
groepsactiviteiten, eventueel in subgroepen; en (5) aanpassingen in het huishoudelijk reglement 

en het methodologisch kader.   
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TABEL 16: Duur van het verblijf in het opvanghuis in 2018 op moment van vertrek 

Duur van het verblijf in het opvanghuis Aantal personen 

Minder dan 3 maanden 14 

3 à 6 maanden 13 

6 à 9 maanden 13 

9 à 12 maanden 1 

TOTAAL 41 

 
TABEL 17: Reden van vertrek uit het opvanghuis, voor de personen vertrokken in 2018 

Reden van vertrek Aantal personen 

A. Vertrek, maar verder ‘ambulant’ begeleid door PAG-ASA  

Huurwoning gevonden 27 

Systematisch niet-respecteren van het huishoudelijk reglement  6 

B. Vertrek, alsook einde begeleiding door PAG-ASA  

Vrijwillige terugkeer naar land van herkomst 3 

Verdwijning 3 

Geen interesse in de procedure ‘slachtoffers mensenhandel’ 2 

TOTAAL 41 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

  
Ik woon niet meer in het opvanghuis en  

heb nu een eigen appartement en een job. 
Maar alle goede momenten uit het 

opvanghuis blijven in mijn hart. 

- Sofia*, Bulgarije 
-  

  
Ik hou ervan om met anderen samen te zijn, 

samen te eten en te praten. Het is een beetje 
alsof je thuis bent bij vrienden. 

- Agnes*, Ethiopië 
-  
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2.4.2. ‘Ambulante’ begeleidingen 
 

Wanneer het slachtoffer niet (of niet langer) in ons opvanghuis verblijft, verloopt de psychosociale 
begeleiding ambulant. De persoon woont zelfstandig in een zelf gevonden huurwoning, al dan 

niet vergezeld van partner of familie, of verblijft in een transitappartement van PAG-ASA of in een 
extern opvanghuis. Hij/zij komt dan op afspraak bij PAG-ASA, of de psychosociale begeleider gaat 

op huisbezoek. De frequentie van de contacten varieert naargelang de context en noden van elke 
cliënt (dagelijks, wekelijks, tweewekelijks, driewekelijks of maandelijks). 
 
TABEL 18: Aantal ambulante begeleidingen 

Ambulante begeleidingen  2014 2015 2016 2017 2018 

Nieuwe begeleidingen (opgestart in desbetreffende jaar)  45 49 20 41 50 

Nog lopende begeleidingen van voorgaande jaren 89 99 122 87 91 

TOTAAL  134 148 142 128 141 

 

In 2018 heeft de ambulante cel 141 cliënten begeleid. Van deze 141 begeleidingen waren er 39 
‘intensief’ (dit zijn begeleidingen waarbij op jaarbasis gemiddeld 1 contact per week plaats heeft) 

en 23 ‘super-intensief’ (dit zijn begeleidingen waarbij op jaarbasis gemiddeld 2 of meer contacten 
per week plaatsvinden). Deze cliënten hebben nood aan meer contacten met hun psychosociale 
begeleider omwille van hun bijzondere kwetsbaarheid en multi-problematiek.  

 
TABEL 19: Duur van de ambulante psychosociale begeleiding in 2018 op het moment van afsluiting 

Duur van de ambulante begeleiding Aantal personen 

Minder dan 1 jaar 10 

1 à 3 jaar 5 

Meer dan 3 jaar 12 

TOTAAL 27 

 
Transit is een specifieke vorm van ambulante begeleiding gericht op personen die nood hebben 

aan een tijdelijke, intensieve ambulante begeleiding. Op 31 december 2018 beschikte PAG-ASA 
over 11 transitplaatsen in studio’s en appartementen in verschillende gemeentes van Brussel, 

waarbij wordt samen gewerkt wordt met het Sociaal Verhuurkantoor Baïta. De meeste transit-
appartementen worden gebruikt voor doorstroming van cliënten uit ons opvanghuis, meestal 
omdat een intensieve begeleiding voor deze cliënten nodig is, maar in sommige gevallen ook 
preventief om te vermijden dat de betrokken bewoners, omwille van het niet-vinden van een 
woning op de huurmarkt na een ellenlange zoektocht, in hun persoonlijke ontwikkeling zouden 

achteruitgaan. De meeste cliënten hebben bij het afsluiten van de transitbegeleiding in 2018 een 
verblijf van 18 maanden in een transitwoning achter de rug, wat ook de maximumduur is. 
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2.5. Nieuwe projecten voor onze cliënten  
 
De methodologie en aanpak van PAG-ASA zijn gebaseerd op ‘maatwerk’ waarbij elke individuele 
begeleiding op maat van de cliënt wordt aangepast, in functie van zijn/haar sterktes  en 

vaardigheden, alsook in functie van zijn/haar context op dat moment. Wanneer individuele noden 
wijzen op mogelijke nieuwe trends bij ons doelpubliek, en wanneer het relevant is voor PAG-ASA 

als organisatie om hierop een antwoord te bieden, dan staan we klaar om nieuwe projecten uit 
te testen die mogelijks een antwoord kunnen bieden op de nieuwe noden van onze cliënten. Zo 
werden recent 3 projecten opgestart. 
 
