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Hoofdstuk 2
Dossieranalyse

1. Mensenhandel

1.1. | Seksuele uitbuiting

Dossier: Uitbating van een 
bar vanuit de gevangenis

Inleiding

De correctionele rechtbank van Brugge boog zich op 17 
juni 2015 over een zaak van mensenhandel met het oog 
op seksuele uitbuiting. De feiten speelden zich af tussen 
september 2012 en mei 2013.114 De Albanees-Kosovaarse 
bende maakte zich ook schuldig aan diefstallen en 
drugsfeiten. Zes beklaagden werden vervolgd. Myria stelde 
zich burgerlijke partij. 

De hoofdbeklaagde, die zich in staat van wettelijke 
herhaling bevond115, werd door de correctionele rechtbank 
veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar. De 
rechtbank veroordeelde de uitbaatster van de bar (de vaste 
vriendin van de hoofdbeklaagde) tot een gevangenisstraf 
met uitstel. De echtgenote van de hoofdverdachte, die 
alleen vervolgd werd voor valsheid in geschrifte, kreeg 
een gevangenisstraf van vier maanden opgelegd. Eén 
van de cipiers werd veroordeeld tot zes maanden met 
uitstel, de andere werd vrijgesproken wegens gebrek 
aan bewijzen. Verschillende geldsommen — die onder 
meer werden aangetroffen in bankkluizen — werden 
verbeurdverklaard. Myria kreeg een schadevergoeding 
van 2.500 euro. De hoofdbeklaagde en de uitbaatster van 
de bar tekenden beroep aan tegen het vonnis. In beroep 
werden de veroordelingen bevestigd, maar de straffen 
verminderd.116

114 Myria, Jaarverslag Mensenhandel en mensensmokkel 2016, Bedelaars in 
de handen van mensenhandelaars, pp. 138-139: Corr. West Vlaanderen, 
afdeling Brugge, 17 juni 2015, 17e k. De correctionele beslissing is 
beschikbaar op de website van Myria: www.myria.be. 

115 Hij had al een dertigtal veroordelingen opgelopen, onder meer voor 
uitbuiting van prostitutie en mensenhandel. 

116 Myria, Jaarverslag Mensenhandel en mensensmokkel 2017, Online, p. 19: 
Hof van Beroep Gent, 29 juni 2016, 3e k. (niet-gepubliceerd).

1�1�1� | Structuur en modus operandi van 
het netwerk

De hoofdverdachte zat op het moment van het onderzoek in 
de gevangenis voor andere feiten. Het telefonieonderzoek 
leerde evenwel dat hij zijn zaak bleef uitbaten vanuit de 
gevangenis met behulp van binnengesmokkelde gsm’s en 
zo de touwtjes stevig in handen hield. Uit het strafdossier 
bleek duidelijk dat de hoofdverdachte de werkelijke baas 
was van de nachtclub waar de meisjes diverse diensten 
verleenden, zoals meedrinken, dansen en strippen, 
‘kameren’ (erotische massage en geslachtsgemeenschap) 
en escorte. Met verschillende meisjes, naast zijn vrouw en 
vaste vriendin, had hij ook een relatie en zelfs kinderen. 
Hij maakte gebruik van de loverboy-methode om 
slachtoffers te rekruteren (zie punt slachtofferanalyse). 
Uit een slachtoffergetuigenis bleek dat de hoofdbeklaagde 
al sinds 1997 als pooier in de prostitutiesector actief was.

De vaste vriendin/minnares van de hoofdverdachte, op 
wiens naam de club stond, fungeerde als gerante. Zij 
trad op als ‘stroman’ voor de hoofdbeklaagde. Ze stond 
achter de bar, was medezaakvoerster/aandeelhoudster en 
diende de instructies van de hoofdbeklaagde te volgen en 
uit te voeren op de werkvloer. Bovendien diende zij ook 
verantwoording af te leggen aan de hoofdbeklaagde. Ook 
aan zijn echtgenote, de derde beklaagde, gaf hij instructies. 
Beide vrouwen stonden onder zware druk van hem. 

De vierde beklaagde, die in de bar werkte en de nicht is van 
de echtgenote, was ook actief betrokken bij de uitbating. 
Zij was verantwoordelijk voor de contacten tussen de 
diensters en de baas. 

Tot slot werden twee cipiers vervolgd voor passieve 
corruptie. Dankzij hen kon de hoofdverdachte zijn 
criminele activiteiten immers voortzetten vanuit de 
gevangenis. Zo waarschuwden de cipiers hem voor 
celcontroles en knepen ze een oogje dicht voor zijn gsm- 
en drugsgebruik. 

http://www.myria.be
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Uit de tapgesprekken kwam ook duidelijk naar voren 
dat de hoofdbeklaagde instructies en orders gaf, wat 
zijn positie als leider verder bevestigde. De instructies 
konden betrekking hebben op de prijs die een bepaalde 
klant diende te betalen of op hoe lang deze mocht blijven. 
Ook over het feit dat er niet te veel fiscaal mocht worden 
aangegeven nam hij beslissingen, of over het plaatsen 
van advertenties voor de bar. Daarnaast controleerde hij 
vaak de leden van zijn entourage en ging hij na of zij wel 
gewerkt hadden en hoeveel ze verdiend hadden. 

Dreigementen en zware druk schuwde hij niet. Uit 
de tapgesprekken bleek dat hij zijn gesprekspartners 
overigens vaak uitschold. Daarbij gebruikte hij erg 
denigrerende woorden, tot zelfs verwijten — ook al 
ging het om zijn vrouw of vaste vriendin. Hij legde de 
medebeklaagden vervolgens niet zelden op om op bezoek 
te komen of één van zijn slachtoffers te sturen: “Stuur de 
hoer maar!”, en: “Zeg haar dat het haar beste dag niet zal 
zijn!”

De telefoontap toonde daarenboven aan hoe de 
hoofdbeklaagde contratechnieken gebruikte ten aanzien 
van justitie. In de telefoongesprekken gaf hij orders om 
bepaalde zaken alleen tijdens het bezoek in de gevangenis 
te vertellen en niet via de telefoon, omdat die afgeluisterd 
werd. De vrouwelijke medebeklaagden volgden die 
instructies strikt op: tijdens een gesprek tussen zijn 
echtgenote en haar nichtje (vierde beklaagde) verwees de 
echtgenote van de hoofdbeklaagde ernaar dat zijn naam 
niet mocht worden genoemd. 

Er werden eveneens tekstberichten geregistreerd van 
de telefoons tussen de uitbaatster van de bar en de 
veroordeelde cipier. De sms’en werden afgesloten met de 
woorden “slaapwel, vele zoentjes…”. Dit toonde aan dat de 
verhouding niet puur ‘penitentiair beambte’–‘bezoeker’ 
was. Bovendien bracht hij de baruitbaatster op de hoogte 
van het feit dat ze een celcontrole gingen uitvoeren, maar 
dat de hoofdbeklaagde daarvan al op de hoogte was. Hij 
verwees ook meerdere malen naar een “toestelleke” 
waarmee de hoofdbeklaagde haar ging contacteren. In 
ruil voor deze diensten mocht hij, net zoals de tweede 
cipier117, gratis drinken en gebruikmaken van de diensten 
van de meisjes. De inhoud van de berichten toonde voorts 
aan dat de penitentiair beambte vertrouwd was met het 
gebeuren in de bar. 

117 De strafinformatie bevat naar het oordeel van de rechtbank niet afdoende 
objectieve en met elkaar overeenstemmende gegevens om met de rechtens 
vereiste zekerheid te oordelen dat de zesde beklaagde zich effectief 
schuldig maakte aan passieve corruptie. Desondanks vond de rechtbank 
de bezoeken van de zesde beklaagde aan de bar van de hoofdbeklaagde 
deontologisch discutabel. 

De hoofdbeklaagde, zijn echtgenote en de vierde 
beklaagde waren van Albanees-Kosovaarse afkomst. De 
tweede beklaagde, zijn vaste vriendin, was van Roemeense 
afkomst. Beide cipiers waren van Belgische afkomst. 

1�1�2� | Start dossier

Begin september 2012 ging de bar opnieuw open 
met nieuwe uitbaters. De rechercheurs merkten bij 
een kortstondige observatie de aanwezigheid van 
verschillende beklaagden op. 

