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Inleiding

Deze bijdrage betreft de RSZ-inspectiediensten 
(Themadirectie mensenhandel en ECOSOC-teams).

Buiten de louter statistische gegevens volgt hier ook 
kwalitatieve informatie over de onderzoeken van de 
ECOSOC-teams van de RSZ-inspectiedienst in 2020. 

De gegevens in deze bijdrage zijn afkomstig van twee 
bronnen: 

1. Het interne dossierbeheersysteem, waaruit de gegevens 
zijn opgevraagd van de in 2020 afgesloten dossiers. 
In die gegevens is er sprake van 156 vermoedelijke 
slachtoffers.

2. De analyse van de checklists die de sociaal inspecteurs 
in 2020 hebben opgesteld overeenkomstig hoofdstuk 
VIII van de gemeenschappelijke omzendbrief van 
de minister van Justitie, de minister van Werk, de 
minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, de 
staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude 
en het College van procureurs-generaal inzake 
het opsporings- en vervolgingsbeleid betreffende 
mensenhandel (COL 01/2015). De RSZ-inspecteurs 
stellen zo snel mogelijk een dergelijke checklist op 
na een vaststelling waarbij er voldoende duidelijke 
indicaties zijn dat het om een potentiële situatie 
van mensenhandel gaat. In 2020 werden er 134 van 
die checklists opgesteld, wat impliceert dat er 134 
vermoedelijke slachtoffers werden aangetroffen. 
Het verschil met de 156 vermoedelijke slachtoffers 
uit het Pegasis-beheersysteem en I2020 komt voort 
uit het feit dat de checklists worden opgesteld zodra 
er voldoende indicaties zijn voor economische 

uitbuiting, ongeacht de status van het onderzoek 
(op het ogenblik dat het wordt geopend, tijdens of 
aan het eind van het onderzoek), terwijl de cijfers 
uit onze dossierbeheersystemen betrekking hebben 
op onderzoeken die in 2020 zijn afgesloten maar 
lang vóór 2020 zijn geopend (meestal tussen 2018 en 
2020). Daarom zijn de gegevens met betrekking tot de 
checklist het meest representatief voor het jaar 2020.

3. De Themadirectie mensenhandel bezorgt de Dienst 
voor het Strafrechtelijk beleid van de Federale 
Overheidsdienst Justitie jaarlijks een specifiek 
analyserapport op basis van deze checklists.

Een andere bron van kwalitatieve informatie is de 
informatie over de onderzoeken naar mensenhandel die 
door de ECOSOC-teamchefs wordt uitgewisseld.

1�  Statistieken over processen-verbaal en 
strafrapporten (Pegasis & I2020)192

Sinds maart 2020 zijn de ECOSOC-onderzoeken van 
de RSZ-inspectiediensten onderdeel van een nieuw 
dossierbeheersysteem: I2020. De statistieken over 
in 2020 afgesloten onderzoeken (onderzoeken 
die in 2020 of daarvóór zijn geopend) komen dus uit 
het vroegere dossierbeheersysteem (Pegasis) en het 
nieuwe (I2020). Aangezien de functionaliteiten van deze 
beheersinstrumenten niet dezelfde zijn, moesten de 
ruwe cijfers manueel worden “herwerkt” en was het niet 
gemakkelijk om statistieken op te stellen, zoals dat de 
afgelopen jaren gebeurde: 

	■ In 2020 heeft de RSZ 100 processen-verbaal en/
of strafrapporten (156 vermoedelijke slachtoffers) 
inzake mensenhandel (art. 433quinquies van 
het Strafwetboek) opgesteld. Na onderzoeken in 
samenwerking met andere inspectie- of politiediensten 
gebeurt het bovendien dat een andere dienst (meestal 
de politie) het proces-verbaal of het strafrapport inzake 
mensenhandel opstelt. Concreet zijn dertien rapporten 
of processen-verbaal door andere diensten opgesteld 
in het kader van een samenwerking met de RSZ.

192 Deze statistieken zijn gebaseerd op afgesloten onderzoeken.
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Provinciale directies
PV’s/SR’en 

opgesteld door 
de RSZ

PV’s/SR’en 
opgesteld door 

een andere 
dienst193 

West-Vlaanderen 3 5

Oost-Vlaanderen 8 5

Antwerpen 11 0

Limburg 0 0

Henegouwen 6 0

Namen-Luxemburg 14 0

Luik 11 1

Vlaams-Brabant 6 2

Brussel 40 0

Waals-Brabant 1 0

TOTAAL 100 13

	■ De RSZ-inspectie heeft 156 vermoedelijke slachtoffers 
van MH op basis van strafrapporten of processen-
verbaal doorverwezen naar de gerechtelijke 
autoriteiten.

	■ De meest vertegenwoordigde nationaliteiten zijn 
van de volgende landen: Marokko (26), Oekraïne 
(24), Roemenië (10), Slovakije (10) en Vietnam (9). 
Opvallend is daarnaast dat van die 156 vermoedelijke 
slachtoffers er 38 EU-onderdanen waren, onder wie ook 
vijf Belgen. Wat de uitsplitsing naar geslacht betreft, 
waren 17 vermoedelijke slachtoffers vrouwen en 139 
mannen.

	■ De meest vertegenwoordigde activiteitsectoren 
waren de bouw, de horeca en de sector van de 
schoonheidsverzorging (nagelstudio’s en Afrikaanse 
kappers).