Project PAG-ASA café (gestart in 2017): Dit project is ontstaan om een antwoord te bieden op de 

vaststelling dat veel cliënten, na hun vertrek uit ons opvanghuis, nog geen sociaal netwerk hebben 
uitgebouwd en/of nood hebben aan meer sociale contacten met lotgenoten. Elke eerste dinsdag 

van de maand, komen we samen met een paar vrijwilligers, een medewerker en alle cliënten die 
er zin in hebben. We koken samen en brengen gezellig de avond door onder het motto “alles kan, 
niets moet”. Soms wordt er ook een culturele uitstap georganiseerd om kennis te maken met een 

andere kant van Brussel. 
 

Project huurwaarborgfonds (gestart in 2018): Dit project is ontstaan onder impuls en met 
financiële steun van het Fonds Cecilia Ramos (Koning Boudewijnstichting). De laatste jaren is het 

moeilijker geworden om een huurwoning te vinden. Bijgevolg moeten cliënten langer in ons 
opvanghuis blijven; staan transit-cliënten na afloop van hun transitcontract (met max. duur van 
18 maanden) regelmatig weer op straat; en kunnen cliënten die in een onaangepaste woning 

wonen, niet verhuizen. Eén van de verklarende factoren is dat onze cliënten dikwijls niet over 
voldoende middelen beschikken om een huurwaarborg te betalen en dat de wettelijk bepaalde 

alternatieven in de praktijk ontoereikend zijn. Deze situatie is een drempel in hun 
integratieproces. Daarom dit initiatief: de oprichting van een “huurwaarborgfonds" waarbij PAG-
ASA renteloze leningen (tot maximum 75% van het bedrag van de huurwaarborg) voorschiet aan 

cliënten om hun toegang tot de private woning-huurmarkt te vergemakkelijken. In 2018 hebben 
11 cliënten een lening gekregen via ons huurwaarborgfonds. Tabel 20 geeft een klein overzicht. 

 
TABEL 20: Leningen toegekend in 2018 via het huurwaarborgfonds van PAG-ASA 

Bedragen van de 11 toegekende huurwaarborgen Aantal 

500 à 750 euro 4 

750 à 1.000 euro 5 

> 1.000 euro 2 

Regelmaat van de maandelijkse terugbetalingen  

Op tijd 9 

Te laat 2 

Profiel van de aanvragers  

Man 4 

Vrouw 7 
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Project woon-coaching (gestart in 2018): Ook dit project is erop gericht het integratieproces van 
onze cliënten te vergemakkelijken door het vinden van een woning. Zonder woning is het immers 

heel moeilijk om een nieuw leven op te bouwen. Het project woon-coaching is gericht op het 
coachen van onze cliënten over de specificiteit van de woonmarkt in Brussel, de rechten en 

plichten van huurder en verhuurder in België, alsook de ‘tips & tricks’ om huur-advertenties 
correct te interpreteren en om zichzelf de meeste kansen te geven bij een bezoek. Het betreft 
een combinatie van groepsactiviteiten en van individuele coaching. In 2018 hebben 17 cliënten 
van PAG-ASA een individuele coaching gekregen van onze woon-coach. Tabel 21 geeft een klein 
overzicht. Daarnaast werd 1x per maand een groepsactiviteit georganiseerd: 3 workshops in 

samenwerking met vzw Habitat & Rénovation en 3 buurtwandelingen in Brusselse gemeentes 
(buiten 1000 Brussel) om andere woonplaatsen te verkennen. 

 
TABEL 21: Individuele trajecten binnen het woon-coaching project in 2018 

Duur van de 17 trajecten   

< 1 maand 10 

1 à 3 maanden 4 

3 à 6 maanden 1 

Voortijdige stopzetting 2 

Type huurwoning gevonden via woon-coaching  

Transitappartement 6 

Appartement verhuurd door particulier 5 

Appartement verhuurd door immobiliënkantoor 4 

Geen gevonden 2 

Profiel van de gecoachte cliënten  

Man 10 

Vrouw 7 
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@ Cinema Palace, Brussel: Film en Fototentoonstelling tijdens de “Veertiendaagse van de 
Internationale Solidariteit” van de stad Brussel. 

 

Photo-Voice: Mobiele fototentoonstelling van PAG-ASA” 
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TWEEDE OPDRACHT:  
MEEWERKEN AAN DE STRIJD TEGEN MENSENHANDEL  

 

 
De tweede opdracht van PAG-ASA bestaat uit het “meewerken aan de strijd tegen 
mensenhandel” op nationaal en internationaal niveau. Hier geven we vorm aan via verschillende 
stappen: enerzijds, bewustmaking, informatie, vorming en adviesverlening; anderzijds, 
beleidsbeïnvloeding en samenwerking met de bevoegde overheidsdiensten.  

