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1. De opdracht van Payoke 

De opdracht van Payoke kadert binnen de wet van 10 augustus 2005 (tot wijziging van diverse 

bepalingen met het oog op versterking van de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel en 

tegen de praktijken van huisjesmelkers), de wet van 15 september 2006 (tot wijziging van de wet van 

15 december 1980 betreffende de toegang van het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen) en de ministeriële omzendbrief van 26 september 2008 inzake de 

invoering van een multidisciplinaire samenwerking met betrekking tot de slachtoffers van 

mensenhandel en/of van bepaalde zwaardere vormen van mensensmokkel.  

Onze doelstelling is tweeledig: het verschaffen van opvang en gespecialiseerde begeleiding van 

slachtoffers mensenhandel en meewerken aan de strijd tegen personen en netwerken die 

mensenhandel bedrijven. Het Payoke team staat dagelijks in voor een gespecialiseerde begeleiding 

die bestaat uit een juridisch, administratieve en een psychosociale ondersteuning. 

2. Registratie slachtoffers van loverboys 

Vanaf januari 2015, meer actief vanaf september 2015 tot heden. 

3. Onze partners 

Het Belgische mensenhandel beleid wordt gekenmerkt door een multidisciplinaire aanpak waarbij 

verschillende overheden en diensten samenwerken. In dit kader werkt Payoke samen met : 

− Federale Politiediensten  

− Lokale Politiediensten  

− Sociale Inspectiediensten  

− Parketten  

− Arbeidsauditoraten  

− Dienst Vreemdelingenzaken  

− MYRIA 

− Pag-Asa  

− Dienst Protocol  

− Surya  



 
− OCMW’S  

 

Tevens wordt er nauw samengewerkt met organisaties en personen die de integratie van onze 

cliënten bevorderen: 

− PINA  

− Huis van het Nederlands  

− Moeders voor moeders  

− Dokters Van De Wereld  

− Stuivenberg Ziekenhuis/Sint-Amadeus ziekenhuis  

− VDAB en Werkwinkels  

− LEVANTO  

− Huiseigenaars  

− Advocaten  

− Stedelijke Tolkendienst  

− Provinciale tolkendienst  

− Privé tolken  

− Onthaalbureaus  

− Kind en Gezin  

− IOM  

− Commissie van Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden  

− Steunpunt Algemeen Welzijnswerk  

− Bond Zonder Naam  

− Huisartsenpraktijk Lange Koepoortstraat  

− Huurdersbond  

− GAPRO  

− Centra Illegalen  

− IVCA  

− VAGGA  

− Opvoedingswinkel  

− Rode Kruis  

− CAW Antwerpen met deelwerking:  

− Asmodee  

− De Plataan  

− De Passant  

 

Payoke werkt ook heel nauw samen met internationale partners, organisaties en autoriteiten in de 

landen van herkomst van onze slachtoffers. In het kader van het RAVOT-EUR project werd een 

transnationaal verwijzingsmechanisme tussen Hongarije, België en Nederland ontwikkeld. Dit dient 

bij te dragen aan de hulp, veilige terugkeer en doorverwijzing van slachtoffers van mensenhandel, en 

daarnaast het opbouwen van transnationale netwerken die het vertrouwen tussen professionals 

bevorderen. De partnerlanden van de RAVOT-EUR – dat geïnitieerd en geleid werd door Hongarije - 

zijn België en Nederland. Deze zijn de landen waar Hongaarse slachtoffers van mensenhandel en 

loverboys het vaakst worden gevonden. Op basis van de resultaten van dit project wil Payoke de 

samenwerking versterken tussen België, Nederland, Frankrijk en Duitsland in het kader in een nieuw 

Europees project “Assistance for Female Victims of Loverboys through Multidisciplinary Training and 

Partnership (A-TRAP)”, ingediend voor goedkeuring in April 2016. 



 
 

4. Aanmeldingen 

 

Aanmeldingen - Partners 43 

Privé persoon 17 

Sociale sector 11 

Lokale politie 6 

Minderjarigen sector 3 

Medische sector 2 

Asiel sector 1 

Gespecialiseerd onthaalcentrum 1 

Parket 1 

Onbekend 1 

 

 

5. Type exploitatie 

Type exploitatie 43 

Seksuele uitbuiting 31 

Onbekend 12 
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6. Nationaliteit 

Nationaliteit 43 

Albanië 1 

België 23 

Brazilië 1 

Hongarije 5 

Nederland 1 

Polen 1 

Roemenië 4 

Rusland 1 

Syrië 1 

Tanzania 1 

Onbekend 4 
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7. Leeftijdscategorie 

Leeftijdscategorie 43 

Minderjarig 14 

Meerderjarig* 29 

 

*Meerderjarig op het moment van identificatie maar reeds actief wanneer zij minderjarig waren. 
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8. Opvolging 

Probleem: opvang voor Belgische slachtoffers 

Opvolging 43 

Begeleiding in urgentie 4 

Begeleiding  7 

Doorverwijzing 6 

Geen intake of begeleiding 10 

Onbekend 16 
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9. Vorming en sensibilisering 

Naast de opvang en begeleiding van slachtoffers mensenhandel, bestaat ons werk eveneens uit 

de vorming en sensibilisering van professionele partners, het brede sociale veld, studenten, onze 

eigen cliënten … Kortom de hele maatschappij.  

De vormingen die we organiseren behandelen de werking van Payoke, het Belgische 

multidisciplinaire model, de bijzondere beschermingsprocedures voor slachtoffers, indicatoren 

voor een betere detectie, rechtspraak, loverboys praktijken enz.  

Wij merken dat deze vormingen resulteren in meer aanmeldingen, dus een betere detectie van 

mogelijke slachtoffers mensenhandel en/of loverboys.  

In het jaarverslag van 2014 gaven we een uitgebreid overzicht van de groepen en personen die 

van ons een vorming genoten. We konden toen een totaal berekenen van 2365 mensen die een 

vorming volgden in onze burelen of op verplaatsing. In 2015 hebben we deze trend doorgezet en 

hebben we ongeveer evenveel personen kunnen bereiken om een vorming te geven over 

mensenhandel. We maken een onderscheid tussen 6 grote categorieën, namelijk sociaal-

culturele organisaties, politie, studenten, medische wereld, service clubs en andere. 

In het kader van sensibilisering over loverboy praktijken zijn jongeren en studenten een heel 

belangrijke doelgroep. De groep studenten die we mochten ontvangen is zeer gedifferentieerd. 
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In totaal gaat het om meer dan 500 studenten vanuit verscheidene studierichtingen, onder meer 

rechten, criminologie, maatschappelijk werk, orthopedagogie, geneeskunde, verpleegkunde, 

journalistiek en economie. We merken dat niet enkel de scholen in Antwerpen 

vertegenwoordigd zijn maar we zien ook studenten van hogescholen en universiteiten in Gent, 

Mechelen en Hasselt. 

10. Contact 

Payoke vzw. 

Leguit 4 

2000 Antwerpen 

admin@payoke.be 

www.payoke.be 


