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Hoofdstuk 3
Overzicht van de rechtspraak  
2020 - begin 2021

1. Tendensen
Wat waren in 2020 en begin 2021 de grote tendensen 
in de rechtspraak over dossiers mensenhandel en 
mensensmokkel? In deze editie is het overzicht gebaseerd 
op dossiers waarin Myria zich burgerlijke partij heeft 
gesteld, op beslissingen die het heeft ontvangen van de 
opvangcentra voor slachtoffers en op beslissingen die 
zijn meegedeeld door magistraten. Myria belicht ook een 
recente uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten 
van de Mens.

Myria heeft kennisgenomen van 42 beslissingen van 
gerechtelijke autoriteiten. Hieronder overloopt het 
de meest interessante, meer bepaald 34 beslissingen 
met betrekking tot 33 dossiers136 in de verschillende 
rechtsgebieden van het land137:

	■ Bij twaalf beslissingen (waarvan vier in beroep) in elf 
zaken ging het om feiten van seksuele uitbuiting. 
Het betrof uitspraken in het rechtsgebied van het hof 
van beroep van Antwerpen (afdeling Antwerpen en 
hof van beroep), Brussel (Nederlandstalig) en Luik 
(afdeling Luik). Op één beslissing van de correctionele 
rechtbank in Luik na vielen de elf andere beslissingen 
in het Nederlandstalige landsgedeelte of voor 
Nederlandstalige rechtbanken in Brussel.

Wat seksuele uitbuiting betreft, zijn er — zoals de 
afgelopen jaren — heel wat beslissingen die verband 
hielden met Nigeriaanse netwerken. Bij verschillende 
andere beslissingen ging het om jonge vrouwen die via de 
loverboy-techniek zijn geronseld, onder wie sekswerksters. 
Een zaak van een gewoonterechtelijk huwelijk dat leidde 
tot de uitbuiting van de prostitutie van een Albanees 
slachtoffer werd opnieuw berecht. Tot slot werd een 

136 Verschillende dossiers waarover al een uitspraak in eerste aanleg is gedaan 
zijn in vorige verslagen aan bod gekomen.

137 Deze beslissingen worden ook gepubliceerd op de website van Myria: 
www.myria.be.

slachtoffer in de schoolsector gedetecteerd: de rechtbank 
herkwalificeerde de feiten van poging tot mensenhandel 
in een voltooid misdrijf.

	■ Bij acht uitspraken (waarvan twee in beroep) ging 
het om zaken van economische uitbuiting. De 
beslissingen worden voorgesteld per sector (bouw, 
transport, bakkerij, nachtwinkel, huishoudelijk werk). 
Een complexe zaak rond een detacheringscarrousel 
en onopzettelijke doodslag binnen de transportsector 
leidde tot veroordelingen wegens mensenhandel. 
Eén beslissing viel ook in een atypische sector, met 
name bureauwerk in een reisbureau. Het ging hier om 
beslissingen binnen de rechtsgebieden van de volgende 
hoven van beroep: Antwerpen (afdelingen Antwerpen 
en Mechelen), Brussel (hof van beroep), Gent (Oost-
Vlaanderen (Dendermonde, Gent), West-Vlaanderen 
(Brugge)) en Luik (afdeling Luik).

Wat economische uitbuiting betreft, gaat het 
hoofdzakelijk om kleine dossiers. We stellen vast 
dat om tot het besluit te komen dat er sprake is van 
arbeidsvoorwaarden in strijd met de menselijke 
waardigheid — die een bestanddeel vormen van 
mensenhandel — de rechters rekening hebben gehouden 
met verschillende elementen zoals de arbeidsvoorwaarden 
en -omgeving (buitensporige werkuren, overdreven 
lage lonen, geen rustdagen), huisvesting in slechte 
omstandigheden, onder diverse voorwendselen 
inhouden van loon, afhankelijkheid van de werkgever 
(bijvoorbeeld bewakingscamera’s). Opvallend is dat de 
rechtbanken in tal van dossiers heel wat geloof hechten 
aan de verklaringen van de werknemers, als die tenminste 
nauwkeurig en eensluidend zijn en onderbouwd worden 
door andere objectieve elementen. Toch geven heel wat 
rechtbanken nog altijd blijk van een gebrekkige kennis 
over de bepalingen inzake mensenhandel (door een vorm 
van vrijheidsberoving te eisen).

	■ Twee beslissingen hebben betrekking op gedwongen 
criminaliteit, de ene zaak is behandeld door het hof 
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van beroep in Antwerpen, de andere in Dendermonde. 
De slachtoffers waren een Belgische man en een 
Roemeense minderjarige.

	■ Bij twaalf uitspraken (waarvan vier in beroep) ging het 
om zaken van mensensmokkel. Het betrof uitspraken 
in het rechtsgebied van de hoven van beroep van 
Brussel (Brussel Franstalig en hof van beroep), Gent 
(Oost-Vlaanderen (Gent, Dendermonde)), West-
Vlaanderen (Brugge) en hof van beroep), Antwerpen 
(afdeling Antwerpen) en Luik (afdeling Luik).

Wat mensensmokkel betreft, gaat het vaak om goed 
gestructureerde, of zelfs criminele organisaties. Ook 
worden nieuwe modi operandi vastgesteld, zoals 
smokkel aan boord van kleine boten of zeilschepen. Een 
grote zaak rond fraude met humanitaire visa leidde tot 
veroordelingen wegens mensensmokkel.

2. Mensenhandel

2.1. | Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens, 
arrest-V.C.L. en -A.N. t. 
Verenigd Koninkrijk van 
16 februari 2021

Dit arrest betrof een gebrek aan adequate bescherming 
van twee potentiële slachtoffers van mensenhandel die 
gedwongen waren een misdrijf te plegen.138 Het Hof heeft 
geoordeeld dat artikel 4 (verbod op dwangarbeid) en 
artikel 6 § 1 (recht op een eerlijk proces) van het Europees 
Verdrag voor de Rechten van de Mens waren geschonden. 

Politieagenten hadden twee destijds minderjarige 
Vietnamese onderdanen ontdekt die in het Verenigd 
Koninkrijk op cannabisplantages werkten. Ze werden 
opgepakt en beschuldigd van inbreuken op de 
drugswetgeving, waarvoor ze schuldig pleitten.