 

1. Bewustmaking, informatie en vorming 
 

1.1. Algemeen 
 
PAG-ASA krijgt regelmatig vragen van professionele partners en relevante (potentiële) 

doorverwijzers. We proberen altijd positief in te gaan op deze vragen. Immers, we merken dat 
dit resulteert in een betere kennis van de problematiek mensenhandel en van de werking van de 
gespecialiseerde centra, en dus ook in een stijging van het aantal hulpvragers die naar PAG-ASA 

doorverwezen worden. Daar start het immers: zoveel mogelijk mensen bewustmaken van de 
problematiek en informeren over de signalen die kunnen wijzen op een potentiële situatie 

mensenhandel, zodat slachtoffers hun weg naar een gespecialiseerd centrum vinden. 
 
TABEL 22: Een greep uit de bezoeken, vormingen en interviews in 2018 

Doelpubliek Aantal 

sessies 

Aantal bereikte 

personen (+/-) 

Vormingen van eerstelijnsdiensten op nationaal niveau, bij 

PAG-ASA of op verplaatsing: 

24 1.000 

 Lokale en federale politie,  
 Sociale inspectie,  
 Magistraten en parketjuristen, 

 Dienst Voogdij en voogden, 
 Medewerkers van FEDASIL en Rode Kruis opvangcentra, 
 Medewerkers sociale diensten,  jeugdzorg en 

jeugdinstellingen, ziekenhuizen 

  

Uiteenzettingen aan / interviews met onderzoekers, 

doctorandi, studenten: 

11 180 

 Rechten: UCL 

 Sociaal werk: VIVES Hogeschool Kortrijk, HELB  
 Criminologie: KULeuven, Vrije Universiteit Brussel 
 Journalistiek: Karel de Grote Hogeschool Antwerpen 

 Aardrijkskunde: Université Libre de Bruxelles 
 Politieke Wetenschappen: Universiteit Luxemburg 

  

Uiteenzettingen op internationaal niveau: 12 140 

 Bezoeken van internationale delegaties aan PAG-ASA: 

Balkan-landen, Bosnië, Egypte, Jordanië, Turks Cyprus, 
Utah (USA), Quaker Foundation 

 Uiteenzettingen op events: o.a. Benelux-dag 

  

TOTAAL 47 1.320 
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PAG-ASA wordt niet alleen gevraagd om het werk van onze organisatie uiteen te zetten, maar 
ook om de bijzondere beschermings- en bijstandsprocedure voor slachtoffers van mensenhandel 

in al haar aspecten voor te stellen. Bovendien is er op internationaal niveau veel interesse naar 
de Belgische multidisciplinaire aanpak (cf. supra) in de strijd tegen mensenhandel, waar de 

verschillende actoren erin slagen op succesvolle manier samen te werken. Het is inderdaad 
bijzonder om te kunnen functioneren in een systeem waar politie, sociale inspectie, parket, 
arbeidsauditoraat, DVZ en 3 niet-gouvernementele organisaties constructief samenwerken, met 
elk hun eigen kenmerken, focus en prioriteiten, maar met hetzelfde doel. 
 

Dankzij de deelname van PAG-ASA aan deze vormingen, studiedagen, interviews en 
werkbezoeken, wordt ook onze eigen werking verrijkt. Ervaringen worden uitgewisseld; de nieuw 

verworven inzichten werken inspirerend en leiden tot reflecties in ons team, die op hun beurt 
kunnen leiden tot een aanpassing of verbetering van onze werkmethodes. 
 

1.2. Project “Photo-Voice” 
 

Dit is een vervolg van de 1ste editie in 2016. Het project werd verder verfijnd tot een mobiele 
tentoonstelling "Photo-Voice: Trafficking in Human Beings through the Eyes of Victims”. De 

bedoeling is om via deze tentoonstelling professionals bewust te maken en te informeren over  

het fenomeen mensenhandel, het werk van PAG-ASA, en de bijzondere beschermingsprocedure 

die in België bestaat. De foto’s in dit jaarverslag behoren tot dit project. 
 
Met dit project willen we een stem geven aan de slachtoffers, ooit onzichtbaar en als het ware 

“stemloos”, niet alleen tijdens hun uitbuitingssituatie, maar dikwijls ook in hun leven voorheen. 
Vandaag is hun stem belangrijk en betekenisvol; het is een sterke boodschap van kracht en hoop.  

 
In 2018 hebben de bewoners van ons opvanghuis deelgenomen aan dit initiatief. Zo heeft elke 
bewoner individueel nagedacht over een beeld, een scene en een boodschap die hij/zij wilde 

overdragen aan het publiek. Deze foto’s zijn dus het resultaat van hun werk. Met de hulp van een 
fotograaf hebben ze een moment uit hun verleden geënsceneerd. Deze foto's vormen een venster 

op het verleden van de slachtoffers: ze laten de wreedheid van de uitbuiting te zien en tegelijk 
ook de kracht en de hoop die nodig zijn om dergelijke situaties te verlaten. Alle foto’s werden in 
groot formaat afgedrukt en vormen nu, samen met informatie- en cijfermateriaal, een mobiele 
tentoonstelling. 
 

