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ECPAT België is het Belgische lid van ECPAT International (End Child Prostitution, Child Pornography 

and Trafficking of Children for sexual

aan de strijd tegen de commerciële seksuele uitbuiting van kinderen.

ECPAT België werd opgericht in 1993 op initiatief van verscheidene NGO’s die samenwerk

ontwikkeling en bescherming van de kinderrechten.
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WIE ZIJN

Belgische lid van ECPAT International (End Child Prostitution, Child Pornography 

Trafficking of Children for sexual purposes), het enige wereldwijde netwerk dat zich exclusief wijdt 

aan de strijd tegen de commerciële seksuele uitbuiting van kinderen. 

ECPAT België werd opgericht in 1993 op initiatief van verscheidene NGO’s die samenwerk

scherming van de kinderrechten. 

Het ECPAT netwerk telt momenteel 

90 lokale organisaties in 82 landen.
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ZIJN WIJ? 

Belgische lid van ECPAT International (End Child Prostitution, Child Pornography 

netwerk dat zich exclusief wijdt 

ECPAT België werd opgericht in 1993 op initiatief van verscheidene NGO’s die samenwerkten rond de 

 

Het ECPAT netwerk telt momenteel  

90 lokale organisaties in 82 landen. 
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• Te weinig reizigers en
reageren wanneer ze
seksuele uitbuiting van
opleidingssessies voor
ECPAT België rond de
van uitbuiting te melden

Sensibilisering / Opleiding

• De commerciële seksuele
algemeen weinig gekend
toeristische sector en andere
wil ECPAT België deze
burgerlijke en politieke

Onderzoek

• De jeugdparticipatie bevorderen
projecten die hen aanbelangen
België ligt de nadruk op

Jeugdparticipatie

• Een internationaal wetgevend
uitbuiting. In de praktijk
prioriteit is voor staten
de rechten van het kind
niveau.

Belangenbehartiging
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ONZE

professionelen uit de toeristische sector weten hoe
worden geconfronteerd met een situatie van

van kinderen. Via openbare sensibiliseringscampagnes
(toekomstige) professionelen uit de toeristische

de visibiliteit van de problematiek en de methoden
melden.

Sensibilisering / Opleiding

seksuele uitbuiting van kinderen blijft een fenomeen
gekend is bij het grote publiek, evenals bij politici, journalisten,

andere betrokken partijen. Door middel van analyses
deze partijen informeren, maar wil ze ook een hefboom

politieke actie.

bevorderen in de uitwerking, de uitvoering en de
aanbelangen is een van de hoekstenen van het werk van

op de peer-to-peer aanpak rond preventie.

wetgevend kader beschermt kinderen tegen commerciële
praktijk zien we echter dat de strijd tegen dit fenomeen
staten. Bijgevolg pleit ECPAT België voor een betere toepassing

kind op het politieke vlak, zowel op nationaal als

Belangenbehartiging

  4 

ONZE ACTIES 

 

hoe ze moeten
commerciële

sensibiliseringscampagnes en
sector, werkt

methoden om situaties

fenomeen dat over het
journalisten, de

analyses en studies
hefboom zijn voor

de evaluatie van
van ECPAT. In

commerciële seksuele
niet altijd een

toepassing van
als op Europees
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Algemene vergadering
Isabelle De Maegt, Ann De Neve

Eskenazi, Inge Ledegen, Corentin 
Rebolledo, Bernard Tuyttens, Karl Wintgens

+ 5 administrators

Raad van Bestuur
David Boulanger, Voorzitter

Danielle Van Kerckhoven, Secretaresse 

Augustin Nteziyaremye, Schatbewaarder 

Katlijn Declercq, Beheerder 

Sophie Jekeler, Beheerder

Project Verantwoordelijke
Ariane Couvreur (voltijds)

Stagiaires
Amélie Branchereau 

Milena Michel

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECPAT België heeft beroep gedaan op vrijwilligers 

vertaalwerk of het opstellen van analyses 

Neverauskaite, Camille Seccaud, 
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Algemene vergadering
Ann De Neve, Marie-Paule 

Corentin Lefèvre, Sofia 
Rebolledo, Bernard Tuyttens, Karl Wintgens

administrators

Raad van Bestuur
David Boulanger, Voorzitter

Danielle Van Kerckhoven, Secretaresse 

Augustin Nteziyaremye, Schatbewaarder 

Katlijn Declercq, Beheerder 

Sophie Jekeler, Beheerder

Project Verantwoordelijke
Ariane Couvreur (voltijds)

Stagiaires
Amélie Branchereau 

Milena Michel

Toezicht over dagelijks bestuur.