Na hun veroordeling werden ze opgesloten in centra voor 
jeugdige delinquenten. De instantie die bevoegd was voor 
de erkenning van de hoedanigheid van slachtoffer van 
mensenhandel gaf hun achteraf de status van slachtoffer 

138 EHRM, arrest V.C.L. en A.N. t. Verenigd Koninkrijk, 16 februari 2021, 
verzoeken nr. 77587/12 en nr. 74603/12, beschikbaar via: V.C.L. AND 
A.N. v. THE UNITED KINGDOM (coe.int).

van mensenhandel. Ze heeft als taak potentiële slachtoffers 
van moderne slavernij op te sporen en ervoor te zorgen 
dat zij passende hulp krijgen.

Na de herziening van de beslissing om hen te vervolgen 
kwamen de vervolgende instanties evenwel tot het 
besluit dat ze geen slachtoffers van mensenhandel 
waren. Op basis van de feiten van elke zaak oordeelde 
het hof van beroep dat de beslissing om hen te vervolgen 
gerechtvaardigd was.

De voornaamste grieven van de verzoekers betroffen het 
gebrek aan bescherming door de autoriteiten nadat ze 
het slachtoffer waren geworden van mensenhandel, het 
feit dat zij geen adequaat onderzoek hadden gevoerd en 
dat ze geen eerlijk proces hadden gekregen. 

Het Hof boog zich daarmee voor het eerst over het 
verband tussen artikel 4 van het Verdrag en de vervolging 
van slachtoffers en van potentiële slachtoffers van 
mensenhandel. 

Het Hof is van oordeel dat de vervolging van slachtoffers 
of van potentiële slachtoffers van mensenhandel niet 
noodzakelijk volstaat om te kunnen spreken van een 
schending van artikel 4 van het Verdrag. 

In deze zaak besloot het Hof evenwel dat er sprake was 
van een schending van artikel 4 (verbod op dwangarbeid) 
van het Verdrag, omdat de nationale autoriteiten hadden 
nagelaten adequate en concrete maatregelen te nemen 
ter bescherming van de verzoekers, die allebei potentiële 
slachtoffers van mensenhandel waren geweest. Het 
merkte met name op dat de verzoekers, hoewel zij waren 
betrapt in omstandigheden die deden vermoeden dat 
ze het slachtoffer van mensenhandel waren, waren 
beschuldigd van een inbreuk waarvoor zij — op advies 
van hun advocaten — schuldig hadden gepleit, zonder 
dat hun situatie vooraf door de bevoegde autoriteit 
was beoordeeld. Hoewel de bevoegde autoriteit de 
verzoekers het statuut van slachtoffer van mensenhandel 
had verleend, hadden de vervolgende autoriteiten deze 
conclusie verworpen zonder hun beslissing voldoende te 
motiveren. Op basis van dezelfde ontoereikende gronden 
had het hof van beroep vervolgens geoordeeld dat de 
vervolging gerechtvaardigd was. 

Het Hof oordeelde dat deze beslissingen een schending 
vormden van de verplichting van de staat uit hoofde 
van artikel 4 van het Verdrag om concrete maatregelen 
te nemen ter bescherming van de verzoekers, hetzij 
onmiddellijk als potentiële slachtoffers van mensenhandel, 
hetzij later na erkenning door de bevoegde autoriteit van 
hun statuut van slachtoffer van mensenhandel. Ondanks 
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de geloofwaardige vermoedens van mensenhandel 
hebben noch de politie noch de vervolgende autoriteit de 
verzoekers ter beoordeling naar een bevoegde autoriteit 
doorverwezen. Bovendien hebben de vervolgende 
autoriteiten beide zaken later opnieuw onderzocht, 
waarbij ze de conclusie van de bevoegde autoriteit hebben 
verworpen zonder duidelijke redenen aan te voeren die 
haar conclusies konden weerleggen. Tot slot onderzocht 
het hof van beroep alleen of het bij de beslissing tot 
vervolging om een misbruik van procedure ging.

Het Hof oordeelde ook dat de procedure in haar geheel 
niet eerlijk was verlopen, hetgeen in strijd is met artikel 
6 § 1 (recht op een eerlijk proces) van het Verdrag. 
Hoewel de autoriteiten enige voorzieningen jegens de 
verzoekers hadden getroffen na hun veroordeling, heeft 
het niet-beoordelen of de betrokkenen het slachtoffer 
van mensenhandel waren geweest hen mogelijk 
belet belangrijk bewijsmateriaal te verkrijgen dat hun 
verdediging kon ondersteunen.

2.2. | Seksuele uitbuiting

2�2�1� | Nigeriaanse netwerken

Net als in de vorige overzichten van de rechtspraak hadden 
verschillende beslissingen betrekking op Nigeriaanse 
netwerken, die onder anderen minderjarigen uitbuitten.

Nigeriaanse netwerken die ook meisjes lieten 
overkomen voor andere “madammen”

De Nederlandstalige correctionele rechtbank in 
Brussel heeft twee zaken behandeld met betrekking tot 
Nigeriaanse netwerken.

In de eerste, op 4 september 2020139 behandelde zaak 
werden zes beklaagden vervolgd om op verschillende 
manieren betrokken te zijn geweest bij tenlasteleggingen 
inzake mensenhandel met het oog op seksuele uitbuiting 
met verzwarende omstandigheden (met name 
minderjarigen en het in gevaar brengen van het leven van 
de slachtoffers), uitbuiting van de ontucht of prostitutie 
van meerderjarigen en minderjarigen en criminele 
organisatie. Twee beklaagden werden eveneens vervolgd 
voor witwassing.

De drie eerste beklaagden zijn verschenen, de drie laatste 
beklaagden gaven verstek.

139 Corr. Brussel Nederlandstalig, 4 september 2020, 23e k. (beroep).

Drie slachtoffers hadden zich burgerlijke partij gesteld.

Het dossier is opgestart in augustus 2018, na informatie 
uit het Afrikaanse prostitutiemilieu aan het Brusselse 
Noordstation. Een Nigeriaanse vrouw, zelf een contractuele 
prostituee, zou minstens 35 jonge Nigeriaanse meisjes via 
Italië naar België hebben laten smokkelen om hen in de 
prostitutiewijk van het Noordstation uit te buiten. Zij nam 
ook bestellingen van andere madammen aan, die meisjes 
wilden laten overkomen. De jonge meisjes zouden via 
Italië zijn overgebracht met behulp van een “zus” van 
deze vrouw, die zelf in 2018 met haar partner in Italië was 
aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Het 
gaat om de vierde beklaagde in dit dossier.

Het onderzoek is gevoerd op basis van controles in de 
carrées (peeskamers), het verhoor van vermoedelijke 
slachtoffers, telefonieonderzoek, telefoontaps en 
huiszoekingen.