In 2018 werd de tentoonstelling 4x georganiseerd op externe locaties: 

 Maart: tentoonstelling in de VUB te Brussel, in partnerschap met de Research Group 

Fundamental Rights & Constitutionalism; 
 April: tentoonstelling in het kader van het event “Expos-Sciences 2018 – Village Society” 

te Tour & Taxis; 

 Oktober: tentoonstelling in het kader van de “Veertiendaagse van de Internationale 
Solidariteit” te Cinéma Palace, in partnerschap met ECPAT en de Stad Brussel; 

 November: tentoonstelling in het PORTALIS gebouw van de FOD Justitie, in partnerschap 
met de Procureur des Konings van Brussel en met de Franse en Nederlandse Orde van 

Advocaten van de Balie van Brussel. 
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2. Samenwerking en beleidsbeïnvloeding 
 

2.1. Op nationaal niveau 
 
PAG-ASA hecht veel belang aan een goede samenwerking met haar professionele partners. Dit is 
essentieel om ervoor te zorgen dat de belangen van slachtoffers in de strijd tegen mensenhandel 

niet uit het oog verloren worden en dat onze cliënten effectief toegang krijgen tot een 
kwaliteitsvolle hulpverlening, op korte en lange termijn. 

 
Er is vooreerst een nauwe samenwerking met alle actoren die werkzaam zijn in de strijd tegen 
mensenhandel (cf. supra) zoals politie, sociale inspectie, parket, arbeidsauditoraat en Dienst 
Vreemdelingenzaken. Dit gebeurt zowel informeel als formeel, via verschillende platformen op 
lokaal, regionaal en federaal niveau. Op federaal niveau krijgen we de opportuniteit om mee het 

beleid vorm te geven via o.a. onze deelname aan de Interdepartementale Coördinatiecel ter 
bestrijding van mensensmokkel en mensenhandel en aan de maandelijkse vergaderingen van het 

bureau van deze Cel. Zo hebben we in 2015-2016 bijvoorbeeld actief input gegeven voor de 
vernieuwde Ministeriële Omzendbrief omtrent de multidisciplinaire aanpak in de strijd tegen 
mensenhandel.  

 
Er is regelmatig overleg met de 2 andere gespecialiseerde centra, Payoke en Sürya, alsook met 

het Federaal Migratiecentrum Myria, rond inhoudelijke en beleidsmatige thema’s. De 
begeleidingsteams ontmoeten elkaar om ervaringen uit te wisselen omtrent juridische, 
administratieve en psychosociale onderwerpen. Op die manier kunnen we gezamenlijke 

standpunten innemen op vlak van beleid in het belang van de slachtoffers. 
 

Op niveau van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, hebben we actief bijgedragen tot de 
ontwikkeling van het hoofdstuk “Strijd tegen mensenhandel” van het 1ste Globaal Preventie- en 

Veiligheidsplan. In dat kader werd PAG-ASA eind 2018 geselecteerd om een nieuw project te 
starten (dat zou moeten lopen tot einde 2020) met als doel om drempelverlagend te werken en 
potentiële slachtoffers van mensenhandel beter toe te leiden naar gespecialiseerde hulp. Via dit 

project willen we de bewustmaking en vorming van eerstelijnsdiensten in Brussel verder 
ontwikkelen en willen we via deelname aan geplande controles van politie- en inspectiediensten 

sneller een eerste contact leggen met (potentiële) slachtoffers mensenhandel met oog op de 
toeleiding naar een gespecialiseerd centrum. 
 

Wat betreft mensenhandel met oog op seksuele uitbuiting bestaat sinds een paar jaar een 
vernieuwde samenwerking met de sociale actoren en overheidsinstanties die werken rond 

prostitutie, elk met zijn eigen rol/functie. Het is voor onze organisatie belangrijk met deze actoren 
in contact te zijn met het oog op het uitwisselen van informatie, actiepunten, en vastgestelde 

trends in de sector van de prostitutie. Dergelijke samenwerking creëert ook mogelijkheden tot 
detectie van potentiële slachtoffers en zorgzame doorverwijzing. Bovendien biedt het een 
opportuniteit tot beleidsbeïnvloeding in het belang van de slachtoffers van mensenhandel met 
oog op seksuele uitbuiting. Zo neemt PAG-ASA deel aan de Overleggroep Prostitutie Vlaanderen, 
alsook aan de Stuurgroep Tienerpooiers Vlaanderen.  
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Daarnaast is er ook een nauwe samenwerking met andere actoren uit het brede sociale 
werkveld. Zo werkt PAG-ASA nauw samen met de lokale besturen (vnl. gemeentelijke diensten 

en OCMW’s) in het kader van de toekenning van verblijfsdocumenten en sociale steun aan 
cliënten in begeleiding. Deze zijn een essentiële schakel in het (re-)integratietraject van onze 

cliënten. 
 
PAG-ASA is lid van de Bico-federatie, de federatie van onthaal- en begeleidingsdiensten ten 
voordele van mensen in moeilijkheden en daklozen in Brussel. Zij behartigt de belangen van die 
organisaties die erkend zijn door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Op 

directieniveau en op niveau van de terreinwerkers is er regelmatig overleg: er worden 
standpunten en voorstellen geformuleerd naar het beleid toe en er worden ervaringen 

uitgewisseld omtrent inhoudelijke begeleidingsthema’s. 

