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INLEIDING 

 
2014 was een memorabel jaar zowel voor ECPAT België als voor 
kinderrechten in het algemeen. Op het nationale vlak, vierde ECPAT zijn 
twintigjarig bestaan in België en het tienjarig bestaan van de campagne "Stop 
kinderprostitutie", welke voor de gelegenheid omgedoopt werd tot "Ik zeg 
STOP!". Internationaal, werd op 20 november de 25ste verjaardag gevierd van 
het Kinderrechtenverdrag.  
 
2014 was ook het jaar waarin ECPAT België zijn strategisch plan aanpaste 
zodat het tegemoet komt aan de vereisten van een snelevoluerende wereld en 
de nieuwe strategische objectieven integreert, die vooropgesteld werden door 
ECPAT internationaal eind 2014.  
 ECPAT België heeft ervoor geopteerd om zijn activiteiten toe te spitsen op 
vier domeinen: sensibilisering/opleiding, onderzoek, samenwerking met 
kinderen en lobbywerk. 
 
De pijler sensibilisering start met het lanceren van de nieuwe website “Ik zeg 
STOP!”, een nieuwe manier om gevallen van commerciële seksuele uitbuiting 
in het buitenland aan de kaak te stellen.  
Dankzij de nieuwe samenwerking met de toeristische sector, en in het 
bijzonder met de hotelketen ACCOR België, heeft ECPAT een opleiding 
kunnen ontwikkelen die hotelpersoneel helpt om gevallen van seksueel 
misbruik van kinderen op te merken en gepast te reageren in dergelijke 
situaties. 
 
Het project Make-IT-Safe, plaatste de nadruk op de jeugdparticipatie, op  
preventie tegen seksueel misbruik via nieuwe technologieën.  
ECPAT België heeft, in samenwerking met andere organisaties die actief zijn 
binnen het domein van de kinderrechten, zijn lobbywerk activiteiten verder 
gezet zowel op het Belgische als op het Europese niveau. 
 
In 2014 werd ook de nieuwe pijler “onderzoek” in het leven geroepen. Over 
de verschillende facetten van het fenomeen commerciële seksuele uitbuiting 
zijn weinig statistische gegevens bekend. Daarom heeft ECPAT België zich 
geëngageerd om jaarlijks 15 analyses en een studie te ondernemen over de 
verschillende aspecten van preventie, de nieuwe trends, de oorzaken, de 
gevolgen, good practices, enz. 
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ECPAT BELGIË 

	  

GESCHIEDENIS EN MISSIE 
 

ECPAT België is het Belgische lid van het netwerk ECPAT Internationaal. 
Beiden hebben ze tot doel kinderen te beschermen tegen elke vorm van 
commerciële seksuele uitbuiting.  
ECPAT Internationaal werd opgericht in 1990 aanvankelijk als de campagne 
tegen  uitbuiting van kinderen in Aziatisch toerisme. In 1996 werd de 
campagne omgedoopt en startte ECPAT als NGO met de naam  “End Child 
Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for sexual 
purposes”. Heden telt ECPAT meer dan tachtig groeperingen wereldwijd en is 
het de enige NGO die zich internationaal inzet voor de strijd tegen de 
commerciële  seksuele uitbuiting van kinderen.  
In 1993, werd ECPAT België opgericht door verscheidene NGO’s actief op het 
domein van de ontwikkelingssamenwerking en de bescherming van 
kinderrechten, teneinde de internationale campagne van ECPAT te lanceren in 
België. In 2004, werd ECPAT erkend als vereniging zonder winstoogmerk wat 
terzelfdertijd gold als erkenning van ECPAT België als de officiële 
vertegenwoordiging van ECPAT Internationaal in België. 
 

ACTIVITEITEN  
 
Om zich beter te kunnen kwijten van haar taak, situeren de activiteiten van 
ECPAT België zich binnen de volgende vier domeinen en prioriteiten en dit in 
overeenstemming met de “Strategische Richtlijnen” van ECPAT Internationaal: 
  

 
 
 
 
 
 

  
De strijd tegen de commerciële seksuele uitbuiting van kinderen kan 
onmogelijk alleen gewonnen worden. Daarom streeft ECPAT België ernaar om 

Domeinen 
Sensibilisering 

Onderzoek 
Participatie 
Lobbywerk 

Thema's 
Prostitutie 
Pornografie 

Kinderhandel voor seksuele 
doeleinden 

Kindersekstoerisme 
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voor al zijn activiteiten strategische partnerships te ontwikkelen met partners 
uit zowel de publieke als de private sector en de NGO wereld.  

WERKING 
 
De Algemene Vergadering (AV) van ECPAT België telt 13 leden: Isabelle De 
Maegt, Ann De Neve, Marie-Paule Eskenazi, Inge Ledegen, Corentin Lefèvre, 
Sofia Rebolledo, Bernard Tuyttens, Karl Wintgens alsook 5 beheerders. 
De AV werd gehouden op 12 september 2014 in de lokalen van ECPAT België. 
 