Slachtoffers werden gerekruteerd met leugenachtige 
beloften als zouden ze een baan als kapster, kokkin 
of kinderverzorgster krijgen en ze ondergingen een 
voodooritueel, waarbij zij moesten zweren hun “madam” 
niet bij de politie aan te geven. Ze moesten hun reisschuld 
van ongeveer 30.000 euro terugbetalen zodra ze hun 
bestemming hadden bereikt. Ze zijn via de Libische route 
naar hier gekomen. Om de grens tussen Niger en Libië 
over te steken, werden valse paspoorten gebruikt, die 
vervolgens werden vernietigd. Sommige van de meisjes 
werden onderweg geslagen en verkracht. Vanuit Libië 
werd de overtocht naar Italië gemaakt, waar de broer van 
de hoofdbeklaagde (de derde beklaagde) hen opwachtte. 
Vervolgens werden zij per trein naar België gebracht, of 
met valse papieren op een vliegtuig richting België gezet. 
Ze werden onmiddellijk naar vitrines gebracht om er zich 
te laten prostitueren. Ze moesten minstens de helft van 
hun inkomsten afstaan om hun schuld te vereffenen. Als 
één van hen stopte met betalen vooraleer de schuld was 
afbetaald, werd ze bedreigd of onder druk gezet om de 
terugbetalingen te hervatten.

Sommige slachtoffers werden naar Frankrijk gebracht 
om daar asiel aan te vragen, waarbij ze de ontvangen 
financiële steun aan de “madam” moesten overhandigen.

De hoofdbeklaagde hanteerde voor het gebruik van de 
gehuurde vitrines het “yemeshe”-systeem: als contractuele 
prostituee gaf zij meisjes toestemming om er zich te 
prostitueren, waarbij de opbrengsten onder hen twee 
werden verdeeld.

De rechtbank hield rekening met de meeste tenlaste-
leggingen van mensenhandel en met de verzwarende 
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omstandigheden: er is vastgesteld dat verschillende 
Nigeriaanse meisjes tussen 1 september 2015 en juni 2019 
naar België zijn overgebracht met valse beloften rond een 
legale baan in Europa en vervolgens zijn gedwongen om 
zich in Italië of in België te prostitueren. 

De meisjes werden in Nigeria geronseld door de zus 
van twee van de beklaagden of door een kennis van de 
hoofdbeklaagde of door de vader en de schoonmoeder 
van een andere beklaagde.

Hun leven werd in gevaar gebracht: tijdens de reis werden 
zij in kampen ondergebracht of hielden ze ergens halt 
waar ze zich moesten prostitueren om te kunnen eten en 
waar zij het slachtoffer werden van geweld of verkrachting.

De rechtbank hield eveneens rekening met de tenlaste-
leggingen uitbuiting van prostitutie en criminele 
organisatie.

De eerste beklaagde speelde een sleutelrol: zij liet 
de meisjes overkomen voor zichzelf of voor andere 
“madammen”. Ze gaf instructies voor de rekrutering, 
bevestigde valse beloften, faciliteerde de reis van de 
meisjes in Europa, onderhield contacten met haar familie 
ter plaatse die voor de rekrutering zorgde en de Afrikaanse 
route organiseerde, volgde de reis van de slachtoffers en 
ving hen in België op om hen de prostitutie in te loodsen. 

De rechtbank sprak deze beklaagde evenwel vrij van de 
tenlastelegging witwassen: aangezien zij zelf jarenlang 
als prostituee had gewerkt, was het niet bewezen dat het 
geld dat zij naar Nigeria stuurde afkomstig was van de 
uitbuiting van de prostitutie van de slachtoffers.

De tweede beklaagde werd vrijgesproken van mensen-
handel en witwassen maar de rechtbank veroordeelde 
haar wel voor de tenlastelegging criminele organisatie: ze 
gebruikte het netwerk van de organisatie om leden van 
haar familie, onder wie haar dochter, over te laten komen. 
Zij heeft ook actief bijgedragen aan de uitvoering van 
activiteiten van de organisatie door onderdak te bieden 
aan de meisjes of door hen te vergezellen naar Frankrijk 
om daar asiel aan te vragen.

De derde beklaagde wachtte de meisjes in Italië op en zette 
hen vervolgens op een vliegtuig naar Brussel. De rechtbank 
wees erop dat het feit dat hij de meisjes niet rechtstreeks 
om betaling voor de verleende diensten heeft gevraagd 
irrelevant is. Artikel 433quinquies van het Strafwetboek 
vereist niet dat de verrichte handelingen winst hebben 
opgeleverd. Evenmin moeten de handelingen zijn gesteld 
met het oogmerk de slachtoffers zelf uit te buiten.

De vierde beklaagde bevestigde voor sommige slachtoffers 
de valse beloften, was de contactpersoon tijdens de 
overtocht en regelde, zodra de meisjes in Italië waren 
aangekomen, hun opvang in Italië en de verdere reis 
naar België. Zij was al door de rechtbank van Bologna 
veroordeeld voor gelijkaardige feiten.

Bij de vijfde beklaagde ging het om een madam die 
gebruikmaakte van de diensten van de hoofdbeklaagde 
om een slachtoffer over te laten komen.

De zesde beklaagde kreeg het voordeel van de twijfel en 
werd vrijgesproken van alle tenlasteleggingen.

De hoofdbeklaagde werd veroordeeld tot vier jaar 
gevangenisstraf en tot een geldboete (deels met uitstel) van 
64.000 euro. De andere beklaagden werden veroordeeld 
tot gevangenisstraffen van vijftien tot dertig maanden en 
tot boetes van 8.000 tot 16.000 euro.

De slachtoffers die zich burgerlijke partij hadden gesteld 
kregen één euro provisioneel.

De tweede zaak, die op 12 januari 2021 is behandeld, 
betreft vier Nigeriaanse beklaagden, onder wie een broer 
en een zus.140 Ze werden vervolgd wegens mensenhandel 
van verschillende jonge Nigeriaanse vrouwen, met 
verzwarende omstandigheden, waaronder de dood van 
één van de vrouwen, die levenloos in haar vitrine werd 
aangetroffen. Zij werden ook vervolgd voor aanwerving 
voor en uitbuiting van de prostitutie van deze jonge 
vrouwen, en wegens deelneming aan een criminele 
organisatie. Maar één beklaagde verscheen voor de 
rechtbank.

Drie slachtoffers en Myria hadden zich burgerlijke partij 
gesteld.