 
2.2. Op internationaal niveau 
 

PAG-ASA is actief op internationaal vlak om haar werking bekend te maken en goede praktijken 
te delen met andere organisaties in het buitenland, waar veel interesse is voor de Belgische 
multidisciplinaire aanpak tegen mensenhandel. Daarnaast is het belangrijk een netwerk van 

hulporganisaties in het buitenland op te bouwen en te onderhouden zodat slachtoffers, wanneer 
zij niet in België opgevangen kunnen/willen worden, terug kunnen keren naar hun thuisland in 

veilige omstandigheden – lokale organisaties kunnen ons hierbij helpen. 
 
Sinds 2013 is PAG-ASA lid van het “EU Civil Society Platform against trafficking in human beings” 

opgericht door de Europese Commissie met als doel een forum te creëren voor NGO’s en 
middenveldorganisaties om op EU niveau kennisdeling, coördinatie en samenwerking te 

versterken. De Europese Commissie wil een faciliterende rol spelen om nieuwe partnerschappen 
en synergiën aan te moedigen. Het aantal deelnemende organisaties is beperkt tot een 

honderdtal om het forum toe te laten haar doel te realiseren. Als 1 van de 4 Belgische leden, 
neemt PAG-ASA actief deel aan de ontmoetingen. Dit forum wordt ook gebruikt als middel om 
het Europese beleid inzake hulp aan slachtoffers mee vorm te geven. 

 
PAG-ASA is lid van het LSI NGO Platform, gecoördineerd door La Strada International. Dit platform 

verzamelt alle La Strada-leden, alsook een 10-tal externe NGO’s die dagelijks werken met 
slachtoffers van mensenhandel. Het platform werd opgericht om de dialoog te stimuleren tussen 
NGO’s die hulp verlenen aan slachtoffers, ervaringen en goede praktijken uit te wisselen, en de 

samenwerking te versterken met oog op gemeenschappelijke lobby en pleitbezorging.  
 

In de loop van 2018 werd PAG-ASA uitgenodigd om als partner deel te nemen in een aantal 
projectvoorstellen in het kader van de projectoproepen van de Europese Commissie, die van start 

zouden gaan in 2019. Later op het jaar zal bekend worden of deze al/niet geselecteerd werden. 
 
 

  



 

 Jaarverslag 2018 
Pagina 34 

 

  

 

Grasping at Dreams: “I have a dream, like everybody. Trying to make it come true, is already living it.”  
- Man from Egypt, exploited in Flemish Brabant 

 

Faith: “The bibles encourages me to stay strong and to focus on the future.”  - 
Woman from Nigeria, exploited in Brussels 
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BESCHIKBARE MIDDELEN 
 

1. Financiën 
 
De werking van PAG-ASA wordt in eerste instantie en voor het grootste deel gefinancierd vanuit 
de overheid. Onze subsidies vloeien voort uit volgende bronnen: 
 
Op niveau van de Gemeenschappen en Gewesten: 

 Erkenning van onze residentiële werking als “opvanghuis voor bepaalde thuislozen” (sinds 
1998) door de Gemeenschappelijk Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad; aan 
deze erkenning is een vijfjaarlijkse subsidie gekoppeld. 

 Erkenning van onze ambulante werking als “dienst voor begeleid wonen” (sinds 2007)  
door de Gemeenschappelijk Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad; aan deze 
erkenning is een vijfjaarlijkse subsidie gekoppeld. 

 Daarnaast is er voor sommige personeelsleden een tussenkomst in de loonkost vanwege 
Actiris, de Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling, en vanwege het Fonds 
Sociale Maribel voor de Bicommunautaire Opvoedings- en Huisvestingsinstellingen.  

 
Op federaal niveau: 

 Conventie met de Nationale Loterij (sinds 1995) voor een jaarlijkse subsidie. 

 Conventie met de minister/staatssecretaris bevoegd voor Gelijke Kansen (sinds 2002) 
voor een jaarlijkse subsidie. 

 Conventie met de minister van Justitie (sinds 2017) voor een jaarlijkse subsidie. 
 Erkenning als “gespecialiseerd centrum voor slachtoffers van mensenhandel” (sinds 2013) 

door de federale overheid27; maar aan deze erkenning is geen subsidie gekoppeld. 
 
Bovenvermelde (semi-)structurele subsidies zijn niet voldoende om 100% van de kosten van de 
gewone werking van de organisatie te dekken. Bijgevolg moet PAG-ASA jaarlijks projectsubsidies 
aanvragen bij andere instanties om de financiering van de werking zo goed als mogelijk rond te 

krijgen. Zo genieten we bijvoorbeeld van: 
 

 Een jaarlijkse werkingssubsidie voor ons werk in het kader van “Etnisch-Culturele 
Minderheden en Specifieke Doelgroepen” via de Vlaamse Gemeenschapscommissie;  

 Een nieuwe projectsubsidie (verzekerd voor 2018 en nog te bevestigen voor 2019-2020) 

voor een project in het kader van het “Globaal Preventie- en Veiligheidsplan van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest” via Brussel Preventie en Veiligheid.  

 
Daarnaast zijn noodzakelijke investeringen en bijzondere activiteiten, buiten de gewone werking 
van onze organisatie, enkel mogelijk mits het indienen van bijkomende subsidie-dossiers bij 
private fondsen of bedrijven. 
 