De Raad van Bestuur vergadert om de drie maanden en bestaat uit: 
- Sophie Jekeler, Voorzitster 
- Augustin Nteziyaremye, Schatbewaarder 
- Danielle Van Kerckhoven, Secretaresse  
- Katlijn Declercq, beheerder 
- David Boulanger, beheerder  
  
Ariane Couvreur is de enige medewerker in voltijds dienstverband. Zij valt 
onder het toezicht van de Raad van Bestuur. Deze keurt jaarlijks het 
strategisch plan goed, ziet erop toe dat de activiteiten in overeenstemming 
blijven met de doelstellingen van de organisatie en bereidt de Algemene 
Vergadering inhoudelijk voor. 
 
ECPAT België werft jaarlijks meerdere stagiaires aan. Sinds 2014, wordt er 
proactief naar stagiaires gezocht bij de verschillende Nederlandstalige en 
Franstalige universiteiten en hogescholen. De studenten zijn studenten 
criminologie, rechten, toerisme, vertaler/tolk en communicatiewetenschappen. 
 
In 2014 heeft ECPAT kunnen rekenen op de steun van de volgende stagiaires: 
- Camille Seccaud (januari-mei) 
- Alberto Punzi Fontana (februari) 
- Lisa De Laet (april-juni) 
- Blair Elisabeth Allan (juli-augustus) 
- Sophie Bosseloir (september-oktober) 
- Damien Kerlouët (september-december) 
 
In maart 2014 is ECPAT België verhuisd. Ons nieuwe kantoor is gelegen : 
Kiekenmarktstraat 30, 1000 Brussel. 
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SENSIBILISERING 

 
Teveel kinderen worden nog steeds het slachtoffer van seksuele uitbuiting 
wereldwijd. De toename van goedkoop massatoerisme beïnvloedt het aantal 
jaarlijkse reizigers, die in 2012 meer dan ene miljard bedroegen. Spijtig genoeg 
maakt dit stijgend aantal reizigers, kinderen kwetsbaarder voor misbruik.  
Tegelijkertijd bemoeilijkt de snelle ontwikkeling van nieuwe technologieën de 
preventie en ontmaskering van dergelijk misbruik aanzienlijk. Deze 
ontwikkeling vergemakkelijkt als het ware het misbruik. Denk maar aan 
sekstoerisme via de webcam waarbij de dader zich niet meer fysiek hoeft te 
verplaatsen, maar opdracht geeft tot het plegen van een misdrijf waarvan hij als 
het ware live getuige is.  
Het is daarom noodzakelijk dat alle reizigers zich bewust zijn van deze 
problematiek en dat ze weten hoe ze gepast moeten reageren wanneer ze 
geconfronteerd worden met dergelijk misbruik, ongeacht of het gaat om 
toeristen, zakenmensen, soldaten op missie, diplomatiek personeel, personeel 
actief binnen de toeristische sector, enz.. 
 

STOP KINDERPROSTITUTIE WORDT IK ZEG STOP! 
 
Om het tienjarige bestaan van de campagne “Stop kinderprostitutie” te vieren 
heeft ECPAT België tezamen met de partners van de groep STOP de nieuwe 
website “Ik zeg STOP” (www.ikzegstop.be) gelanceerd, teneinde Belgische 
reizigers bewust te maken van het probleem en hen de middelen te verschaffen 
om passend te reageren, elk naargelang zijn/haar hoedanigheid (toerist, 
reisbegeleider, journalist, enz.). Er worden vijf acties voorgesteld als mogelijke 
reactie door de reizigers: ik meld, ik grijp in, ik steun, ik getuig en ik promoot. 
Deze oproep tot actie maakt de boodschap duidelijker en beklijvender.    
Het online meldingsformulier werd aangepast om de verwerking van de 
gegevens te vergemakkelijken en de website werd gekoppeld aan het Europees 
online platform "Don't Look Away" dat alle Europese kanalen om misbruik te 
melden centraliseert (www.reportchildsextourism.eu). 
De website werd officieel gelanceerd tijdens een persconferentie op 6 
november op het Egmontpaleis in de aanwezigheid van Minister Didier 
Reynders en de verschillende partners die betrokken waren bij de campagne 
(Politie, Justitie, Buitenlandse Zaken, Defensie, FIT, FEBETRA, Child Focus, 
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Plan België, Stichting Samilia en ECPAT België). Het event werd opgepikt door 
diverse media en vormde het onderwerp van talrijke persartikels. 
 

ACTIE FIFA BRAZILIË 
 
Grootse sportevenementen, zoals het Wereldkampioenschap voetbal of de 
Olympische Spelen houden voor kinderen een verhoogd risico in op seksuele 
uitbuiting omdat ze een verplaatsing met zich meebrengen van een zeer groot 
aantal feestgangers. Dit risico is groter in gebieden waar de 
beschermingsmechanismen voor kinderen zwak zijn.  
 
Steeds in samenwerking met de partners van de groep STOP, heeft ECPAT 
België een speciale sensibiliseringsactie opgezet enkele dagen voor de start van 
het Wereldkampioenschap voetbal (juni 2014). Affiches met de afbeelding van 
de Braziliaanse voetballers Kaka et Juninho vergezeld door de slogan “Wees 
een respectvol supporter, ook tijdens het WK” werden verspreid zowel via een 
persbericht alsook via de verschillende sociale netwerken van de partners. 
 
