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In 2013 heeft ECPAT België gewerkt aan het versterken van zijn zichtbaarheid door 
een efficiëntere communicatiestrategie uit te werken, dit houdt zowel een hoger 
gebruik van nieuwe technologieën (websites en sociale media), publicaties van 
artikels, nieuwsbrieven, rapporten, mediaberichten en het geven van interviews in, 
als het geven van presentaties over zijn werkzaamheden aan het algemeen 
publiek en professionelen. Op een Europees niveau heeft ECPAT België, in 
samenwerking met ECPAT International, intensief lobbywerk ondernomen bij de 
Europese instituties, waar ze vaker de opportuniteit hadden om hun stem te laten 
horen over de problematiek van kinderhandel en commerciële seksuele uitbuiting 
van kinderen.  

Een groot deel van het werk werd toegewijd aan drie EU-gefinancierde projecten 
bij wie ECPAT België partner is. Met een constante aandacht om de consistentie te 
behouden in alle projecten, die werden ondernomen voor de strijd tegen elke 
vorm van commerciële seksuele uitbuiting van kinderen, hebben deze Europese 
projecten als doel om te strijden tegen kinderpornografie (Make-IT-Safe project) 
en kindersekstoerisme (Don’t Look Away project) en om een betere bescherming 
te verkrijgen voor Europese migrantenkinderen die specifiek kwetsbaar zijn voor 
uitbuiting en handel (Mario II project).  

Het Make-IT-Safe project is specifiek belangrijk voor ECPAT België, aangezien het 
overeenkomt met twee aspecten die binnen hun mandaat vallen: 
kinderpornografie en jongerenparticipatie. Deze twee thema’s, zelfs als ze werden 
opgenomen door ECPAT België, zijn nooit in de kern geweest van de projecten die 
ECPAT België heeft ondernomen de afgelopen jaren.  

Op internationaal niveau werd 2013 gemarkeerd door een groot evenement voor 
het hele ECPAT netwerk: ECPAT International ontving de “Conrad N. Hilton” Prijs, 
de grootste humanitaire prijs, waardoor de bijdrage van een organisatie in de 
uitroeiing van menselijk lijden wordt gehonoreerd. ECPAT International was 
geselecteerd samen met 200 organisaties, om in aanmerking te komen voor de 
prijs. De 2013 “Hilton Award” werd gepresenteerd op het jaarlijks “Conrad N. Hilton 
Symposium” in New York op 23 oktober 2013.  

 

INLEIDING  
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ECPAT België is het officiële lid van ECPAT International in België. Deel uitmakend 
van dit globale netwerk, betekent dit dat ECPAT België hetzelfde 
gemeenschappelijk doel heeft – uitroeiing van commerciële seksuele uitbuiting 
van kinderen – samen met meer dan 80 andere groepen in de wereld. Dit 
betekend ook dat elke groep dezelfde “Strategic Directions” (Strategische 
Richtlijnen) volgt om zijn doel te bereiken.  

ECPAT International is begonnen in 1990 als een driejarige campagne om een 
einde te maken aan kinderprostitutie in Aziatische toerisme (End Child Prostitution 
in Asian Tourism – ECPAT). Momenteel is het een globaal netwerk van organisaties 
en individuelen die samenwerken voor de eliminatie van kinderprostitutie, 
kinderpornografie en kinderhandel voor seksuele doeleinden in meer dan 80 
landen.  

	  

	  

	  
Het Secretariaat van 
ECPAT International is 
gebaseerd in Bangkok, 
Thailand. 

Elke drie jaar, ontmoeten 
alle ECPAT groepen 
elkaar in de Algemene 
Vergadering en keuren ze 
de “Strategic Direction” 
goed.   

	  

 

  PRESENTATIE VAN ECPAT BELGIË 
	  

	  

1

6 Strategische Richtlijnen 

v Onderzoek verbeteren 
v Strategische samenwerkingen 

opbouwen en verbeteren 
v Kinderen aanmoedigen om te 

participeren 
v Publieke informatie versterken  
v Politieke belangenverdediging 

versterken 
v ECPAT’s netwerk versterken 

2
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ECPAT België begon in 1994 als een netwerk van organisaties die actief waren 

in het veld van mensenrechten, kinderrechten, vrede, ontwikkelingslanden en 
sociale problemen in België. Hun hoofddoel was om een nationale groep te 
creëren die de campagnes van ECPAT International tegen commerciële seksuele 
uitbuiting van kinderen kon verderzetten. In 2004 werd het een non-profit 
organisatie (asbl). 

Activiteiten. Niet zoals andere ECPAT groepen, is ECPAT België geen “grassroots” 
organisatie maar een tweedelijns organisatie. Zijn activiteiten zijn voornamelijk: 

	  

	  

 

 

 

 

Gewaar-‐
wording	  

• campagnes om gewaarwording te verhogen over commerciële 
seksuele uitbuiting 

Lobbyen	  

• Lobbyen om een effectieve toepassing van de wetgeving te 
verzekeren (op nationaal en Europees niveau) 

Opleidingen	  	  

• Opleidingen in scholen en met de private sector 

Partnership	  

• Partnership met de toerisme sector (reisagentschappen, "tour 
operators", luchtvaartmaatschappijen, enz.)	  

Onderzoek	  
• Onderzoek over commerciële seksuele uitbuiting van kinderen	  
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Het team 

• Sophie Jekeler, President sinds 2004. 
 

• Danielle Van Kerckhoven, administrator sinds 1993 – deeltijds.  
 
• Katlijn Declercq, administrator. Regionale Vertegenwoordigster voor 

West-Europa bij de “ECPAT International Board” en ad-interim Voorzitster 
van ECPAT International (August-December 2013). Sinds februari 2013, 
deeltijds gecontracteerd voor het Make-IT-Safe project (2 jaar lang). 

 

• Ariane Couvreur, project manager, ECPAT België sinds 2010 – voltijds. 