De uitbaatster werkte met vier à vijf meisjes van Oost-
Europese origine per dag/nacht. Er was sprake van een 
roulatiesysteem, waarbij op regelmatige basis nieuwe 
meisjes werden aangebracht. 

De spilfiguur zat in de gevangenis en opereerde achter de 
schermen. Uitvoerig telefonieonderzoek wees uit dat dit 
niet belette dat er druk telefoonverkeer was tussen hem 
en leden uit zijn entourage. 

Op 11 december 2012 merkten rechercheurs van de lokale 
politiezone Brugge tijdens hun patrouille twee personen 
op die samen van winkel naar winkel wandelden. Zodra 
zij de winkel betraden, gingen ze evenwel apart wandelen. 
Zij bleven gedurende een langere periode in de winkel en 
hadden weinig tot geen contact met elkaar. Die verdachte 
handelingen gaven aanleiding tot de identificatie van deze 
personen door de rechercheurs. Het ging om de uitbaatster 
en een meisje dat werkte in de bar. Op het bureau werden 
hun handtassen aan een grondige controle onderworpen 
en vonden de rechercheurs een totaalbedrag van 9.370 
euro. Ook hun telefoons werden uitgelezen, maar er werd 
geen informatie gevonden die het verdachte gedrag kon 
verklaren. 

1�1�3� | Onderzoek

a) Telefonieonderzoek en telefoontap

Uit verschillende fragmenten van de tapgesprekken 
bleek de bijzonder dominante rol die de hoofdbeklaagde 
speelde. Vanuit de gevangenis stelde hij verscheidene 
malen in niet mis te verstane bewoordingen als enige 
de ‘baas’ te zijn: “Ik heb het op haar naam gezet; zij is 
zogezegd de ‘patron’. Maar je weet goed genoeg hoe het 
in elkaar zit, hé? (…)” Of nog: “Ik ga je iets uitleggen. Er 
is maar één baas, dat ben ik (…).” De entourage vroeg 
bovendien zijn toestemming voor een aantal zaken. 
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b) Internetonderzoek

Sociale media en internet zijn hedendaagse 
onderzoeksinstrumenten. In dit dossier gebruikten 
de politiediensten de Facebookaccounts van al 
geïdentificeerde personen om een slachtoffer te detecteren 
en een verdachte te identificeren. 

Op de subpagina van een Facebookaccount van een 
verdachte was een roze zitbank afgebeeld vergezeld van 
een tekst waarin de naam van de bar in kwestie stond. 
De politiediensten onderzochten de reacties en de 
‘likes’ onder de foto. Via die ‘likes’ werd een slachtoffer 
geïdentificeerd. De betrokkene woont volgens de 
Facebookpagina in Roemenië en is bevriend met twee 
personen die in verband werden gebracht met de bar. 
Het slachtoffer was ook gekend bij de politie nadat ze 
geïdentificeerd was bij een verkeerscontrole in een 
prostitutiezone. 

Er werd ook een tweede verdachte cipier geïdentificeerd 
aan de hand van een Facebookaccount. Het 
telefonieonderzoek had ernstige aanwijzingen opgeleverd 
van de betrokkenheid van een tweede penitentiair 
beambte. In een bevolen afluisterprocedure werd een 
voornaam genoemd die mogelijk de tweede penitentiair 
beambte betrof. Via de Facebook-vriendenlijst van de al 
geïdentificeerde cipier kon de tweede verdachte cipier 
worden geïdentificeerd.

c) Financiële analyse 

De hoofdbeklaagde wijzigde zijn adres naar een camping, 
waar hij één van zijn commerciële vestigingen uitbaatte, 
namelijk een frituur/pizzeria/broodjeszaak. Deze locatie 
werd volgens inlichtingen van de politie beschouwd 
als de uitvalsbasis van waaruit de hoofdverdachte zijn 
criminele activiteiten ontplooide. De prostituees die voor 
hem werkten dienden er hun geld af te geven. Hij gedroeg 
zich als een soort peetvader en beschikte over een aantal 
handlangers die voor hem diefstallen pleegden en meisjes 
in de prostitutie aan het werk zetten. De meisjes dienden 
daar ook hun drugs te kopen. 

De medevennoten en medezaakvoerders konden allemaal 
in verband worden gebracht met het prostitutiemilieu. 
De derde vennoot werd in 2010 nog gecontroleerd in 
een bar in de Aarschotstraat te Brussel. Deze plek is 
gekend als een rosse buurt waar meisjes soms geplaatst 
worden door mensenhandelaars. Eén van zijn vrouwelijke 
handlangsters (vierde beklaagde, nicht van de echtgenote) 
was werkneemster in de frituur/pizzeria.

Er waren volgens de Cel voor Financiële Informatie-
verwerking (CFI) al ernstige aanwijzingen met betrekking 
tot het witwassen van geld dat verdiend werd met 
mensenhandel ten laste van zowel de medevennoten 
en medezaakvoerders van deze vennootschap als een 
aantal personen die in verband werden gebracht met 
het netwerk. In dergelijke zaken circuleert veel cash 
geld, wat in het criminele milieu gebruikt wordt voor 
witwasactiviteiten.

De onderzoeksrechter vroeg de geldoverdrachten van 
Western Union op. Uit de analyse bleek dat de uitbaatster 
van de bar in de onderzochte periode tien transacties 
deed voor een totaalbedrag van 2.220 euro. De landen van 
bestemming van de verstuurde gelden waren Roemenië 
(acht transacties), Macedonië (één transactie) en Kosovo 
(één transactie). 

Er werd ook een kluis doorzocht door de rechercheurs. 
Daarin werd onder meer een omslag met in totaal 
11.500 euro cash gevonden en in beslag genomen. Dit 
was verdacht geld dat wees op de prostitutieactiviteiten 
waarmee ze zich bezighielden. 

Daarnaast legde een getuige in zijn verhoor uit hoe de 
hoofdbeklaagde een klant manipuleerde om tijdens 
verbouwingswerken de huur van de bar te betalen. In 
opdracht van de hoofdbeklaagde moest de echtgenote 
zich hiervoor met de klant prostitueren om aan geld te 
komen. De getuige verklaarde: “Het leek alsof ze een 
relatie hadden maar eigenlijk ging het over geld”.

1�1�4� | Slachtofferanalyse

De tewerkgestelde meisjes waren van Roemeense of 
Belgische afkomst, met uitzondering van een Frans-
Algerijns meisje. De hoofdbeklaagde maakte in het 
verleden al andere slachtoffers, onder wie een Frans 
meisje dat hij in 1997 verleidde.

a) Slachtofferverklaringen

Uit de verklaringen van twee slachtoffers bleek dat de in 
de arbeidsovereenkomsten overeengekomen verloning 
in werkelijkheid niet werd betaald: de hoofdbeklaagde 
en zijn omgeving hanteerden verdeelsleutels (60/40 
voor champagne en 50/50 voor het ‘kameren’), waarbij 
geen loon werd betaald wanneer er niet werd gedronken 
met klanten of niet met hen werd ‘gekamerd’. Eén van 
de meisjes verklaarde eens liefst achttien uur te hebben 
gewerkt zonder betaald te zijn. 
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Daarnaast haalde één van de meisjes de lange werkdagen 
aan. Ze vertelde aan de rechercheurs hoe de ‘dienst’ 
begon om 20 uur, om pas te eindigen omstreeks 8 à 9 uur 
de volgende ochtend wanneer de laatste klant het voor 
bekeken hield. 

b) Loverboy

De hoofdbeklaagde had met vele vrouwen een intieme 
relatie. De prostitutieslachtoffers werden aangebracht 
als ‘zijn’ meisjes. De hoofdbeklaagde was daarover in een 
telefoongesprek ook duidelijk tegen een slachtoffer: “Het 
is niet naar haar (zijn echtgenote, medebeklaagde) dat 
je moet luisteren. Het is niet met haar dat je een relatie 
hebt; dat is met mij.”