ECPAT België heeft eveneens twee analyses geschreven en verspreid over deze 
problematiek: één over de onderliggende relatie tussen grote 
sportevenementen en seksuele uitbuiting van kinderen en een andere over de 
situatie in Brazilië.  
 

DON'T LOOK AWAY 
 
Sinds eind 2012 neemt ECPAT België deel aan het Europese project "Don't 
Look Away" (“Kijk niet weg”) dat 16 Europese landen verzamelt en 
gecoördineerd wordt door ECPAT Frankrijk. Dit project beoogt de strijd tegen 
de commerciële seksuele uitbuiting te versterken door onder andere 
sensibiliseringsmateriaal te ontwikkelijken voor reizigers. Zo zijn de leaflets 
“Ik zeg STOP!” en de affiches “FIFA Brazilië” ontwikkeld kunnen worden 
dankzij de middelen van "Don't Look Away".  
Daarenboven voorziet het project "Don't Look Away" in een opleiding voor 
mensen die werkzaam zijn binnen de toeristische sector, wat één van de 
doelstellingen is van ECPAT België. Zo heeft ECPAT België deelgenomen aan 
een opleiding voor toekomstige ECPAT trainers (Freiburg, oktober 2014). 
Deze opleiding strekte ertoe de trainers vertrouwd te maken met de 
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technieken die nodig zijn om professioneel te kunnen werken rond deze 
problematiek.  
 

OPLEIDING VAN (TOEKOMSTIGE) PROFESSIONNEL VAN DE 
TOERISTISCHE SECTOR 
 
Sinds 1998 is er een Gedragscode ter Bescherming van Kinderen tegen 
Seksuele Uitbuiting in Toerisme en de Reisindustrie (hierna aangeduid met 
“Gedragscode”) teneinde  organisaties te stimuleren om de problematiek van 
kinderbescherming op te nemen binnen hun structuur. Organisaties zoals 
hotels, reisagentschappen, touroperators, enz. zijn vaak als eerste geplaatst om 
kindermisbruik door reizigers vast te stellen en te voorkomen. De Gedragscode 
is ondertekend door meer dan 1000 reisorganisaties wereldwijd. De 
Gedragscode stelt 6 principes voorop die de ondertekenaars beloven na te 
leven, in het bijzonder gaat het over de opleiding van hun personeel.  
 
Om de organisaties bij te staan bij de toepassing van de Gedragscode bestaat er 
in elk land een “Lokale Vertegenwoordiger” vaak werkzaam binnen de ECPAT 
groep, zo ook in België.  
 
Bijvoorbeeld, in 2014 heeft ACCOR België de Gedragscode nationaal 
ondertekend. ECPAT België heeft deze organisatie bijgestaan bij de invoering 
van opleidingen binnen zijn structuur. Hoewel de opleidingen pas van start 
zullen gaan in 2015, hebben er reeds verscheidene vergaderingen 
plaatsgevonden betreffende de inhoud en de tijdsplanning. ECPAT België heeft 
eveneens deelgenomen aan informatieve vergaderingen voor de General 
Managers, alsook aan de ondertekeningsceremonie door ACCOR België op 19 
november 2014.  
 
Gelijktijdig werd de sensibiliseringsactie voor toekomstige werknemers binnen 
de toeristische sector voortgezet, steeds in samenwerking met hogescholen 
waar ECPAT België lezingen gegeven heeft over haar activiteiten. Nieuw dit 
jaar was dat de studenten “Ethiek en Toerisme” van Thomas More Mechelen 
hun trimestrieel werk gewijd hebben de campagne “Ik zeg STOP!”. In het 
bijzonder hebben zij manieren uitgedacht om de boodschap te verspreiden 
onder jonge reizigers en backpackers. 
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ONDERZOEK 

 
Commerciële seksuele uitbuiting van kinderen blijft een slecht gekend 
fenomeen waarvan de omvang vaak onderschat wordt. Om beter de preventie- 
en beschermingsmechanismen te kunnen toepassen, is er nood aan meer 
gegevens zowel kwantitatieve als kwalitatieve. 
 

ANALYSES EN STUDIES 
 
ECPAT België beschouwt het schrijven van korte analyses als één van zijn 
taken. Deze korte analyses belichten een bepaald aspect van de commerciële 
seksuele uitbuiting van kinderen, zijn opgesteld in duidelijke taal en worden 
toegankelijk gemaakt voor het grote publiek. Omdat kinderbescherming 
iedereen aanbelangt, dient iedereen zich betrokken te voelen bij de strijd tegen 
misbruik. Een kritische analyse van de problematiek en het beoogde doel 
stimuleren een verantwoordelijke en geëngageerde houding bij burgers, de 
werkende bevolking en politici, welke ook het doelpubliek vormen van deze 
artikelen.  
 
Jaarlijks wordt één thema verder uitgediept (50 pagina’s). In 2014, werd 
bijvoorbeeld de toepassing in België van het geheel maatregelen tegen de 
commerciële seksuele uitbuiting van kinderen onder de loep genomen en dit 
ter gelegenheid van de 25ste verjaardag van het Kinderrechtenverdrag.  
 