 

• Sylvie Bianchi, sinds februari 2013, deeltijds gecontracteerd voor het 
Make-IT-Safe project (2 jaar lang). 
 

• Camille Seccaud, Juridisch stagiaire sinds september 2013. 
 
 
 

Bestuur 

De Jaarlijkse Vergadering van ECPAT België vond plaats op 27 september 2013. 
Deze nieuwe Jaarlijkse Vergadering werd gemarkeerd door de aanwezigheid van 
Mark Capaldi, Hoofd van Onderzoek en Beleid bij ECPAT International. Hij gaf een 
presentatie zowel over de rol van ECPAT International in de strijd tegen 
commerciële seksuele uitbuiting van kinderen als over de uitdagingen voor de 
komende jaren.  

Door de vele afwezigen tijdens de Algemene Vergadering, werd er besloten om 
een nieuwe Vergadering te houden op 4 december 2013. De Algemene 
Vergadering keurde de balans van 2012 en het budget van 2013 goed.  
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1. Europese Projecten	  

	  
   Make-IT-Safe 

Samenwerking: ECPAT Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Nederland en 
België  

	  
ECPAT België is partner van het EU-gefinancierde “Make-IT-Safe” project, dat als 
doel heeft gewaarwording te verhogen bij jongeren (12-18 jaar) door “peer” 
educatie over een veilig en verantwoordelijk gebruik van het Internet en nieuwe 
online technologieën. Het project legt een specifieke nadruk op de preventie van 
mogelijke risico’s gerelateerd aan online seksuele misbruik.  

Dit tweejarig project werd uitgewerkt en geïmplementeerd door 5 ECPAT groepen 
in 5 Europese landen (Duitsland, Oostenrijk, België, Nederland en het Verenigd 
Koningrijk).  

De originaliteit van het project is dat de jongeren zelf verantwoordelijk zijn voor 
hun eigen preventie, door de “peer-2-peer” methode. ECPAT België blijft 
voorzichtig in het aannemen van een positieve attitude tegenover het Internet, 
ook tijdens het vernoemen van de mogelijke bedreigingen.  

Implementatie van het project in België 

In elke groep die deel uitmaakt van het project, worden twee jongeren opgeleid 
om een “peer expert” te worden in veiligheid online, wat betekend dat zij een 
aanspreekpunt zullen zijn dat ondersteunend luisteren en informatie zal aanbieden 
aan hun “gelijken”. Tijdens hun opleiding worden de jongeren ondersteund door 
opgeleide coachen.  

ECPAT België wil focussen op de meest kwetsbare groep van niet-begeleide 
minderjarigen en op “informele” jongerengroepen zoals scouts en gidsen.  

 

  PROJECTEN 
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Momenteel, maken de volgende partners deel uit van het project: 

• Vijf centra voor niet-begeleide minderjarigen: 
Ø Centre Les Hirondelles, Assesse 
Ø Centre El-Paso, Gembloux 
Ø Centre FEDASIL, Brussel (Petit Château) 
Ø Centre FEDASIL, Brussel(Woluwe) 
Ø Centre FEDASIL, Rixensart  

• Een AMO: AMO Mikado, Châtelet 
• Een school: Athénée royal, Beauraing 
• Scouts units en Gidsen, Brabant wallon 

 

Activiteiten ondernomen in 2013 

ECPAT België lanceerde het “Make-IT-Safe” project ter gelegenheid van de “Safer 
Internet Day” op 5 februari 2013. 

In 2013 werden drie succesvolle opleidingssessies georganiseerd: 24 september, 16 
oktober, 12 november en ook 17 december voor de scouts.  

De inhoud van deze opleidingssessies focuste op veiligheid online (met Microsoft) 
en de rol van jongeren en coachen. Tijdens de opleidingssessies, werd er ook 
besloten om collectief te denken over een gewaarwordingsmiddel dat de 
jongeren kunnen maken en gebruiken om te praten met hun “gelijken”. Daardoor 
werd een deel van de trainingssessies toegewijd aan de ontwikkeling van dit 
middel. Jongeren besloten om een set van interactieve kortfilms te maken. Naast 
dit middel, werd ook ander materiaal gemaakt voor het project: zowel “business 
cards” en posters om “peer experts” te identificeren binnen hun institutie/school, 
als “memo” folders voor jongeren dat basisinformatie bevat over de veiligheid 
online en de rol van de “peer experts”.  

Het project werd gesuperviseerd door een experten-groep uit verschillende 
sectoren (instituties, nieuwe technologieën, “peer-2-peer” methode, 
kinderrechten, psychologie). De eerste twee groepsvergaderingen werden in mei 
en november 2013 gehouden.  

Het project werd bekendgemaakt via verschilleden kanalen: 
belangenverdedigingsvergaderingen, de website van ECPAT België, de sociale 
netwerken van ECPAT België en zijn partners, een “press release” en de 
nieuwsbrief om de activiteiten van 2013 te presenteren. 
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 Mario II	  
 

 Partner : Terre des Hommes Foundation "Lausanne" (Hongarije)	  

 
ECPAT België is partner van het Europees project “Mario II”, gecoördineerd door 
de Terre des Hommes Foundation “Lausanne” in Hongarije, met als doel het 
beschermingslevel te verbeteren van Europese migrantenkinderen die komen van 
Centraal- en Oost-Europa en die specifiek kwetsbaar zijn voor misbruik, uitbuiting 
en handel in Europa.  
 
De objectieven van het project zijn tweevoudig: in het veld, versterking van de 
nationale beschermingsservices en op Europees niveau door betere bescherming 
van migrantenkinderen te bepleiten.  
 
Dit tweejarig project startte in januari 2013 en heeft 21 partnerorganisaties in 16 
Europese landen.  