Subgroepen: boekhouding, 
opleiding, extraterritorialiteit, 

communicatie, subsidies. 

Laatste vergadering: 18 juni 2015

Driemaandelijkse vergaderingen

Keurt het strategisch actieplan goed en 
waakt over de correcte uitvoering ervan

Dagelijks bestuur

Februari 

September 

WERKING

ECPAT België heeft beroep gedaan op vrijwilligers waarvan de hulp uitermate kostbaar was voor

of het opstellen van analyses : Julie Bottau, Meghan Casey,Jonathan Dehoust, Juste 

, Camille Seccaud, Cendrine Strevens,Cécile Vandewoude, Natascha Waschewsky.
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Toezicht over dagelijks bestuur.

Subgroepen: boekhouding, permanente 
, extraterritorialiteit, 

communicatie, subsidies. 

Laatste vergadering: 18 juni 2015

Driemaandelijkse vergaderingen

Keurt het strategisch actieplan goed en 
waakt over de correcte uitvoering ervan

Dagelijks bestuur

Februari - April 2015

September - December 2015

WERKING 

uitermate kostbaar was voor 

Jonathan Dehoust, Juste 

Natascha Waschewsky. 
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Ondanks het bestaan van 
extraterritoriale wetten 
worden veel daders van 
seksueel misbruik van 
kinderen nooit vervolgd in 
België voor daden gepleegd 
in het buitenland. Waarom? 
Omdat de bevoegde 
autoriteiten hiervan geen 
weet hebben. 
 

MELDEN IS 
BESCHERMEN! 
Sinds 2004 stelt de website 
http://www.ikzegstop.be 
een meldingsformulier ter 
beschikking waarop reizigers 
een gedetailleerde 
beschrijving kunnen geven 
van elke situatie van seksueel 
misbruik van kinderen 
waarvan ze getuige zijn (wie, 
wat, waar, wanneer). 
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SENSIBILISERING

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De formulieren worden via 
ECPAT België onmiddellijk 
doorgegeven aan de Federale 
Politie en weergegeven op 
een interactieve kaart 
waarop de meldingen staan 
die onderzocht worden en 
opgelost zijn. 
 
 
 
 

Iedereen kan een bijdrage 
leveren om de bescherming 
van kinderen in de wereld te 
verbeteren. Naast de rubriek 
“Ik meld” biedt de website 
ook andere mogelijkheden: 
ik grijp in, ik getuig, ik steun 
en ik promoot.
 
De campagne «
STOP! » wordt geleid door 
ECPAT België, maar kan 
rekenen op de steun van een 
reeks dynamische en 
multidisciplinaire partners, 
de “STOP Groep”.
 
Deze samenwerking is een 
grote troef voor de 
campagne, welke een 
wijdere verspreiding kent 
dankzij de kanalen van de 
verschillende partners
 
 
 

 

"Ik zeg STOP!" 

* Reizigers informeren over 

seksuele uitbuiting van kinderen in 

het kader van toerisme en reizen. 

* Een meldpunt ter beschikking 

stellen voor verdachte situaties. 
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SENSIBILISERING 

Iedereen kan een bijdrage 
leveren om de bescherming 
van kinderen in de wereld te 
verbeteren. Naast de rubriek 
“Ik meld” biedt de website 
ook andere mogelijkheden: 

rijp in, ik getuig, ik steun 
en ik promoot. 

De campagne « Ik zeg 
» wordt geleid door 

ECPAT België, maar kan 
rekenen op de steun van een 
reeks dynamische en 
multidisciplinaire partners, 
de “STOP Groep”. 

Deze samenwerking is een 
grote troef voor de 
ampagne, welke een 

wijdere verspreiding kent 
dankzij de kanalen van de 
verschillende partners.  

http://www.ikzegstop.be/
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… Vertaling van de brochures naar het Engels.

 

… Verspreiding van de via het Belgische wegennet door een 

partnerschap met MobilAd, expert in «

 

ECPAT België heeft 

eveneens een akkoord 

gesloten met Brussels 

Airport om de campagne “Ik 

zeg STOP!” te verspreiden 

aan de Welcome Desk. 
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in 2015…

 

 

 

naar het Engels. 