Frans voormalig slachtoffer
Een Frans slachtoffer verklaarde hoe de hoofdbeklaagde 
haar als loverboy verleidde toen hij haar in 1997 leerde 
kennen op het moment dat zij in de raamprostitutie 
werkte: “Op dat moment begon T. (hoofdbeklaagde) mijn 
gevoelens te bespelen. Hij heeft me zo ver gekregen dat 
ik smoorverliefd werd op hem. T. zei dat zijn relatie met 
D. heel slecht liep. Hij stelde alles in hun relatie bewust 
negatief voor, waardoor ik uiteindelijk mijn kans heb 
gewaagd. T. had in die periode een relatie met D. en met 
mezelf. Na drie maanden samen was ik al zwanger.”

Ze verklaarde dat hij niet alleen haar118 maar ook zijn 
andere vriendin bespeelde, die niet op de hoogte was 
van de relatie tussen beiden. Na haar bevalling had de 
hoofdbeklaagde nog een relatie met een derde vrouw. 
Dat leidde tot een zelfmoordpoging van het meisje met 
wie hij initieel een relatie had. Hij speelde de vrouwen 
tegen elkaar uit. 

Deze slachtoffergetuigenis illustreerde eveneens hoe de 
hoofdbeklaagde als loverboy zijn slachtoffers gevoelsmatig 
aan hem trachtte te binden door een kind bij hen te 
verwekken.119 De Franse vrouw legde uit dat hij haar als 
moeder van zijn kind manipuleerde door aan te kaarten 
dat zij de enige van de drie was bij wie hij een kind had 
verwekt. Omwille van zijn ‘peptalk’ werd ze opnieuw in 
de prostitutie actief. Het Franse slachtoffer verklaarde dat 
zij niet de enige was bij wie hij kinderen had verwekt. Ze 
was er vrijwel zeker van dat de nicht van zijn echtgenote 
ook een kind had van hem. Bovendien had hij nog een 
dertienjarige zoon met een andere ex.

118 Hij beloofde meermaals het andere meisje te verlaten. 
119 Myria, Jaarverslag Mensenhandel en mensensmokkel 2015, Schakels 

verbinden, pp. 29-30. 

Hij manipuleerde het Franse slachtoffer ook tot het 
overdragen van geld. Haar vader en broer stierven in 
dezelfde week, waardoor zij erfde. Ze droeg de volledige 
erfenis, goed voor 25.000 euro, over uit medelijden. Hij 
beloofde haar alles terug te betalen, maar ze kreeg amper 
10.000 euro terug. Ze schonk hem bovendien 3.000 euro 
voor de opvoeding van hun dochter.

Roemeens prostitutieslachtoffer B�
Hij manipuleerde nog een ander slachtoffer. Zij was 
het enige slachtoffer dat een beroep deed op het 
slachtofferstatuut120. Het slachtoffer verklaarde in 
november 2012 naar de gevangenis te zijn gegaan met een 
vriendin om haar man te bezoeken. In de hoedanigheid 
van barverantwoordelijke in de bezoekerszaal ging de 
hoofdbeklaagde bij haar aan tafel zitten. Tijdens het 
eerstvolgende bezoek vroeg de hoofdbeklaagde het 
nummer van het slachtoffer aan haar vriendin. Kort 
daarop werd ze door hem opgebeld vanuit de gevangenis. 
Hij zei dat hij haar lief vond, dat hij haar beter wou leren 
kennen en vroeg of ze bij hem op bezoek wou komen. 

De speurders confronteerden haar tijdens het verhoor 
met de waarheid dat ze door deze relatie mogelijk 
gemanipuleerd werd om in de prostitutie te werken: 
“U vraagt mij of mijn tewerkstelling in de bar niet kan 
zijn gestuurd door T., wat blijkt uit de volgende vroegere 
verklaring: ‘Naar aanleiding van mijn eerste bezoek aan T. 
blijkt tevens de aanwezigheid van de neef M., met wie ik in 
een later stadium een relatie heb, waardoor ik mijn intrek 
neem op het adres van de entourage van T. (boven de 
bar). Initieel werd ik er tewerkgesteld als babysit, maar om 
meer inkomsten te hebben, ben ik vervolgens beland in de 
bar.’ Ik weet niet wat ik daarop moet zeggen. Het is enorm 
confronterend om de waarheid te horen. Ik had mijzelf 
andere dingen wijsgemaakt. Ik ben me ervan bewust dat 
de relatie met M. uiteindelijk niet is wat het leek. Ik zie 
alles momenteel in een ander licht. Ik wil rust nu.”

De hoofdbeklaagde gaf na discussies in zijn 
telefoongesprekken duidelijk te kennen dat hij het 
slachtoffer voor zijn eigen prostitutiedoeleinden naar 
België gebracht had en niet voor zijn neef. Ze moest voor 
hem blijven werken: “Haar heb ik voor mezelf gebracht 
en niet voor neef M. Hebben we elkaar goed begrepen?”

120 Het dossier bevatte geen verdere informatie over een eventuele 
doorverwijzing van het slachtoffer naar een gespecialiseerd 
opvangcentrum mensenhandel in het kader van het slachtofferstatuut.
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c) Geweld

De hoofdbeklaagde schuwde het geweld niet ten aanzien 
van zijn vriendinnen. Zo sloeg hij volgens een getuige het 
Franse slachtoffer met een autokrik bewusteloos.

Het Franse slachtoffer, tevens de moeder van zijn dochter, 
verklaarde dat ze meermaals klappen had gekregen. De 
eerste keer was na een uitje naar de discotheek. Een 
uitspraak viel slecht bij hem en hij sloeg haar. Vervolgens 
vertrok zij, maar hij speelde in op haar gevoelens en ze 
keerde terug op haar stappen. Nadien werd de situatie 
alleen maar erger en begonnen de slagen een ‘way of life’ 
te worden. Op een bepaald moment werd ze zelfs in een 
tuinhok bij de hond opgesloten. 

In haar verklaring stelde zij later dat de klappen meermaals 
hadden geleid tot periodes van werkonbekwaamheid. Ze 
vreesde geregeld voor haar leven en vertelde vervolgens 
over een andere gebeurtenis: “Hij heeft me lange tijd 
geslagen in de bar. Hij sloeg me met een fles; gooide mij 
meters door de zaak, op een glazen tafel, … Hij vroeg 
me steeds om uitleg. Maar telkens ik iets wou zeggen, 
gaf hij mij een vuistslag. Ik heb vervolgens vier weken 
niets kunnen doen. Mijn gezichtskenmerken waren door 
de slagen niet meer herkenbaar. Ik werd evenwel nooit 
naar een ziekenhuis gebracht, terwijl ik wel medische 
verzorging diende te krijgen.”

Ze zei dat zij niet de enige was in deze situatie. Zij was 
getuige van de slagen die hij gaf aan zijn vriendin die 
later een zelfmoordpoging ondernam. Haar dochter zag 
dan weer dat zijn huidige echtgenote vol blauwe plekken 
stond. 

Het geweld was niet alleen fysiek, maar ook psychisch. 
De vrouw verklaarde dat hij haar emotioneel wou breken. 
Het verhoor diende tweemaal onderbroken te worden 
ten gevolge van de emotionele toestand waarin ze 
verkeerde. Zij verklaarde dat ze door haar relatie met de 
hoofdbeklaagde volledig geïsoleerd was van haar familie 
in Frankrijk en dat ze aan alcohol en drugs verslaafd was 
geraakt. 

d) Intimidatiepraktijken

De vrouwen werden geïntimideerd door de hoofd-
beklaagde en zijn omgeving. 

Na afronding van het verhoor uitte het Franse slachtoffer 
haar bezorgdheid over de represailles die zouden volgen 
tegen haar of haar kinderen. 

De hoofdbeklaagde vroeg om de moeder van zijn 
dertienjarige zoon te verhoren. Zij was één van zijn 

exen. Zij gaf onmiddellijk te kennen dat ze niets negatiefs 
over hem zou verklaren in het belang van haar zoon. Ze 
stelde dat als zij de hoofdbeklaagde in een slecht daglicht 
zou stellen dat zich tegen haar zou keren. Dat was al 
meermaals gebeurd in het verleden toen ze de waarheid 
over de vader van haar zoon had verteld. 