Met het Europees Bureau van Terre des Hommes gebaseerd in Brussel, is ECPAT 
België verantwoordelijk voor de Europese belangenverdediging, wat zowel het 
pleiten voor de bescherming van Europese migrantenkinderen bij de Europese 
instituties inhoudt als het monitoren van de implementatie van relevant EU beleid.  

Activiteiten ondernomen in 2013 

Op 21 juni 2013 werd ECPAT België uitgenodigd om deel te nemen aan de eerste 
jaarlijkse vergadering van het “Mario II” project in Boedapest. Samen met Terre 
des Hommes in Brussel, presenteerde ECPAT België het belangenverdedigingswerk 
in Brussel, voor de betere bescherming van migrantenkinderen.  

De eerste INFO brief over het Mario project werd gepubliceerd in juni. Deze brief 
was bedoeld om de huidige staat van het EU beleid en de legislatieve en niet-
legislatieve ontwikkelingen relevant voor “Mario II” vast te leggen. ECPAT België 
droeg bij tot het schrijven van de secties over de EU Strategie tegen 
mensenhandel en de Agenda voor de Rechten van het Kind.  

ECPAT België had ook de mogelijkheid om het “Mario II” project te presenteren 
tijdens een aantal nationale en Europese vergaderingen en om een lijst met 
sleutelcontacten op te stellen om de aanbevelingen van het project te 
presenteren aan de Europese Instituties.  
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  Don’t Look Away 
 

Partners: ECPAT Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Nederland, Luxemburg en 
Polen 

Geassocieerde partners: Zuid-Afrika, België, Brazilië, Bulgarije, Spanje, 
Gambia, Italië, Kenia, Madagaskar, Tsjechië, Roemenië, Verenigd Koninkrijk, 
Oekraïne, Senegal en Zwitserland 

ECPAT België is een geassocieerde partner in dit driejarig project (2012-2015) 
gecoördineerd door ECPAT France en geïmplementeerd in 22 Europese landen als 
ook buiten Europa (Afrika/Zuid-Amerika). 

De campagne doelt op het sensibiliseren van reizigers die deel zullen uitmaken 
van de “World Cup” voetbal, specifiek supporters, over de bestaande wetten 
gerelateerd aan het gebruik van kinderen voor prostitutie, de gevolgen voor 
kinderslachtoffers en de risico’s van “verleiding” in een specifiek feestelijke en 
exotische omgeving.  

Het project heeft vier hoofddoelen: 

Ø Vestiging van kwaliteitsinformatie en analyses van de haalbaarheid van de 
implementatie of versterking van rapporteringsstructuren in 5 sub-Saharese 
landen 
 

Ø Gewaarwording van reizigers en het algemene publiek over sekstoerisme 
waar kinderen bij betrokken zijn met een focus op sportevenementen  
 

Ø Vestiging of versterking van online rapporteringsmechanismen in 16 
Europese Landen en promotie van het rapporteren van zaken van misbruik 
bij het algemeen publiek 
 

Ø Vervollediging van opleidingssessies voor professionelen in toerisme en in 
toerisme scholen en de ontwikkeling van online opleidingen  

Als een geassocieerde partner zijn de missies van ECPAT België om het Europese 
platform te promoten en om gewaarwordingsmateriaal uit te delen in België via 
het Internet, sociale netwerken en toerisme beurzen.   
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Activiteiten ondernomen in 2013 

Op 13 en 14 juni 2013 heeft ECPAT France een vergadering georganiseerd voor 
internationale experten in Warsaw (Polen) waarbij ECPAT België heeft 
deelgenomen als een geassocieerde partner. De vergadering focuste op de strijd 
tegen kindersekstoerisme tijdens grote sportevenementen en de uitwisseling van 
goede prakrijken om Brazilië voordeel te laten halen uit de ervaringen van landen 
zoals Groot Brittannië, Duitsland/Oostenrijk, Zuid-Afrika en Polen/Oekraïne, die 
recent grote sportevenementen thuishielden.  

ECPAT België begon aan het uitdelen van de campagne via zijn sociale netwerk 
en werkte aan de mogelijkheid om gewaarwordingsactiviteiten over 
kindersekstoerisme tijdens grote sportevenementen uit te werken via de “Stop 
Kinderprostitutie” campagne.  

 

2. Projecten in België 
 

  “Stop Kinderprostitutie” Campagne 

Voor het eerst gelanceerd in 2004, is de campagne “Stopkinderprostitutie.be” 
opnieuw gelanceerd in 2007 en 2010 met nieuwe afbeeldingen en materiaal. 
De seksuele exploitatie van kinderen in toerisme in een grove schending van de 
rechten van het kind. Desondanks, is het nog steeds getolereerd in sommige 
landen. ECPAT België en zijn partners willen er aan doen herinneren dat niets de 
seksuele uitbuiting van kinderen (exotische ervaring, straffeloosheid in het 
buitenland, plaatselijke geloven,…) kan rechtvaardigen en dat daders van zo’n 
misdrijf kunnen worden terechtgesteld in België voor misbruik gepleegd in het 
buitenland.  

De drie campagnes van “Stop Kinderprostitutie” waren het resultaat van een 
goede samenwerking tussen de partners van de publieke en private sector. Een 
dynamische werkgroep verzekerd een aantal opvolgingscampagnes. Deze 
verzamelt leden van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Defensie, Politie, 
Federatie van de Toeristenindustrie, Belgische Vervoersfederatie, Child Focus, 
Plan Belgium en de Samalia Foundation.  

Sinds de herlancering van de campagne in 2010 werden folders en posters 
voorgesteld in het hele land door de partners van de campagne, op toerisme 
beurzen, door presentaties in scholen, door de website 
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www.stopkinderprostitutie.be, enz. Ze geven informatie over het fenomeen en 
over de middelen om het te rapporteren.  

Alle rapporteringen op de website worden achteraf doorgespeeld naar de 
Federale politie. Sinds 2004 zijn er rond de 30 rapporten opgenomen.  