… Verspreiding van de via het Belgische wegennet door een 

partnerschap met MobilAd, expert in « truckvertising ». 

 

 

Gedurende 8 weken hebben 8 vrachtwagens 

een afstand van 28.859 km afgelegd doorheen 

271. 000 mensen zijn hiermee bereikt en 

bewust gemaakt van de problematiek 

aangaande de seksuele 

kinderen in het kader van toerisme en reizen.

Verscheidene organisaties 

hebben interesse getoond om 

de acties van de STOP Groep 

mee te ondersteunen: Action 

for Child Rights 

International, KIYO en het 

Netwerk interfederale 

diversiteit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De website Ik zeg  

beschikbaar in 4 

Nederlands, Engels 
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n 2015… 
 

 

 

Gedurende 8 weken hebben 8 vrachtwagens 

een afstand van 28.859 km afgelegd doorheen 

België. 

271. 000 mensen zijn hiermee bereikt en 

bewust gemaakt van de problematiek 

aangaande de seksuele uitbuiting van 

kinderen in het kader van toerisme en reizen. 

De website Ik zeg  

STOP! is 

momenteel 

beschikbaar in 4 

talen : Frans, 

Nederlands, Engels 

en Duits! 
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Het pionierswerk van « Ik zeg STOP

away”, dat 16 landen samenbrengt.

Dit project het geleid tot de oprichting van een internationaal meldingsplatform

http://www.reportchildsextourism.eu

die van “Ik zeg STOP!” . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In oktober, heeft ECPAT België deelgenomen aan een 

internationale conferentie van experts, georganiseerd door 

ECPAT Frankrijk in Parijs. Ongeveer 100 professionelen uit 

verschillende sectoren (politie, justitie, NGO, toerisme) zijn 

samengekomen om de bescherming v

seksuele uitbuiting in het kader van reizen en toerisme te 

versterken. 
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in 2015…

Ik zeg STOP ! » heeft model gestaan voor het Europese project  “Don’t look 

away”, dat 16 landen samenbrengt. 

Dit project het geleid tot de oprichting van een internationaal meldingsplatform

http://www.reportchildsextourism.eu dat de 19 nationale meldingspunten samenbrengt, waaronder 

er, heeft ECPAT België deelgenomen aan een 

internationale conferentie van experts, georganiseerd door 

Ongeveer 100 professionelen uit 

verschillende sectoren (politie, justitie, NGO, toerisme) zijn 

samengekomen om de bescherming van kinderen tegen 

seksuele uitbuiting in het kader van reizen en toerisme te 

ECPAT België heeft eveneens 

deelgenomen aan de ontwikkeling van 

ECPAT “A Serious Game”, een 

opleidingstool dat gebruikt maakt van drie 

rollenspelen voor professionelen

toeristische sector. Het werd reeds 

vertaald in 8 talen. 

 

DON'T LOOK AWAY! 
2015) 

 

* Sensibilisering van reizigers

* Oprichting of 
meldingspunten

* Opleidingssessies voor 
(toekomstige) professionelen in 
de toeristische sector

* Ontwikkeling van “A
Game” 

 

Partners: Duitsland, Oostenrijk, 
België, Zwitserland, Nederland, 
Bulgarije, Polen, enz.
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n 2015… 
  

» heeft model gestaan voor het Europese project  “Don’t look 

Dit project het geleid tot de oprichting van een internationaal meldingsplatform 

dat de 19 nationale meldingspunten samenbrengt, waaronder 

ECPAT België heeft eveneens 

deelgenomen aan de ontwikkeling van 

Serious Game”, een 

opleidingstool dat gebruikt maakt van drie 

rollenspelen voor professionelen uit de 

toeristische sector. Het werd reeds 

DON'T LOOK AWAY! (2012-

* Sensibilisering van reizigers 

* Oprichting of versterking van 
meldingspunten 

* Opleidingssessies voor 
(toekomstige) professionelen in 
de toeristische sector 

* Ontwikkeling van “A Serious 

: Duitsland, Oostenrijk, 
België, Zwitserland, Nederland, 
Bulgarije, Polen, enz. 

http://www.reportchildsextourism.eu/
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Het bewustmaken van 

(toekomstige) professionelen 

uit de toeristische sector 

aangaande de problematiek van 

seksuele uitbuiting van 

kinderen met in het bijzonder 

de manieren waarop zij kunnen 

meewerken aan de preventie en 

het opsporen ervan, vormt een 

belangrijk onderdeel van het 

werk van ECPAT België. In dit 

kader werkt ECPAT België 

rechtstreeks samen met 

verschillende hogescholen die 

de opleiding toerisme 

aanbieden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ReACT 

Sinds november 2015 is ECPAT België partner van het 

Europese ReACT Project (Reinforcing Assistance to Child 

victims of Trafficking). 