Een ander slachtoffer van de hoofdbeklaagde, de 
Roemeense F., gaf in een bericht naar de uitbaatster van 
de bar aan dat ze met rust wou worden gelaten door de 
nicht van de echtgenote van de hoofdbeklaagde (vierde 
beklaagde). Zij zei dat ze niet bang wou zijn dat iemand 
haar kwam zoeken. Bovendien maakte de Albanees-
Kosovaarse bende zich ook schuldig aan manipulatie bij 
dit slachtoffer. Zij verklaarde dat ze door de neef van de 
hoofdverdachte werd gecontacteerd om een verklaring af 
te leggen in het voordeel van deze laatste. Dat deed ze door 
bij de advocaat van de eerste of tweede beklaagde een 
verklaring af te leggen. Ze werd eveneens gecontacteerd 
door de hoofdbeklaagde vanuit de gevangenis met de 
vraag geen leugens te vertellen over de club waarvan hij, 
volgens haar, de baas was. 

1�1�5� | Het niet-bestraffingsbeginsel121

Het niet-bestraffingsbeginsel houdt in dat slachtoffers 
niet worden gestraft voor inbreuken gepleegd in het kader 
van of als gevolg van mensenhandel. Het idee achter niet-
bestraffing – of non punishment – is dat het slachtoffer, ook 
al heeft het een misdrijf gepleegd, niet autonoom heeft 
gehandeld. Ofwel door de mate waarin het slachtoffer 
onder controle van de mensenhandelaars stond, ofwel 
door de methodes die de mensenhandelaars gebruikten.122

Het Roemeense slachtoffer B. (zie punt slacht-
offerverklaringen) werd na de huiszoeking van de bar 
gearresteerd en aanvankelijk als verdachte verhoord voor 
mededaderschap bij feiten van mensenhandel met het oog 
op het uitbaten van een ontuchthuis. Zij werkte in de bar 
en de telefoon die ze verloren waande was net de telefoon 
die binnengesmokkeld werd voor de hoofdbeklaagde. Zij 
ontkende dat ze er iets mee te maken had en verklaarde 
dat de entourage van de hoofdbeklaagde haar pincode 
kende. Bovendien had ze een relatie met de neef van de 
echtgenote van de hoofdbeklaagde en nam zij haar intrek 
op het adres van de entourage van de hoofdbeklaagde. 
Na haar verhoor wenste ze een beroep te doen op 

121 Myria, Jaarverslag Mensenhandel en mensensmokkel 2012, Bouwen aan 
vertrouwen, pp. 9-40. 

122 Myria, Jaarverslag Mensenhandel en mensensmokkel 2015, Schakels 
verbinden, p. 40.
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het slachtofferstatuut en werd zij als een slachtoffer 
beschouwd.

De interpretatie en de invulling van het niet-
bestraffingsbeginsel konden zich soms in een grijze zone 
bevinden die vatbaar is voor interpretatie van procureurs, 
politiediensten en rechters. Dat niet-bestraffingsbeginsel 
is verankerd in het Strafwetboek, sinds de goedkeuring van 
de wet van 22 mei 2019 betreffende de handel in menselijke 
organen en betreffende het niet-bestraffingsbeginsel 
voor slachtoffers van mensenhandel. Volgens dat 
beginsel wordt de verantwoordelijkheid van de pleger 
van het misdrijf niet betwist maar kan er hem geen straf 
worden opgelegd.123 Bij de prostitutieslachtoffers van 
loverboys zijn er drie profielen: slachtofferschap, grijze 
zone en daderschap. De profielen zijn onderhevig aan 
verschillende gradaties.124 Deze profielen komen voor bij 
de drie vrouwelijke beklaagden die onder druk stonden 
van de hoofdbeklaagde en met wie hij een intieme relatie 
had. Met de derde beklaagde was hij getrouwd, de tweede 
beklaagde was zijn vaste vriendin en de vierde beklaagde 
een ex-vriendin.

Uit het strafdossier kwam naar voren dat de drie 
vrouwelijke beklaagden onder zware druk stonden en 
bedreigd werden door de hoofdbeklaagde. Dat bleek 
toen de hoofdbeklaagde hen alle drie om de beurt aan 
de telefoon riep. Hij beval hun te luisteren, dreigde ermee 
dat mensen hun spullen zouden mogen pakken en dat ze 
zouden afzien wanneer ze op bezoek kwamen. Hij dreigde 
als volgt: “Ik zal je kapotmaken, hoer. Zeg het, want ik zal je 
kapotmaken van zodra jullie op bezoek komen. Ik zal het 
je laten zien, hé”. En verder: “Als jullie op bezoek komen, 
zullen jullie het geweten hebben, verdomme. Ik zal jullie 
in stukken kappen, het kan me niet schelen.” 

De echtgenote van de hoofdbeklaagde (derde beklaagde) 
vertoonde meer kenmerken van een slachtoffer dan van 
een dader (zie punt slachtofferverklaringen). Dat had 
tot gevolg dat zij alleen werd vervolgd voor valsheid in 
geschrifte. De rechtbank oordeelde dat ze actief deelnam 
aan de mensonterende praktijken doordat zij valse 
arbeidsovereenkomsten regelde. Aangezien ook zij onder 
druk stond en aangezien beterschap in haar hoofde mocht 
worden verhoopt, veroordeelde de rechtbank haar tot een 
gevangenisstraf met uitstel. Ze had wel drie maanden in 
voorhechtenis gezeten.

Uit het dossier blijkt dat de hoofdbeklaagde zijn echtgenote 
leerde kennen toen ze door een man als ‘stroman’ werd 

123 Myria, Jaarverslag Mensenhandel en mensensmokkel 2019, Slagkracht 
voor slachtoffers, p. 100.

124 Myria, Jaarverslag Mensenhandel en mensensmokkel 2015, Schakels 
verbinden, pp. 40-43. 

tewerkgesteld in zijn bars en hij zich voordeed als haar 
redder in nood. Zij verklaarde dat haar echtgenoot haar 
uit het prostitutiemilieu wou halen en dat ze samen een 
horecazaak zouden opstarten. Hij verleidde haar met de 
loverboy-methode, trouwde met haar en zette haar in zijn 
prostitutiebar aan het werk. Volgens getuigen gebruikte hij 
geweld tegen haar en toen ze tijdens zijn gevangenschap 
met toestemming de politie had binnengelaten bedreigde 
hij haar met de dood: “Ik ga je hier afmaken op bezoek, 
en ik zal twintig jaar gevangenisstraf uitzetten voor jou, 
vuile hoer!” 

De mogelijk als criminele feiten omschrijfbare 
handelingen van de nicht van de echtgenote van de 
hoofdbeklaagde (vierde beklaagde) bevonden zich in een 
grijze zone. De hoofdbeklaagde verwekte als loverboy 
ook bij haar een kind. Ze werd gezien als tussenpersoon 
tussen de meisjes en de hoofdbeklaagde. Tegelijkertijd 
gaf de hoofdbeklaagde telefonisch de opdracht aan 
een handlanger om haar te slaan, omdat ze niet had 
opgenomen toen hij belde. Zij werd door de rechtbank 
alleen schuldig bevonden aan mededaderschap aan 
souteneurschap met verzwarende omstandigheden. 
Aangezien ze onder druk stond en aangezien beterschap 
in haar hoofde mocht worden verhoopt, veroordeelde de 
rechtbank haar tot een gevangenisstraf met uitstel.

De uitbaatster van de bar (tweede beklaagde) maakte 
zich schuldig aan gewelddadig gedrag zodat bij haar de 
kenmerken van daderschap zich duidelijk manifesteren. 
Een slachtoffer verklaarde tegen haar zin te hebben 
moeten strippen alsook dat zij door de baruitbaatster 
werd geslagen, waarna ze zich had moeten uitkleden. 
Zij werd hoofdzakelijk vervolgd voor dezelfde feiten als 
de hoofdbeklaagde, maar de rechtbank hield er rekening 
mee dat zij onder druk van de hoofdverdachte handelde. 
Dat had een lichtere straf tot gevolg.

1.2. | Economische uitbuiting

Dossier: Frauduleuze 
detacheringsconstructie 
in de pallettensector

Inleiding 

Dit dossier heeft betrekking op mensenhandel met het oog 
op economische uitbuiting, huisjesmelkerij en valsheid in 
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geschrifte.125 Acht beklaagden, waaronder verschillende 
vennootschappen als rechtspersoon, werden vervolgd 
voor tenlasteleggingen die dateren van 2008 tot 2011. 
Daardoor is uiteraard niet uitgesloten dat soortgelijke 
feiten zich al vóór 2008 hebben afgespeeld. Verschillende 
slachtoffers, Payoke en Myria stelden zich burgerlijke 
partij. 

