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Zaak-Mawda: veroordelingen voor mensensmokkel 
in Luikse deel van het dossier 

De correctionele rechtbank van Luik heeft zich vandaag uitgesproken in de mensensmokkelzaak naar 
aanleiding van de dood van de tweejarige Mawda Shawri in mei 2018. Myria heeft zich in die zaak 
burgerlijke partij gesteld vanuit zijn wettelijke opdracht om de strijd tegen mensensmokkel te 
stimuleren. De rechtbank achtte vrijwel alle tenlasteleggingen bewezen en heeft de beklaagden 
veroordeeld tot gevangenisstraffen van 3 tot 5 jaar (waarvan één met gedeeltelijk uitstel).  

Op 12 februari had de correctionele rechtbank van Bergen zich al uitgesproken in het luik van de zaak 
rond het dodelijke schot. In die rechtszaak was Myria geen burgerlijke partij, aangezien dat niet het 
luik rond mensensmokkel betrof; het had daar niet de bevoegdheid om in rechte op te treden. Wel 
heeft Myria onmiddellijk na de feiten het Comité P aangeschreven, om er met name op te wijzen dat 
Mawda’s moeder niet met haar dochter mee mocht in de ambulance.  

In het deel van dit dossier waarover de rechtbank in Luik zich vandaag heeft gebogen werden zes 
beklaagden vervolgd, onder wie de vermeende chauffeur van de bestelwagen (die ook veroordeeld is 
in het Bergense deel) en de mensensmokkelaar (die vrijgesproken is in het Bergense deel). De 
rechtbank heeft vandaag gewezen op de actieve rol als smokkelaar die de in Bergen vrijgesproken 
beklaagde heeft gespeeld.   

De beklaagden werden feiten van mensensmokkel ten laste gelegd, namelijk met het oog op het 
verkrijgen van een vermogensvoordeel ertoe bijdragen dat een persoon die geen onderdaan is van 
een lidstaat van de Europese Unie ons land binnenkomt, erdoor reist of hier verblijft. Ter herinnering, 
mensensmokkel is niet te verwarren met mensenhandel. Bij dat laatste fenomeen kunnen de 
slachtoffers ook Belgen zijn en is de finaliteit de (seksuele, economische, …) uitbuiting van een 
persoon.   

De feiten van mensensmokkel tijdens die noodlottige nacht moeten in de context worden geplaatst 
van de activiteiten die internationale mensensmokkelnetwerken ontplooien. Meer specifiek is het van 
belang om stil te staan bij de typische kenmerken en werkwijzen van Koerdische smokkelnetwerken. 
Myria heeft in zijn analyses van de rechtspraak en van mensensmokkeldossiers waarbij Iraakse 
netwerken betrokken zijn bepaalde vaste kenmerken vastgesteld:    

• Geweld tegen de politiediensten die bestelwagens achtervolgen waarin de migranten
worden vervoerd: smokkelaars zetten hun voertuigen daarbij als wapens in;
• Het feit dat de smokkelaars zich mengen onder de migranten om hun identificatie
tegen te gaan;
• Het gegeven dat de beklaagden zichzelf voordoen als migranten die het Verenigd
Koninkrijk willen bereiken.
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Ook vandaag roept de tragische zaak van de kleine Mawda nog heel wat vragen op. Waarom werden 
de procedures voor de detectie van slachtoffers van mensensmokkel niet correct gevolgd? Hoe 
verliep de identificatie van de vermoedelijke slachtoffers? Werd de smokkelexpertise van de Vlaamse 
gerechtelijke arrondissementen langs de E40 correct gedeeld met de andere arrondissementen, ook 
die van Wallonië waarnaar de smokkelactiviteiten waren verlegd? Deze zaak illustreert dat de strijd 
tegen mensensmokkel een stuk efficiënter kan. Het businessmodel van de smokkelaars moet worden 
doorbroken: niet alleen door hun financiële middelen op te laten drogen — wat een meer  
doorgedreven internationale samenwerking vergt — maar ook door nog meer het criminele en 
levensgevaarlijke karakter van smokkelacties te benadrukken.   
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