Promotieactiviteiten sinds 2012 

Op 27 februari 2013, tijdens de sluitingsconferentie van het CIRCAMP (“COSPOL 
Internet gerelateerd Kindermisbruik Materiaal” project), gecoördineerd door de 
Belgische Politie, werd ECPAT België uitgenodigd om zijn werkzaamheden in de 
strijd tegen kindersekstoerisme, en specifiek in samenwerking met de 
“Mensenhandel” unit van de Federale Politie, te presenteren. Na de presentatie 
van de “Stop Kinderprostitutie” campagne, legde ECPAT België enkele zaken 
bloot tijdens welke ze hadden samengewerkt met de Belgische Federale Politie 
om judiciële procedures te initiëren of te monitoren tegen Belgische burgers die in 
het buitenland kinderen seksueel hadden misbruikt.  

In november, volgend op een aanvraag van diezelfde unit, presenteerde een 
vertegenwoordiger van ECPAT België de werkzaamheden van de organisatie om 
de Belgische extraterritoriale wetten uit te voeren, aan een politiedelegatie uit 
Belarus.  

ECPAT België werd ook gecontacteerd door ECPAT Luxemburg, om een nationale 
rapporteringshotline voor zaken van kindersekstoerisme op te zetten, met als doel 
om verdere informatie te verkrijgen over de “stopkinderprostitutie.be” website en 
over de karakteristieken van het online rapporteringsformulier.  

Zelfs terwijl ECPAT België geen “Local Code Representative” (LCR) van de “Code 
of Conduct for the Protection of Children against sexual exploitation in travel and 
tourism” (the CODE), was Katlijn Declercq wel aanwezig op de Jaarlijkse 
Algemene Vergadering van “The CODE” van 6 tot 8 maart in Berlijn, waar ze de 
kans had om de mogelijkheden te bediscussiëren om een sterkere verbintenis aan 
te gaan met de Belgische organisaties tegen kindersekstoerisme. 

Inderdaad, ECPAT België hoopt om Belgische organisaties extensiever te 
engageren in de strijd tegen kindersekstoerisme. In dit perspectief ontving ECPAT 
België Kathleen Sel, “human resources” coördinator van Accor Benelux, om de 
mogelijkheden te bediscussiëren om de coördinaties tussen de groep en ECPAT 
België te verhogen, specifiek in de context van het “Planet 21” programma 
geïmplementeerd binnen de Accor hotels.  
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 Onderzoek over minderjarige in situaties van prostitutie in België 

Zelfs als de Belgische autoriteiten enkele maatregelen hebben geïmplementeerd 
om te strijden tegen commerciële seksuele uitbuiting van kinderen op zijn 
grondgebied, het fenomeen bestaat nog steeds in België. Zaken van prostitutie, 
pornografie en mensenhandel waar minderjarige bij betrokken zijn komen 
regelmatig in het nieuws. Desalniettemin is de echte omvang van het probleem 
en zijn impact op jongeren onvoldoende gekend. 

ECPAT België hebben samen met de Samilia Foundation een project opgesteld 
om een onderzoek te verrichten over minderjarige die betrokken zijn in prostitutie 
in België. Het algemeen doel van het project is om een beter beeld te verkrijgen 
van het fenomeen, zowel van de kwantitatieve aspecten (statistieken) als van de 
kwalitatieve aspecten (typologieën van de minderjarigen, types van prostitutie, 
geschiedenis,…). 

Het onderzoek zal zich focussen op vijf steden : Antwerpen, Gent, Charleroi, Brussel 
en Luik. Vragenlijsten zullen gestuurd worden naar eerste-lijn actoren en interviews 
zullen worden afgenomen met volwassenen die betrokken zijn in prostitutie, 
aangezien ervaring uitwijst dat minderjarige heel moeilijk te vinden zijn en vaak 
terughoudend zijn om mee te werken. Dit onderzoek zal in het veld gedaan 
worden door studenten van drie universiteiten, partners van het project, onder 
leiding van een professor : Universiteit Gent (Pr Gert Vermeulen), Universiteit Luik (Pr 
Michaël Dantinne) en de Universitaire Faculteit Saint-Louis (Pr Cartuyvels). 
Tegelijkertijd zullen ronde-tafels, focus groepen en experten-groepen de inhoud 
van het onderzoek verrijken.  

Progressiestaat in 2013 

In 2012 hebben ECPAT België en de Samilia Foundation het project ingediend bij 
de Vice-Eersteminister en de Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, 
Joëlle Milquet, maar enkele omstandigheden hebben de behandeling door de 
administratie tijdelijk vertraagd.  

Aan het einde van 2013 werden nieuwe contacten vastgelegd tussen zowel 
ECPAT België, het kantoor van de Minister van Binnenlandse zaken en Gelijke 
Kansen als het kantoor van Minister van Justitie om te determineren wat de 
mogelijkheden zijn van de initiatie en de financiering van dit onderzoek in 2014. 
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3. Projecten buiten België 
  Project in Senegal “Mapping of the commercial sexual exploitation of 
children” 

De partner: Action, Jeunesse, Environnement (AJE), een NGO gebaseerd in 
Dakar werkzaam in het veld van mensenrechten en kinderrechten. 

 
Midden-augustus 2012 werd ECPAT België gecontacteerd door Action, Jeunesse, 
Environment (AJE), wiens hoofddoel is om initiatieven voor kwetsbare kinderen te 
ondersteunen.  

In lijn met deze objectieven van beide organisaties, presenteerde AJE aan ECPAT 
België een project om een beeld te creëren van de commerciële seksuele 
uitbuiting van kinderen in Senegal, gebruik makend van de “Participatieve 
Onderzoeksactie”. Deze methode zet kinderen in het centrum van het 
onderzoeksproces: ze verzamelen gegevens van de jongeren betrokken in 
prostitutie, ze identificeren en prioriteren de problemen, ze analyseren deze en 
proberen de hoofdoorzaken te vinden. Ze werken ook mee om concrete acties 
op te stellen om deze problemen aan te pakken. Het hele proces is gefaciliteerd 
door de sociale werkers van AJE.	  	  