Na de afwijzing van het cassatieverzoek van een beklaagde 
rondde men de hele procesgang pas af in mei 2019. 
Verschillende beklaagden werden in eerste aanleg 
schuldig bevonden en veroordeeld, maar het hof van 
beroep besloot dat de redelijke termijn overschreden 
was met als gevolg dat de straffen herleid werden tot 
gevangenisstraffen met uitstel en tot geldboetes met 
gedeeltelijk uitstel. Bovendien verkregen twee beklaagden 
de vrijspraak. De verbeurdverklaarde som bedroeg 
12.396,69 euro. De slachtoffers kregen morele en materiële 
schadevergoedingen. Payoke en Myria ontvingen elk één 
euro schadevergoeding.

De beklaagden zetten via vennootschappen een 
juridische constructie met frauduleuze detacheringen 
op om buitenlandse arbeiders aan Belgische klanten te 
leveren. De slachtoffers werkten voor (deels) in het zwart 
betaalde lonen die ver onder het Belgische minimumloon 
lagen en de arbeid ging soms zelfs gepaard met ernstige 
aantastingen van de menselijke waardigheid. 

1�2�1� | Structuur netwerk

a) Structuur 

De Belgische hoofdbeklaagde was zaakvoerder van 
de pallettenfirma. Hij had een juridische constructie 
opgezet en in Bulgarije een postbusbedrijf zonder 
substantiële activiteiten opgericht. Zo detacheerde hij 
onrechtmatig Poolse en Bulgaarse arbeiders naar België. 
Daarnaast werkte hij samen met Poolse en Roemeense 
onderaannemers die hem goedkope arbeidskrachten 
leverden. Die onderaannemers werden daarvoor ook 
veroordeeld als zijn medebeklaagden. 

De Poolse medebeklaagde was één van de 
onderaannemers die aan de Belgische hoofdbeklaagde 
goedkope arbeidskrachten leverden. 

125 Myria, Jaarverslag Mensenhandel en mensenmokkel 2017, Online, pp. 
116-117: Corr. Antwerpen, afdeling Turnhout, 18 januari 2017, k. TC1; 
Myria, Jaarverslag Mensenhandel en mensensmokkel 2019, Slagkracht 
voor slachtoffers, pp. 125-126: HvB Antwerpen, 24 januari 2019, k. 6C. 
Deze beslissingen zijn beschikbaar op de website van Myria: www.myria.
be.

Eén van de daders was aanvankelijk een slachtoffer126. 
Hij reageerde initieel op een krantenadvertentie waarin 
werk werd aangeboden in een pallettenfabriek in België. 
Hoe meer palletten er hersteld werden, hoe meer 
hij zou verdienen. In het begin werkte hij mee aan de 
productie, maar later werd hij opzichter voor de Poolse 
hoofdbeklaagde. Hij haalde de nieuwe werknemers op 
aan het busstation en bracht hen naar de woning waar ze 
verbleven tijdens hun tewerkstelling. Daar vernamen zij de 
regels inzake woonstvergoeding en betaling van het loon, 
waarna hij de werknemers naar de pallettenfabriek bracht. 
Ter plaatse stond hij in voor de controle van de palletten, 
de verdeling van het werk, het opvolgen en noteren van 
zowel de gepresteerde uren als het aantal herstelde 
palletten per werknemer. In geval van ziekte dienden de 
arbeiders hem te verwittigen. Hij besliste over het ontslag 
van een werknemer en gaf de productiecijfers door aan de 
Poolse medebeklaagde, die de lonen berekende. 

b) Modus operandi 

De arbeiders, die in Bulgarije gerekruteerd werden via 
een internetadvertentie, kregen een promotiefilm te zien 
waarin de arbeids- en verblijfsomstandigheden in België 
mooier werden voorgesteld dan ze in werkelijkheid waren. 
De detacheringsfirma regelde het vervoer en de reis, maar 
vorderde de kosten terug via het loon van de buitenlandse 
arbeiders.

In België werkten ze voor de Belgische zaakvoerder die in 
opdracht van andere ondernemingen palletten herstelde. 

De loonvoorwaarden strookten helemaal niet met wat 
hun was voorgespiegeld en beloofd in Bulgarije. De Poolse 
zaakvoerder hield soms volledig of gedeeltelijk het geld 
achter om de buitenlandse arbeiders aan zich te binden: 
werken of geen resterend loon. Hij maakte ook gebruik 
van niet-correcte bankrekeningnummers om aan te tonen 
dat de lonen van de buitenlandse arbeiders gestort waren, 
met veel klachten tot gevolg. 

De werkuren zoals die in Bulgarije voorgesteld werden 
verschilden van de gepresteerde werkuren in België. In 
plaats van acht uur bleek het meermaals te gaan om 
werkdagen van tien à twaalf uur per dag plus weekendwerk. 

De Belgische zaakvoerder werkte ook samen met een 
andere onderaannemer die op grote schaal Roemeense 
arbeiders naar België haalde via zijn Roemeense firma. 
Hij trad altijd op als tussenpersoon bij de tewerkstelling 

126 De rechtbank veroordeelde hem als dader ten aanzien van de andere 
slachtoffers en erkende hem daarnaast ook als slachtoffer van 
mensenhandel ten aanzien van de andere beklaagden. 

http://www.myria.be
http://www.myria.be
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van de gedetacheerde Roemeense arbeiders. Deze 
onderaannemer bood ook aan andere bedrijven in België 
arbeiders aan. 

1�2�2� | Opstart van het onderzoek/
aanvankelijk PV 

De zaak kwam op 29 januari 2009 aan het licht na de 
natuurlijke dood van een Poolse onderdaan die werkzaam 
was als pallettenmaker/-hersteller bij de Belgische 
hoofdbeklaagde. Het slachtoffer stierf aan een ernstige 
vorm van suikerziekte waarvoor hij zich in december 
2008 diende aan te bieden in een ziekenhuis in Polen. 
Hij raakte daar nooit, aangezien hij geen geld had om de 
reis te bekostigen noch voor de aankoop van de nodige 
levensmiddelen. Op het moment van zijn overlijden 
diende de beklaagde hem nog minstens 6.000 euro te 
betalen.

De namen van de Belgische hoofdbeklaagde en van de 
Poolse beklaagde verschenen al in een proces-verbaal van 
de lokale politie van Ninove in november 2006, toen twee 
Poolse arbeiders naar huis terugkeerden en verklaringen 
aflegden. 

Vier Bulgaren hadden zich in gebrekkig Duits bij de 
lokale politie aangeboden om een klacht neer te leggen 
tegen hun werkgever. Deze laatste had hen misleid en 
hield een groot deel van hun loon achter. Zij hadden 
bovendien een handgeschreven brief bij waarin ze hulp 
vroegen en stelden slachtoffers te zijn van mensenhandel. 
Elf personen ondertekenden de brief met naam en 
toenaam. Ze woonden in erbarmelijke omstandigheden 
en werden opgehaald door een persoon die hen naar 
de pallettenfabriek van de Belgische hoofdbeklaagde 
bracht. Ze werkten twaalf uur per dag, voor 3 euro per 
uur. Bovendien hield de zaakvoerder 215 euro per maand 
in op het loon voor hun verblijf. 

De lokale politie nam contact op met de arbeidsinspectie 
(dienst Toezicht op de Sociale Wetten van de FOD 
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg) en deed 
navraag of één van de personen die een klacht hadden 
ingediend door de firma aangemeld was bij Dimona127, wat 
niet het geval bleek te zijn. Daarop contacteerde de lokale 
politie de cel mensenhandel van de Federale Gerechtelijke 
Politie (FGP) om het onderzoek voort te voeren alsook 

127 Dimona (de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling) is een elektronisch 
bericht waarmee de werkgever de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid op 
de hoogte brengt dat hij een werknemer aanwerft of dat een werknemer 
zijn onderneming verlaat. 

de referentiemagistraat voor mensenhandel. Daarnaast 
vorderde ze een Bulgaarse tolk voor het latere verhoor van 
de slachtoffers. Aan de hand van de lijst aan de achterzijde 
van het geschreven briefje slaagde de lokale politie erin de 
identiteit van nog enkele andere personen te achterhalen 
die het mee hadden ondertekend en contacteerde hen. 