2� Analyse van de checklists 

2.1. Inleiding

Rekening houdend met de bepalingen van de COL 01/15 
werd in 2020 een checklist ingevuld zodra er voldoende 
nauwkeurige indicaties waren van een potentiële 
situatie van mensenhandel — en dat ongeacht of het 
onderzoek nog liep dan wel afgesloten was.

In totaal werden er 134 checklists opgesteld (één 
checklist per vermoedelijk slachtoffer; verschillende 
checklists kunnen dus betrekking hebben op dezelfde 
werkgever/uitbuiter). Die zijn als volgt onderverdeeld:

193 In het kader van een onderzoek uitgevoerd in samenwerking met de RSZ.

Provinciale directies

West-Vlaanderen 6

Oost-Vlaanderen 65

Antwerpen 9

Limburg 3

Henegouwen 2

Namen-Luxemburg 13

Luik 8

Vlaams-Brabant 12

Brussel 12

Waals-Brabant 4

TOTAAL 134
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2.2. Geografische spreiding per sector (2020) 
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Slagerij/slachthuis 0

Bakkerij 1 3 4

Carwash en truckwash 1 2 3

Kapsalon en 
schoonheidssalon 1 2 3

Detailhandel 2 1 3

Bouw 2 2 2 1 3 2 1 54 67

Maakindustrie 10 10

Groothandel 6 6

Horeca 2 2 3 3 3 13

Tuinbouw/fruitteelt 1 1

Logistiek 1 1

Manege 1 1 2 4

Schoonmaak 1 1 3 5

Prostitutie 1 4 5

Diverse diensten 1 1

Vervoer 2 1 3

Huishoudelijk werk 2 2 4

Sorteren/recyclage 1 1

Totaal 13 12 8 2 3 4 12 9 65 6 134

2.3. Verdeling volgens 
leeftijd, geslacht en 
nationaliteit van 
de vermoedelijke 
slachtoffers 2020

Nationaliteit

M
an

ne
n

Vr
ou

w
en

Afghanistan 1 0

Algerije 2 0

Angola 1 0

Wit-Rusland 1 0

België 0 0

Brazilië 3 3

Bulgarije 7 1

Burkina Faso 4 0

Kameroen 1 0

China 1 1

Egypte 4 0

Spanje 1 2

Frankrijk 0 1

Guinee-Bissau 6 0

India 7 0

Mali 2 0

Marokko 9 1

Oezbekistan 5 0

Pakistan 3 1

Portugal 10 1

Dominicaanse 
Republiek 0 1

Roemenië 6 3

Senegal 3 0

Slovakije 10 0

Syrië 1 0

Tunesië 1 0

Turkije 3 0

Oekraïne 23 0

Venezuela 1 0

Vietnam 3 0

TOTAAL 119 15

Leeftijd Mannen Vrouwen

Minderjarigen (-18 jaar) 0 1

Tussen 18 en 30 jaar 37 3

Tussen 30 en 40 jaar 40 2

Tussen 40 en 50 jaar 29 8

Ouder dan 50 13 1

TOTAAL 119 15
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Uit een snelle analyse van de tabel kan worden afgeleid 
dat het bij 89% van de vermoedelijke slachtoffers van 
economische uitbuiting om mannen gaat (119/134). Wat 
de leeftijd betreft, is 30% van de vermoedelijke slachtoffers 
tussen achttien en dertig jaar oud, 31% tussen dertig en 
veertig jaar oud, en 28% tussen veertig en vijftig jaar oud. De 
twee oudste mannelijke vermoedelijke slachtoffers zijn 63 
jaar, het oudste vrouwelijke vermoedelijke slachtoffer is 55 
jaar. Opvallend is dat de vrouwen voornamelijk actief zijn 
in de prostitutie (massagesalon), de schoonmaaksector 
en het huishoudelijk werk. De (Roemeense) minderjarige 
die werd uitgebuit was aan de slag bij een particulier om 
er huishoudelijk werk te verrichten. Op het moment van 
de controle was zij dertien jaar oud.

Wat de nationaliteit van de slachtoffers betreft, zijn er 92 
van de 134 afkomstig uit derde landen (buiten de EU). 
Onder de 42 EU-onderdanen waren er elf Portugezen, 
tien Slovaken, negen Roemenen, acht Bulgaren, drie 
Spanjaarden en één Fransman. In 2020 waren er geen 
Belgen.

2.4. Omstandigheden waarin de mensenhandel 
zich voordeed en verzwarende omstandigheden

Bijlage 5 van de COL 01/2015 bevat verschillende 
indicatoren van mensenhandel onder het punt 
“omstandigheden”. Na een analyse van de in 2020 
ontvangen checklists kan het volgende worden vastgesteld:

Identiteitsdocumenten

Meer dan de helft van de onderdanen van derde landen 
(ongeveer 60%) verbleef illegaal op het Belgische 
grondgebied. Ofwel hadden ze geen identiteits- of 
reisdocumenten, ofwel hadden ze hun nationale 
paspoort of een tijdelijke verblijfstitel in een EU-land. 
Wat de Europeanen betreft, was ongeveer 15% in België 
gevestigd met een Belgische verblijfstitel of was er een 
procedure opgestart om zich in België te vestigen. De 
anderen waren over het algemeen in het bezit van hun 
nationale identiteitsbewijs.

In ongeveer 10% van de gevallen hadden de vermoedelijke 
slachtoffers geen eigen identiteits- of reisdocumenten, 
soms waren ze in het bezit van kopieën.