De beklaagden rekruteerden de slachtoffers in Nigeria. Zij 
raakten in Italië via de Libische route. Vervolgens ging het 
richting België, waar ze zich moesten prostitueren om hun 
schuld (tussen 25.000 en 30.000 euro) terug te betalen.

De zaak werd opgestart in november 2016, na een 
politiecontrole van één van de jonge vrouwen die aan 
het tippelen was. Omdat ze hier illegaal verbleef, werd 
zij naar een gesloten centrum gebracht. In januari 2017 
diende ze een klacht in wegens mensenhandel. Tijdens 
haar verhoor legde zij uit hoe ze was gerekruteerd door 
één van de beklaagden, die haar een baan als mecanicien 
in Italië had beloofd, tegen betaling van 25.000 euro, die 
ze door haar werk in Europa moest terugbetalen.

140 Corr. Brussel Nederlandstalig, 12 januari 2021, 26e k. (definitief).
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Nadat zij samen met andere meisjes door Libië was 
gereisd, werden ze door de Italiaanse kustwacht opgepikt 
en in een opvangcentrum in Napels ondergebracht. Van 
daaruit nam ze contact op met de beklaagde, die haar en 
een ander meisje kwam ophalen. Ze werd per trein naar 
België gebracht, terwijl twee andere meisjes, die voor een 
andere beklaagde moesten werken, per vliegtuig in België 
aankwamen. In België werden ze naar de flat van een 
“mama” gebracht, waar zij vernam dat ze als prostituee 
moest werken. Vier dagen nadat ze begonnen was, heeft 
de politie haar opgepakt.

Het onderzoek werd gevoerd op basis van onder meer 
een telefonieonderzoek, raadpleging van een ander 
Nigeriaans dossier, verhoor van slachtoffers en getuigen, 
huiszoekingen in de carré aan het Brusselse Noordstation 
en een bankonderzoek. De namen van de verschillende 
beklaagden die in de loop van het onderzoek opdoken 
bleken de organisatoren van/deelnemers aan de 
mensenhandelactiviteiten van deze jonge vrouwen te zijn.

In maart 2018 werd één van de slachtoffers, die zwaar 
was verminkt door een klant, opgevangen door een 
gespecialiseerd opvangcentrum. Het slachtoffer legde 
ook verklaringen af.

In juni 2018 werd een ander slachtoffer dood aangetroffen 
in haar vitrine, neergestoken door een onbekende man.

De familie was betrokken bij activiteiten die parallel liepen 
met de feiten uit een ander dossier (mama M.) en hield 
zich bezig met het illegaal overbrengen van meisjes, ook 
voor andere madammen.

De broer was een expert van de Libische route en stond er 
in contact met tussenpersonen. Zijn zus buitte de jonge 
vrouwen vervolgens uit in Brussel. 

De rechtbank veroordeelde de beklaagden voor de meeste 
tenlasteleggingen. Tussen februari 2016 en oktober 2018 
zijn verschillende Nigeriaanse meisjes met valse beloften 
rond legaal werk in Europa of activiteiten als prostituee 
voor eigen rekening geronseld, en vervolgens in de 
prostitutie gedwongen en uitgebuit. Ze moesten een deel 
van hun inkomsten afstaan aan de beklaagden om hun 
reisschuld af te betalen of mee betalen voor de “huur” van 
het appartement waar ze waren ondergebracht.

De rechtbank veroordeelde hen ook voor de tenlastelegging 
criminele organisatie: de komst van de meisjes was goed 
voorbereid en zij werden tijdens het hele traject nauwgezet 
opgevolgd. De organisatie deed een beroep op een aantal 
personen om de meisjes in Nigeria te ronselen, valse 
documenten af te geven en de slachtoffers tijdens hun 
reis te begeleiden. 

De rechtbank veroordeelde drie beklaagden bij verstek tot 
gevangenisstraffen van veertig maanden tot vier jaar en tot 
boetes van 8.000 tot 32.000 euro. De vierde beklaagde, die 
op tegenspraak werd berecht, kreeg een gevangenisstraf 
van 33 maanden en een geldboete van 32.000 euro.

Eén slachtoffer kreeg 5.000 euro schadevergoeding, de 
anderen en ook Myria 1 euro.

Zaken die in beroep zijn behandeld: bevestiging 
en vrijspraak

Het hof van beroep van Antwerpen heeft twee zaken die 
in eerste aanleg door de correctionele rechtbank van 
Antwerpen werden behandeld en in het jaarverslag 2020 
aan bod zijn gekomen opnieuw berecht.

In de eerste zaak, die op 20 november 2019 door de 
correctionele rechtbank van Antwerpen141 werd 
behandeld, werden zes beklaagden vervolgd voor 
mensenhandel en mensensmokkel van verschillende 
slachtoffers, van wie er zich twee burgerlijke partij hadden 
gesteld.

Het onderzoek begon na een bericht aan de politie van 
een Franse ngo die een slachtoffer begeleidde. De twee 
slachtoffers werden in Nigeria geronseld door de moeder 
van de hoofdbeklaagde. Zij waren voor respectievelijk 
25.000 en 20.000 euro naar Europa kunnen komen. 
Daarvoor moesten ze een voodooritueel ondergaan. Het 
eerste slachtoffer was amper zeventien jaar oud toen ze de 
reis aanvatte. Een slachtoffer werd in Italië opgepikt door 
een man, de tweede beklaagde, en onmiddellijk aan het 
werk gezet in de prostitutie om haar schuld af te betalen. 
Na een paar maanden besloot hij haar naar België te sturen. 
Eenmaal in België werd ze ondergebracht in een huis in 
het Antwerpse, waar ze het tweede slachtoffer opnieuw 
aantrof. Zij werkte in de Antwerpse flat en op verschillende 
andere plaatsen in België. In Brussel werkte ze in een vitrine, 
waarvoor zij huur moest betalen. Ze moest haar inkomsten 
afstaan aan de eerste beklaagde en de tweede beklaagde, 
zus en broer. 

Op een gegeven moment werd ze naar Frankrijk gestuurd 
om er asiel aan te vragen en een maandelijkse uitkering 
van 350 euro te ontvangen, die ze volledig moest afgeven. 
Toen zij door de eerste beklaagde uit het appartement was 
gezet, kreeg ze onderdak bij kennissen van de beklaagden 
in Frankrijk. Daar nam ze contact op met de ngo.

141 Corr. Antwerpen, afdeling Antwerpen, 20 november 2019, k. AC10: 
beschikbaar op www.myria.be. Zie ook Myria, Jaarverslag Mensenhandel 
en mensensmokkel 2020, Achter gesloten deuren, p. 72.

http://www.myria.be
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Eén van de beklaagden is een prostituee, die haar 
vitrine aan het eerste slachtoffer verhuurde. Een andere 
beklaagde stelde zijn woning ter beschikking.