Een van de grootste onderdelen van het project in België is het 

ontwikkelen van een multidisciplinaire opleiding voor voogden 

en advocaten om betere dienstverlening te kunnen bieden aan 

minderjarige slachtoffers. 
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OPLEIDING

 

110 
STUDENTEN 

BEREIKT IN 3 

TOERISME 

SCHOLEN 

 

 

MANAGERS E

DIENSTHOOFD

-EN VOLGDEN 

OPLEIDING IN 

H

Sinds november 2015 is ECPAT België partner van het 

Europese ReACT Project (Reinforcing Assistance to Child 

Een van de grootste onderdelen van het project in België is het 

multidisciplinaire opleiding voor voogden 

en advocaten om betere dienstverlening te kunnen bieden aan 

  

* Doel : Toegang tot justitie verzekeren en 

gedurende de gerechtelijke 

bescherming bieden aan de minderjarigen die 

slachtoffer zijn van mensenhandel

* Activiteiten 

belangenbehartiging

* Duur: 2015-2017

* Partners: ECPAT België, ECPAT Frankrijk, 

ECPAT Duitsland, ECPAT UK et

Nederland 
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OPLEIDING 

70 
MANAGERS EN 

DIENSTHOOFD

EN VOLGDEN 

EEN 

OPLEIDING IN 

HOTELS VAN 

ACCOR 

BELGIUM

: Toegang tot justitie verzekeren en 

gedurende de gerechtelijke procedures 

bescherming bieden aan de minderjarigen die 

slachtoffer zijn van mensenhandel 

 : Onderzoek, opleiding, 

belangenbehartiging, jeugdparticipatie 

2017 

* Partners: ECPAT België, ECPAT Frankrijk, 

ECPAT Duitsland, ECPAT UK et ECPAT 
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ONDERZOEK 
 

ECPAT België voert jaarlijks kleine analyses uit over verschillende aspecten van de commerciële seksuele 

uitbuiting van kinderen, in klare taal en toegankelijk voor een breed publiek. Ze zijn beschikbaar op de website 

van ECPAT onder de rubriek “Onze Acties – Analyses 2015” Aangezien de bescherming van kinderen iedereen 

aangaat, moet iedereen zich aangesproken kunnen voelen in deze strijd. 

1 STUDIE 

Straffeloosheid bestrijden van daders die 

zedenfeiten pleegden met kinderen in het 

buitenland. Wat is de impact van de 

extraterritoriale wetgeving in België? 

 

België heeft sinds 20 jaar wetgeving die de 

vervolging voor Belgische rechtbanken 

vergemakkelijkt van daders die feiten van seksueel 

misbruik van minderjarigen pleegden in het 

buitenland. Deze wetgeving is bedoeld om een sterk 

signaal te sturen naar zij die vandaag de dag 

"toeristische pedofielen" genoemd worden. Welke 

impact heeft deze wet dan in de praktijk? 

Hoeveel daders van zedenfeiten zijn effectief 

vervolgd? Wat waren de successen en hindernissen 

in de juridische procedures? En tot slot, volstaat één 

enkele wet? Deze elementen werden geanalyseerd 

in deze studi die toegankelijk werd gemaakt voor 

zowel professionelen als het grote publiek.  

19 ANALYSES 

Deze analyses zetten nieuwe fenomenen in de kijker 

die het veranderlijke karakter van de commerciële 

seksuele uitbuiting van kinderen weergeven. In 

2015 werd de nadruk gelegd op nieuwe 

technologieën in 6 analyses. 

 

Andere onderwerpen die eveneens behandeld 

werden zijn: 

 De mythes rond geslacht en hun impact op de 
commerciële seksuele uitbuiting van kinderen. 

 Voluntourism in weeshuizen in 
ontwikkelingslanden: kansen en risico’s. 