Financieel aspect – sociale zekerheid – sociale 
documenten

Qua inkomsten: in bijna alle situaties die zich hebben 
voorgedaan kreeg de betrokkene weinig, heel weinig 
of soms helemaal geen loon. Het beloofde loon was in 

verschillende gevallen overigens niet betaald. Soms 
moest het vermoedelijke slachtoffer een deel van het loon 
afstaan, hetzij zonder reden, hetzij om de ter beschikking 
gestelde woning te betalen of om zijn of haar reis terug 
te betalen.

Eén vermoedelijk slachtoffer verklaarde dat het bijna 4.000 
euro moest terugbetalen, een ander 17.000 euro, nog een 
ander 18.000 euro voor zijn reis naar Europa.

Sommige slachtoffers die al weinig verdienden zagen hun 
vergoeding dalen omwille van de gezondheidscrisis.

Enkele concrete voorbeelden uit 2020 waren de volgende, 
als er al een loon was: 1,00 euro/uur; 3,33 euro/uur; 4 
euro/uur; 4,30 euro/uur; 5,50 euro/uur; 7 euro/uur; 20 
euro/15 uur; 30 euro/17 uur; 300 euro/maand voor 70-
80 uur werk per week; 1.300-1.400 euro/maand voor 80 
uur/week. Sommige slachtoffers werden per klus betaald 
en kregen 1 euro voor het opstapelen van 1,5 kubieke 
meter hout.

Qua sociale zekerheid en sociale documenten: heel 
weinig werknemers waren in Dimona geregistreerd 
(ongeveer 5%); voor bijna de helft van de vermoedelijke 
slachtoffers was een Limosa-aangifte gebeurd, maar in 
het kader van een bewezen of vermoedelijk frauduleuze 
detachering. De anderen waren illegaal tewerkgesteld 
zonder dat enige formaliteit was geregeld op het vlak 
van sociale zekerheid of sociale documenten. Bij 
de buitenlandse werknemers die rechtstreeks voor 
een Belgische werkgever werkten, mochten van de 
derdelanders maar enkelingen in België werken 
(arbeidskaart/single permit).  

Uitbuitingsomstandigheden

De checklist bevat de hieronder opgesomde indicatoren. 
Sommige indicatoren komen vaak terug, zoals de 
erbarmelijke huisvestingsomstandigheden of de danig 
lange werktijden. Details en voorbeelden staan hieronder.

	■ Het slachtoffer beschikt niet over geschikte 
uitrusting/werkkledij

	■ Het slachtoffer werkt in gevaarlijke/ongezonde 
omstandigheden
Indicatoren met betrekking tot bescherming op het 
werk (veiligheid en gezondheid van de werknemers: 
hygiënemaatregelen, kledij en werkplekken, …) zijn 
bij ongeveer 35% van de vermoedelijke slachtoffers 
vastgesteld. 
Specifiek wijzen we op één slachtoffer dat gewond 
werd door een scherpe machine die hij zonder enige 
bescherming moest bedienen. Een ander slachtoffer 
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liep een CO-vergiftiging op, nog een ander ernstige 
brandwonden door een frituurpan.

	■ Het slachtoffer mag geen contact hebben met de 
buitenwereld

	■ De bewegingsvrijheid van het slachtoffer is beperkt
Zo’n 35% van de vermoedelijke slachtoffers die we 
hebben ontmoet had weinig of geen contact met de 
buitenwereld en hun bewegingsvrijheid was beperkt. 

	■ Het slachtoffer is in erbarmelijke omstandigheden 
gehuisvest
In tal van potentiële situaties van MH waren de 
slachtoffers in erbarmelijke en ongezonde woningen 
gehuisvest. Dat was het geval voor een zeventigtal 
personen, of de helft van de vermoedelijke slachtoffers.

	■ Het slachtoffer krijgt geen geneeskundige 
verzorging
Een aantal vermoedelijke slachtoffers kreeg geen 
geneeskundige verzorging. 

	■ Het slachtoffer werkt bijzonder lang
Ruim 75% van de vermoedelijke slachtoffers die we 
hebben ontmoet werkte abnormaal lang. De duur 
van de prestaties was buitensporig en overschreed 
ruimschoots het aantal arbeidsuren dat in België per 
week is toegestaan. Veel mensen moesten 6 of 7 dagen 
per week werken, van 9 tot 17 uur per dag. 

Verzwarende omstandigheden

Bijlage 5 van de COL 01/2015 bevat verschillende 
verzwarende omstandigheden van mensenhandel. 
Meerdere daarvan konden worden vastgesteld in de 
gevallen van 2020:

	■ Wat de situatie van het slachtoffer betreft
Bij de slachtoffers werd een minderjarig Roemeens 
meisje van dertien jaar uitgebuit als huishoudhulp in 
dienst van particulieren.

	■ Inzake de hoedanigheid van de dader 
In de meeste gevallen maakte de dader misbruik van de 
kwetsbare situatie van het slachtoffer, had hij gezag over 
het slachtoffer of maakte hij misbruik van zijn functie.
In geen enkele checklist is er sprake van een 
politieambtenaar in de uitoefening van zijn functie 
als dader. 

	■ Wat de omstandigheden en de gevolgen van de 
mensenhandel betreft
Van de 134 slachtoffers op de checklists van 2020 
verklaarden er 27 dat zij het slachtoffer waren van 
bedreigingen, geweld of dwang vanwege de dader.
De levens van enkele vermoedelijke slachtoffers 
werden in gevaar gebracht. Daarvan raakte er één 
permanent arbeidsongeschikt, een ander gedeeltelijk 
als gevolg van de uitbuiting.
Eén slachtoffer werd zelfs verkracht door de dader.