Alle studies en analyses zijn beschikbaar op de website van ECPAT België. De 
thema’s worden in het begin van het jaar gekozen door het team en 
goedgekeurd door de Raad van Bestuur. Input van anderen wordt gestimuleerd 
zowel voorafgaandelijk aan (door bijvoorbeeld het voorstellen van een thema), 
tijdens (door te helpen bij het schrijven) en op het einde van het proces (door 
bijvoorbeeld het nalezen van de tekst). 
 
De analyses en studies behandelen 6 grote thema’s, die het toelaten om alle 
onderwerpen welke verband houden met de commerciële seksuele uitbuiting 
van kinderen te behandelen: de rol van eerstelijn helpers, de betrokkenheid van 
de maatschappij, oorzaken en gevolgen, good practices, de opvolging van 
Belgische activiteiten, Noord naar Zuid. Een volledige lijst van de analyses 
vindt u hieronder: 
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1. Wereldkampioenschap voetbal en seksuele uitbuiting van kinderen: wat 

zijn de risico’s en preventie strategieën? mei 2014  
2. Grote sportevenementen en seksuele uitbuiting van kinderen: welke 

linken? mei 2014  
3. Online benaderen van kinderen: wat verandert er met de nieuwe 

wetgeving? mei 2014  
4. De rol van de medische sector in de strijd tegen commerciële seksuele 

uitbuiting van kinderen, juni 2014  
5. Het Verdrag voor de Rechten van het Kind 25 jaar later: successen en 

uitdagingen in de strijd tegen commerciële seksuele uitbuiting van 
kinderen, juli 2014  

6. Kindersekstoerisme via webcam: een verontrustende nieuwe trend, 
september 2014.  

7. De Gedragscode ter Bescherming van Kinderen tegen Seksuele 
Uitbuiting in Toerisme en de Reisindustrie: successen en uitdagingen, 
september 2014  

8. Jongens en mannen betrekken in de strijd tegen commerciële seksuele 
uitbuiting van kinderen, september 2014  

9. De commerciële seksuele uitbuiting van kinderen in Senegal: context en 
mogelijke acties, oktober 2014  

10. De rol van reizigers in de strijd tegen kindersekstoerisme in Senegal, 
oktober 2014 

11. Prostitutie van minderjarigen in België: weinig kennis, veel onzekerheid, 
november 2014 

12. Werken rond online veiligheid met niet-begeleide minderjarigen: 
ervaringen van het project Make-IT-Safe, november 2014 

13. “Ik zeg STOP!”, een nieuw middel om de commerciële seksuele 
uitbuiting van kinderen bestrijden, december 2014 

14. Jongeren participatie in de strijd tegen de commerciële seksuele 
uitbuiting van kinderen, december 2014 

15. Kindvriendelijke justitie voor kinderen die slachtoffer zijn van seksuele 
uitbuiting: sterktes en zwaktes van het Belgische strafrechtssysteem, 
december 2014 
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TOEPASSING VAN DE EUROPESE RICHTLIJN 2011/93/EU 
 
In samenwerking met twee andere organisaties die gevestigd zijn in Brussel, 
Missing Children Europe en eNACSO, heeft ECPAT België een studie opgezet 
betreffende de omzetting van de Europese Richtlijn ter bestrijding van 
seksueel misbruik en seksuele uitbuiting en kinderpornografie (Richtlijn 
2011/93/EU). De Richtlijn werd in 2011 goedgekeurd en is bindend voor de 
lidstaten die gehouden waren om de bepalingen om te zetten in nationale 
wetgeving tegen eind 2013. 
 
Deze studie is het vervolg op voorgaande studies geleid door dezelfde 
organisaties, maar uitgebreid naar het geheel van lidstaten. De studie steunt 
op 27 nationale rapporten die focussen op de 7 kernelementen van de 
Richtlijn: welbewust toegang tot kinderpornografie, online benaderen van 
kinderen, verbod voortvloeiend uit en veroordeling, identificatie van 
slachtoffers, extraterritoriale wetgeving, bijstand aan en bescherming van 
kindslachtoffers en verwijdering/het blokkeren van kinderpornografie 
websites.  
 
ECPAT België heeft de analyse gecoördineerd van topic 5 (extraterritorialiteit) 
en topic 6 (bescherming van slachtoffers) teneinde te evalueren of de 
beschermingsmaatregelen tegen de seksuele uitbuiting van kinderen voorzien 
in de Richtlijn correct omgezet werden in de verschillende nationale 
wetgevingen. Een samenvatting die de belangrijkste resultaten weergeeft 
alsook de good practices en aanhoudende problemen werd voorbereid met het 
oog op de eindconferentie voorzien midden 2015. 
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PARTICIPATIE VAN JONGEREN 

 
Het betrekken van kinderen bij de opzet, de toepassing en evaluatie van 
projecten die hen aanbelangen is één van basiscomponenten van het werk van 
ECPAT Internationaal. Het is essentieel gebleken om de mening van jongeren, 
ongeacht of het om gaat slachtoffers, over een onderwerp zo belangrijk als 
commerciële seksuele uitbuiting. Kinderen zijn beter geplaatst om hun 
werkelijke noden betreffende preventie en bescherming aan te duiden. 
Wanneer we kinderen beschouwen als rechtssubjecten in plaats van 
rechtsobjecten zijn zij beter in staat om zichzelf en andere kinderen te 
beschermen tegen commercieel seksuele uitbuiting. 
 