 Mijn huwelijk is mijn toebehoren: debat rond 
de strafbaarstelling van gedwongen huwelijken. 

 Nepal: 7 maanden na de aardbeving, een 
vergeten humanitaire crisis? 

 Blauwhelmen en seksuele uitbuiting van 
kinderen. 

 

Samenwerking: 

DLA Piper, Myria, FPS Justice, FPS 

Foreign Affairs, Federal Police, Child 

Focus, ECPAT France, ECPAT 

Luxembourg 
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In het kader van het project 

"Together against sexual 

exploitation of children" 

heeft ECPAT België in 

samenwerking met Missing 

Children Europe en 

eNACSO een onderzoek 

geleid over de toepassing van 

de “Europese Richtlijn ter 

bestrijding van seksueel 

misbruik en seksuele 

uitbuiting van kinderen en 

kinderpornografie”. De 

Richtlijn bevat een aantal 

voorzieningen om kinderen 

te beschermen, maar worden 

ze correct toegepast in de 

nationale wetgevingen? 

 

 

 

 

Het "Monitoring Verslag: Stand van zaken aanpak 

vertaald naar het Engels opdat 

worden om belangenbehartiging te vergemakkelijken

dienen voor de dagelijkse werking van ECPAT België.
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27  
LIDSTATEN 

1080  
PAGINA’S 

GEANALY-

SEERD 

De resultaten van het 

onderzoek werden 

voorgesteld op een 

conferentie op 24 april 2015. 

ECPAT België focust 

specifiek op de hulp die 

aangeboden wordt aan de 

kinderslachtoffers voor, na 

en tijdens de gerechtelijke 

procedure (opleiden van 

professionelen die interviews 

leiden, benoeming en rol van 

de voogden, specifieke 

bescherming van niet-

begeleide minderjarige 

vreemdelingen etc.) 

 

 

 

 

"In the fight against 

sexual exploitation and 

sexual abuse of 

children, terminology is 

not just a matter of 

semantics: it determin

the effectivity of 

responses

Maud de Boer

Buquicchio, United 

Nation’s Special 

Rapporteur

of children, child

prostitution and child 

pornography

 

ECPAT België is eveneens 

geselecteerd als 

expert voor het project 

«Guidelines on Terminology 

related to the sexual 

exploitation and sexual abuse 

of children» geleid door 

ECPAT International. 

 

 

Het "Monitoring Verslag: Stand van zaken aanpak commerciële seksuele uitbuiting van kinderen" is 

het internationaal verspreid kan worden en als tool

om belangenbehartiging te vergemakkelijken. De tool verzamelt ook aanbevelingen die als basis 

dienen voor de dagelijkse werking van ECPAT België. 
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In the fight against 

sexual exploitation and 

sexual abuse of 

children, terminology is 

not just a matter of 

semantics: it determines 

the effectivity of 

responses”  

Maud de Boer-

Buquicchio, United 

Nation’s Special 

Rapporteur on the sale 

of children, child 

prostitution and child 

pornography 

ECPAT België is eveneens 

geselecteerd als Franstalige 

expert voor het project 

«Guidelines on Terminology 

related to the sexual 

ploitation and sexual abuse 

of children» geleid door 

ECPAT International.  

seksuele uitbuiting van kinderen" is 

kan worden en als tool aangewend kan 

verzamelt ook aanbevelingen die als basis 
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ECPAT België

 

 

 

In 2013 en 2014 was ECPAT België partner van het Europese project «

andere ECPAT groepen, om onlineveiligheid te promoten bij jongeren (12

‘peereducation’. 

Het project heeft geleid tot het 

ontwikkelen 

hulpmiddelen

-handleiding voor jongeren

- handleiding voor 

- flyer voor de ouders 

- 3 stripverhalen

- 6 films 

 

Het project werd eind 2014 afgerond. In de loop van 

een verzoek tot sponsoring verstuurd om het project te kunnen verlengen, maar zonder succes.