De rechtbank achtte de feiten van mensenhandel en 
mensensmokkel bewezen. De beklaagden maakten 
deel uit van een netwerk dat Nigeriaanse vrouwen naar 
België lokte en hen dwong om zich te prostitueren. 
De hoofdbeklaagden werden veroordeeld tot 
gevangenisstraffen van vijf en vier jaar, en tot boetes 
van 16.000 euro. Verschillende geldsommen zijn in 
beslag genomen. De burgerlijke partijen ontvingen 
respectievelijk 21.679 euro en 8.500 euro als (materiële 
en morele) schadevergoeding.

De eerste beklaagde en hoofdbeklaagde tekende beroep 
aan tegen alle beschikkingen van de beslissing. Deze zaak 
kwam voor het hof van beroep in Antwerpen op 8 
januari 2021142. Het hof van beroep bevestigde het eerdere 
vonnis. Het hof oordeelde dat de stelling van de beklaagde 
dat de twee slachtoffers haar valselijk beschuldigen omdat 
zij een einde maakte aan hun comfortabele leventje 
door hen uit het appartement te zetten omwille van de 
komst van haar partner en baby en omdat de slachtoffers 
hoopten zo verblijfsdocumenten te krijgen volstrekt 
ongeloofwaardig was. Het verloop en de resultaten van 
het onderzoek (onder meer het onderzoek op de website 
redlights.be, de uitlezing van telefoniegegevens, de notities 
in de bagage van het slachtoffer, de verklaring van een 
vriendin van de beklaagde, de politionele vaststellingen, 
het retroactieve telefonieonderzoek, de inlichtingen uit 
Italië en Frankrijk) komen overeen met de duidelijke en 
gedetailleerde verklaringen van de beide slachtoffers. Het 
hof oordeelt dan ook dat de feiten van mensensmokkel en 
mensenhandel vaststaan. Op een kleine aanpassing van 
de plaatsbeschrijving en incriminatieperiode na wordt 
het eerdere vonnis bevestigd. 

Het hof bevestigde ook de in eerste aanleg uitgesproken 
straffen.

De tweede zaak leidde in beroep tot de vrijspraak.

In een vonnis van 30 maart 2020 had de correctionele 
rechtbank van Antwerpen zich uitgesproken over een zaak 
waarin een beklaagde werd vervolgd voor mensenhandel 
met het oog op seksuele uitbuiting met verzwarende 
omstandigheden143.

142 Antwerpen, 8 januari 2021, k. C6.
143 Corr. Antwerpen, afdeling Antwerpen, 30 maart 2020, k. AC10, nr. 

2020/1876: beschikbaar op www.myria.be. Zie ook Myria, Jaarverslag 
Mensenhandel en mensensmokkel 2020, Achter gesloten deuren, p. 72.

De feiten dateerden van half 2015 tot begin 2016. Het 
slachtoffer kwam in Nigeria in contact met smokkelaars 
die haar naar Europa konden brengen. Ze zou daarvoor 
52.000 euro moeten terugbetalen over een periode van 
zes maanden. Ze vloog naar Turkije, van waar ze per 
boot naar Griekenland werd gesmokkeld. De boot werd 
onderschept door de Griekse kustwacht, die haar naar 
een opvangkamp bracht. Zij werd opgehaald door de 
beklaagde en haar vriend en meegenomen naar Athene. 
Ze werd gedwongen om zich op straat te prostitueren aan 
tien euro per klant. Zo zou de afbetaling te lang duren, 
dus werd haar aangeraden om naar België te gaan waar 
zij meer kon verdienen en waar ze kon wonen bij een 
kennis van de beklaagde. 

Het geld dat ze verdiende moest ze overschrijven op 
een Griekse bankrekening op naam van de vriend van 
de beklaagde. In Nigeria onderging het slachtoffer voor 
het vertrek een voodooritueel. Dat werd regelmatig als 
dreigement gebruikt. Eveneens werd ermee gedreigd dat 
haar kinderen in Nigeria zouden worden ontvoerd. 

Tijdens het onderzoek is een verzoek om rechtshulp 
naar Griekenland gezonden om meer informatie te 
verkrijgen over de beklaagde en de personen met wie zij 
samenwoonde. Een bankonderzoek bevestigde ook de 
overschrijvingen naar de Griekse bankrekening.

De beklaagde werd in eerste aanleg veroordeeld. De 
rechtbank was van oordeel dat de verklaringen van het 
slachtoffer samenhangend, gedetailleerd en geloofwaardig 
waren, en konden worden gestaafd door een aantal 
elementen uit het strafdossier.

Uit de verklaringen van het slachtoffer bleek dat de beklaagde 
het slachtoffer verplicht in de prostitutie tewerkstelde door 
met voodoorituelen te dreigen. Het slachtoffer werd bij 
verschillende personen gehuisvest voor het uitoefenen 
van de prostitutieactiviteiten en moest haar inkomsten 
afgeven (via overschrijving op de rekening van een 
vriend van de beklaagde). Het slachtoffer werd niet alleen 
bedreigd, ook haar zus en kinderen in Nigeria werden 
bedreigd. Zij bevond zich in een precaire situatie omdat 
ze geen legaal verblijf had en de taal niet machtig was. 
Op basis van deze elementen uit de verklaringen van het 
slachtoffer ondersteund met vaststellingen van de politie, 
overeenstemmende verklaringen van getuigen, de resultaten 
van het rechtshulpverzoek uitgevoerd in Griekenland, het 
bankonderzoek en het retroactieve telefonieonderzoek 
achtte de rechtbank de feiten van mensenhandel met 
verzwarende omstandigheden bewezen. 

De beklaagde trok naar het hof van beroep. De zaak 
kwam voor het hof van beroep in Antwerpen op 10 

http://www.myria.be


62 Deel 1  |  Evolutie van het fenomeen en strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel62

december 2020144. De beklaagde verzette zich tegen de 
beslissing betreffende de ten laste gelegde schuld en de 
daaropvolgende straftoemeting. 

Het hof van beroep verklaarde het beroep ontvankelijk en 
oordeelde dat de schuld van de beklaagde aan de feiten niet 
is bewezen op basis van de gegevens uit het strafdossier. Het 
onderzoek door de Griekse autoriteiten — na het versturen 
van een rechtshulpverzoek naar Griekenland — leverde te 
weinig informatie op waardoor niet met zekerheid vaststaat 
dat de beklaagde schuldig zou zijn. Het hof van beroep 
verklaarde de beklaagde niet schuldig aan de haar ten laste 
gelegde feiten en sprak de beklaagde vrij. 