MAKE-IT-SAFE 
 
In 2013 en 2014 maakte ECPAT België deel uit van een Europees project 
tezamen met vier andere  ECPAT groepen (Duitsland, Oostenrijk, Nederland 
en het Verenigd Koninkrijk) om  de onlineveiligheid te bevorderen van 
kinderen (tussen de 12 en 18) door middel van opvoeding door “peers” 
(gelijken). 
 
Elke jonge deelnemer aan het project werd opgeleid om te functioneren als een 
“peer-expert” die in staat is om andere jongeren aan te sporen om 
verantwoordelijk gebruik te maken van nieuwe technologieën. Twee 
vaststellingen liggen aan de basis van de aanpak via peer-opvoeders: zodra 
jongeren geconfronteerd worden met problemen online zijn zij geneigd om 
daarover andere jongeren aan te spreken in plaats van volwassenen. Steeds 
vaker, maken nieuwe technologieën integraal deel uit van hun leven en ze 
kunnen beter aangepast taalgebruik hanteren om hun gelijken te 
sensibiliseren.  
 
In België, is het project uitgevoerd in centra voor niet-begeleide minderjarigen 
(El Paso, Les Hirondelles, Petit Château), AMO (Mikado en Dinamo), een 
school (Koninklijk Atheneum van Beauraing) en verschillende Waals-
Brabantse afdelingen van de jeugdbeweging (scouts). ECPAT België wou zich 
toeleggen op meer informele groeperingen van jongeren waar nog maar weinig 
sensibilisering had plaatsgevonden zoals centra voor buitenlandse niet-
begeleide minderjarigen of de jeugdbeweging. 
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Binnen elke partnerinstelling namen twee jongeren en een coach deel aan de 
opleiding georganiseerd door ECPAT. De taak van de coach bestond erin om 
jongeren te helpen bij hun taak en bij de aanwerving van nieuwe "peer 
experten" om zo de continuïteit van het project te garanderen. 
 
Om hen actiever te betrekken bij het project en om hun sensibiliseringwerk te 
vergemakkelijken, werden er 6 films en 3 stripverhalen over verschillende 
onderwerpen met betrekking tot online veiligheid gemaakt door jongeren 
(recht op afbeelding, sexting, benaderen, wachtwoord, privacy, pesten, enz.). 
Alles werden op grote schaal verspreid via de website, de sociale netwerken 
van ECPAT België, een persmededeling, een nieuwsbrief alsook via de 
netwerken van ECPAT België en haar partners.  
 
Twee handleidingen, waarvan één bestemd was voor de jeugd en één voor de 
coaches, zijn ook gepubliceerd: zij hernemen de interactieve methoden om 
zowel “peer” opvoeders alzo coaches op te leiden over online veiligheid. 
 
Naast het werken met jonge mensen en coaches, heeft ECPAT België 
informatieve sessies georganiseerd voor de ouders. Een leaflet “Tips voor 
ouders: praten over veilig gebruik van internet” werd opgesteld en vertaald in 
vele talen: Frans, Engels, Nederlands, Duits, Arabisch, Turks, Servisch-
Kroatisch, Hindi, Pashto, Pools, Roemeens, enz.  
 
Het project werd afgesloten met een conferentie op 17 en 18 November in 
Brussel georganiseerd door ECPAT België, in aanwezigheid van jonge mensen 
en coaches uit verschillende landen. Het doel van de conferentie was om 
ervaringen te vergelijken met betrekking tot Make-IT-Safe project alsook om 
good practices, moeilijkheden en de continuïteit van het project te bespreken. 
Tijdens de conferentie lag de nadruk op de participatie van jongeren. 
Bijvoorbeeld, tijdens een interactieve sessie met vertegenwoordigers van de 
Europese instellingen en deskundigen op het gebied van onlineveiligheid, 
hebben de jongeren de genodigden geïnterpelleerd over de Europese 
maatregelen die de jeugdparticipatie bij de materie de onlineveiligheid 
garanderen. 
 