Activiteiten ondernomen in 2013 

Op 18 maart 2013, begon het project met een workshop met als doel de methode 
van “Participatieve Onderzoeksactie” en het werk dat zal worden uitgevoerd, uit 
te leggen. De workshop was ook het moment om de participanten te 
presenteren, groepen te vormen en ervaringen uit te wisselen onderling. In het 
totaal namen 21 mensen deel in het onderzoek: 11 kinderen en jongeren in Pikine 
en 10 meisjes in Toubacouta.  

Op 21 maart 2013 begonnen de groepen participanten gegevens te verzamelen 
en de problemen te identificeren en te classificeren. Aan het einde van april, 
prioriteerde de jongeren de problemen dat geanalyseerd zullen worden. Het 
prioriteitsprobleem voor jongeren in Toubacouta is het gebrek aan ouderlijke 
verantwoordelijkheid. Voor de regio van Pikine werden twee problemen 
geïdentificeerd: het gebrek aan activiteiten en informatie over de faciliteiten voor 
jongeren en kindermisbruik. Een rapport werd voorbereid door de participanten 
voor elk van de twee geografische regio’s.  

AJE stelde een rapport op om academische herformulatie mogelijk te maken, dit 
zal gebeuren in 2014.  
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1. “Focal	  point” van de EU instituties	  

Sinds 2002 is ECPAT België verantwoordelijk, in samenwerking met ECPAT 
International, voor de coördinatie van het lobbywerk bij de Europese instituties. 

Dor zijn locatie in Brussel, heeft ECPAT België een actieve rol in lobbyen, dat wordt 
uitgevoerd op thematisch vlak: commerciële seksuele uitbuiting van kinderen en 
mensenhandel. 

ECPAT België maakt deel uit van de subgroep “Mensenhandel” van het “Human 
Rights and Democracy Network”, samen met La Stratda International, CCME, Terre 
des Hommes en Amnesty International. De groep kwam samen op 15 oktober om 
de recente activiteiten van hun leden te bespreken, specifiek in de context van 
de “Anti-Trafficking Day” 2013, toekomstige Europese ontwikkelingen in het kader 
van de EU Strategie tegen mensenhandel en de mogelijkheid om een manifest te 
schijven mikkend op de leden van het Europees Parlement in het perspectief van 
de Europese verkiezingen in 2014.  

Lobby activiteiten ondernomen in 2013 

In 2013 ging ECPAT België verder met de representatie van ECPAT International bij 
verschilleden evenementen op Europees niveau, als expert of als deelnemer. 
Bijvoorbeeld:  

Als expert: 

Ø 5th Lanzarote Committee meeting (Comité van de partijen van de Raad van 
Europa Conventie over de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting 
en seksueel misbruik), Straatsburg, 15-16 mei 2013. 
 

Ø Veiligheidssector hervorming en de migratiesector in Europa - “Trafficking of 
children - a human security perspective”, Brussel, 9 juli 2013.  
 

Ø Europese Anti-Trafficking Day “Exploring the Links between the Internet and 
Trafficking in Human Beings: Cyberspace for Prevention, not Recruitment”, 
Vilnius, 18 oktober 2013. 

 

  EU lobbyen 
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Ø Octopus conferentie over Samenwerking tegen Cybercrime – “Protect children 

from sexual exploitation”, Straatsburg, 4-6 december 2013. 

 
Ø European Civil Society Platform against Trafficking in Human Beings, Brussel, 31  

mei en 9-10 december 2013. 

 

Als deelnemer:  
 
Ø Uitwisseling in “Counter trafficking law enforcement initiatives in the US and the 

EU”, Ambassade van de Verenigde Staten, 29 januari 2013.   
 

Ø Experten-vergadering “Study on missing children. Mapping, data collection 
and statistics on missing children in the European Union”, Brussel, 14 mei 2013. 

 
Ø Laatste conferentie "Parliamentarians against Human Trafficking", Boekarest, 26-

27 juni 2013. 
 
Ø Conferentie “The Web We Want - Safer Internet Youth Panel Breakfast”, 

Europees Parlement, Brussel, 17 September 2013. 
 

Ø Conferentie “Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the 
Exploitation of the Prostitution of Others: 65 years later?”, Brussel, 30 september 
2013. 

 
Ø “European Financial Coalition” conferentie “Preventing commercial sexual 

exploitation of children online”, Brussel, 15 oktober 2013. 
 

Ø “The Safer Internet Forum”, Brussel, 17-18 oktober 2013. 
 

Ø Europese “Anti-Trafficking Day” – “Not my life” film screening, Brussel, 18 oktober 
2013. 

 
Ø “European Child Safety Online” Conferentie, Brussel, 12 november 2013. 

 
Ø "Victims of Crimes beyond 2015", Europees Parlement, Brussel, 6 november 2013.  
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2. Regionale vergadering van ECPAT groepen Europa 

Op de “International Expert Meeting” in Warsaw uitgevoerd onder het project 
“Don’t Look Away”, hielden de twee Europese vertegenwoordigers van ECPAT 
(Westers en Oosters) een regionale vergadering met de ECPAT groepen die aan 
het evenement deelnamen.  

Deze vergadering had als doel om de eerste versie van de “European advocacy 
strategy” te presenteren, opgesteld om de coördinatie van de ECPAT groepen in 
dit veld te verbeteren en de aanwezigheid van ECPAT International in Europese 
instituties te versterken.  