1�2�3� | Gerechtelijk onderzoek

In februari 2009 vorderde het Openbaar Ministerie een 
onderzoeksrechter en werden er huiszoekingen en 
arrestaties verricht. 

Op basis van de klacht en de ondervraging van de vier 
Bulgaarse arbeiders die zich hadden aangemeld bij 
de lokale politie, trof men tijdens een controle op de 
site van het pallettenbedrijf nog vijf andere Bulgaarse 
werknemers aan. Ze hadden allen loon tegoed, maar 
wensten oorspronkelijk geen klacht neer te leggen. 
Er werd een huiszoekingsbevel uitgevaardigd voor de 
verblijfplaats van de buitenlandse arbeiders. Ook daar 
trof men vijf Bulgaarse arbeiders aan die staakten wegens 
niet-betaling van de lonen en bereid waren om een klacht 
neer te leggen. 

a) Financieel aspect 

Volgens de politie-inspecteurs investeerde de Belgische 
zaakvoerder de criminele opbrengsten zowel in vastgoed 
als in andere luxegoederen. De hoofdbeklaagde beschikte, 
bovenop de door hem verhuurde panden, over een loft 
en een in Nederland geregistreerde boot. Cashgelden gaf 
hij regelmatig bij zijn ouders in bewaring. 

De Poolse onderaannemer weigerde zijn medewerking 
aan het onderzoek, omdat hem in ruil voor zijn stilzwijgen 
door de Belgische hoofdbeklaagde een geldsom beloofd 
was. 

De Poolse onderaannemer investeerde de criminele 
opbrengsten dan weer in reizen naar mondaine skioorden 
in Zwitserland en Frankrijk en in voorwerpen zoals 
vliegsimulatoren. 

b) Internationale samenwerking 

Enkele Poolse arbeiders hadden op 17 februari 2010 via de 
ambassade van Polen in Bulgarije een klacht neergelegd 
tegen hun werkgever, de detacheringsfirma. Ze verzochten 
om een onderzoek te voeren naar de praktijken van deze 
firma in België. De Poolse ambassade vroeg uitleg over 
de Poolse arbeiders aan het Bulgaarse ministerie van 
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Tewerkstelling en Sociaal Beleid. Daarnaast werd gevraagd 
om in België het onderzoek voort te zetten. 

Een groep Bulgaren die als gedetacheerden werkten voor 
de Poolse onderaannemer legde eveneens een klacht neer 
bij de ambassade van Bulgarije in Brussel op 26 februari 
2010. De klacht betrof het niet-betalen van de verschuldigde 
lonen en de ongezonde huisvestingsomstandigheden. Er 
werd meer informatie gevraagd met betrekking tot de 
klacht, maar de antwoorden hadden maar gedeeltelijk 
betrekking op de vragen. Eén van de Bulgaarse slachtoffers 
verklaarde wel dat na de klacht bij de ambassade de Poolse 
onderaannemer plots de lonen van de Bulgaren uitbetaalde, 
waarna de meesten naar hun thuisland vertrokken.

Het onderzoek van de arbeidsinspectie in Bulgarije en 
de vaststellingen in België maakten het duidelijk dat 
deze firma een postbusbedrijf was zonder substantiële 
activiteiten. Dat had tot gevolg dat de FOD Sociale 
Zekerheid de intrekking had gevraagd van alle E101-
documenten128 op naam van de vermelde firma in 
Bulgarije.

Het Bulgaarse National Revenue Agency vond, bij nazicht 
bij de bevoegde Bulgaarse instanties, geen registraties terug 
op de namen van de Bulgaarse en Poolse arbeiders. De 
Bulgaarse firma had met andere woorden gebruikgemaakt 
van valse documenten waardoor de gemelde arbeiders in 
de uitzendstaat niet sociaal verzekerd waren. 

c) Internetonderzoek: mailverkeer

Uit mailverkeer bleek dat zowel de Belgische zaakvoerder 
als de Poolse onderaannemer wist dat er sprake was 
van ernstige misbruiken ten aanzien van de Bulgaarse 
arbeiders betreffende het niet-betalen van hun lonen 
alsook betreffende de huisvesting en het innen van 
huishuur. 

Uit een andere mail bleek dat de Poolse onderaannemer 
en zijn vrouw op de hoogte waren van de constructie. De 
Belgische hoofdbeklaagde verzocht deze laatsten namelijk 
om cash geld af te halen in het bankkantoor.

1�2�4� | Slachtofferanalyse129

De Bulgaarse slachtoffers waren in de meerderheid, maar 
er waren ook een aantal Roemeense en Poolse slachtoffers. 

128 Bewijsmiddel van onderwerping aan de sociale zekerheid in de lidstaat 
waaruit men gedetacheerd wordt, ondertussen vervangen door A1-
documenten.

129 Myria, Jaarverslag Mensenhandel en mensensmokkel 2019, Slagkracht 
voor slachtoffers, pp. 77-80. 

a) Slachtofferstatuut

De slachtoffers werden op basis van de meertalige 
slachtofferbrochure geïnformeerd over het slachtoffer-
statuut mensenhandel, waarin ze interesse toonden. 
Twaalf slachtoffers wilden meewerken door een klacht 
neer te leggen voor mensenhandel en wensten te worden 
doorverwezen naar de gespecialiseerde slachtoffercentra. 

Verschillende Bulgaarse slachtoffers wensten zo snel 
mogelijk terug te keren naar hun herkomstland. Zij 
hadden geen nood aan juridische begeleiding maar 
beseften onvoldoende dat ze zo hun kansen op een 
financiële compensatie verkleinden. Ze ontvingen 
eveneens informatie op basis van de meertalige slacht-
offerbrochure maar wensten geen beroep te doen op het 
slachtofferstatuut. 

De cel mensenhandel van de FGP was op het moment van 
de aangifte wegens andere prioriteiten niet in staat om de 
slachtoffers te verhoren en bracht de referentiemagistraat 
mensenhandel en de gespecialiseerde centra daarvan op 
de hoogte. 

Wegens een gebrek aan capaciteit konden de 
gespecialiseerde centra op dat ogenblik tijdelijk geen 
residentiële opvang bieden. Het OCMW ving alle 
betrokken Bulgaarse arbeiders op vrijwillige basis op in 
een vakantiepark.

Een week later konden twee van de drie gespecialiseerde 
centra de slachtoffers opvangen. Payoke nam acht 
slachtoffers op, Sürya de vier andere slachtoffers. Ze 
hadden de contacten met de firma verbroken en waren 
bereid de verplichte begeleiding bij de gespecialiseerde 
opvangcentra te volgen. 

De slachtofferverhoren vonden plaats in de gebouwen 
van de gespecialiseerde centra, een omgeving die de 
slachtoffers het nodige vertrouwen inboezemde. Een 
medewerker van de gespecialiseerde centra mocht de 
slachtoffers bijstaan tijdens hun verhoor. 

Verschillende slachtoffers die in het statuut zaten wensten 
na een tijdje ook naar hun familie in thuisland Bulgarije 
terug te keren. De gespecialiseerde centra informeerden 
de politie en de referentiemagistraat schriftelijk over de 
stopzetting van hun begeleiding omwille van de terugkeer 
van de slachtoffers naar Bulgarije. Uit de bijkomende 
interviews met Myria bleek dat de centra de slachtoffers 
voor hun vertrek nog wel in contact hadden gebracht met 
een pro-Deoadvocaat zodat ze de mogelijkheid hadden 
om zich in de latere procedure te laten vertegenwoordigen. 
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Bijna tien jaar later waren verschillende slachtoffers dan 
ook burgerlijke partij tijdens het proces. 

b) Slachtofferverklaringen

De slachtoffers spraken in hun klacht over de erbarmelijke 
omstandigheden waarin zij waren gehuisvest. Ze sliepen 
op de grond en er was maar één badkamer met toilet voor 
twaalf mensen. Ook was er maar één keukenruimte. De 
zaakvoerder hield 215 euro per maand af van hun loon 
voor hun verblijf, wat al dan niet vooraf vermeld was. De 
zaakvoerder zelf huurde het pand voor 1.000 euro per 
maand van zijn Belgische opdrachtgever. De bezetting 
was afhankelijk van de periode, maar bij een maximaal 
vernoemde bezetting van vijftien personen puurde hij er 
maandelijks 2.225 euro winst uit. 