Opvallend was dat verschillende van de opgespoorde 
vermoedelijke slachtoffers met het coronavirus 
waren besmet en toch moesten blijven werken; de 
quarantaineregels en de sociale afstand werden niet 
gerespecteerd.

In de overgrote meerderheid van de gevallen ging het om 
een gebruikelijke activiteit.

2.5. Doorverwijzing van de slachtoffers naar een 
gespecialiseerd opvangcentrum in 2020

Op basis van de 134 geregistreerde checklists waren 
er in 38 gevallen vermoedelijke slachtoffers die zijn 
opgevangen door een gespecialiseerd opvangcentrum 
(Sürya, Payoke of PAG-ASA). 

Een aantal onder hen verbleef daar al; het onderzoek had 
dan betrekking op het verhoor van die personen en/of op 
grondigere onderzoeken inzake mensenhandel. 

Van die 38 vermoedelijke slachtoffers vond er één 
minderjarige onderdak bij Esperanto.

Opvallend is ook dat onder de vermoedelijke slachtoffers 
van MH bijna alle buitenlandse werknemers die in het 
kader van een bewezen of vermoedelijk frauduleuze 
detachering tewerkgesteld waren niet in contact wensten 
te worden gebracht met een opvangcentrum en zelfs niet 
instemden met een verhoor (om verklaringen af te leggen 
over hun arbeids-, leef- of huisvestingsomstandigheden). 
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De verdeling per provinciale directie ziet er als volgt uit:

Provinciale 
directies

Aantal 
doorverwezen 
vermoedelijke 

slachtoffers

Nationaliteit en geslacht

Namen-
Luxemburg 4

2 Portugal (1M en 1V)
1 Brazilië (V)

1 Venezuela (M)

Brussel 10

3 Marokko (M)
1 Tunesië (M)

1 Roemenië (V)
1 Egypte (M)

1 Mali (M)
2 India (M)

1 Algerije (M)

Luik 8

1 Marokko (M)
2 Vietnam (2M)

1 India (M)
1 Pakistan (M)

1 China (M)
2 Roemenië (1M en 1V)

Henegouwen 2 1 Oekraïne (M)
1 Pakistan (V)

Waals-Brabant 2 1 Marokko (M)
1 Burkina-Faso (M)

Antwerpen 3 2 Brazilië (1M en 1V)
1 Senegal (M)

Vlaams-
Brabant 6

3 India (M)
1 Kameroen (M)

1 Mali (M)
1 Portugal (M) 

Oost-
Vlaanderen 2 1 Algerije (M)

1 Turkije (M)

West-
Vlaanderen 1 1 Marokko (M)

Limburg 0

TOTAAL 38

3� EMPACT Action Days labour exploitation

In september 2020 namen de Belgische diensten van 
de sociale inspectie voor het vijfde jaar op rij deel aan 
de “EMPACT Action Days labour exploitation”, een 
Europees initiatief met steun van Europol dat voordien 
Joint Action Days (JAD) labour exploitation heette. 
Dat EU-initiatief kadert in het Europese EMPACT-
project (European multidisciplinary platform against 
criminal threats — Europees multidisciplinair platform 
tegen criminaliteitsdreiging), waarbij de strijd tegen 
mensenhandel één van de prioriteiten vormt. Het 
EMPACT-project past op zijn beurt in het EU-actieplan 
mensenhandel. 

In de week van 14 tot en met 20 september 2020 werden 
meerdere acties opgezet. 

In verschillende EU-lidstaten hebben de politie en 
de diensten van de sociale inspectie in bepaalde 
risicosectoren controles uitgevoerd om gevallen van 
economische uitbuiting op te sporen.

Bijzondere aandacht ging daarbij naar de impact van de 
COVID-19-pandemie op werknemers die zich sowieso in 
een kwetsbare situatie bevinden.

In België (en ook in Nederland, in Frankrijk, in Duitsland 
en in het Verenigd Koninkrijk) waren verschillende 
acties gericht op de sector van de nagelstudio’s. Bij 
deze controles konden de inspecteurs rekenen op 
ondersteuning van de FOD Volksgezondheid. In één 
zaak werden illegale schoonheidsproducten in beslag 
genomen.

Gezamenlijke controles waren er ook in de land- en 
tuinbouwsector. Daarbij werd eveneens een drone 
ingezet. Op basis van de beelden kon op uitgestrekte 
oppervlaktes zoals boomgaarden bijvoorbeeld precies 
worden bepaald waar de arbeiders waren tewerkgesteld. 
Het gebruik van deze technologie vormt bij dat soort 
controles een absolute meerwaarde.

In totaal werden op 39 werkplekken in heel België 78 
werknemers en 45 zelfstandigen gecontroleerd. De 
werknemers werden grondig verhoord over hun werk- 
en leefomstandigheden en aangezien het vaak om 
buitenlandse werknemers ging, gebeurde dat met de 
hulp van beëdigde tolken. Tien van de 78 gecontroleerde 
werknemers werkten in het zwart en vier van hen hadden 
geen toelating om in België te werken. 

Nog die week werden op dezelfde dag in België, Nederland 
en Frankrijk gelijktijdige controles uitgevoerd in de 
transportsector. 

