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van
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____________________

Vraag van mevrouw Valerie Van Peel aan de staatssecretaris voor
Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en
Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de minister van
Financiën, over "de slachtoffers van de loverboys" (nr. 7413)

Valerie Van Peel (N-VA):
Mevrouw de staatssecretaris, nog een onderwerp dat de voorbije weken door sommige
media weer werd opgepikt en uitgediept, is dat van de loverboys.
België wordt blijkbaar steeds vaker geconfronteerd met het fenomeen van loverboys.
Daarbij worden vaak nog jonge meisjes die zich meestal in een sociaal precaire situatie
bevinden en daardoor extra kwetsbaar zijn, door vaak jonge mannen verleid en
gaandeweg afhankelijk gemaakt om ze vervolgens tot onder meer prostitutie te
dwingen. Om de complexe problematiek beter onder de aandacht te brengen, wijdde
het centrum Myria in zijn jaarrapport van 2014 hieraan een volledig hoofdstuk.
Vandaag worden slachtoffers van loverboys vaak in een van de centra voor
slachtoffers van mensenhandel opgevangen. Omdat de problematiek eigenlijk heel
divers is, zijn die centra niet altijd voldoende uitgerust om de geschikte ondersteuning
te bieden. Bovendien worden Belgische slachtoffers niet altijd aanzien als slachtoffers
van mensenhandel, waardoor zij tussen wal en schip dreigen te vallen. Voor de opvang
van minderjarige slachtoffers zijn er aparte opvangcentra, maar blijken er bijvoorbeeld
hiaten te zijn in de opvolging van de hulpverlening wanneer het slachtoffer
meerderjarig wordt.
In zijn rapport verwijst het centrum Myria onder meer naar de expertise die Nederland
intussen heeft opgebouwd met betrekking tot preventie, opvang en begeleiding. U hebt
reeds aangekondigd werk te willen maken van gespecialiseerde centra voor de opvang
van slachtoffers van seksueel misbruik. Daarover hadden wij het daarnet al, maar
specifiek hierover had ik nog de volgende vragen.
Zult u ook deze problematiek specifiek bekijken? Beschikt u over studies ter zake?
Bent u vertrouwd met de Nederlandse aanpak? Aan welke concrete stappen denkt u
dan?
Komt er binnen de centra voor de opvang van slachtoffers van seksueel misbruik ook
een gespecialiseerde opvang voor slachtoffers van loverboys of is het aangewezen

hiervoor een aparte opvang en begeleiding uit te werken?
In hoeverre wordt er samengewerkt met andere beleidsdomeinen, zoals Justitie en
politie, en met de Gewesten (jeugdzorg, onderwijs enzovoort) om tot een brede aanpak
van het fenomeen te komen? Vlaams minister van Welzijn Vandeurzen heeft
bijvoorbeeld aan Child Focus gevraagd het fenomeen voor Vlaanderen alvast in kaart
te brengen. Plant u hierover bijvoorbeeld overleg of is daarover al enig overleg
geweest?

Staatssecretaris Elke Sleurs:
Ook de problematiek van de loverboys wordt inderdaad heel serieus genomen. Het is
natuurlijk primair wel een bevoegdheid van de minister van Justitie, die het beleid
inzake mensenhandel controleert, met de verschillende betrokken ministers. Daar ben
ik zelf bij, net als de bevoegde ministers van de deelstaten. Wij hebben daarover nauw
overleg, via de interdepartementale coördinatiegroep.
Gelet op de samenhang van deze problematiek met alles wat te maken heeft met
gendergerelateerd geweld, hebben wij verschillende acties opgezet. Die worden in het
nationaal actieplan ter bestrijding van alle vormen van gendergerelateerd geweld
beschreven. Wij hebben daarbij rekening gehouden met de beleidsaanbevelingen die
werden gedaan op een studiedag die georganiseerd werd door de vzw Zijn. De acties
worden gecoördineerd door de minister van Justitie, in samenwerking met de minister
van Binnenlandse Zaken en de Vlaamse minister van Welzijn.
Een van de acties betreft het prevalentieonderzoek geleid door Child Focus, waarnaar
u zelf verwezen hebt. Ik kijk uit naar de beleidsaanbevelingen die uit dat onderzoek
zullen voortvloeien. Ik kan u wel verzekeren dat er overleg en coördinatie is tussen de
verschillende betrokken departementen, zowel in het kader van het nationaal actieplan
ter bestrijding van alle vormen van gendergerelateerd geweld, als in het kader van de
interdepartementale coördinatiegroep Mensenhandel van Justitie.
Wat de opvangcentra voor slachtoffers van seksueel geweld betreft, is het natuurlijk
de bedoeling dat ook die slachtoffers daar terecht zouden kunnen. De centra zullen
openstaan voor slachtoffers van loverboys, maar het is natuurlijk een heel specifieke
problematiek. Het gaat meestal over geconditioneerde en kwetsbare jongeren.
Vermoedelijk zal er voor hen meer specifieke hulp nodig zijn. Daarom hoop ik dat de
studie van de Vlaamse overheid en Child Focus daarover meer duidelijkheid zal
brengen, zodat wij hun bevindingen kunnen toepassen in onze opvangcentra.

Valerie Van Peel (N-VA):
Mevrouw de staatssecretaris, ik begrijp inderdaad dat uw collega, minister Geens,
hierin de voortrekker is. Zoals u zelf aangeeft, raakt deze problematiek natuurlijk ook
aan heel veel plannen waarmee u bezig bent.
Het stelt mij toch gerust dat u dit mee opneemt en mee in het oog zult houden, opdat
het niet een van die vergeten subcategorieën wordt. Het gaat hier namelijk over jonge

mensen, op een moment dat hun karakter wordt gevormd. Het lijkt me niet onbelangrijk
dat hier op een juiste manier en tijdig wordt ingegrepen.
Het incident is gesloten.