Wat de verloning betrof, gebeurde de betaling per pallet, 
terwijl in Bulgarije een uurloon van 7 euro werd beloofd. 
Bij ziekte ontvingen de Bulgaarse werknemers geen loon. 
De lonen werden soms niet, soms gedeeltelijk betaald. De 
uitbetaalde lonen in de periode van november 2009 tot 
februari 2010 stonden niet in verhouding tot de inkomsten 
die de betrokken firma genereerde in diezelfde periode. 
De bewering van de Poolse beklaagde dat hij niet over 
voldoende middelen beschikte om de arbeiders uit te 
betalen hield derhalve geen steek. 

Naast de erbarmelijke huisvesting waren ook de 
werkomstandigheden bijzonder slecht. De buitenlandse 
arbeiders werkten lange dagen en dat meestal zes dagen 
per week, zonder extra vergoedingen. Er werd in extreem 
lage temperaturen gewerkt in onverwarmde lokalen. In 
de beloofde veiligheidskledij werd niet voorzien. Uit 
onderzoek is gebleken dat de buitenlandse arbeiders in 
Bulgarije geen sociale verzekering noch ziekteverzekering 
hadden en dat hun lonen niet werden aangegeven aan het 
Bulgaarse ministerie van Werk. 

c) Empowerment 

Twee Bulgaarse slachtoffers die in België een klacht 
hadden ingediend bij de lokale politie namen initiatieven 
om andere potentiële arbeiders te sensibiliseren rond de 
misleidende beloftes en misbruiken van de betrokken 
pallettenfirma en onderaannemers. 

Eén van de Bulgaarse slachtoffers had een website 
gecreëerd waarop hij Bulgaarse arbeiders waarschuwde 
voor de praktijken van de firma. Volgens verschillende 
slachtofferverklaringen ontwikkelde de andere Bulgaar die 
een klacht had ingediend een website om alle bedrogen 
arbeiders te verenigen.

2. Mensensmokkel

Dossier: Syrisch smokkelnetwerk met 
vliegtuigreizen naar Schengenlanden

Inleiding

In dit dossier smokkelde een Syrisch netwerk in 2014 en 2015 
Syrische slachtoffers met valse lookalikedocumenten130 
via vliegtuigreizen naar verschillende Europese landen, 
waaronder België, Duitsland, Frankrijk, Nederland en 
Zweden. Het Verenigd Koninkrijk behoorde niet tot de 
eindbestemmingen.

Verschillende beklaagden werden door de Gentse 
correctionele rechtbank veroordeeld voor mensen-
smokkel en criminele organisatie.131 Een Syrische 
ambassademedewerker in Parijs die tijdelijk diplomatieke 
onschendbaarheid genoot werd vrijgesproken wegens 
gebrek aan bewijzen (zie Internationale samenwerking).

2.1. | Structuur netwerk

Het smokkelnetwerk opereerde internationaal en 
smokkelde vanuit Turkije en Griekenland de Syrische 
slachtoffers met vliegtuigreizen via Parijs en Brussel naar 
Europese bestemmingen. Hierbij werden valse Belgische, 
Franse, Hongaarse en Zweedse identiteitsdocumenten 
gebruikt. De organisatie bezat safehouses in Athene, 
op Kreta, in Parijs en in Gent. Het smokkelnetwerk 
werkte samen met andere smokkelnetwerken. De 
telefoonnummers van het netwerk doken structureel op 
in twee Hongaarse, een Duits en een Fins smokkeldossier.

De smokkelslachtoffers waren afkomstig uit dezelfde 
regio in Syrië. Een beklaagde was verantwoordelijk voor 
de rekrutering van de slachtoffers in Latakia (Syrië), een 
stadje gelegen aan de Middellandse Zee in de omgeving 
van de Turks-Syrische grens. 

Vóór hun vertrek kregen de smokkelslachtoffers van de 
smokkelaars de opdracht om hun identiteitsdocumenten 
via DHL naar een medebeklaagde in België te verzenden. 
Deze medebeklaagde is de broer van de ronselaar in Syrië. 

130 Het lookalikesysteem bestaat erin een identiteitsdocument te gebruiken 
van iemand op wie men sterk lijkt.

131 Corr. Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, 16 oktober 2017, G28m kamer. 
Het dossier is definitief afgesloten. Myria, Jaarverslag Mensenhandel en 
mensensmokkel 2018, Minderjarig, in hoogste nood, pp. 130-131.
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Bij aankomst kregen ze hun echte identiteitsdocumenten 
terug waarmee ze dan in hun bestemmingsland asiel 
konden aanvragen.

De smokkelslachtoffers regelden bij vertrek zelf hun reis 
van Latakia naar Turkije of werden met de boot naar 
Mersin (Turkije) overgebracht. In Turkije verbleven ze 
op eigen kosten in hotels in afwachting van hun overtocht 
naar het Schengengrondgebied. Sommige slachtoffers 
werden naar de luchthaven van Istanbul gebracht en 
vlogen met lookalikedocumenten naar Brussel. Maar de 
meeste smokkelslachtoffers werden in Bodrum (Turkije) 
met de ferry of met rubberbootjes naar het eiland Kos 
(Griekenland) gebracht en van daaruit naar de luchthaven 
van Kreta of Athene vervoerd. Hier namen ze eveneens 
met lookalikedocumenten de vlucht naar de luchthaven 
van Parijs of die van Brussel, waar ze naar hun bestemming 
gebracht werden of verder vlogen naar Zweden.

2.2. | Opstart van het onderzoek 

De politie had informatie ingewonnen waaruit bleek 
dat de hoofdbeklaagde samen met zijn broer vanuit 
Syrië een internationale smokkelroute had opgezet 
waarin de luchthaven van Zaventem een rol speelde. 
Daarnaast stond de hoofdbeklaagde bij de politie 
bekend voor zijn contacten met Syriëstrijders, zodat zijn 
activiteiten onmiddellijk werden opgemerkt. Verder had 
de hoofdbeklaagde ook contacten met drugshandelaars, 
rondtrekkende daderbendes en het Hongaarse 
prostitutiemilieu. 

De witwascel CFI (Cel voor Financiële Informatie-
verwerking) had ook al meldingen verzonden naar 
het parket over verdachte geldtransacties van de 
hoofdbeklaagde naar Syrië.

Op basis daarvan startte het parket een telefonie-
onderzoek naar de telefonische contacten en 
een onderzoek naar de geldtransfers waaruit de 
betrokkenheid bij smokkelactiviteiten bleek. Daarop 
werd een onderzoeksrechter aangesteld om verdere 
onderzoeksdaden te kunnen stellen. 

2.3. | Gerechtelijk onderzoek

In het verdere onderzoek met huiszoekingen, 
chatgesprekken en analyses van smartphones en 

computers bleek dat er aan de hoofdbeklaagde sommen 
werden betaald om naar België gesmokkeld te worden 
(gemiddeld tussen de 4.000 en de 4.500 euro). 

Na onderzoek van de verschillende gegevens in de 
smartphones konden heel wat personen worden 
geïdentificeerd, die aan de hand van bepaalde gesprekken 
werden gelinkt aan de feiten van mensensmokkel.

2�3�1� | Sociale media

Justitie en politie gebruikten sociale media als 
onderzoeksinstrumenten om bewijsmateriaal van de 
mensensmokkel te verzamelen en de smokkelaars te 
identificeren.

Bij een uitlezing van de smartphone van de 
hoofdbeklaagde werden er met de Viber-applicatie heel 
wat chatgesprekken over smokkelactiviteiten en foto’s 
van identiteitsdocumenten en pasfoto’s (portretfoto’s) 
gevonden. Uit de chatgesprekken bleek dat de smokkelaars 
vroegen of “de foto’s gelijkend genoeg waren” en dat 
ze daarbij codetaal gebruikten. De hoofdbeklaagde 
informeerde zelfs bij een andere smokkelaar “of hij 
iemand had die op een jongen leek van wie hij foto’s 
had doorgestuurd”. Er werden tussen de smokkelaars 
eveneens gesprekken gevoerd over de bedragen die 
werden gevraagd.