De actie vond plaats op de “stopplaatsen” van vracht-
wagenchauffeurs van een grote distributieketen in 
België, Nederland en Frankrijk. Bij deze grootscheepse 
actie werd gericht gezocht naar indicaties van mogelijke 
economische uitbuiting van de vrachtwagenchauffeurs 
(arbeids-, leef- en huisvestingsomstandigheden die 
strijdig zijn met de menselijke waardigheid).

De leefomstandigheden op deze locaties moesten 
voldoen aan zowel de sociale wetgeving als de regels 
inzake volksgezondheid. Naleving van deze normen is 
altijd uiterst belangrijk, maar is dat des te meer door de 
COVID-19-gezondheidscrisis.

De ruimtes in het gebouw, dat naast het gecontroleerde 
Belgische distributiecentrum ligt waar de werknemers 
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onder meer toegang hebben tot sanitaire voorzieningen, 
waren te klein voor het grote aantal chauffeurs dat er 
dagelijks halt hield. Ook de algemene hygiëne voldeed 
niet aan de normen.

Een oplegger met container en een met dekzeil 
overdekte oplegger dienden als keuken, eetzaal en 
ontmoetingsruimte voor de chauffeurs.

De arbeidsauditeur werd in kennis gesteld van de 
vaststellingen. De preventieadviseur van de site kreeg 
de opdracht de situatie te regulariseren. Tijdens 
het onderzoek werd ook de betrokkenheid van de 
distributieketen nagegaan. Die gaf uiteindelijk blijk 
van openheid en bereidheid tot samenwerking om de 
vastgestelde disfuncties te verhelpen.

Een ander belangrijk aandachtspunt was de controle 
van de correcte toepassing van het “mobiliteitspakket”, 
een nieuwe EU-verordening die op 20 augustus 2020 in 
werking is getreden binnen de transportsector. Met deze 
nieuwe verordening zijn essentiële maatregelen genomen 
om sociale dumping tegen te gaan door bestuurders een 
aantal belangrijke rechten toe te kennen, zoals het verbod 
op wekelijkse rusttijd in de cabine; de verplichting voor 
de bedrijfsleider om iedere vier weken de terugkeer van 
de (internationaal gerekruteerde) bestuurder naar zijn 
land van verblijf of van de werkgever te organiseren, de 
betaling door de werkgever van de verblijfskosten die de 
verplichte rusttijd met zich meebrengt, …

Uit een controle één maand na de inwerkingtreding 
van deze nieuwe regels bleek enerzijds hoe sommige 
buitenlandse werkgevers al creatief te werk gingen door 
documenten voor te leggen waarmee werknemers afstand 
deden van een aantal van hun nieuwe rechten. Anderzijds 
was een groot deel van de bestuurders niet op de hoogte 
van deze nieuwe rechten of verklaarden zij vlakaf dat ze 
financieel verplicht waren om twee à drie maanden te 
rijden alvorens naar huis terug te keren.

In totaal werden tijdens deze transportactie in België 33 
vrachtwagens gecontroleerd. De trekkers waren eigendom 
van transportbedrijven uit Litouwen (4), Polen (7), 
Bulgarije (12), Roemenië (8), Tsjechië (1) en Turkije (1). 

Uit de controle is gebleken dat Poolse en Litouwse 
transportbedrijven niet langer een beroep doen op Poolse 
of Litouwse chauffeurs maar kiezen voor niet-Europese 
onderdanen uit derde landen zoals Oekraïne of Wit-
Rusland. De economische situatie van deze chauffeurs 
is nog onzekerder en ze zijn nog afhankelijker van hun 
werkgever dan andere chauffeurs (met name om visa, 
werkvergunningen en huisvesting te verkrijgen, of wegens 
taalproblemen). 

De inspectiediensten hebben de gegevens van de 
digitale tachografen van de 33 chauffeurs uitgelezen en 
onderzocht.

De federale wegpolitie heeft ook verschillende 
overtredingen vastgesteld met betrekking tot 
vervoersvergunningen, rij- en rusttijden en 
tachograafschijven.

Tijdens de controles werden op vier werkplekken (alle 
sectoren samen) indicaties van economische uitbuiting 
gevonden. 

De strijd tegen mensenhandel vormt een kerntaak 
voor de ECOSOC-teams van de RSZ en tegelijk ook het 
prioritaire aandachtspunt van de EMPACT Action Days 
labour exploitation. Daarom besteedden alle inspecteurs 
die aan de acties deelnamen bijzondere aandacht aan 
dat fenomeen.

In België stond de Inspectiedienst van de RSZ in voor 
de organisatie van de acties, waaraan andere federale 
inspectiediensten zoals het Toezicht op de Sociale Wetten 
(TSW) of Toezicht op het Welzijn op het Werk (TWW) en 
gewestelijke inspectiediensten deelnamen.

Ook de verschillende politiediensten waren bijzonder 
actief zoals de directie zware en georganiseerde 
criminaliteit, de provinciale directies van de federale 
gerechtelijke politie en de lokale politiezones. Bij deze 
acties waren de arbeidsauditeurs eveneens betrokken. 

Europol heeft zijn traditionele aanpak uitgebreid door 
de diensten van de sociale inspectie te betrekken bij de 
coördinatie van acties tegen economische uitbuiting. 
Het gebruikelijke coördinatiecentrum van Europol 
in Den Haag was niet operationeel als gevolg van de 
COVID-19-pandemie. Met behulp van een door Europol 
ter beschikking gestelde beveiligde applicatie werkten 
vertegenwoordigers van de verschillende landen tijdens 
deze week wel op afstand samen om acties te coördineren 
en de uitwisseling van informatie tussen de verschillende 
landen te vergemakkelijken.