  

                                                             
27 Koninklijk Besluit van 18/04/2013 inzake de erkenning van de centra gespecialiseerd in de opvang en begeleiding van slachtoff ers van 
mensenhandel en van bepaalde zwaardere vormen van mensensmokkel en inzake de erkenning om in rechte op te treden. 
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Bovendien blijven we geconfronteerd met de uitdaging van de onzekere federale subsidies. Elk 
jaar is het bang afwachten welke de omvang ervan zal zijn omdat deze afhankelijk zijn van de 

jaarlijkse begrotingsonderhandelingen. Sinds 2013 worden de 3 gespecialiseerde centra zwaar 
getroffen door de federale besparingen. In het verleden (van 2002 tot 2015) konden we rekenen 

op een jaarlijkse projectsubsidie via het Federaal Impulsfonds voor Migrantenbeleid. Om de 
verdwijning van deze subsidie te compenseren, had mevrouw Sleurs, Staatssecretaris voor Gelijke 
Kansen, ervoor gezorgd dat de centra in 2015 en 2016 dezelfde middelen zouden krijgen. Eind 
2017 hebben mevrouw Demir, Staatssecretaris voor Gelijke Kansen, en de heer Geens, Minister 
van Justitie, zich geëngageerd om deze financiering verder te zetten van 2017 tot en met 2019. 

We vertrouwen op het engagement van alle federale regeringspartners voor 2020 en verder. Een 
duurzame, structurele meerjaren-financiering is van essentieel belang om de kwaliteit en 

continuïteit van onze hulpverlening te kunnen garanderen. 
 
Zoals eerder vermeld, wordt de strijd tegen mensenhandel in België gevoerd in samenwerking 

met verschillende partners op alle bestuursniveaus. Elke partner in de keten heeft een essentiële 
opdracht, die complementair is met de opdrachten van de anderen. Deze keten is slechts zo sterk 

als haar zwakste schakel. Dit betekent dat elke partner ook voldoende middelen moet hebben 
om zijn opdracht te kunnen vervullen. Passie en gedrevenheid alleen zijn niet voldoende!  Zoals 

benadrukt in de recente jaarverslagen van het Federaal Migratiecentrum Myria, moet de strijd 
tegen mensenhandel een prioriteit blijven op alle niveaus en dient de overheid hierin voldoende 
te investeren. PAG-ASA blijft samen met de 2 andere centra ijveren voor een duurzaam en 

structureel financieringsmechanisme vanuit de federale overheid.  
 

 

2. Personeel 
 
Op 31 december 2018 telt PAG-ASA een personeelsvolume van 21 medewerkers, wat neerkomt 
op 18,65 VTE. Op dat moment stond er ook nog 1 voltijdse functie vacant in de organisatie 

(verantwoordelijke voor de cel ondersteuning) maar die begin 2019 zou ingevuld worden. 
Daarnaast kon PAG-ASA ook rekenen op de inzet van een twintigtal vrijwilligers. De vrijwilligers 

staan in voor ondersteunende taken (voornamelijk nachtpermanenties in het opvanghuis), alsook 
voor de lessen Nederlands en Frans aan geïnteresseerde cliënten.  
 
PAG-ASA is 24u/24, 7d/7 bereikbaar. Alle begeleiders en de directie zijn ingeschakeld in een 
wachtsysteem, volgens een beurtrol. Zo zijn we ook buiten de kantooruren bereikbaar voor 

aanmeldingen van potentiële slachtoffers, voor cliënten in ons opvanghuis, en als steun voor de 
persoon die de nachtpermanentie doet in het opvanghuis.  

 
Via supervisie, intervisie, interne studiedagen en/of externe bijscholing, zorgt PAG-ASA ervoor 
dat medewerkers en vrijwilligers zich verder kunnen ontplooien op persoonlijk vlak en hun 
kennis/expertise verder kunnen ontwikkelen om een kwaliteitsvolle hulpverlening te bieden die 
beantwoordt aan de specifieke noden en behoeften van alle slachtoffers. 
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3. Organigram 
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SLEUTELMOMENTEN VAN 1994 TOT VANDAAG 
 
 

1994  4 juli: Oprichtingsvergadering van vzw PAG-ASA. 

 7 juli: Ministeriële Omzendbrief legt de modaliteiten vast voor de aflevering van 

verblijfsdocumenten aan slachtoffers van mensenhandel en vormt het eerste kader 
voor de opdracht van PAG-ASA. 

1995  Maart: Aanwerving van de eerste personeelsleden. 

 5 april: Publicatie van onze statuten in het Belgisch Staatsblad. 

 13 april: Wet voegt bepaalde vormen van mensenhandel toe in de Vreemdelingenw et 
en in het Strafwetboek. 

 12 mei: Officiële opening van ons opvanghuis. 

 29 mei: Opname van het 1ste slachtoffer in ons opvanghuis. 

1996  Naast de residentiële begeleiding wordt een ambulante begeleiding opgestart voor 
slachtoffers die niet langer in ons opvanghuis verblijven. 