De speurders konden door het analyseren van een 
Facebookaccount met openbronnenonderzoek een 
medebeklaagde in Kreta identificeren. Uit het dossier bleek 
dat de hoofdbeklaagde een belangrijk smokkelcontact 
had in Kreta dat daar hun safehouse beheerde. Door de 
analyse van de vriendenlijst van de Facebookaccount 
van de hoofdbeklaagde kon de politie de betrokkene 
identificeren die daar geafficheerd stond als de manager 
van een autobedrijf.

Daarnaast konden de speurders via Facebookonderzoeken 
een gezin met kleine kinderen als smokkelslachtoffers 
identificeren en opsporen in Zweden, waar ze later konden 
worden verhoord. Bij de uitlezing van de smartphone 
van de hoofdbeklaagde werden foto’s teruggevonden 
van vier originele paspoorten van een Syrisch gezin 
met twee jonge kinderen van twee en zes jaar die via 
Viber en WhatsApp werden ontvangen. Er konden 
berichten met smokkelbedragen over dat gezin worden 
teruggevonden. Uiteindelijk werd alleen de vader van het 
gezin gesmokkeld van wie in de smartphone ook een valse 
Franse identiteitskaart gevonden werd. Aan de hand van 
opzoekingen binnen open internetbronnen kon de politie 
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de Facebookpagina van de Syrische vrouw opsporen, 
waaruit bleek dat het gezin in Zweden (Stockholm) 
verbleef. Op de vriendenlijst stonden verschillende 
personen met dezelfde familienaam als de slachtoffers. 
Verschillende foto’s op de Facebookpagina stemden qua 
uiterlijke kenmerken volledig overeen met de foto’s op 
de Syrische paspoorten. Na een bevraging van de Dienst 
Vreemdelingenzaken bleek dat Zweden aan de vader 
van het gezin in maart 2015 subsidiaire bescherming 
verleend had en dat zijn familie nadien op basis van 
gezinshereniging naar Zweden overgekomen was.

2�3�2� | Internationale samenwerking

De onderzoeksrechter heeft internationale rechts-
hulpverzoeken verstuurd naar Frankrijk, Griekenland 
en Zweden. 

Het Franse luik van het onderzoek over de rol van een 
Syrische ambassademedewerker in hun ambassade 
in Parijs moest omwille van procedureredenen uit het 
dossier worden verwijderd. De Franse autoriteiten hadden 
deze onderzoeken verricht op het moment dat deze 
ambassademedewerker diplomatiek onschendbaar was. 

In Griekenland werd op basis van huiszoekingen en 
verhoren meer bewijsmateriaal gevonden rond de rol 
van de beheerder van het safehouse in Kreta, die manager 
was van een autobedrijf. 

In Zweden konden de via Facebook opgespoorde ouders 
van het gezin worden verhoord (zie Sociale media). De 
vader bevestigde dat hij door de hoofdbeklaagde in de 
luchthaven van Parijs opgehaald werd en door hem 
overgebracht werd naar Gent, waar hij verbleef in de 
woning van een andere beklaagde. Het probleem was 
wel dat de originele stukken van de rogatoire commissie 
niet vertaald waren en hiervan alleen een beknopte 
samenvatting beschikbaar was. De slachtofferverklaringen 
van de ouders konden dus niet worden gelezen.

2.4. | Slachtofferanalyse

Op basis van de chatgesprekken konden de speurders 
vaststellen dat er minstens 291 smokkelslachtoffers, 
onder wie ook kinderen met hun ouders, in dit dossier 
teruggevonden werden. De meesten konden niet worden 
geïdentificeerd. 

De Syrische smokkelslachtoffers vroegen asiel aan in de 
bestemmingslanden Duitsland, Zweden en België. Ze 
waren niet geïnteresseerd in het smokkelstatuut in België. 
Sommigen waren kennissen van de smokkelaars. Maar 
enkele smokkelslachtoffers waren bereid om belastende 
verklaringen af te leggen tegen de smokkelaars.

2�4�1� | Slachtofferverklaringen: 
bedreigingen

Sommige smokkelslachtoffers waren bang en legden 
daarover verklaringen af.

Slachtoffer X

Een Syrisch smokkelslachtoffer werd samen met de 
hoofdbeklaagde in de luchthaven van Zaventem voor een 
vlucht vanuit Athene gecontroleerd. De politie stelde vast 
dat de Hongaarse documenten van het smokkelslachtoffer 
vals waren. Dezelfde documenten waren ook al opgedoken 
in een Hongaars smokkeldossier waarin Syriërs naar 
Europa gesmokkeld werden.

Het smokkelslachtoffer verklaarde dat hij de 
hoofdbeklaagde had ontmoet bij vrienden in Athene en 
hem 4.000 euro betaalde voor een smokkeltransport naar 
Amsterdam (Nederland) waar zijn familieleden verbleven. 
De hoofdbeklaagde van zijn kant beweerde dat zijn gezel 
een oude vriend was die hij in Kreta ontmoet had en in 
Hongarije woonde. Zij hadden volgens hem samen de 
vlucht van Athene naar Brussel genomen omdat zijn 
vriend voor enkele dagen naar Amsterdam wou gaan. 
De politie stelde vast dat de hoofdbeklaagde in het bezit 
was van 4.340 euro. Tijdens de politiecontrole in Zaventem 
probeerde de hoofdbeklaagde discreet een gesprek te 
voeren met het smokkelslachtoffer. Nadien verklaarde het 
smokkelslachtoffer bij zijn verhoor dat deze hem gevraagd 
had “of hij iets over hem had losgelaten en iets gezegd had 
over het geld”. Na zijn verhoor liet het slachtoffer aan de 
politie weten dat hij schrik had voor represailles en langs 
een discrete weg de luchthaven wenste te verlaten.

Het smokkelslachtoffer is nadien spoorloos verdwenen. 
De speurders hebben hierover later nog navraag 
gedaan bij de migratiediensten. Daaruit bleek dat de 
Dienst Vreemdelingenzaken wel een dossier had van 
de betrokkene over de interceptie in de luchthaven van 
Zaventem, maar ze konden geen asielaanvraag terugvinden 
op de opgegeven identiteiten. Ook in Nederland kon 
op basis van de gebruikte en opgegeven identiteiten 
geen spoor van de betrokkene worden teruggevonden. 
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Verdere opzoekingen via de vingerafdrukken van het 
smokkelslachtoffer in het Eurodac-systeem leverden 
evenmin resultaten op.

Smokkelslachtoffer Y

Een ander Syrisch slachtoffer had ondertussen asiel 
aangevraagd in Duitsland waar zijn familie verbleef. Hij 
legde verklaringen af omdat hij voor zijn betalingen niet de 
afgesproken smokkeldiensten had verkregen en bedreigd 
werd toen hij een deel van zijn geld terugeiste.

Hij verklaarde dat hij vanuit Turkije door de smokkelaars 
naar het safehouse in Kreta gebracht werd met het plan 
om vanuit Athene met valse documenten naar Zaventem 
te vliegen. Maar de hoofdbeklaagde, die ondertussen 
gearresteerd was, liet het smokkelslachtoffer weten dat 
hij hem niet verder kon helpen en dat hij zich vanuit Kreta 
moest zien te redden. 

Enkele maanden later arriveerde het smokkelslachtoffer 
in België en telefoneerde hij naar één van de smokkelaars 
om zijn echte identiteitsdocumenten terug te krijgen die 
hij via DHL had verzonden. Toen hij het geld terugeiste, 
werden hij en zijn familie bedreigd door de smokkelaar.

2�4�2� | Minderjarigen

In de smartphone van de hoofdbeklaagde werden valse 
identiteitsdocumenten teruggevonden van gezinnen met 
kinderen (zie Sociale media). Volgens de chatberichten 
stuurde één van de smokkelaars foto’s van een gezin naar 
de hoofdbeklaagde. Op één van de foto’s stonden drie 
jonge kinderen onder de leeftijd van twaalf jaar. Op de 
andere foto’s stonden de ouders. De smokkelaar liet aan 
de hoofdbeklaagde weten dat ze geen papieren hadden 
en in Turkije verbleven. Hierover werden dan afspraken 
gemaakt, bijvoorbeeld rond de smokkelprijzen. Dit was 
een van de voorbeelden dat het smokkelnetwerk ook 
gezinnen met kinderen smokkelde.
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