Via deze toepassing konden de deelnemende lidstaten 
“speciale verzoeken” richten aan een andere lidstaat 
om informatie te bezorgen of om een buitenlandse 
inspectiedienst te verzoeken een onderzoek op zijn 
grondgebied te voeren. Zo werd bijvoorbeeld een Belgisch 
onderzoek naar economische uitbuiting gevoerd met de 
steun van de Portugese politie.

De uitwisseling van informatie bleef niet beperkt tot de 
duur van de EAD en werd ook na de actieweek voortgezet.
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4� Markante gebeurtenissen in 2020 

De meest markante gebeurtenis van 2020 was ongetwijfeld 
de gezondheidscrisis die lelijk huis heeft gehouden en 
die bij het opstellen van dit verslag nog altijd niet was 
uitgeraasd. De vertraging van de economie, het stilleggen 
van bepaalde sectoren, de sluiting van grenzen, het 
inperken of soms zelfs schrappen van vervoersdiensten, 
de beperkte toegang tot diverse overheidsdiensten of nog 
het beperken van sociale contacten hebben het dagelijkse 
leven van de ‘schaduwwerkers’ nog meer bemoeilijkt. 
Door hun verhoogde precariteit werden zij een nog 
kwetsbaardere prooi. Alle bevolkingsgroepen (kinderen, 
jongeren, …) hadden en hebben nog altijd zwaar te lijden 
onder de gevolgen van de pandemie, soms in ernstige 
mate, maar aan hun primaire behoeften (fysiologische 
behoeften en behoefte aan veiligheid) werd wel voldaan. 
Men kan zich dan ook goed voorstellen hoe zwaar 
vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel getroffen 
zijn, die heel vaak niet eens toegang hebben tot de juiste 
voeding of fatsoenlijke huisvesting.

In 2020, het jaar waarin het dossierbeheersysteem is 
gewijzigd, hebben de ECOSOC-teams 284 onderzoeken 
afgerond, gericht op het opsporen van situaties van 
mensenhandel met het oog op uitbuiting door arbeid. 
Bij verschillende onderzoeken was er evenwel sprake 
van overlapping. Na verificatie hield de Themadirectie 
het daarom bij 236 in 2020 afgesloten onderzoeken (MH). 

Het nieuwe beheersysteem Inspectie 2020 heeft andere 
functionaliteiten dan het oude. De resultaten van de 
verschillende beheersystemen op elkaar afstemmen 
was niet eenvoudig en soms moest het herstellen van de 
gegevens manueel gebeuren. Inspectie 2020 is in maart 
2020 gelanceerd en de eerste coderingen van resultaten 
verliepen niet optimaal. Dat dossierbeheersysteem is 
veelbelovend maar staat nog in de kinderschoenen. Op 
vele punten is het al aangepast en verbeterd, en dat zal 
ook in de toekomst nog zo zijn. In 2021 zijn overigens 
belangrijke wijzigingen aangebracht, om een onderscheid 
te kunnen maken tussen de aanvankelijke en navolgende 
onderzoeken, en ook om meer informatie te hebben over 
de slachtoffers die tijdens de controles zijn aangetroffen 
en contact hebben opgenomen met de opvangcentra. 

Op 31 december 2020 waren er 138 onderzoeken geopend, 
die dus nog lopen.

Ongeveer 30 procent van de onderzoeken inzake 
mensenhandel die door de gespecialiseerde ECOSOC-
teams zijn geopend en in 2020 zijn afgesloten brengt geen 
potentiële situaties van economische uitbuiting aan het 
licht. Dat komt vooral omdat elementen van het onderzoek 

niet relevant zijn of omdat de indicaties van economische 
uitbuiting niet duidelijk genoeg zijn, en veeleer wijzen op 
zwartwerk dan op economische uitbuiting. 

Daarnaast is het belangrijk om te benadrukken dat 
verschillende onderzoeken voortvloeien uit onderzoeken 
naar feiten die eerder zijn opgespoord en toen aan de 
gerechtelijke autoriteiten zijn gemeld.

Elk jaar kiest de Themadirectie, bijgestaan door de directie 
Datamining van de RSZ en indien nodig door andere 
diensten, een specifiek jaarproject (focus). 

In 2020 is zowel gefocust op nagelstudio’s als op de 
detachering van vreemde werknemers in de horeca. 
Ondanks de gezondheidscrisis en de opeenvolgende 
sluitingen binnen de horecasector en in de sector van de 
contactberoepen, zijn er tijdens een aanzienlijk deel van 
het jaar controles uitgevoerd en overtredingen vastgesteld.

In de sector van de nagelstudio’s zijn 68 bedrijven en 
137 werknemers (59 werknemers — 77 zelfstandigen 
en één andere) gecontroleerd. Er werden verschillende 
inbreuken vastgesteld in zaken die onder het Sociaal 
Strafwetboek vallen (Dimona: dertien pv’s opgesteld met 
betrekking tot 28 werknemers; deeltijds: vijf pv’s voor 
negen werknemers; buitenlandse arbeidskrachten: acht 
pv’s opgesteld voor twintig Vietnamese werknemers die 
illegaal in België verbleven). Wat MH betreft, hebben deze 
controles geleid tot de opsporing van twee vermoedelijke 
slachtoffers. 