 Niettemin heeft ECPAT België de verspreiding van de pedagogische hulpmiddelen verder gezet. Het 

project wordt gepromoot als een goede werkwijze op verschillende gelegenheden, ondermeer een 

webinar georganiseerd door de Universiteit van Bedfordshire en een conferentie ter afsluiting van het 

Europese project Resiland te Brussel. Bovendien blijft onze partner Mikado jon

opleiden en de vzw "Jong en Van Zin" heeft interesse getoond om het project ook in Vlaanderen uit te 

voeren. 
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JEUGDPARTICIPATI

In 2013 en 2014 was ECPAT België partner van het Europese project « Make-IT-Safe

andere ECPAT groepen, om onlineveiligheid te promoten bij jongeren (12-18 jaar) door middel van 

 

 

 

 

 

Het project heeft geleid tot het 

ontwikkelen van de volgende 

hulpmiddelen:  

handleiding voor jongeren 

handleiding voor begeleiders 

flyer voor de ouders  

3 stripverhalen 

6 films  

Het project werd eind 2014 afgerond. In de loop van 2015 werd er nog naar verschillende organisaties 

een verzoek tot sponsoring verstuurd om het project te kunnen verlengen, maar zonder succes.

Niettemin heeft ECPAT België de verspreiding van de pedagogische hulpmiddelen verder gezet. Het 

romoot als een goede werkwijze op verschillende gelegenheden, ondermeer een 

webinar georganiseerd door de Universiteit van Bedfordshire en een conferentie ter afsluiting van het 

Europese project Resiland te Brussel. Bovendien blijft onze partner Mikado jon

opleiden en de vzw "Jong en Van Zin" heeft interesse getoond om het project ook in Vlaanderen uit te 

  12 

PARTICIPATIE 

Safe », geleid door vier 

18 jaar) door middel van 

 

 

2015 werd er nog naar verschillende organisaties 

een verzoek tot sponsoring verstuurd om het project te kunnen verlengen, maar zonder succes. 

Niettemin heeft ECPAT België de verspreiding van de pedagogische hulpmiddelen verder gezet. Het 

romoot als een goede werkwijze op verschillende gelegenheden, ondermeer een 

webinar georganiseerd door de Universiteit van Bedfordshire en een conferentie ter afsluiting van het 

Europese project Resiland te Brussel. Bovendien blijft onze partner Mikado jongeren tot « experts » 

opleiden en de vzw "Jong en Van Zin" heeft interesse getoond om het project ook in Vlaanderen uit te 
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ECPAT België

 

 

Op nationaal niveau is ECPAT België lid van 

« Coordination des ONG pour les Droits de 

l'Enfant » (CODE) en van de Nederlandstalige

tegenhanger, de Kinderrechtencoalitie (KIRECO). 

Ze zijn beide verantwoordelijk voor de redactie van 

het "Alternatief Rapport van de NGO's over de 

toepassing van het Internationaal Verdrag inzake de 

Rechten van het Kind", een onafhankelijk rapport 

dat het officieel rapport van de Belgische autoriteiten 

vervolledigt. Het deel rond commerciële seksuele 

uitbuiting van kinderen wordt elk jaar op punt 

gesteld door ECPAT België. 

ECPAT België gaat eveneens in op consultaties, 

georganiseerd door Europese en internationale 

 

 

 

 

 

Op Europees niveau heeft ECPAT België door ECPAT International een 

netwerk te vertegenwoordigen tijdens verschillende vergaderingen rond mensenhandel, 

migrantenkinderen, nieuwe technologieën, seksuele uitbuiting van 

kinderen, enz.

Onder andere:

- De eindconferentie

- Vergaderingen van de "EU Civil Society Platform AgainstTrafficking in 
HumanBeings"

- Het 9

Sinds het einde van 2015 heeft ECPAT België zich eveneens bezig 

gehouden met het beheer van de groep Yahoo “ECPAT Europe” zodat de meest recente informatie in 

verband met de Europese pleitbezorging gedeeld kan worden. Bovendien beheert ECPAT België ook het 

onderdeel "Lobbying towards the EU

10 
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BELANGENBEHARTIGING
Op nationaal niveau is ECPAT België lid van 

Coordination des ONG pour les Droits de 

Nederlandstalige 

tegenhanger, de Kinderrechtencoalitie (KIRECO).  

Ze zijn beide verantwoordelijk voor de redactie van 

Rapport van de NGO's over de 

toepassing van het Internationaal Verdrag inzake de 

", een onafhankelijk rapport 

dat het officieel rapport van de Belgische autoriteiten 

commerciële seksuele 

wordt elk jaar op punt 

op consultaties, 

georganiseerd door Europese en internationale 

monitoringsmechanismen, over de 

voornaamste verdragen tegen commerciële se

uitbuiting van kinderen in België.

