
 

PANO: IN DE RAUWE WERELD VAN TIENERPOOIERS 
 
 
Het onderwerp ‘tienerpooiers’ komt de laatste tijd vaak aan bod in de media.  
 
Dit heeft alles te maken met de veroordeling van Bilal A., een 19-jarige rapper uit 

Hoboken. Hij is bij jongeren beter gekend als Moreno.  

 
Moreno kwam eind 2015 voor het eerst in het vizier van de 

politie omdat hij onderdak bood aan een tienermeisje dat uit een 

instelling was gevlucht. Wanneer blijkt dat er ook nog een ander 

meisje bij de rapper inwoonde, werd hij opgepakt. De politie 

vermoedde dat Moreno de meisjes niet zonder tegenprestatie 

aan een dak boven hun hoofd hielp. Er was sprake van de 

typische ‘loverboy’-aanpak. De meisjes kregen cadeautjes en onderdak, ontwikkelden 

gevoelens voor hun ‘redder’ en werden daarna in de prostitutie gedwongen. 

Bron: Dumon, P. (2019, Januari 7 ). Wie is rapper Moreno, de tienerpooier uit het nieuwe nummer van Soufiane Eddyani?  Opgehaald van HLN: 
https://www.hln.be/showbizz/wie-is-rapper-moreno-de-tienerpooier-uit-het-nieuwe-nummer-van-soufiane-eddyani~a11328c3/ 

 

 

Oriënteren 
 
Schrijf alle woorden of begrippen op die jij associeert met het thema ‘tienerpooiers’ (de 

Vlaamse term) of ‘loverboy’ (de term die vaak wordt gebruikt bij onze Noorderburen) 

rond de afbeelding.  

 

 

 

 

 

 

 

Bron afbeelding :https://images.nrc.nl/O-

RofEeZM-PYMcr0xUQNipkepy8=/1280x/filters:no_upscale()/s3/tark/images/NH/200811/08/976821.jpg 
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Voorbereiden 
 
Lees het artikel om meer te weten te komen over de zaak ‘Moreno’. 

Moreno - echte naam Bilal Azzouzi - komt eind 
2015 voor het eerst in het vizier van de politie 
omdat hij onderdak biedt aan een tienermeisje dat 
uit een instelling is gevlucht. Wanneer blijkt dat er 
ook nog een ander meisje bij de rapper inwoont, 
wordt hij opgepakt. De politie vermoedt dat 
Azzouzi de meisjes niet zonder tegenprestatie aan 
een dak boven hun hoofd helpt. Er is sprake van de 
typische 'loverboy'-aanpak. De meisjes krijgen 
cadeautjes en onderdak, ontwikkelen gevoelens 
voor hun 'redder' en worden daarna in de 
prostitutie gedwongen. De slachtoffers vertellen 
dat Moreno hen naar klanten in hotelkamers 
bracht. Ze hebben het ook over pikante foto's op 
internet en de afspraken die daaruit voortvloeien. 
Een van de meisjes vertelt dat Azzouzi haar aan een 
dertigtal klanten hielp. Soms wel vier in één nacht. 
Voor de meisjes met de klanten op hotel gingen, 
kregen ze alcohol en drugs om hen 'mak' te maken. 

Enkelband 

Ook over de gehanteerde tarieven doen de meisjes 
een boekje open. Gewone seks kostte 150 euro per 
uur. Wie zonder condoom tussen de lakens wou 
duiken betaalde 50 euro extra. Een triootje kon 
voor 350 euro geregeld worden. Moreno zelf geeft 
enkel toe dat hij een van de meisjes, die eerder al 
als prostituee werkte, af en toe naar haar klanten 
reed. In ruil kreeg hij dan 50 euro van haar 
verdiensten. SHARE  

Ook een enkelband is blijkbaar nog 

een te forse beperking van zijn 

vrijheid. Hij knipt de enkelband 

doormidden en slaat op de vlucht 

Azzouzi wordt achter de tralies gezet, maar mag 
met een enkelband naar huis. Ook dat is blijkbaar 
nog een te forse beperking van zijn vrijheid. Hij 
knipt zijn enkelband doormidden en slaat op de 
vlucht. Niet veel later wordt hij opgepakt en 
opnieuw naar de gevangenis gestuurd. 
Uiteindelijk wordt hij tot zes jaar cel veroordeeld 
voor het aanzetten tot prostitutie van een 
vijftienjarig meisje. De klachten van de andere 
slachtoffers worden door de rechtbank niet 
bewezen geacht. 

Ook de oom van de rapper moest in het 
beklaagdenbankje plaatsnemen. Hij stelde zijn 
appartement ter beschikking van zijn neef en diens 
meisjes en er zouden in de woning ook klanten 
ontvangen zijn. In ruil kreeg de vijftiger af en toe 
50 euro. 

