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Nieuwe slachtoffers van mensenhandel  

 
 

1. Probleemsituatie  
Beschrijf een probleem dat het gevolg is van de COVID-19-crisis of dat verergerd is door de 
Coronaviruscrisis Covid-19. Gelieve specifiek en bondig te zijn en de causale verbanden uit te leggen 
(maximum 15 regels). 

 
Corona heeft ook vergaande gevolgen voor de begeleiding en de opvang van de slachtoffers van 
mensenhandel. De gespecialiseerde opvangcentra mensenhandel worden momenteel 
genoodzaakt om de aanmelding en begeleiding van slachtoffers digitaal via afstand te regelen. Ze 
moeten hun opvangstructuren en reeds aanwezige slachtoffers maximaal trachten te beschermen 
tegen het besmettingsgevaar van het corona-virus. Hierdoor kunnen ze geen of maar beperkt 
nieuwe slachtoffers toelaten tot hun opvangstructuren, of ze zoeken naar een tijdelijke andere 
oplossing.  Hier stelt zich het probleem dat er een alternatief moet gevonden worden om de 
nieuwe slachtoffers ergens op een beschermde en gezonde plaats te kunnen opvangen.  
 
 

2. Gewenste situatie 
Wat zou de gewenste situatie zijn om de hierboven beschreven situatie te voorkomen EN/OF te 
verhelpen? (Beschrijf het verwachte resultaat en niet de middelen om het te bereiken maximum 5 
regels). 
 
Noodopvang voorzien voor nieuwe slachtoffers van mensenhandel, eventueel tijdelijk in hotels 
zoals momenteel gebeurt in Vlaanderen voor slachtoffers van intrafamiliaal geweld. Of te 
overwegen bij Fedasil?  
 
 
 

 

3. Belangrijkste betrokkenen / verantwoordelijken 

Welke diensten, administraties, verenigingen 
spelen een rol bij de probleemsituatie?  

Welke overheden en/of ministers hebben 
bevoegdheden in verband met de 
probleemsituatie? 

 
 
 

 
Minister van Justitie 
Minister van Gelijke Kansen  
 

4. Voorstel van actie en/of van maatregel  
Beschrijf de acties en de middelen voor de uitvoering ervan om het verwachte resultaat te 
bereiken.  
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Beleidsmakers zouden maatregelen moeten treffen die een noodopvang voorzien voor nieuwe 

slachtoffers van mensenhandel. Dit zou eventueel tijdelijk kunnen gebeuren in hotels zoals 
momenteel gebeurd in Vlaanderen voor slachtoffers van intrafamiliaal geweld.  
 
 
 

     