Deze vergadering werd gevolgd door de uitwisseling van informatie tussen de 
ECPAT groepen om een overzicht van de projecten door deze Europese groepen 
te verkrijgen op een nationaal, regionaal en globaal niveau. De vergadering 
eindigde met de interventie van de nieuwe “Executive Director” van ECPAT 
International, die een aantal sleutelpunten (zichtbaarheid, financiering, enz.) 
verduidelijkten, die elke groep zou moeten overwegen wanneer ze hun 
toekomstige activiteiten plannen.  

 
 

3. Belangenverdedigingswerk voor het “Mario II” project 
 

Met het Europees Bureau van Terre des Hommes gebaseerd is Brussel, is ECPAT 
België verantwoordelijk voor het deel van de Europese belangenverdediging. 
 
Tijdens het eerste jaar van het project, nam ECPAT België actief deel in de 
identificatie van MEPs en Permanente Vertegenwoordigers van de Europese Unie. 
Inderdaad, Permanente Vertegenwoordigers van Italië, Bulgarije, Roemenië, 
Polen, Hongarije, Griekenland en Nederland werden geïdentificeerd en 
gecontacteerd om de zaak van Europese migrantenkinderen te bepleiten. 
 
Er werd ook contact opgenomen met verschillende Directoraat-Generalen van 
de Europese Commissie, inhoudend Justitie, Binnenlandse Zaken en 
Werkgelegenheid en Sociale Zaken, om het “Mario II” project te presenteren 
tijdens een gemeenschappelijke vergadering en om aanbevelingen te maken 
voor de verzekering van een betere bescherming van Europese 
migrantenkinderen.  

 



JAARVERSLAG 2013	   ECPAT 
	  België

	  

	  

18 

4. “Parliamentarians Against Trafficking in Human Beings” 

In januari verenigde ECPAT België zich met het project “Parliamentarians Against 
Trafficking in Human Beings” (PATH – Parlementairs tegen Mensenhandel) 
gecoördineerd door ECPAT UK en met als doel een netwerk te creëren van 
nationale parlementairs die zich bezighouden met de strijd tegen mensenhandel 
en specifiek tegen kinderhandel. 

Het project slaagde in het samenbrengen van parlementairs van 20 verschillende 
landen die worden verwacht om terug te rapporteren over de uitkomst van dit 
project op nationaal niveau en om de strijd tegen mensenhandel te stimuleren.  

ECPAT België nodigde twee MP’s uit om ambassadeur te worden voor dit project 
in België en namen deel aan het Europese seminarie in Madrid (januari) en in 
Stockholm (Maart). Nahima Laniri (CD&V) en Vanessa Matz (CdH) gingen akkoord 
om deel te nemen, ondanks hun drukke agenda.  

Twee leden van ECPAT België gingen samen met de twee MP’s naar Madrid en 
naar de sluitingsconferentie gehouden in Vilnius. Ondanks het einde van het 
project in 2013, zal ECPAT België verdergaan in het behouden van de dichte 
relaties en het monitoren van de werkzaamheden van de twee MP’s die 
deelnamen aan het project.  
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Samenwerking met de Belgische Kinderrechten NGO’s 
 

 Code en Kinderrechtencoalitie 

ECPAT België is lid van de “Coordination pour les ONG des droits de l’enfant” en 
de “kinderrechtencoaltitie” die verantwoordelijk zijn voor het schrijven van het 
Alternatief Rapport van NGO’s, dat analyseert hoe België overeenstemt met de 
implementatie van de Conventie van de Rechten van het Kind. 

Als deel van het lidmaatschap in de “Coordination pour les ONG des droits de 
l’enfant”, heeft ECPAT België een analyse geschreven over “De impact van de 
Europese Richtlijn tegen Mensenhandel over de bescherming van kinderen in 
België”. Gepubliceerd in oktober 2013, heeft deze analyse als doel om een 
overzicht te geven van de maatregelen overeenkomend met de Europese 
Richtlijn die België moet nemen om kinderen te beschermen tegen handel. 
Bovendien, werd ECPAT België verkozen als “Vice-Chair” van “La CODE” in 
september 2013 en nam actief deel aan de planning van projecten en prioriteiten 
voor het komende jaar.  

In september vertegenwoordigde ECPAT België “La CODE” tijdens een seminarie 
van het ENOC netwerk (European Network of Ombudsperson for Children) dat 
focuste op de bescherming van migrantenkinderen. In december nam ECPAT 
België deel aan een studiedag georganiseerd door de Kinderrechten Commissaris 
van de Vlaamse Gemeenschap, getiteld “Heen en Retour”.  

Op 17 juni nam ECPAT België deel aan de studiedag van de Kinderrechtencoalitie 
met als doel om het NGO’s Alternatief Rapport te updaten met de recente 
wettelijke ontwikkelingen, nieuwe initiatieven en de nieuwe uitdaging in verband 
met de overeenstemming met de Conventie van de Rechten van het Kind in 
België. ECPAT België bereidde actief de sectie voor over seksueel geweld tegen 
kinderen en over niet-begeleide minderjarigen.  

 Platform "Kinderrechten in Ontwikkelingssamenwerking " 

ECPAT België is lid van het Platform "Kinderrechten in de 
Ontwikkelingssamenwerking " gecoördineerd door UNICEF België.  

SAMENWERKING MET NGO’s EN 
ONDERSTEUNING AAN STUDENTEN 	  
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 Andere samenwerking 

Na het vastleggen van een “Memorandum of Understanding” met de Foundation 
in 2012, is ECPAT België opnieuw samengekomen met Child Focus om specifieke 
voorwaarde voor de samenwerking vast te leggen voor het project “Make-IT-
Safe” geleid door ECPAT België. 

 

Ondersteuning aan studenten 

Gewaarwording verhogen bij het publiek over de problematiek rond commerciële 
seksuele uitbuiting is een van de hoofdactiviteiten van ECPAT België. Scholen zijn 
de plaats waar preventie het meest belangrijk is. ECPAT België wordt frequent 
gevraagd door studenten van middelbare scholen met een specifieke focus op 
toerisme om presentaties te geven over hun werk.  