Ibiza 

Maar ook na de nochtans forse straf is Moreno niet 
van plan zich aan de regels te houden. Na een 
derde van zijn straf mag hij - opnieuw - met een 
enkelband naar huis. Hij krijgt van zijn 
justitieassistente zelfs de toestemming om naar 
Ibiza te trekken, waar hij samen met boezemvriend 
Eddyani een videoclip opneemt voor 'Mamacita'. 
Maar de rapper is slordig met het indienen van de 
nodige bewijsstukken en wordt opnieuw als 
voortvluchtig gemeld. Begin november 2018 rijdt 
de politie hem klem in Antwerpen. Moreno wordt 
in de boeien geslagen en naar de gevangenis 
geëscorteerd. Ook nu blijkt het geduld van justitie 
nog niet op. Ondertussen zit Azzouzi opnieuw 
thuis. Met een enkelband.

Bron: Dumon, P. (2019). Niet zomaar gepakt ‘door het systeem’. Geraadpleegd op 7 januari 2019.  https://www.demorgen.be 

 

Naar aanleiding van deze mediastorm maakte het actualiteitsprogramma Pano een reportage over 

tienerpooiers en de slachtoffers. Je zal zo meteen de reportage bekijken.  

Je kan de reportage vinden via volgende link : 
https://www.youtube.com/watch?v=9dW9Ca7lqog

Lees voor het bekijken van de reportage de bijhorende vragen grondig door.  

https://www.demorgen.be/
https://www.youtube.com/watch?v=9dW9Ca7lqog


Uitvoeren 

 
Beantwoord de vragen bij de Panoreportage ‘De rauwe wereld van tienerpooiers’. 
 
 

A. Via welke app maakt ‘Emma’ snel contact met volwassen mannen? Kruis aan. 
 

□ Snapchat 

□ Tinder 

□ Instagram 

 
B. Hoeveel mannen vindt Pano in twee weken tijd die bereidt zijn ‘Emma’ op de markt te 

brengen? 
 

……………………………………………………………………………………………………. 
 

C. Waarvoor proberen instellingen te zorgen bij tienermeisjes die slachtoffer werden van een 
tienerpooier? Kruis aan. Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. 

 

□ Dat de meisjes zich veilig voelen. 

□ Dat leren de meisjes de trucen die de pooiers gebruiken te herkennen. 

□ Ze proberen de meisjes terug op het juiste spoor te zetten. 

□ Ze zorgen ervoor dat de meisjes zich terug goed voelen. 

□ Ze proberen via de meisjes de pooiers op te sporen om hen zo te berechten. 

 
D. Waarvoor werd Moreno veroordeeld? 

 
……………………………………………………………………………………………………. 

 
E. Waar of niet waar. Omcirkel. 

 

• Hoe jonger de meisjes zijn hoe moeilijker het is om hen uit het milieu weg te halen.  
 

WAAR           NIET WAAR 
 
 
 

• Het is voor de jonge meisjes die slachtoffer werden van tienerpooiers niet gemakkelijk om zich 
terug aan te passen aan de dagelijkse routine.  
 

WAAR           NIET WAAR 
 

• Nathalie van Nieuwenhove staat achter de aanpak van de gesloten instelling in Beernem. 
 

WAAR           NIET WAAR 
 
 
 
 
 
 



 
Beantwoord volgende vraag na het bekijken van de reportage. 
 

F. Wat is volgens jou de beste manier om de slachtoffers van tienerpooiers op te vangen? 
o De gesloten instelling van Beernem die veel structuur biedt. 

o N(e)st waar de jongeren veel vrijheid krijgen. 

 

Verklaar je antwoord. Geef hierbij minstens twee argumenten. 

 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Reflecteren 
 
Soufiane Eddyani – rapper en vriend  van Moreno – neemt het in zijn lied 
‘Amigo’ op voor  Bilal.   
 
Hij zingt onder andere:  
 
Hij had geen optie, hij was broke (blut). Op de plank was er geen brood”, 

vergoelijkt Eddyani de daden van zijn kameraad. “Gepakt door het 

systeem” luidt het.  

 
De clip werd ondertussen al meer dan drie miljoen keer bekeken. 
 
Op zijn Instagram-account valt te lezen dat  ‘Iedereen een tweede kans verdient. Hij startte zelfs een 
campagne met de hashtag #freemoreno. i

Wat is jouw mening over deze zaak? Hieronder vind je een aantal stellingen. Ben je voor of tegen? 
Duid de stelling waarmee je het eens bent aan in het groen. Duid de stelling waarmee je het niet 
eens bent aan in het rood. 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

Ik was eerst fan van 

Soufiane, maar nu niet 
meer.  

Kinderen nemen een 

voorbeeld aan het 
gedrag van deze 

rappers.  

Als ik organisator van 

een muziekfestival zou 
zijn, zou ik Soufiane niet 

meer uitnodigen.   

Ik begrijp Soufiane, hij 
wil gewoon zijn vriend 

beschermen en dat is 
voor mij voldoende.    

Het gebruik van 

scheldwoorden, het 
tonen van dealen en 

schaars geklede 
vrouwen in clips zou 

verboden moeten 
worden.    

Meisjes moeten maar 

slimmer zijn, ze hebben 
dit zelf in de hand.     



i Naar: ‘Tienerpooiers: actualiteitsopdracht’ van Katrien Meysman (www.klascement.be)  
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