Toen de financiering van het project Make-IT-Safe ten einde liep in December 
2014, heeft ECPAT België zich de voortzetting van de 
sensibiliseringsactiviteiten onder jongeren door jongeren in 2015 ter harte 
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genomen en dit via de organisatie van opleidingen maar ook via de 
verspreiding van allerlei materiaal.   
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SENEGAL 
 
In 2013 heeft ECPAT België een project ondersteund dat tot doel heeft om de 
commerciële seksuele uitbuiting van kinderen in Senegal in kaart te brengen 
onder leiding van de vereniging Action Jeunesse Environnement (AJE). De 
originaliteit van deze studie ligt in de methodologie: participatief empirisch 
onderzoek waarbij de jongeren zelf de gegevens verzamelen, de resultaten 
analyseren en conclusies formuleren. Hoewel dit onderzoek reeds werd 
uitgevoerd in 2013, werd het geschreven verslag overgemaakt door AJE begin 
2014, wat ECPAT België in staat stelde om het eindverslag van het project op 
te stellen met de voornaamste resultaten met de nadruk op jeugdparticipatie. 
Dit verslag vormde ook de basis van twee analyses (zie boven). 
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LOBBYWERK 

 
Ondanks dat er een internationaal wetgevend kader bestaat dat kinderen 
beschermt tegen commerciële seksuele uitbuiting, is de strijd tegen dit 
verschijnsel helaas niet altijd een prioriteit voor staten. Dus, voert ECPAT 
België actief campagne opdat de rechten van kinderen beter in acht zouden 
worden genomen in het beleid van de overheid, op nationaal en Europees 
niveau. 
 
Op nationaal niveau, maakt ECPAT België deel uit van de “Coordination des 
ONG pour les Droits de l'Enfant” (CODE) en de Nederlandse tegenhanger de 
Kinderrechtencoalitie (KIRECO). Beiden zijn verantwoordelijk voor het 
opstellen van het “Alternatief Rapport over de toepassing van het 
Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind in België”, een 
onafhankelijk verslag dat het officiële rapport van de Belgische autoriteiten aan 
het Comité voor de Rechten van het Kind aanvult en tekortkomingen in de 
realisatie van kinderrechten in België aanstipt. Het deel met betrekking tot 
commerciële seksuele uitbuiting van kinderen wordt opgemaakt door ECPAT 
België. 
 
ECPAT België reageert ook op overlegsessies georganiseerd door Europese en 
internationale controleorganen (GRETA, UPR, TIP, enz.) met betrekking tot 
de toepassing in België van de belangrijkste verdragen tegen commerciële 
seksuele uitbuiting van kinderen. 
 
Ter gelegenheid van de 25ste verjaardag van het Kinderrechtenverdrag,  wenste 
ECPAT België, via haar jaarlijkse studie, een update te presenteren betreffende 
de situatie in België. Naast een beschrijving van de Belgische initiatieven voor 
de bescherming, preventie en coördinatie, vermeldt het "Globaal 
monitoringverslag van de uitvoering van acties ter bestrijding van de 
commerciële uitbuiting van kinderen” een aantal prioritaire aanbevelingen om 
de correcte toepassing van het Verdrag in België te verzekeren. 
 
Op Europees niveau, is ECPAT België gemandateerd door ECPAT 
International om het netwerk te vertegenwoordigen op de verschillende 
vergaderingen en overlegmomenten over dit onderwerp. In 2014, heeft ECPAT 
België deelgenomen aan de vergaderingen van de "EU Civil Society Platform 
Against Trafficking in Human Beings " georganiseerd door de Europese 
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Commissie maar eveneens op vele andere Europese evenementen die 
handelden over het thema van mensenhandel, migrantenkinderen, nieuwe 
technologieën, enz. 
ECPAT België is tevens partner van het Europese project Mario II (2013-2014) 
dat tot doel heeft de bescherming van migrantenkinderen afkomstig uit Oost- 
en Midden-Europa tegen uitbuiting en mensenhandel te verbeteren. Tezamen 
met “Terre des Hommes Europees kantoor in Brussel” is ECPAT België 
verantwoordelijk voor het luik lobbywerk van het project, namelijk het 
opvolgen van het beleid terzake, het verspreiden van de aanbevelingen 
overgemaakt door partners op het veld en het opstellen van een nieuwsbrief 
over initiatieven gelanceerd vanuit het samenwerkingsverband in Brussel. 
 



ECPAT België                                                                              Jaarverslag 2014 

19	  

SAMENWERKING EN NETWERK 

 
De ontwikkeling van strategische samenwerkingsverbanden met partners 
afkomstig zowel uit de publieke sector, als de privé-sector of de NGO wereld is 
een essentieel en noodzakelijk bestanddeel voor ECPAT België bij de 
verwezenlijking van haar strategische doelstellingen. 
 
Zoals eerder vermeld, is ECPAT België zowel lid van de Vlaams (KIRECO) als 
Franstalige (CODE) coalitie, welke beiden verscheidene organisaties voor de 
verdediging van de rechten van het kind in België verenigen. 
 
Sinds vele jaren maakt ECPAT België ook onderdeel uit van het Platform voor 
de Rechten van het Kind in Ontwikkelingssamenwerking en werkt het 
regelmatig samen met de nationale Commissie voor de Rechten van het Kind. 
 
Wat betreft in het bijzonder het onderwerp van sekstoerisme waarbij kinderen 
zijn betrokken, is ECPAT België één van de stichtende leden en de 
belangrijkste coördinator van de werkgroep 'STOP', oorspronkelijk was dit een 
campagne met dezelfde naam. Deze groep verenigt partners uit de publieke en 
private sector en de NGO wereld. 
 