1997  13 januari: Ministeriële Richtlijnen leggen vast welke bijstand voorzien wordt voor 

slachtoffers van mensenhandel die meewerken met de bevoegde instanties. 

 De 1ste veroordelingen worden uitgesproken in rechtszaken die betrekking hebben op 

dossiers in behandeling bij PAG-ASA. 

1998  De 1ste stappen worden gezet voor een regularisatie van een aantal slachtoffers. 

 Erkenning van onze residentiële werking als “opvanghuis voor bepaalde thuislozen” 
door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) van Brussel-Hoofdstad.  

1999  PAG-ASA herstructureert haar werking en richt 3 cellen op (m.n. juridische, 

residentiële en ambulante) die elk instaan voor een bepaalde begeleiding. 

2000  PAG-ASA verenigt zich samen met andere bicommunautaire organisaties in Brussel 
(d.i. de toekomstige BICO-federatie). 

 Het opvanghuis en de burelen verhuizen naar een meer aangepaste infrastructuur. 

2001  PAG-ASA start met haar transit-werking: een tijdelijke, intensieve begeleiding voor 
ambulante cliënten met nood aan extra ondersteuning. 

 PAG-ASA stelt zich voor het eerst burgerlijke partij in een proces. 

 PAG-ASA gaat haar 1ste partnerschap aan in een Europees project. 

2002  Onze burelen verhuizen naar een andere vleugel in hetzelfde gebouwencomplex. 

 De samenwerking tussen de 3 centra voor slachtoffers mensenhandel wordt versterkt, 
o.a. via het invoeren van een gemeenschappelijk registratiesysteem. 

2003  17 april: Ministeriële Omzendbrief bepaalt verder de bijstand aan slachtoffers van 

mensenhandel die meewerken met de bevoegde instanties. 

 De 1ste fase van de renovatie van het opvanghuis (m.n. de gemeenschappelijke 

ruimtes, gestart in 2002) is afgerond. 

2004  16 mei: Koninklijk Besluit voorziet o.a. in de oprichting van een Interdepartementale 
Coördinatie-cel voor de strijd tegen mensenhandel. 

 De EU-Richtlijn 2004/81/EG verplicht de lidstaten om te voorzien in de toekenning van 

voorwaardelijke verblijfsdocumenten voor onderdanen van niet-EU landen die 
slachtoffer zijn van mensenhandel. 

2005  10 augustus: Wet voegt mensenhandel toe als autonoom misdrijf in het Strafwetboek. 
Hierbij valt op dat dwang als constitutief element van het misdrijf wegvalt en dat de 

kernelementen nu exploitatie en winstoogmerk worden. 

2006  15 september: De Vreemdelingenwet wordt aangepast zodat België zou voldoen aan 
de EU-verplichting om de toekenning van verblijfsdocumenten te voorzien voor 

onderdanen van niet-EU landen die slachtoffer zijn van mensenhandel. 
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  14 december: Ministeriële Omzendbrief bepaalt het kader voor een coherent 
opsporings- en vervolgingsbeleid betreffende mensenhandel. 

 De werking van PAG-ASA wordt doorgelicht door een onafhankelijke auditor. Op basis 

van de resultaten hiervan worden de 1ste krachtlijnen voor de toekomst uitgestippeld. 

2007  18 oktober: De 1ste “European Anti-Trafficking Day” vindt plaats. 

 Erkenning van onze ambulante werking als “dienst voor begeleid wonen” door de 
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) van Brussel-Hoofdstad. 

2008  26 september: Ministeriële Omzendbrief legt de nadruk op de multidisciplinaire 
aanpak van de strijd tegen mensenhandel. 

 PAG-ASA begint aan een methodologie-oefening die over enkele jaren zal lopen om uit 
te monden in een kwaliteitshandboek.  

2009  In samenwerking met TOOLBOX wordt een nieuw organisatiemodel geïmplementeerd.  

 Het jaar wordt overschaduwd door het overlijden van een gewaardeerde collega ten 
gevolge van een tragisch ongeval. 

2010  16 maart: Koningin Paola brengt een informeel bezoek aan PAG-ASA. Haar 

belangstelling voor de problematiek van mensenhandel is hartverwarmend. 

 Directie, administratie, ambulante cel en juridische cel verhuizen naar een nieuwe 
kantoorruimte (renovatie gestart in 2009) in hetzelfde gebouwencomplex. 

 De 2de fase van de renovatie van het opvanghuis (m.n. de herinrichting van de 
individuele slaapkamers, gestart in 2008) is afgerond. 

 In samenwerking met de 3 centra en het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor 

Racismebestrijding, wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een gemeenschappelijk 
systeem van elektronisch dossierbeheer en centrale gegevensverzameling in een 

databank (ELDORADO). 

2011  PAG-ASA heeft de opportuniteit om een klein pand aan te kopen in Brussel, dat na een 

grondige renovatie zal bestaan uit 4 transitstudio’s, bestemd voor de slachtoffers.  

 De EU-Richtlijn 2011/36/EU verplicht de lidstaten o.a. uitgebreide bijstand te verlenen 
aan slachtoffers van mensenhandel. 

