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Juridisch Feitelijk 

Art 433quinquies SW. 
-  Het werven, vervoeren, 

huisvesten, opvangen, 
controle nemen of 
overdragen 

-  Met het oog op uitbuiting 
van prostitutie of andere 
vormen van seksuele 
uitbuiting 

Praktijk 
- de tienerpooier neemt 
macht over het kind door het 
emotioneel aan zich te 
binden; hij werft ze via 
sociale media of andere 
slachtoffers, hij vervoert ze 
naar klanten, en huisvest 
haar 
- Met het oog op  prostitutie 
en eigen geldgewin 

TIENERPOOIERS = MENSENHANDELAARS 



Juridisch Feitelijk 

�  Op de persoon van een 
minderjarige 

�  Misbruik kwetsbare positie 
slachtoffer 

�  Gewoonte   

�  Geweld, dwang, listige 
kunstgrepen 

�  In vereniging 

�  Slachtoffers 14-17j 

�  Weglopers, kinderen in VOS-
situatie  

�  Meerdere slachtoffers, 
herhaling van de feiten 

�  Minstens loverboy-techniek, 
vaak ook geweld, 
bedreigingen, verkrachting, 
aanbod alcohol en harddrugs 

�  Taakverdeling onder 
tienerpooiers 

Verzwarende omstandigheden 



Nieuw fenomeen ? 

KINDERPROSTITUTIE 2.0 
 
-  Gebruik van sociale media (werving, communicatie, 

organisatie van de prostitutie) 
-  Gebruik van internet (seks-advertentiesites) voor 

klantenwerving 
-  Zeer snelle inlijving : soms na enkele uren de eerste  

prostitutiefeiten 
-  Grote mobiliteit 
-  Feiten te situeren in bepaald milieu 



STRAFONDERZOEKEN 

�  Aanvang 
 28/05/15 
 - Aida  (3 daders; 1 slachtoffer)             
 - Verdi (3 daders; 4 slachtoffers)   
 - Sebo (1 dader; 3 slachtoffers) 
 - Nist (1 dader, 1 slachtoffer) 
 - Muzo (4 daders, 2 slachtoffers) 
 - Elmi (1 dader, 1 slachtoffers) 
 - Ibo (1 dader, 2 slachtoffers) 
 - More (2 daders, 6 slachtoffers) 
 - Haddo (4 daders, 1 slachtoffer) 
 - x aantal opsporingsonderzoeken 

 



Cijfers - vervolgingen 

�  Tienerpooiers : 20 daders werden/worden vervolgd 
�  Kinderprostitués : 10 kinderen betrokken  
�  Gevangenisstraffen : 5-8 jaar, 6500 € boete per 

slachtoffer, verbeurdverklaringen van wagens en 
vermogensvoordelen 

�  x aantal opsporingsonderzoeken opgestart 



Profiel van de daders 

�  Jong mannen (17-28 jaar oud) 
�  Zwakke maatschappelijke positie 

 - laag of niet geschoold 
 - werkloos, leefloontrekker 
 - immigratie-achtergrond 
 - culturele/traditionele component in de  
 houding tegenover vrouwen / meisjes 
 - geen enkele ethische terugkoppeling naar zichzelf 

�  Compensatie van deze zwakheden 
÷ - knap uiterlijk, vlotte manieren, mooie wagen 
÷ - succes op sociale media / muziekscene 



Profiel van de slachtoffers 

�  Jonge meisjes (14-17 jaar oud) 
�  Erg kwetsbare positie 

 - Kinderen in VOS-situatie (meestal geen interne 
 problematiek …) 
 - Weggelopen uit jeugdinstellingen 
 - Adolescentie (drang tot verkenning, zich 
   afzetten) 

�  Seksuele ervaring speelt geen rol 
�  Van slachtoffer naar lovergirl ?  



Opbouw strafonderzoek tienerpooiers 

�  Inlichtingen – aanvankelijk pv 
�  Indien aangifte: uitlezing gsm slachtoffer, zoeking 

¡  𝑧𝑤𝑎𝑘𝑡𝑒 :𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑒𝑓 𝑜𝑛𝑏𝑒𝑡𝑟𝑜𝑢𝑤𝑏𝑎𝑟𝑒 verklaringen van slachtoffers. 
�  Telefonie-onderzoek met zendmastenbepaling slachtoffer 

+ daders 
�  Bevraging seks-advertentiesites naar gerelateerde 

advertenties 
�  Tapmaatregel + observatie 
�  Tussenkomst met aanhouding, huiszoeking, verhoren, 

confrontaties, analyse gsm’s + computermateriaal 



Aanpak fenomeen vanuit parket 

1. Strafvervolging 
 ≠ aanpak fenomeen, maar aanpak daders 
 = beperkt, want steeds reactief, na de feiten 

2. Sensibilisering politiediensten 
 = via coördinatievergaderingen 
 = via aanpassing draaiboek onrustwekkende   
 verdwijningen 

3. Sensibilisering andere actoren 
 ≤ nauwelijks aangiftebereidheid bij de slachtoffers (schrik van de daders, verliefdheid, 
 zelf geseind) – amper aangiftes bij politie 
 = toepassing art. 458 SW : het betreffen kwetsbare minderjarige  slachtoffers van 
 zedenfeiten en slagen, zijn ernstig bedreigd in hun integriteit, zelf niet in mogelijkheid 
 te beschermen – gebeurt zelden 
 = quid seks-advertentiesites ? Advertenties in kranten ? 
 = overlegplatform tienerpooiers – nood aan gekend centraal meldpunt met 
 doorstroming naar parket en politie 

4. Re-integratie daders 
 = via strafuitvoeringsrechtbank, na opbouw reclasseringsdossier, hopelijk gekoppeld  
 aan voorwaarden 
  

 



SLOT 

�  De brutale realiteit 
Verhaal van eerste slachtoffer : 
-  16 jaar 
-  geplaatst sinds haar 9de  
-  ontvluchtings-problematiek 
-  belandt via sociale media in klauwen van tienerpooier 
-  ingezet in escorte-prostitutie  
-  verkracht door tienerpooier 
-  slachtoffer groepsverkrachting door de vrienden van de pooier  
-  twee weken opgesloten in kamer met bewaker  
-  zwaar bedreigd, geïntimideerd, geslagen  
-  bevrijd na een noodoproep naar haar moeder 
-  … beschadigd voor het leven  


