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Slachtoffers mensenhandel – seksuele uitbuiting  
 

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). 

 
Door de Covid-maatregelen is prostitutie verboden en zijn de vitrines gesloten.  
Veel sekswerkers hebben het land – tijdelijk – verlaten, andere zijn nog steeds aanwezig. 
Er is de vrees dat de prostitutieactiviteiten ondergronds gebeuren.  Prostitutieactiviteiten 
worden privé aangeboden via datingssites of rendez-vousvoorstellen op internet of via 
private contactname.  
Controle is moeilijker en misbruiken zijn hierdoor nog moeilijker op te sporen. Sekswerkers, 
en in het bijzonder slachtoffers van mensenhandel, worden hierdoor in een gevaarlijke 
situatie gebracht. Slachtoffers hebben vaak een sterke (financiële) afhankelijkheidsrelatie 
met hun uitbuiters, in het bijzonder de minderjarige slachtoffers en slachtoffers uit de 
Nigeriaanse netwerken. Het is onduidelijk welke dynamieken nu spelen in deze netwerken.  
Sommige sekswerkers zullen in deze periode beroep doen op steun. Het is belangrijk dat 
maatschappelijk werkers gesensibiliseerd worden over het fenomeen van mensenhandel 
zodat detectie van slachtoffers mogelijk is. Daarnaast moeten zij slachtoffers kunnen 
informeren over de mogelijkheid om in het statuut van slachtoffer voor mensenhandel te 
stappen.  
Het feit dat sekswerkers in coronatijd moeten blijven werken (in situatie van 
privéprostitutie) kan in sommige gevallen beschouwd worden als signaal van seksuele 
uitbuiting. 
De gespecialiseerde centra mensenhandel stellen ook momenteel vast dat ze abnormaal 
weinig aanmeldingen van slachtoffers mensenhandel krijgen en vrezen dat deze in 
coronatijden dreigen onder de radar te blijven.   
 
 
 
 

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). 
 

1) Uitgebuite sekswerkers die tijdelijk uit de greep zijn van hun exploitant of netwerk 
moeten in deze omstandigheden of die beroep doen op sociale dienstverlening zijn 
gesensibiliseerd voor de mogelijkheid om advies en mogelijk begeleiding te krijgen 
door een gespecialiseerd centrum.  
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2) Magistraten en eerstelijnsdiensten moeten ook in Covid-context waakzaam blijven 
voor seksuele uitbuiting, ook al gebeuren de prostitutieactiviteiten nu minder 
zichtbaar.  

3) Politiediensten moeten gesensibiliseerd en getraind worden om in Corona-context 
bijzondere aandacht te hebben voor privé-prostitutieactiviteiten via datingsites en 
privé rendez-vouscontactname. Dit onder meer door in te zetten op 
internetcontroles. Hiervoor moeten de noodzakelijke middelen wel verzekerd 
worden, zeker omdat er net in deze coronatijden een verschuiving van de capaciteit 
naar coronacontroles in kader van openbare ordehandhaving gebeurd is. 

4) Sekswerkers die in coronatijd blijven werken (in situatie van privéprostitutie) kan 
beschouwd worden als signaal van economische kwetsbaarheid of als ernstige 
uitbuiting van hun situatie (maw mensenhandel). In het laatste geval is het belangrijk 
dat de magistraat de niet-toepassing van coronamaatregelen omwille van de 
gezondheidsrisico’s als een bijkomende vorm van misbruik van precaire 
omstandigheden behandelt. 
 

 
 
 
 

 

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? 

 
Federale politie 
Lokale politie in grootsteden 
Referentiemagistraten mensenhandel 
 

 
Minister van Justitie  
Minister van Binnenlandse Zaken 
Burgemeesters in grootsteden 
 

4. Voorstel van actie en/of van maatregel  
Beschrijf de acties en de middelen voor de uitvoering ervan om het verwachte resultaat te 
bereiken.  

 
1) Sensibiliseren van maatschappelijk werkers over het fenomeen van 

mensenhandel en seksuele uitbuiting en daarmee samenhangende 
beschermingsstatuten en gespecialiseerde hulpverlening en begeleiding bij 
gespecialiseerde centra voor slachtoffers mensenhandel 

2) Magistraten en eerstelijnsdiensten moeten gesensibiliseerd worden en 
bijzondere aandacht hebben voor de specifieke context van sekswerkers in deze 
context van corona. In het bijzonder aandacht hebben dat de niet-toepassing 
van coronamaatregelen omwille van de gezondheidsrisico’s als een bijkomende 
vorm van misbruik van precaire omstandigheden kan zijn.  

3) Detectie van slachtoffers mensenhandel moet een prioriteit blijven zowel op het 
terrein als beleidsniveau, zeker in coronatijden. 
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4) Bijkomende middelen voor en extra sensibilisering en training van de 
politiediensten voor privé-prostitutie via internetcontroles. 

 
 
 

     