Als de lokale vertegenwoordiger voor de Gedragscode, werkt ECPAT België 
samen met particuliere bedrijven om hen te helpen bij het implementeren van 
de zes principes vermeld in de Gedragscode, met name de opleiding van 
personeel. Tijdens 2014, werd ondersteuning aangeboden aan de hotelgroep 
ACCOR België, die een opleidingsmodule wenste in te richten voor hun 
medewerkers. 
 
Op internationaal niveau, werd de algemene vergadering van het ECPAT 
netwerk gehouden in Parijs op 2 en 3 december 2014 waarop meer dan 80 
groepen van over de hele wereld vertegenwoordigd waren. Tijdens deze 
bijeenkomst werd de nieuwe strategische richting van de beweging gestemd. 
Vier thema's werden geselecteerd, die de toekomstige activiteiten van ECPAT 
België zouden leiden: sensibilisering, jeugdparticipatie, onderzoek en 
consolidatie van het netwerk. 
 
Ter voorbereiding van de Internationale Algemene Vergadering werd een 
regionale raadpleging voor groepen van West-Europa en enkele 
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vertegenwoordigers van Oost Europa gehouden in oktober in Freiburg. Het 
doel van deze twee dagen was de prioriteiten van de groepen in de regio te 
bespreken en een nieuwe strategie op punt te stellen. 
Gelet op de actieve rol die ECPAT België speelt in de EU, heeft ECPAT België 
deelgenomen aan het opstellen van de 'concept-nota' en de agenda van de 
vergadering. 
 
ECPAT België beantwoordt regelmatig verzoeken om informatie of interviews 
van studenten of andere organisaties die zich inzetten voor de rechten van het 
kind. 
Naast de presentaties gegeven in hotelscholen, was ECPAT België uitgenodigd 
als spreker tijdens de opleiding over mensenhandel georganiseerd door het 
centrum voor buitenlandse niet-begeleide minderjarigen "El Paso". 
Op 27 November is ECPAT België uitgenodigd als spreker op een 
avondconferentie georganiseerd door een groep studenten die werkt rond 
Mensenrechten (Louvain-la-Neuve) over het thema kinderhandel in België. 
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COMMUNICATIE 

 
Daar de commerciële seksuele uitbuiting van kinderen een thema is dat nog 
steeds te weinig bekend is bij het grote publiek, streeft ECPAT België ernaar 
om de problematiek meer zichtbaar te maken via een communicatie strategie 
gericht naar de media, de politiek maar ook naar mensen binnen de sector. 
 
Wat de media betreft, is ECPAT België tweemaal geïnterviewd geweest door de 
Franstalige Christelijke Radio. Ook is ECPAT België tussengekomen in het 
programma "7 miljard buren" op de Franse Internationale Radio ter 
gelegenheid van de Werelddag tegen de seksuele uitbuiting van kinderen. 
 
De campagne "Ik zeg STOP!" heeft veel persaandacht gekregen (La Libre 
België, Metro, de DH, L’avenir, De Morgen, Het Laatste Nieuws, Het 
Nieuwsblad), ook op nieuwssites van de RTBF en RTL, op radio-uitzendingen 
op La Première en Radio Contact, alsook via de nieuwsbrieven van 
verschillende reistijdschriften (Pag Tour, Travel Info, VVR) en op sociale 
websites en netwerk van de partners. 
De Facebook pagina rond de persconferentie werd bekeken door ongeveer 
1500 personen. 
 
Naast Facebook is ECPAT België ook actief op Twitter waar het aantal 
"followers" in 2014 bijna verdubbeld is van 200 tot 400 mensen. ECPAT België 
werd ook regelmatig retweeted door internationale organisaties en politici. De 
actie FIFA werd geretweeted door de Belgische Voetbalbond. 
 
De Nederlandse versie van de site van ECPAT België is voltooid in 2014. 
Informatie over het werk van ECPAT België en nieuwe activiteiten zijn nu 
beschikbaar in drie talen. 
 
In 2014 werd ook de nieuwe site "Ik zeg STOP!" gelanceerd in drie talen. 
ECPAT België beheert de inhoud, namens de verschillende partners van de 
groep STOP en post regelmatig updates die verband houden met gevallen van 
extraterritorialiteit. 
 
Vijf persberichten werden verspreid in 2014 voor het Make-IT-Safe project (2), 
de FIFA actie, de website "Ik zeg STOP!" en de studie over de 25ste verjaardag 
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van het Kinderrechtenverdrag in België. Drie Make-IT-Safe nieuwsbrieven zijn 
ook opgesteld geweest en verzonden naar het netwerk van ECPAT België. 
Om de communicatiestrategie doeltreffender te maken heeft ECPAT België 
haar contacten in pers en de toeristische sector geactualiseerd. 
 



ECPAT België                                                                              Jaarverslag 2014 

23	  

FINANCIERING 

 
Sinds 2010, beschikt ECPAT België over een ACS-post die deels de 
salariskosten dekt van Ariane Couvreur. Het is de enige structurele 
financiering. Om haar projecten terdege te kunnen leiden, gaat ECPAT België 
op zoek naar voor eenmalige subsidies, alleen of in partnerschap met andere 
groepen ECPAT in Europa. 
 
