Geachte,
Op maandag 23 september 2019 organiseert de Federale Politie Oost-Vlaanderen een
infodag met als onderwerp mensenhandel, met een specifieke aandacht voor de loverboytienerpooier problematiek. Hiervoor laat de Federale Politie enkele ervaren sprekers uit het
werkveld aantreden die dagelijks bezig zijn met deze slachtoffers en hun context.
U gelieve hieronder een kort overzicht te willen vinden van de betreffende dag.
1. Context
Iedereen heeft gedurende zijn loopbaan vermoedelijk wel al eens te maken gehad met een
slachtoffer van mensenhandel (al dan niet bewust).
Deze infosessie wordt u aangeboden om informatie aan te reiken over welke concrete
stappen u kunt ondernemen met betrekking tot een mogelijk slachtoffer van mensenhandel.
Mensenhandel kan betrekking hebben op verschillende fenomenen zoals:
- Slachtoffer van seksuele uitbuiting (vb. Vrouw/meisje komt aangeven dat ze zich
verplicht moet prostitueren, jong meisje dat het slachtoffer is van een
loverboy/tienerpooier, enz.)
- Slachtoffer van economische uitbuiting (vb. seizoenarbeiders in de fruit en/of
tuinbouw, carwash, bouwsector, enz.)
- Slachtoffer van bedelarij (een bedelaar die aan de verkeerslichten staat, een vrouw
met kind die zit te bedelen aan een grootwarenhuis, enz.).
- Gedwongen plegen van criminele feiten (man wordt verplicht tot diefstal,
zakkenrollen, drugssmokkel, enz.)
- Slachtoffer van orgaanhandel
Ook de mensensmokkel komt hierbij aan bod zoals onder andere het volgende fenomeen:
- Slachtoffers van transmigratie (kinderen/minderjarigen welke op vrachtwagens
worden aangetroffen, enz.)
In verband met de problematiek mensenhandel, rijzen er vanuit de praktijk vanzelfsprekend
talloze vragen, zoals onder andere:
- Wanneer heb ik te maken met een slachtoffer van deze problematiek?
- Wat moet ik met dit slachtoffer doen?
- Wat zijn de rechten van het slachtoffer?
- Wanneer kan ik het slachtoffer laten erkennen als slachtoffer mensenhandel en wat
dien ik hiervoor te ondernemen?
- Hoe wordt de opvang van een dergelijk slachtoffer bewerkstelligd?
- Hoe kan een slachtoffer begeleid worden?
- Naar waar kan ik het slachtoffer doorverwijzen?
- Wat indien het gaat om een minderjarig slachtoffer?
- Enz.

Om u een concreet antwoord te bieden op al deze vragen, wordt op maandag 23 september
2019 een infosessie aangeboden over het item ‘slachtoffer van mensenhandel’.
Gespecialiseerde opvangcentra zoals Payoke en Pag-Asa zullen die dag verschillende
aspecten met betrekking tot het statuut van slachtoffer van mensenhandel uiteenzetten,
hun werking voorstellen en de verschillende vormen van begeleiding en opvang toelichten.

2. Programma (behoudens eventuele wijzigingen)
09.30 uur tot 10.00 uur:

- Verwelkoming met koffie

10.00 uur tot 10.30 uur:

- Welkomstwoord en inleiding door referentiemagistraat
mensenhandel Parket Oost-Vlaanderen Mevrouw
Annelies Verstraete

10.30 uur tot 12.00 uur:

- Voorstelling van de opvangcentra Payoke en Pag-Asa
door hun respectievelijke directeurs VAN HOUTTE Klaus
en DE HOVRE Sarah
- Statuut “meerderjarige slachtoffer “: procedure,
afhandeling, opvang, enz.
- Statuut “minderjarig slachtoffer “: procedure,
afhandeling, opvang, enz.
- Niet-begeleide minderjarigen, dienst voogdij: opvang,
procedure, bescherming, enz.

12.00 uur tot 12.30 uur:

- Tijd voor vragen

12.30 uur tot 13.30 uur:

- Middagpauze

13.30 uur tot 15.30 uur:

- Fenomeen “Loverboys/tienerpooiers“, ervaringen
gebracht door LRD Gent/ Unit Meprosch (mensenhandel
prostitutie en schijnhuwelijken)
- Wat zijn de problemen?
- Richtlijnen inzake opvang minderjarige slachtoffers
mensenhandel – slachtoffers tienerpooiers
- Oprichten werkgroep/stuurgroep voor
tienerpooierproblematiek binnen de provincie OostVlaanderen (samenwerkingsverband tussen politie,
parket, opvangcentra en jeugdinstellingen)
gebracht door VAN HOUTTE Klaus

15.30 uur tot 16.00 uur

- Tijd voor vragen

3. Praktisch
De infosessie vindt plaats op maandag 23 september 2019, ontvangst vanaf 09.30 uur in de
podiumzaal van de site van de Federale Politie Oost-Vlaanderen, Groendreef 181 te 9000
Gent.
Iedereen zal verwelkomd worden met koffie/frisdrank.
Tijdens de middagpauze zijn er broodjes te verkrijgen, alsook warme maaltijden in de
aanwezige refter, tegen democratische prijzen.
Parkeren kan binnen de site van de FGP Oost-Vlaanderen, Groendreef 181, 9000 Gent, op de
parking achteraan (voorzien van grijze kiezels).
Indien u een ganse dag te lang zou vinden, bent u vanzelfsprekend ook vrij om enkel in de
namiddag aan te sluiten. Hierbij willen wij evenwel melden dat het interessant is om de
informatie die in de namiddag wordt gepresenteerd te zien in het licht van de werking van
de betrokken organisaties. Vandaar dat wij toch suggereren om de dag van in het begin bij te
wonen.
4. Inschrijving
Graag hadden we tegen uiterlijk 06 september 2019 vernomen of uw organisatie wenst
aanwezig te zijn op deze infosessie en in bevestigend geval gelieve tevens het aantal
deelnemers en hun coördinaten te willen vermelden.
Gelieve eveneens te vermelden of de aanwezigen een warme maaltijd of een broodje
wensen over de middag. Gelieve deze informatie over te maken aan Mevrouw Vicky Nuyts
(vicky.nuyts@police.belgium.eu)
Voor bijkomende vragen kan u ook telefonisch terecht bij FGP OVL, sectie mensenhandel:
- Nuyts Vicky: 092 37 37 55
Van Brussel Danny: 092 37 12 27
Met vriendelijke groeten,