In februari heeft ECPAT België de VN Speciale 

Rapporteur voor moderne vormen van slavernij 

ontmoet. De aanbevelingen die gemaakt zijn tijdens 

deze ontmoeting zijn opgenomen in het eindrapport 

van de VN Speciale Rapporteur.

In juni heeft ECPAT België een bijdrage geleverd aan 

de Universal Periodic Review voor het Comité van 

de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties.

Op Europees niveau heeft ECPAT België door ECPAT International een mandaat

netwerk te vertegenwoordigen tijdens verschillende vergaderingen rond mensenhandel, 

migrantenkinderen, nieuwe technologieën, seksuele uitbuiting van 

kinderen, enz. 

Onder andere: 

De eindconferentie van het Mario II project « Closing a protection gap

Vergaderingen van de "EU Civil Society Platform AgainstTrafficking in 
HumanBeings" 

Het 9e Forum rond de rechten van het kind 

Sinds het einde van 2015 heeft ECPAT België zich eveneens bezig 

beheer van de groep Yahoo “ECPAT Europe” zodat de meest recente informatie in 

verband met de Europese pleitbezorging gedeeld kan worden. Bovendien beheert ECPAT België ook het 

onderdeel "Lobbying towards the EU institutions" van het intranet van ECPAT Inte
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BELANGENBEHARTIGING 
over de toepassing van de 

tegen commerciële seksuele 

in België. 

In februari heeft ECPAT België de VN Speciale 

Rapporteur voor moderne vormen van slavernij 

ontmoet. De aanbevelingen die gemaakt zijn tijdens 

deze ontmoeting zijn opgenomen in het eindrapport 

van de VN Speciale Rapporteur. 

In juni heeft ECPAT België een bijdrage geleverd aan 

de Universal Periodic Review voor het Comité van 

de Mens van de Verenigde Naties.

mandaat gekregen om het 

netwerk te vertegenwoordigen tijdens verschillende vergaderingen rond mensenhandel, 

migrantenkinderen, nieuwe technologieën, seksuele uitbuiting van 

Closing a protection gap » 

Vergaderingen van de "EU Civil Society Platform AgainstTrafficking in 

Sinds het einde van 2015 heeft ECPAT België zich eveneens bezig 

beheer van de groep Yahoo “ECPAT Europe” zodat de meest recente informatie in 

verband met de Europese pleitbezorging gedeeld kan worden. Bovendien beheert ECPAT België ook het 

van ECPAT International. 
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De commerciële seksuele uitbuiting van kinderen is een thema dat nog te weinig gekend is bij het grote 

publiek; maar ECPAT België zet zich in om de zichtbaarheid ervan te

De website http://www.ecpat.be

navigatie te vergemakkelijken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510 
BEZOEKEN PER 

MAAND 

2:26 
MINUTEN PER 

SESSIE 
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COMMUNICATION

De commerciële seksuele uitbuiting van kinderen is een thema dat nog te weinig gekend is bij het grote 

publiek; maar ECPAT België zet zich in om de zichtbaarheid ervan te vergroten via hun communicatie.

http://www.ecpat.be heeft een nieuwe lay-out gekregen en is gereorganiseerd om de 
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COMMUNICATION

De commerciële seksuele uitbuiting van kinderen is een thema dat nog te weinig gekend is bij het grote 

vergroten via hun communicatie. 

out gekregen en is gereorganiseerd om de 

350 
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ECPAT België beheert eveneens de website «

zeg STOP ! » om de opvolging van de 

meldingen te verzekeren maar ook om 

actualiteit rond deze thematiek te posten.

In 2015 is de website vertaald naar het Duits.

 

 

 

 

 

 

 

In oktober 2015 heeft ECPAT België, inspelend op de migrantencrisis, een persbericht verspreid 

genaamd “Europese migrantencrisis en rechten van het kind

ECPAT België heeft eveneens zijn contacten gereorganiseerd en verspreid via Mailchimp. Denk hierbij 

aan de pers, Europese instituten, Belgische politici, organisaties die rond de rechten van het kind 

werken, de toeristische sector, enz.

ECPAT België antwoordt regelmatig op verzoeken om informatie en interviews van diverse organisaties. 

