
08 Vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de minister van Justitie over "de 

problematiek van de huisjesmelkerij" (nr. 18086) 

08.01  Nahima Lanjri (CD&V): Mevrouw de voorzitter, mevrouw de minister, ik volg de 

problematiek van de huisjesmelkerij reeds lang. Ik heb er ook reeds vragen over gesteld. 

Recent is in de commissie voor de Justitie nog wel wat werk gebeurd op dit vlak. Er werd een 

wetsontwerp goedgekeurd tot wijziging van artikel 433 decies van het Strafwetboek. Dit 

ontwerp heeft op aangeven van de werkgroep Mensenhandel in de Senaat de definitie van 

huisjesmelkerij en de definitie mensenhandel vereenvoudigd. Dat is positief. Ik ben blij dat dit 

er komt.  

Het is belangrijk dat wij in het Parlement en u in de regering het werk doen dat wij moeten 

doen, maar nog belangrijker is dat er ook op het terrein gewerkt wordt. Ik heb dat ook reeds 

gezegd over andere thema’s, bijvoorbeeld bij schijnhuwelijken is het ook belangrijk dat het 

werk gedaan wordt op het terrein.  

Een effectieve bestrijding van huisjesmelkerij is slechts mogelijk als de politie en de Justitie 

ook daadwerkelijk optreden tegen die vormen van misbruik. Die inbreuken zijn vaak moeilijk 

vast te stellen en slachtoffers verdwijnen ook vaak. Vaak gaat het ook over mensen met een 

precair statuut, mensen zonder papieren of asielzoekers. Sommige parketten zeggen ook dat 

ze daarvan geen prioriteit maken. Voor het Brussels parket is huisjesmelkerij blijkbaar geen 

prioriteit, zo stelde althans de Brusselse substituut-procureur des Konings op 5 april vorig jaar 

in de media. Nochtans heeft het daadwerkelijk opleggen van straffen voor huisjesmelkerij een 

heel belangrijke signaalfunctie.  

Kunt u per gerechtelijk arrondissement een overzicht geven van de instroom van dit soort 

zaken bij het parket?  

Kunt u per gerechtelijk arrondissement aangeven welk gevolg hieraan werd gegeven? Werd 

dat doorverwezen naar een rechtbank? In hoeveel gevallen werd er geseponeerd? U kunt 

eventueel gewoon percentages geven.  

Op deze vragen zou ik graag een antwoord krijgen voor de periode 2005-2012.  

Graag had ik ook per gerechtelijk arrondissement een overzicht van de eindbeslissing 

gekregen. Het is goed dat men dit bekijkt over een langere periode, want zulke procedures 

duren soms helaas jaren. Wat zijn de eindbeslissingen? Is dat een vrijspraak dan wel een 

vordering?  

Ik weet dat ik veel cijfers vraag. U mag ze ook meegeven als het er te veel zijn om voor te 

lezen.  

08.02 Minister Annemie Turtelboom: Mevrouw de voorzitter, ik kan u een aantal cijfers 

geven, maar niet alle omdat in het bestek van de mondelinge vragen, dit anders te veel wordt. 

Uit de cijfers inzake de vervolging bij de parketten, in de loop van de jaren 2007 tot 2011, kan 

besloten worden, dat in het gerechtelijke arrondissement Brussel bij het parket van de 

procureur des Konings, in totaal 87 zaken in verband met huisjesmelkerij werden ingediend, 

ofwel 12,83 procent van het in totaal 678 zaken.  



In 2011 waren er, in vergelijking met voorgaande jaren, veel meer zaken. In 2009 waren er 

125, in 2010 waren dat er 210 en in 2011 dus 678. Er is dus een spectaculaire toename vast te 

stellen. Daardoor lijkt het dat de parketten veel meer aandacht besteden aan de problematiek.  

Op 10 januari 2012, behoorde 21,24 procent van de door de parketten ontvangen dossiers tot 

de categorie van dagvaardingen, terwijl, 27,14 procent zich nog in de fase van het onderzoek 

bevond. Er werd minder dan de helft geseponeerd, ofwel 36,8 procent. In het gerechtelijk 

arrondissement Brussel liep dat aantal echter op tot 47,13 procent.  

Bij 60,16 procent, in alle arrondissementen samen, werd een technisch motief, onvoldoende 

bewijs of geen misdrijf als reden om te seponeren aangehaald. Er werd in 20,33 % van de 

gevallen geseponeerd om opportuniteitsredenen, als bijvoorbeeld de situatie was 

geregulariseerd.  

Tot slot, heeft 70,64 procent van de dossiers in de loop van de beschouwde periode tot een 

vonnis geleid.  

Uit die cijfers kan men dus niet afleiden dat er bij de parketten geen aandacht is voor het 

probleem van de huisjesmelkerij. Alleen al in het gerechtelijke arrondissement Brussel merkt 

men een spectaculaire stijging van het aantal dossiers.  

08.03  Nahima Lanjri (CD&V): Mevrouw de minister, het zijn inderdaad veel cijfers en ik 

zal ze ook nog ns bekijken. Het is goed dat de aandacht stijgt.  

Toch is er nog een verschil in het aantal seponeringen in Brussel en de andere 

arrondissementen. Er moet nagegaan worden waar dat verschil vandaan komt.  

Als een aantal zaken wordt geseponeerd door een regularisatie — bijvoorbeeld als het pand 

terug in orde is gebracht — vind ik dat zeker een goede zaak. Toch moeten wij opletten voor 

het complexe fenomeen waar het pand ondertussen is doorverkocht, soms aan familieleden 

om zo aan sancties te ontsnappen.  

08.04 Minister Annemie Turtelboom: Dat is ook de reden waarom de twee wetsvoorstellen 

die van de Senaat kwamen en die in het actieplan met betrekking tot de mensenhandel van 

mijzelf en mevrouw De Block pasten, ook zijn omgezet waardoor wij nog meer juridische 

middelen zullen hebben om hiertegen op te treden. 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 