2�2�2� | Loverboy-techniek

“Loverboys” die minderjarigen uitbuiten

De correctionele rechtbank van Luik moest zich op 3 
februari 2021 uitspreken in een grote zaak over loverboys 
die onder anderen minderjarigen hadden uitgebuit.145

Zes beklaagden, onder wie drie vrouwen (van wie één de ex-
partner en moeder van de dochter van de hoofdbeklaagde 
is), werden vervolgd om op verschillende manieren 
betrokken te zijn geweest bij tal van tenlasteleggingen: 
mensenhandel van minderjarigen en volwassenen, 
werving met het oog op de uitbuiting van de prostitutie van 
minderjarigen en meerderjarigen, en bendevorming. De 
hoofdbeklaagde — die de Franse nationaliteit heeft — en 
een andere beklaagde werden eveneens vervolgd wegens 
reclame voor een aanbod van diensten van seksuele aard, 
en samen met een andere beklaagde wegens slagen en 
verwondingen. De hoofdbeklaagde, die zich in staat van 
wettelijke herhaling bevond, werd ook beschuldigd van 
identiteitsdiefstal, kwaadwillige belemmering van het 
verkeer, illegaal vuurwapenbezit, diefstal, onbruikbaar 
maken van een voertuig, valsheid in geschrifte en gebruik 
van valse stukken, en gewapende weerspannigheid. 
Een andere beklaagde werd ook vervolgd voor de 
vrijheidsberoving van een slachtoffer en twee andere 
beklaagden voor toedekking van misdaden.

Het dossier werd opgestart toen de politie in september 
2019 in een hotel in Luik een interventie moest doen 
na een telefoontje van het personeel dat een wapen 
en munitie had aangetroffen in een kamer, waarbij de 
gasten op de vlucht sloegen in een voertuig dat achterna 
werd gezeten. De inzittenden werden geïdentificeerd 

144 Antwerpen, 10 december 2020, k. C6.
145 Corr. Luik, afdeling Luik, 3 februari 2021, 19e k. (definitief).

als een jonge Franse minderjarige vrouw — die na een 
melding van haar ouders als vermist geseind stond —, de 
hoofdbeklaagde, eveneens een Fransman, en een andere 
persoon die in dit dossier niet wordt vervolgd. De auto 
was gehuurd door laatstgenoemde en de hotelkamer door 
diens broer. De hoofdbeklaagde wist te ontsnappen en 
was naar verluidt gewond.

Het minderjarige meisje prostitueerde zichzelf via de 
website “quartier rouge” onder verschillende bijnamen 
en zou, om haar identiteit te valideren, die van haar zus 
hebben gebruikt die zich niet prostitueert en bij haar 
ouders in Frankrijk woont.

Op 15 januari 2020 kreeg de politie een melding binnen 
dat een jonge vrouw zich prostitueerde in een studio 
in Luik. Naar verluidt was het sinds enkele weken een 
constant komen en gaan in dat gebouw. De vrouw zou 
altijd vergezeld zijn geweest van minstens één van de 
vier personen, die zich met huurwagens verplaatsten. 
Ook het minderjarige Franse meisje zou zich op dat 
adres prostitueren. De jonge vrouwen zouden bij hun 
activiteiten worden begeleid door twee mannen.

De politie deed buurtonderzoeken, controleerde de 
website “quartier rouge” en luisterde het nummer van één 
van de beklaagden af. Daardoor bleek dat het minderjarige 
meisje een relatie had met de hoofdbeklaagde. Zij komen 
allebei uit dezelfde gemeente in Frankrijk. Ze zouden ook 
samen met een andere jonge vrouw naar het zuiden van 
Frankrijk zijn gereisd, waar ze hun prostitutieactiviteiten 
voortzetten. Na een gewelddadige ruzie op de autosnelweg 
op de terugweg uit Frankrijk in februari 2020 zou het 
minderjarige meisje naar haar familie zijn teruggekeerd 
en zou zij bij de Franse autoriteiten een klacht hebben 
ingediend tegen de hoofdbeklaagde wegens uitbuiting 
van prostitutie.

Later zouden nog andere jonge vrouwen worden 
geïdentificeerd die zich voor rekening van de beklaagden 
prostitueerden in hotels in het Luikse.

De hoofdbeklaagde riep verschillende procedure-
argumenten in, waaronder de schending van het recht 
op een eerlijk proces en de rechten van de verdediging, 
die door de rechtbank zijn verworpen.

De rechtbank veroordeelde de hoofdbeklaagde voor de 
meeste tenlasteleggingen inzake mensenhandel. Voor 
het minderjarige meisje dat zijn vriendin was, oordeelde 
de rechter dat de bestanddelen van deze tenlastelegging 
in casu aanwezig waren, aangezien het jonge meisje 
zonder twijfel is opgevangen, ondergebracht, vervoerd 
en gecontroleerd met het oog op uitbuiting van prostitutie. 
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Hij baseerde zich daarbij op de volgende elementen: het 
“nemen van controle” waarbij hij macht had over het 
slachtoffer en een houding aannam van emotionele 
verbondenheid. Het nemen van controle blijkt uit de 
telefoontaps, de verhoren van het slachtoffer, diverse 
getuigen en andere beklaagden. De ex-vriendin van 
de beklaagde verklaarde dat de beklaagde het jonge 
slachtoffer liet geloven dat hij een relatie met haar had, 
opdat zij zich zou prostitueren. Zij gaf hem het geld dat 
ze verdiende en hij huurde airbnb’s en auto’s. Hij bracht 
haar naar de verschillende locaties voor rendez-vous (bij 
klanten thuis, naar appartementen of naar hotels). Het 
slachtoffer werd door de beklaagde ook mishandeld.

De hoofdbeklaagde gebruikte dezelfde ronseltechniek bij 
andere slachtoffers, waarbij hij te werk ging via verleiding 
en voordeelvergelijking met andere pooiers.

De rechtbank veroordeelde ook een andere beklaagde 
voor een aantal tenlasteleggingen inzake mensenhandel. 
Hij vervoerde het Franse minderjarige meisje en regelde 
de huur van de kamers, zelfs al ontving hij niet rechtstreeks 
de opbrengsten uit het werk van het meisje. Hij stond 
eveneens in voor het vervoer van en het toezicht op andere 
jonge vrouwen.