Activiteiten in 2013 

Op 6 mei 2012, nodigde Anne-Marie Van Broeck, Professor in Toerisme aan de 
Universiteit van Leuven, ECPAT België uit om een presentatie te geven over 
kinderrechten en toerisme. Deze presentatie focuste op het werk van ECPAT om te 
strijden tegen kindersekstoerisme en werd gevolgd door een discussie met 
studenten.  

ECPAT België werd ook uitgenodigd om zijn werk over kindersekstoerisme te 
presenteren aan studenten in toerisme van de Thomas More Universiteit in 
Mechelen op 14 november 2013. Volgend op de interesse van de studenten, 
hebben de twee verantwoordelijke leerkrachten besloten om te pleiten voor een 
systematische inclusie van een sectie over kindersekstoerisme in het curriculum van 
de 3de jaar Bachelor in toerisme.  

In 2013 werd ECPAT België geïnterviewd door sommige studenten van middelbare 
scholen en universiteiten (Collège Europe, ULB, VUB, Deense School van Media en 
Journalistiek) die informatie wenste te bekomen over zowel ECPAT’s 
werkzaamheden als de commerciële seksuele uitbuiting van kinderen.  

Twee keer per jaar houdt ECPAT België stagiairs voor een periode van 3 tot 4 
maanden. In 2013, ontving ECPAT België een student van de “Haute Ecole de la 
Communauté française en Hainaut” (februari-april) en Camille Seccaud, een 
Franse advocate gespecialiseerd in Internationaal Recht (oktober-januari). 
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In 2012, besloot ECPAT België om zijn communicatiestrategie te herdenken, 
specifiek om de zichtbaarheid naar het algemene publiek te verbeteren door zijn 
website en sociaal netwerk (Facebook, Twitter en LinkedIn). Tijdens 2013 zijn er 
veranderingen aangebracht en regelmatiger werk werd besteed aan de 
communicatie door ECPAT’s team. 

Nieuwe technologieën 

Om 3 januari 2013, heeft David Boulanger, Director van Now.be en lid van het 
bestuur, een opleidingssessie gegeven die focuste op het geven van technisch 
advies en tips aan het team, gerepresenteerd door Ariane Couvreur, om de 
communicatiestrategie te verbeteren.  

 ECPAT België website 

Na een volledige herziening van het design van de website in 2012, is ECPAT België 
in staat om alle informatie te updaten en regelmatig recent nieuws en komende 
evenementen tijdens het jaar aan te kondigen.  

Bovendien, is een Engelse versie van de site bereikbaar sinds oktober 2013 en 
sommige delen van de website zijn ook gepubliceerd in het Nederlands in 
November 2013 en een volledige Nederlandse versie wordt verwacht in 2014.  

 Sociale netwerken: Facebook, Twitter en LinkedIn  

ECPAT België is zowel aanwezig op de twee grootste sociale netwerken Twitter en 
Facebook als op het professionele sociale netwerk LinkedIn. 

Sinds 2013 heeft ECPAT België zijn aanwezigheid op sociale netwerken verhoogd 
door regelmatig opmerkingen, nieuws en linken te plaatsen. Deze aanwezigheid 
heeft gezorgd voor een verhoging van zijn publiek in 2013: 181 mensen “like” de 
Facebookpagina en 200 volgen ECPAT België op Twitter. 

ECPAT België is ook heel actief op de Europese pagina van de “ECPAT 
International’s Hub”  in het updaten van de kalender van activiteiten en posten 
van informatie over het Europees beleid over mensenhandel en commerciële 
seksuele uitbuiting. 

 

  COMMUNICATIESTRATEGIE 
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ECPAT België in de media 

In 2013 werd ECPAT België gecontacteerd door enkele journalisten: Ciné Télé 
Revue voor een interview over het werk dat wordt uitgevoerd door ECPAT België 
over commerciële seksuele uitbuiting van kinderen, de krant L’Appel en Hispan TV 
voor een kort rapport over mensenhandel.  

Ook, publiceerde de associatie “Entraide et Fraternité” een artikel in Volon’Terre 
om ECPAT’s netwerk te feliciteren, en meer bepaalt ECPAT België voor de Conrad 
N. Hilton prijs, dat hun acties is de strijd tegen commerciële seksuele uitbuiting van 
kinderen beloond.  

ECPAT België werd vernoemd op de BTO (Belgian Travel Organisation – Belgische 
Reisorganisatie) website in een artikel over dezelfde prijs. BTO kondigde ook de 
publicatie van ECPAT International aan, van het “Global monitoring report” over 
België, in zijn nieuwsmailing van november.  

ECPAT België publicaties 

ECPAT België schreef de analyse “The Impact of the European Directive against 
trafficking in Human Beings for the protection of children in Belgium”, dat werd 
gepubliceerd door “La CODE” in oktober 2013. 

In September 2013, bracht GRETA (Group of Experts on Action against Trafficking in 
Human Beings) zijn eerste evaluatierapport uit over de implementatie door België 
van de Raad van Europa Conventie tegen Mensenhandel. Het refereert expliciet 
naar de aanbevelingen gemaakt door ECPAT België in het Alternatief Rapport en 
tijdens de vergadering gehouden met GRETA.  

Op 13 november 2013 gaf ECPAT International de ge-update versie van het 
“Global Monitoring report” uit over de status van de acties tegen commerciële 
seksuele uitbuiting van kinderen in België, waarbij ECPAT België had bijgedragen 
zowel voor de inhoud als door een “press release” te publiceren op de dag van 
de gebeurtenis. 

Naast deze publicaties en in het kader van het “Make-IT-Safe” project, gaf ECPAT 
België een nieuwsbrief uit en een “press release” om de implementatie van het 
project in België te communiceren.  