Zo was ECPAT België in 2014 ook betrokken bij drie projecten gefinancierd 
door de Europese Unie, namelijk Make-IT-Safe (Daphne III), Don't Look Away 
(EuropeAid) en Mario II (Oak Foundation). 
 
Kosten in verband met de lancering van de nieuwe site "Ik zeg STOP!" werd 
betaald via een subsidie van de Nationale Loterij. Verschillende particuliere 
sponsors hebben ook bijgedragen aan de financiering van de site: ACCOR 
België, Jetair en Mindstretch. Bovendien werd de vertaling van de site in drie 
talen gratis verzorgd door Data Translations.  
 
In het kader van de ondertekening door ACCOR België van de Gedragscode 
werden de sensibiliseringssessies onder leiding van ECPAT België bij General 
Managers terugbetaald. 
 
ECPAT België heeft een beroep gedaan op UN Online Volunteering Service 
voor de vertaling van de jaarlijkse studie alsook voor de vertaling van 
onderhavig jaarverslag in het Engels (door Harold Slamovitz) en in het 
Nederlands (door Cécile Vandewoude). 
 
Verschillende Europese subsidies eindigden eind 2014. Daarom heeft ECPAT 
België gezorgd voor een financiële strategie op de lange termijn, 
overeenkomstig de gestelde prioriteiten voor haar activiteiten. Verschillende 
mogelijke pistes werden opgelijst door een stagiaire, Camille Seccaud, en 
werden onderzocht in 2014, na hun goedkeuring door de Algemene 
Vergadering. 
 
ECPAT België heeft een project gepresenteerd dat de kinderprostitutie in kaart 
brengt bij Soroptimist en bij de Oak Foundation, maar zonder succes. 
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Kort vóór de lancering van de website "Ik zeg STOP!", werden vijftig bedrijven 
die actief zijn in de reisindustrie (reisbureaus, luchtvaartmaatschappijen, 
touroperators, toerismekantoren, reismagazines, autoverhuur, 
verzekeringsmaatschappijen) gecontacteerd met de vraag om de site te 
sponseren, maar zeer weinig hebben positief gereageerd. 
 
Teneinde de pijler “onderzoek” verder te ontwikkelen, besloot ECPAT België, 
in overleg met de Raad van Bestuur, om een erkenning aan te vragen als 
permanente vormingsdienst bij de Federatie Wallonië-Brussel. 
Dit betekent dat ECPAT België jaarlijks 15 korte analyses en een grotere studie 
over onderwerpen die verband houden met de commerciële seksuele uitbuiting 
van kinderen moet produceren. Een niet te verwaarlozen deel van het werk van 
ECPAT België werd dan ook gewijd aan de voorbereiding ervan, teneinde te 
kunnen postuleren in 2015. 
 
 



ECPAT België                                                                              Jaarverslag 2014 

25	  

CONCLUSIE 

 
In het jaar 2014 heeft ECPAT België haar strategie kunnen herdefiniëren zodat 
haar projecten focussen op vier prioriteiten: sensibilisering/opleiding, 
lobbywerk, jeugdparticipatie en onderzoek. 
 
In 2013 is de pijler “jeugdparticipatie” ontwikkeld, in 2014 werd een 
bijzondere nadruk  geplaatst op onderzoek. Dit laatste is absoluut verenigbaar 
met de andere activiteiten van ECPAT België. Inderdaad, meer gegevens 
hebben over het fenomeen, de oorzaken, de gevolgen, nieuwe trends, best 
practices, enz. zal ondersteuning bieden aan de lobbywerk en 
sensibiliseringsactiviteiten bij het grote publiek. 
 
Om haar werk te kunnen uitvoeren, heeft ECPAT België strategische 
samenwerkingsverbanden blijven ontwikkelen, met name met de particuliere 
sector (bijvoorbeeld, ACCOR België) en regelmatig te communiceren over haar 
projecten. De verdubbeling van het aantal "followers" op Twitter, alsook de 
weerslag in de media over de nieuwe site “Ik zeg STOP!” bewijzen dat de 
strategie werkt.  
  
De 4 prioriteiten blijven de leidraad in 2015, niet alleen in de ontwikkeling van 
projecten maar ook in selectie van financieringsmogelijkheden. Verschillende 
projecten werden beëindigd  in 2014, dus het komt er voor ECPAT België op 
aan nieuwe donoren te contacteren, met respect voor de thema's van de 
activiteiten, namelijk kinderprostitutie, kinderpornografie, kindersekstoerisme 
en kinderhandel voor seksuele doeleinden. 
 
In 2015 vieren we een dubbele verjaardag namelijk die van het 25 jarig bestaan 
van het ECPAT netwerk en het 20 jarig bestaan van de Belgische wet op de 
extraterritorialiteit. Een unieke gelegenheid om het werk van ECPAT onder de 
aandacht te brengen zowel internationaal als op het Belgische niveau. De 
volgende studie van ECPAT België zal zich toespitsen op een evaluatie van de 
wet van extraterritorialiteit 20 jaar nadat de wet van kracht ging.  
 
	  