Deze tenlastelegging gold ook voor een derde beklaagde, 
die eveneens jonge vrouwen rekruteerde en tot prostitutie 
dwong. Hij was aanwezig in de hotels en was te zien op 
de screenshots van het hotel. Bovendien plaatste hij 
advertenties op Snapchat om meerderjarige meisjes te 
ronselen.

De rechtbank hield niet alleen rekening met de 
verzwarende omstandigheden van de minderjarigheid 
van sommige slachtoffers en het misbruik van hun 
kwetsbare situatie als gevolg van hun precaire sociale 
situatie (alleenstaand, weggelopen, dakloos, …) maar ook 
met de geweldplegingen, bedreigingen en dwang waarvan 
er sprake was in de verhoren van sommige slachtoffers 
en getuigen en in de telefoongesprekken. De meisjes 
hadden weinig vrijheid van handelen, woonden samen 
met personen die hen in de gaten hielden en wisselden 
vaak van werkplek en woning. De rechtbank verklaarde 
ook de verzwarende omstandigheden van gebruikelijke 
activiteit en vereniging bewezen.

De rechtbank veroordeelde de mannelijke beklaagden 
voor de meeste tenlasteleggingen inzake werving met het 
oog op prostitutie. Hij herinnerde er in dat verband aan dat 
het aanwerven, meenemen, wegbrengen of de bewaring, 
zelfs met toestemming, van een persoon het materiële 
element van deze tenlastelegging is. Dat kan betrekking 
hebben op elke materiële handeling, ook het verstrekken 

van advies of informatie, waardoor de dader een persoon 
ertoe brengt zich te prostitueren. Het morele element is 
de intentie om een anders driften te bevredigen. Het is 
niet vereist dat de dader handelt met de intentie winst te 
maken voor zichzelf of voor een ander. Het aanwerven 
teneinde een anders driften te bevredigen sluit het doel 
om winst te maken evenwel niet uit.

Voor twee van hen hield hij ook rekening met de meeste 
tenlasteleggingen inzake uitbuiting van ontucht of 
prostitutie.

De hoofdbeklaagde werd veroordeeld voor de meeste 
andere tenlasteleggingen tegen hem.

De rechtbank sprak de vrouwelijke beklaagden evenwel 
vrij voor de tenlastelegging mensenhandel, omdat hij van 
oordeel was dat een vorm van dwang om toestemming te 
verkrijgen, misbruik van de kwetsbaarheid en een finaliteit, 
namelijk de seksuele uitbuiting van de jonge meisjes in 
kwestie, niet waren aangetoond. De rechtbank sprak hen 
ook vrij voor de tenlasteleggingen van aanwerving en 
uitbuiting van prostitutie.

De rechtbank veroordeelde de hoofdbeklaagde, die 
zich in staat van wettelijke herhaling bevond, tot acht 
jaar gevangenisstraf, tot een geldboete van 8.000 euro, 
vermenigvuldigd met het aantal slachtoffers (zes), zijnde 
48.000 euro, tot een ontzetting uit de rechten en tot een 
verbeurdverklaring per forfaitair equivalent van de som 
van 30.000 euro.

De andere twee beklaagden werden veroordeeld tot 
respectievelijk twintig maanden en drie jaar, deels met 
uitstel en tot boetes met volledig uitstel.

Myria, dat zich burgerlijke partij had gesteld, kreeg één 
euro definitief.

“Loverboy”-methode om sekswerksters uit te buiten

Twee zaken van uitbuiting van sekswerksters werden in 
Antwerpen behandeld.

In de eerste zaak werd een Belgische beklaagde vervolgd 
wegens mensenhandel met het oog op seksuele uitbuiting 
van vijf slachtoffers, die op één na allemaal Belg waren. 
Ook zijn vriendin stond voor het merendeel van deze feiten 
terecht. De hoofdbeklaagde werd eveneens beschuldigd 
van de verkrachting van sommige slachtoffers, van slagen 
en verwondingen en van stalking van één slachtoffer. Ook 
een derde beklaagde werd vervolgd maar alleen voor 
de tenlastelegging slagen en verwondingen tegenover 
datzelfde slachtoffer.
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Twee slachtoffers hebben zich burgerlijke partij gesteld.

De beklaagde ging altijd op dezelfde manier tewerk. Hij 
maakte als klant gebruik van de diensten van sekswerksters 
(escorts). Hij verleidde er een aantal of overtuigde hen 
ervan hem exclusief hun seksuele diensten te verlenen, 
in ruil voor huisvesting in zijn huis of in een flat die hij 
hun ter beschikking stelde. De meeste slachtoffers waren 
sociaal en economisch heel kwetsbaar, hadden geestelijke 
beperkingen of leefden aan de rand van de samenleving. 
Zodra hij voldoende invloed over de slachtoffers had, 
dwong hij hen tot prostitutie. Hij nam foto’s van de 
slachtoffers, die hij of zijn partner vervolgens op 
verschillende websites plaatste. Hij regelde de afspraken 
met de klanten. Aan een aantal van de slachtoffers gaf hij 
drugs, om hen van hem afhankelijk te maken. Een groot 
deel van hun inkomsten moesten zij aan hem afstaan.

In een vonnis van 29 juni 2020 heeft de correctionele 
rechtbank van Antwerpen146 de twee beklaagden 
veroordeeld voor mensenhandel op basis van uitvoerige, 
gedetailleerde en eensluidende verklaringen van de 
slachtoffers, gestaafd door andere elementen uit het 
dossier (retroactief telefonieonderzoek en analyse van 
advertenties voor seksuele diensten, resultaten van 
huiszoekingen, uitlezing van gsm’s, verklaringen van 
getuigen en beklaagden). 

De beklaagde heeft wel degelijk de prostitutie van de 
slachtoffers uitgebuit door hen bij hem thuis (onderdak) 
voor hem te laten werken (controle), en door actief op 
zoek te gaan naar nieuwe slachtoffers (werving).

De andere beklaagde, die zijn partner was en zich ook 
prostitueerde, hielp bij de organisatie en bij de uitbuiting 
van de prostitutie van de slachtoffers: ze plaatste de 
advertenties, nam de telefoon “voor het werk” op, 
begeleidde de klanten, informeerde haar partner. Ook stond 
zij in voor de ontvangst en de verdeling van de opbrengsten. 

De slachtoffers verklaarden dat zij, nadat ze met de 
beklaagde hadden samengewoond en voor hem hadden 
gewerkt, gedwongen werden andere of meer seksuele 
diensten te verlenen dan toen hij hun klant was (anale seks 
bijvoorbeeld). De rechtbank oordeelde dat de instemming 
van de slachtoffers irrelevant was, aangezien zij schrik 
hadden (of konden hebben) dat hij hen op straat zou zetten.