Wat de controles op detachering van werknemers in 
de horeca betreft, zijn 21 bedrijven en 65 werknemers 
(33 loontrekkenden — 31 zelfstandigen en één andere) 
gecontroleerd. Er werden verschillende inbreuken 
vastgesteld in zaken die onder het Sociaal Strafwetboek 
vallen (Dimona: vier pv’s opgesteld voor zes werknemers; 
deeltijds: één pv opgesteld voor drie werknemers; 
buitenlandse arbeidskrachten: één pv voor één illegaal 
verblijvende Nepalese werknemer; onderzoek naar 
detachering ingesteld voor twee bedrijven). Op het vlak 
van economische uitbuiting zijn verschillende indicatoren 
vastgesteld, de gerechtelijke onderzoeken lopen nog. 

Ook in 2020 en zoals geïllustreerd in het deel over de 
EMPACT Action Days, maakten de sociaal inspecteurs 
van de ECOSOC-teams gebruik van specifieke 
onderzoeksinstrumenten en -technieken, zoals:

	■ luchtverkenning;
	■ telefonieonderzoeken;
	■ beelden van videobewakingsbeelden;
	■ uitlezen van gsm’s;
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	■ onderzoeken in ‘Open source intelligence’ (internet, 
sociale media, …).

Deze onderzoekstechnieken worden toegepast in 
samenwerking met de gespecialiseerde diensten 
van de federale politie, meestal op verzoek van de 
arbeidsauditeur. Dergelijke technieken bieden tal van 
mogelijkheden: identificatie en verhoor van potentiële 
slachtoffers, identificatie van potentiële getuigen, 
bevestiging van slachtofferverklaringen, vaststelling van 
de tewerkstelling van andere werknemers/slachtoffers, 
identificatie van daders en het aantonen van banden 
tussen personen of bedrijven.

Het gebruik van sociale media en internet wordt alsmaar 
noodzakelijker om speurwerk te verrichten en grondig 
onderzoek te voeren naar mensenhandel met het oog op 
uitbuiting door arbeid. Willen onze sociaal inspecteurs 
evenwel optimaal gebruikmaken van deze bronnen, dan 
moet er worden nagegaan wat de technische en juridische 
mogelijkheden zijn. 

In de loop van 2020 werd er ook vastgesteld dat sommige 
fenomenen opdoken of toenamen, zoals de uitbuiting 
van vermoedelijke slachtoffers in nagelstudio’s en 
shishabars, in de sector van het huishoudpersoneel, de 
logistiek en het transport, of nog in het kader van vaak 
frauduleuze detacheringen. Opvallend is dat in de sector 
van het internationaal transport steeds meer werknemers 
uit derde landen een beroep doen op Belgische of 
buitenlandse vakbonden om feiten van uitbuiting aan te 
klagen. Die zijn niet altijd gemakkelijk op te sporen omdat 
chauffeurs constant onderweg zijn en door de bijzondere 
regels die voor hen gelden, met name wat het naleven van 
de rusttijden betreft.

Tot slot zijn er vaak gevallen van illegale werknemers die 
willen werken en de identiteit van een andere persoon 
aannemen. De identiteitsdieven gebruiken dan de 
identiteitsdocumenten van landgenoten om officieel 
werk te vinden. In ruil eist de identiteitshouder een 
percentage van het loon dat dankzij zijn identiteit is 
verdiend. Soms gebruiken ze bedreigingen en intimidatie 
om betaald te worden. Hoewel het niet gemakkelijk is om 
indicaties van economische uitbuiting te vinden, blijft 
waakzaamheid geboden en is nader onderzoek nodig, 
aangezien dat misbruik rechtstreeks verband houdt met 
de precaire situatie van de illegale werknemer op Belgisch 
grondgebied. 

Conclusie

2020 gaat de boeken in als het jaar van de COVID-19-
pandemie. Deze pandemie heeft tot een aanzienlijke 
ontwrichting van onze samenleving en onze economie 
geleid. 

Het werk van onze sociaal inspecteurs werd bemoeilijkt, 
zowel door de sluiting van bepaalde activiteitsectoren/
handelszaken, als door de veiligheidsmaatregelen die 
moesten worden genomen zodat ze hun controles veilig en 
in de best mogelijke omstandigheden konden uitvoeren.

Tijdens het begin van de crisis konden onze ECOSOC-
teams moeilijker controles uitvoeren en werden 
minder vermoedelijke slachtoffers gedetecteerd. De 
opeenvolgende lockdowns binnen bepaalde sectoren 
hebben er mee voor gezorgd dat dit sowieso al schimmige 
fenomeen van economische uitbuiting nog meer aan het 
oog werd onttrokken.

Na een paar maanden lieten de gevolgen van de crisis zich 
minder voelen. De ECOSOC-teams konden zo ongeveer 
opnieuw aanknopen met het ritme van vóór de crisis, 
ook al werd dat verstoord door de beperkingen die met 
de gezondheidssituatie te maken hadden (veiligheid van 
de sociaal inspecteurs, sluiting van talrijke instanties, wat 
de controles of onderzoekstaken belemmerde) en door de 
nieuwe opdrachten die ze kregen om de naleving van de 
COVID-maatregelen in de ondernemingen te controleren. 