In het perspectief van efficiëntere communicatie heeft ECPAT België een 
contactlijst  opgesteld van relevante “stakeholders” komende van de private 
sector, de publieke sector, media, vrijwilligers, MP’s, EU contacten, enz.  
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Presentatie van ECPAT België werk 

In het kader van het project “Coop2Fight” uitgevoerd doof het Instituut voor 
Europese Studies van de Universiteit van Brussel, werd ECPAT België geïnterviewd 
door Chloé Brière om zijn werk te presenteren over de strijd tegen mensenhandel. 
Volgend op deze meeting, werd ECPAT België uitgenodigd voor een studiedag en 
de uitwisseling van de beste praktijken tussen experten in de strijd tegen 
mensenhandel op 15 maart 2013.  

Op 19 april, werd ECPAT België geïnterviewd door Niels Langens over zijn 
Lobbyactiviteiten op Europees niveau binnen het kader van het project 
“Intereuro” gecoördineerd door de Universiteit van Antwerpen. Dit project heeft 
als doel om de strategieën van de verschillende “stakeholders” te analyseren bij 
het beïnvloeden van de wettelijke procedures in de EU.  

ECPAT België is ook gecontacteerd door Tom van Poppel, journalist bij Belga en lid 
van de Tweede Vlaamse Kamer van de Regulator voor de Media, om te 
discussiëren over de bestaande wetgeving in Europese landen voor het uitdelen 
van volwassenenpornografie en de impact op kinderen.  

ECPAT België presenteerde ook zijn werk op een persconferentie gehouden voor 
de aankomst van de “A21 Freedom Challange” in Brussel. De fietsers van de “A21 
Freedom Challenge” reisde doorheen Europa over de routes die het frequentst 
gebruikt worden door mensenhandelaars, om gewaarwording te verhogen bij het 
maatschappelijk middenveld over de problematiek van mensenhandel. In het 
perspectief van de 7de “EU Anti-Trafficking Day”, werden de fietsers ontvangen 
door MEP Isabelle Durant in het Europees Parlement. 
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In 2012 besloot ECPAT België om zijn financieringsstrategie te herdenken en om 
een duurzamere en effectievere aanpak op te zetten tegenover 
financieringsagentschappen. In dat idee, werden sommige veranderingen 
geïnitieerd voor zijn projecten en werd verder onderzoek ondernomen voor 
nieuwe mogelijkheden tijdens het jaar 2013.  

Sinds 2010 heeft ECPAT België een beurs gekregen van de Brusselse Regio, 
genoemd ACS, welke het salaris van Ariane Couvreur inhoudt. Van 2009 tot 
2012 heeft de ECPAT-The Body Shop campagne financiering behaald voor 
specifieke projecten in het buitenland. Voor andere activiteiten (projecten, 
campagnes, enz.), heeft ECPAT België andere financieringsbronnen nodig en 
gebruikt publieke/private subsidies op een projectenbasis (Nationale Loterij, 
Ministeries, Ontwikkelingsorganisaties, enz.). 

Sinds 2012, werd ECPAT België geassocieerd met andere ECPAT groepen en 
NGO’s om voor Europese fondsen te vragen: 

Ø EUROPE AID voor het “Don’t Look Away” project 
Ø OAK Foundation voor het “Mario II” project 
Ø DAPHNE voor het project "Make- IT- Safe" 

Nochtans, deze projecten komen tot hun eind in 2014 en ECPAT België moet dus 
andere bronnen van financieringen onderzoeken voor de volgende jaren.  

Hierdoor, heeft ECPAT België gewerkt om een “concept note” te ontwikkelen over 
nieuwe bronnen van financiering, gebaseerd op onderzoek dat werd uitgevoerd 
door sommige van zijn leden en samengevat door Camille Seccaud. De Triodos 
beurs, Soroptimist International Belgium, de King Baudouin Foundation en de 
Wallonië-Brussel Federatie zijn verschillende financieringsopportuniteiten die verder 
zullen worden onderzocht in 2014.  

In 2014 zal ECPAT België zijn actieplan definiëren en een financieringsstrategie 
ontwikkelen. ECPAT België wil ook nieuwe mensen betrekken in zijn Bestuur met als 
missie om te helpen met deze financieringsstrategie.  

	  

 

  FINANCIERINGSSTRATEGIE 
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2013 werd gemarkeerd door de lancering van de drie nieuwe Europese projecten 
en de studie over de commerciële seksuele uitbuiting van kinderen in Senegal. 
Lobbyen bij de EU instituties was ook in de kern van de activiteiten van ECPAT 
België tijdens het hele jaar.  

In 2014, zal ECPAT België verdergaan met zijn werk in lijn met de “Strategic 
Directions” opgesteld door het ECPAT International netwerk, namelijk:  

• Onderzoek op zowel nationaal niveau met een onderzoek over 
kinderprostitutie, als op Europees niveau met een vragenlijst over de status 
van de implementatie van de EU Richtlijn over de strijd tegen seksueel 
misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen 
 

• Gewaarwording verhogen door het “Don’t Look Away” project en de 
lancering van een nieuwe actie voor het tienjarig bestaan van de “Stop 
Kinderprostitutie campagne” 
 

• Medewerking van kinderen door het Europees Project “Make-IT-Safe” 
 

• Belangenverdedigingen door het “Focal Point” bij de Europese instituties en 
het “Mario II” project. 

Nieuwe strategische richtlijnen zullen worden gedefinieerd in de volgende 
Algemene Vergadering van ECPAT International, die zal gehouden worden op het 
eind van 2014.  

Ook al heeft ECPAT België door de jaren heen gewerkt aan zijn zichtbaarheid en 
zijn structuur intern en extern versterkt, 2014 zal een introductie zien van een 
strategische planning voor de komende jaren om de duurzaamheid van zijn 
acties, zijn zichtbaarheid en zijn financiering te versterken. 

 

 

CONCLUSIE EN VOORUITZICHTEN 
VOOR 2014 

	  