In 2015 heeft ECPAT vijf studenten te woord gestaan die in het kader van hun thesis meer inzicht in de 

problematiek wilden verkrijgen. 

Ariane Couvreur heeft twee opleiding

georganiseerd door Defence for Children België, een tweede rond spelend leren (

ingericht door de "Campus des Formateurs".
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ECPAT België beheert eveneens de website « Ik 

» om de opvolging van de 

meldingen te verzekeren maar ook om 

actualiteit rond deze thematiek te posten. 

In 2015 is de website vertaald naar het Duits. 

  

7058
BEZOEKERS I

In oktober 2015 heeft ECPAT België, inspelend op de migrantencrisis, een persbericht verspreid 

Europese migrantencrisis en rechten van het kind". 

ECPAT België heeft eveneens zijn contacten gereorganiseerd en verspreid via Mailchimp. Denk hierbij 

aan de pers, Europese instituten, Belgische politici, organisaties die rond de rechten van het kind 

werken, de toeristische sector, enz. 

woordt regelmatig op verzoeken om informatie en interviews van diverse organisaties. 

In 2015 heeft ECPAT vijf studenten te woord gestaan die in het kader van hun thesis meer inzicht in de 

 

Ariane Couvreur heeft twee opleidingen gevolgd : een eerste rond "child

georganiseerd door Defence for Children België, een tweede rond spelend leren (

door de "Campus des Formateurs". 
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7058 
BEZOEKERS IN 2015 

In oktober 2015 heeft ECPAT België, inspelend op de migrantencrisis, een persbericht verspreid 

ECPAT België heeft eveneens zijn contacten gereorganiseerd en verspreid via Mailchimp. Denk hierbij 

aan de pers, Europese instituten, Belgische politici, organisaties die rond de rechten van het kind 

woordt regelmatig op verzoeken om informatie en interviews van diverse organisaties. 

In 2015 heeft ECPAT vijf studenten te woord gestaan die in het kader van hun thesis meer inzicht in de 

: een eerste rond "child-friendly justice", 

georganiseerd door Defence for Children België, een tweede rond spelend leren (spelen zoals Thiagi), 
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FINANCEMENT 

 

Sinds 2010 heeft ECPAT België genoten van een ACS post om de kosten van het salaris van Ariane 

Couvreur te dekken. Dit is de enige bron van reguliere financiering. Om projecten goed te kunnen 

volbrengen is er met nadruk nood aan subsidies. 

ECPAT België heeft Europese financiering verkregen voor het project ReACT (Reinforcing Assistance 

to Child victims of Trafficking) dat loopt van november 2015 tot oktober 2017  

ECPAT België heeft een aanvraag ingediend voor twee andere Europese toelages, deze zijn echter 

afgewezen. 

Om de pijler “onderzoek” te kunnen verbreden, heeft ECPAT België, in samenspraak met de Raad van 

Bestuur, beslist om een aanvraag in te dienen om erkend te worden als “Association d'éducation 

permanente” door Fédération Wallonie-Bruxelles. Dit betekent dat een belangrijk deel van de werktijd 

van het team gewijd wordt aan korte analyses en één grotere studie rond onderwerpen die verbonden 

zijn aan commerciële seksuele uitbuiting van kinderen. 

Een begeleidend comité is eveneens opgericht om het werk te omkaderen en te herlezen. 

Er werd een ontmoeting met het Kabinet van Minister Reynders georganiseerd om de projecten van de 

campagne “Ik zeg STOP!” voor te stellen voor 2016 en om nieuwe financieringsmogelijkheden af te 

toetsen. Momenteel is er nog geen enkele opportuniteit uit voortgekomen. 

ECPAT België heeft zich ingeschreven om deel uit te maken van een van de organisaties die Lilo 

onderhoudt. Lilo is een zoekmachine die sociale en ecologische projecten financieel steunt. 

ECPAT België maakt voortaan deel uit van organisaties die goedgekeurd werden door Donorinfo, een 

stichting die contacten legt tussen donors en liefdadigheidsorganisaties om giften te bewerkstelligen op 

een transparante manier. Dit wil zeggen dat de financiën van ECPAT België mede worden beoordeeld 

en bepaald door de ethiek van Donorinfo. 

Om het project Make-IT-Safe verder te kunnen zetten zijn er talrijke aanvragen om subsidies gedaan, 

maar geen enkele ervan werd goedgekeurd. 
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