Gezien de cijfers in dit verslag kan evenwel worden 
besloten dat ondanks de moeilijkheden die inherent zijn 
aan het jaar 2020 het aantal vermoedelijke slachtoffers die 
de inspectiediensten van de RSZ heeft aangetroffen niet 
is gedaald maar veeleer is toegenomen. Opvallend is dat 
een dertigtal vermoedelijke slachtoffers is gedetecteerd 
als gevolg van de gezondheidscrisis zelf, zoals tijdens een 
controle na de ontdekking van een besmettingshaard 
maar ook door alle onvoorziene gebeurtenissen als gevolg 
van de lockdown (sommigen konden niet terug naar hun 
land van herkomst, of ernstige conflicten als gevolg van 
de lockdown).

Net zoals in andere jaren deden potentiële gevallen 
van economische uitbuiting zich zowel in stedelijke als 
in rurale gebieden voor en betroffen ze voornamelijk 
mannen. 

In de grote meerderheid van de gevallen waren er één, 
twee of zelfs drie personen bij betrokken. Tegelijk konden 
dankzij onderzoeken verschillende vermoedelijke 
slachtoffers worden opgespoord die door dezelfde persoon 
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of door hetzelfde netwerk werden uitgebuit, met name in 
de volgende gevallen:

	■ vier dames tewerkgesteld in een massagesalon in 
Vlaams-Brabant;

	■ 25 werknemers tewerkgesteld door een Portugees 
bedrijf op verschillende werven in Vlaanderen. De 
aanleiding voor het onderzoek was de ontdekking van 
een uitbraak van een COVID-19-besmetting;

	■ zes werknemers ingezet bij het versnijden van 
bouwmaterialen in de provincie Namen;

	■ tien werknemers tewerkgesteld door een Slovaakse 
onderneming in een bouwmaterialenfabriek in Oost-
Vlaanderen;

	■ twintig werknemers tewerkgesteld door een Poolse 
onderneming op verschillende werven in Oost-
Vlaanderen die valse detacheringsdocumenten 
voorlegden;

	■ vijf werknemers tewerkgesteld op een werf in 
Oost-Vlaanderen in het kader van een bewezen of 
vermoedelijk frauduleuze detachering.

Opvallend was dat sommige vermoedelijke slachtoffers 
die op het werk zijn aangetroffen in omstandigheden 
in strijd met de menselijke waardigheid niet in contact 
zijn gebracht met een gespecialiseerd opvangcentrum, 
omdat zij zich best in hun situatie konden vinden en elke 
begeleiding weigerden. Veel werknemers die in dienst 
waren van buitenlandse bedrijven, vaak in het kader van 
een bewezen of vermoedelijk frauduleuze detachering, 
weigerden overigens te praten of informatie te geven 
over hun levens- en arbeidsomstandigheden, omdat zij 
tevreden waren met hun situatie.

We wijzen er ook op dat onze dienst in sommige 
gevallen contact heeft opgenomen met de vermoedelijke 
slachtoffers nadat zij een opvangcentrum hadden 
benaderd, hetzij op verzoek van het centrum zelf, hetzij 
op verzoek van de arbeidsauditeur.

Uit de tabel die volgt blijkt een toename van het aantal 
vermoedelijke slachtoffers die we de afgelopen jaren 
tijdens onze onderzoeken hebben aangetroffen, zelfs 
in 2020, ondanks de impact van de pandemie op de 
economie en op de werking van de diensten ter bestrijding 
van mensenhandel.

2018 2019 2020

Aantal vermoedelijke 
slachtoffers die in de 
afgesloten onderzoeken 
zijn opgenomen

65 82
156

Aantal vermoedelijke 
slachtoffers volgens de 
checklists

78 120 134

Aantal slachtoffers voor 
wie de opvangcentra zijn 
tussengekomen

39 73 38

Zoals in de inleiding vermeld werd, zijn de cijfers die 
betrekking hebben op de checklists de meest relevante 
cijfers over de situatie van economische uitbuiting, 
aangezien die worden opgesteld zodra een vermoedelijk 
slachtoffer wordt aangetroffen.

Andere gegevens zoals processen-verbaal, strafrapporten 
of het aantal slachtoffers in afgesloten onderzoeken die in 
deze bijdrage aan bod komen kunnen betrekking hebben 
op onderzoeken die de afgelopen jaren zijn geopend maar 
in 2020 zijn afgesloten. 

Hoewel 2020 een moeilijk jaar was (opeenvolgende 
lockdowns, verminderde controlecapaciteit van de 
gespecialiseerde diensten, …), stellen we een stijging 
vast van het aantal vermoedelijke slachtoffers dat aan de 
hand van de checklists is geïdentificeerd en die we dus 
in 2020 hebben ontmoet. Daarvan zijn er een veertigtal 
gecontroleerd door sociaal inspecteurs die niet in de 
ECOSOC-teams werken maar die rond deze problematiek 
zijn gesensibiliseerd en hun uiterste best hebben gedaan 
om de vermoedelijke slachtoffers zo goed mogelijk te 
begeleiden en de feiten aan de gerechtelijke autoriteiten 
te melden.

Afsluitend, en zoals de actoren die op het terrein actief 
zijn steevast benadrukken, is economische uitbuiting 
een verborgen verschijnsel dat niet gemakkelijk te 
doorgronden is en waarvan de omvang moeilijk in te 
schatten valt. Dankzij controles door sociaal inspecteurs 
die gespecialiseerd zijn in MH of gesensibiliseerd zijn 
rond deze problematiek kunnen situaties van uitbuiting 
toch aan het licht worden gebracht. Hoe meer menselijke 
middelen daartoe worden ingezet en hoe groter de 
bewustwording van de eerstelijnscontrolediensten, hoe 
krachtiger en effectiever ook de strijd tegen dat fenomeen 
kan worden gevoerd.