2012  Januari: ELDORADO wordt voor het eerst in gebruik genomen door alle medewerkers.  

 Johnny De Mot, medeoprichter van de vzw en 17 jaar lang de Voorzitter van de Raad 
van Bestuur, geeft de fakkel door aan de nieuwe voorzitter. 

2013  18 april: Koninklijk Besluit erkent PAG-ASA, PAYOKE en SÜRYA officieel als 
gespecialiseerde centra voor slachtoffers van mensenhandel. 

 Raad van Bestuur, directie en personeel zijn gestart met de ontwikkeling van een 
strategisch vijfjarenplan, met ondersteuning door vzw Toolbox. 

 PAG-ASA wordt door de Europese Commissie uitgenodigd om lid te worden van de ‘EU 

Civil Society Platform against trafficking in human beings’ dat 100 NGO’s uit de EU 
verenigt om expertise te delen en het Europees beleid mee vorm te geven. 

2014  21 juli: Koninklijk Besluit bepaalt dat de gespecialiseerde centra voor slachtoffers van 
mensenhandel voortaan ook lid zijn van de Interdepartementale Coördinatiecel voor 

de strijd tegen mensenhandel. 

 14 oktober: Koningin Mathilde komt op bezoek in het kader van onze 20ste verjaardag. 

2015  1 april: Bezoek van Minister Geens, bevoegd voor justitie. 

 Mei: Eerste bewoners nemen hun intrek in onze nieuwe transit-appartementen. 

 6 mei: Bezoek van Brussels Minister Fremault, bevoegd voor o.a. hulp aan personen. 

2016  4 maart: Bezoek van Minister Wilmes, bevoegd voor budget en nationale loterij. 

 23 december: Nieuwe Ministeriële Omzendbrief vervangt de vorige versie van 2008 
en legt nogmaals de nadruk op de multidisciplinaire aanpak van de strijd tegen 
mensenhandel en de rol van de 3 gespecialiseerde centra. 
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Met de financiële steun van: 
 
 

 
 

 

 
 
Federaal Staatssecretaris voor Gelijke Kansen 

 

 
 

 

 
 

 

 Samen voor werk en vorming  
in de social profit 

 

 
 

 Met dank aan: 
 
Voor hun giften: 

 Euroclear 
 Fonds Cecilia Ramos (Koning Boudewijnstichting) 
 Innerwheel II Antwerpen 
 Zusters van Liefde Roeselaere 
 En al onze individuele schenkers 

 
Voor hun werk en dagelijks engagement: 

 Onze partners op het terrein 
 Onze bestuurders 
 Onze vrijwilligers 
 En last but not least, al onze medewerkers! 

 
 

Indien u ons financieel wil steunen,  

kan u een gift storten op het rekeningnummer 
BE20 0011 7035 9156 op naam van PAG-ASA vzw. 

PAG-ASA mag fiscale attesten voor belastingvrijstelling uitreiken  
voor giften vanaf 40 euro per kalenderjaar. 

http://www.belgium.be/nl
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjO7bbwooDRAhVBrRoKHfrfCd8QjRwIBw&url=http://www.actiris.be/apropos/tabid/266/language/nl-BE/Afbeeldingen.aspx&psig=AFQjCNHh_iFXVPrWgC8nt6KnmwnPciYAJA&ust=1482237402415510
https://www.fe-bi.org/nl/home


  



Het verhaal achter onze naam en logo… 
 

 

PAG-ASA betekent HOOP en werd ontleend aan de Filipijnse taal, het Tagalog. 
 

 Tagalog? In de jaren 1990, toen de vzw werd opgericht, werd mensenhandel 
in de publieke opinie voornamelijk met Filipijnse vrouwen in verband 

gebracht. Ondertussen is duidelijk dat vrouwen, mannen en kinderen uit alle 
windstreken slachtoffer kunnen worden van dit soort praktijken. 

 
 Hoop? Wanneer mensen bij PAG-ASA aankomen, zijn ze dikwijls aan het 

einde van hun mogelijkheden, soms tot op de grens van hun menselijkheid 
vernederd. Op dat moment een teken van hoop zijn, mee op weg gaan naar 

een nieuwe toekomst: dat is de opdracht van onze vereniging. 
 

 Vogels? Op de Filipijnen bestaat een beroemde arend die de naam PAG-ASA 
draagt. Hij behoort tot een zeldzame soort, waarvoor een speciaal 

kweekprogramma werd opgezet. In 1992 werd de 1ste arend van dit 
programma geboren: hij kreeg de naam PAG-ASA en  

bracht nieuwe hoop voor zijn soortgenoten. 
 

 Een raam? De vogels vliegen uit het raam naar andere oorden, zoals ook 

slachtoffers van mensenhandel vluchten uit hun uitbuitingssituatie en  
samen met PAG-ASA op zoek gaan naar een betere toekomst. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

PAG-ASA vzw 

Cellebroersstraat 16b – 1000 Brussel 

Tel: 02.511.64.64 

Fax: 02.511.58.68 

Email: info@pag-asa.be  

Website: www.pag-asa.be 

Facebook: www.facebook.com/PAGASA.vzw.asbl 

mailto:info@pag-asa.be
http://www.pag-asa.be/
http://www.facebook.com/PAGASA.vzw.asbl