De rechtbank veroordeelde hen eveneens voor de 
tenlasteleggingen verkrachting, slagen en verwondingen 
en stalking, behalve bij de derde beklaagde, die voor deze 
tenlastelegging werd vrijgesproken.

146 Corr. Antwerpen, afdeling Antwerpen, 29 juni 2020, k. AC10 (beroep van 
de hoofdbeklaagde).

Hij veroordeelde de beklaagde tot zeven jaar gevan-
genisstraf en tot een geldboete van 40.000 euro en de 
andere beklaagde tot drie jaar gevangenisstraf (met 
volledig uitstel) en tot een geldboete van 24.000 euro 
(deels met uitstel) en wees erop dat zij zowel slachtoffer 
als mededader was. Ze werkte als prostituee en werd 
door haar vriend (eerste beklaagde) geslagen wanneer 
zij te weinig klanten had. Zo bleef ze in de gratie van de 
beklaagde. De rechtbank hield hier rekening mee om haar 
uitstel te verlenen.

Hij veroordeelde de beklaagde tot de betaling van één 
euro provisioneel aan één slachtoffer en van 3.500 euro 
morele schadevergoeding aan het andere slachtoffer. 
De gevorderde materiële schadevergoeding van 15.000 
euro, die overeenkomt met de winsten die het slachtoffer 
uit prostitutie zou hebben gepuurd, werd evenwel 
geweigerd. Volgens de rechtbank kon deze activiteit 
immers niet als grondslag dienen voor een vordering tot 
schadevergoeding.

De tweede zaak, die op 14 mei 2020147 door de 
correctionele rechtbank van Antwerpen is behandeld, 
betreft een Iraanse beklaagde die sekswerksters had 
geronseld in een Antwerpse prostitutiewijk. Hij werd 
vervolgd voor de tenlastelegging mensenhandel met het oog 
op seksuele uitbuiting van twee jonge Roemeense vrouwen, 
met verzwarende omstandigheden. Hem werd ook ten laste 
gelegd te hebben geweigerd om de onderzoeksrechter de 
toegangscodes voor zijn gsm te geven.

De zaak werd opgestart na een melding van de politie over 
raamprostituees in het Antwerpse Schipperskwartier die 
gedwongen zouden zijn een deel van hun opbrengsten af 
te staan aan de beklaagde en aan een andere man. Naar 
verluidt zou er met geweld zijn gedreigd en zouden er 
klappen zijn gevallen, omdat één van de slachtoffers en 
haar vriend weigerden te betalen.

De beklaagde was een bekend figuur in de Antwerpse 
prostitutiewijk en was in het verleden al veroordeeld 
voor inbreuken die in dezelfde buurt waren gepleegd 
(waaronder een aanval met een mes).

Hij gebruikte de loverboy-methode om sekswerksters te 
ronselen. Hij begon een relatie met hen, om vervolgens van 
hun prostitutie te leven en hen volledig onder controle te 
krijgen. Alles wat zij verdienden moesten ze aan hem afstaan. 
Hij bedreigde hen ook en gebruikte geweld tegen hen.

Onder druk van de beklaagde trok één van de slachtoffers 
haar eerdere verklaringen in en zei ze dat zij die onder 

147 Corr. Antwerpen, afdeling Antwerpen, 14 mei 2020, k. AC4 (beroep).
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invloed van drugs had afgelegd. Ze moest haar verdiensten 
niet afstaan en de beklaagde zou geen geweld gebruiken. 
De rechtbank achtte deze nieuwe verklaringen niet 
geloofwaardig, in tegenstelling tot de eerdere verklaringen, 
die werden gestaafd door andere elementen uit het dossier 
(getuigenverklaringen en telefoontaps).

De rechtbank veroordeelde de beklaagde voor alle 
tenlasteleggingen. Voor mensenhandel werd hij 
veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven jaar en 
tot een boete van 16.000 euro. De rechtbank baseerde 
zich op de vaststellingen van de politieagenten, het 
telefonieonderzoek, de telefoontaps, de verklaringen 
van getuigen en slachtoffers, de resultaten van de 
huiszoeking en het financiële onderzoek, waaruit bleek 
dat de beklaagde geen inkomsten had.

De rechtbank is ingegaan op het verzoek van het parket om 
een verbod op te leggen nog langer het Schipperskwartier 
te betreden. Aangezien hij beweerde bij zijn ouders in 
Schoten te wonen/verblijven, was de rechtbank van 
oordeel dat zo’n verbod zijn re-integratie niet in gevaar 
zou brengen. Het is voor het eerst dat een dergelijk verbod 
wordt opgelegd aan een beklaagde die een officiële 
verblijfplaats in België heeft.

De beklaagde tekende beroep aan tegen zijn veroordeling. 

In een arrest van 19 november 2020 oordeelde het hof 
van beroep van Antwerpen dat de beklaagde wel degelijk 
controle had over de twee slachtoffers, in de zin van artikel 
433quinquies van het Strafwetboek om hen vervolgens uit te 
buiten.148 Hij won het vertrouwen van de slachtoffers door 
hen te manipuleren, ging een relatie met hen aan en trok 
vervolgens bij hen in. Daarop kon hij beginnen controle 
over hen te krijgen, hen te domineren en uit te buiten.

Het hof bevestigde de in eerste aanleg uitgesproken 
straffen.

Uitbuiting van een jonge Bulgaarse vrouw

Het hof van beroep van Antwerpen heeft een zaak die 
de correctionele rechtbank van Antwerpen op 10 
maart 2020 in eerste aanleg had behandeld en die in het 
jaarverslag 2020149 aan bod is gekomen opnieuw berecht.

In deze zaak werden twee beklaagden, een echtpaar, 
vervolgd wegens mensenhandel met het oog op seksuele 
uitbuiting. Het onderzoek begon nadat een slachtoffer, 

148 Antwerpen, 19 november 2020, k. C6.
149 Corr. Antwerpen, afdeling Antwerpen, 10 maart 2020, k. AC10, beschikbaar 

op: www.myria.be. Zie ook Myria, Jaarverslag Mensenhandel en 
mensensmokkel 2020, Achter gesloten deuren, p. 78.

een prostituee die in het Antwerpse Schipperskwartier 
werkte, een klacht had ingediend tegen haar pooier en 
de vrouw die haar had geronseld. Zij verklaarde dat de 
tweede beklaagde haar twee jaar eerder had overtuigd om 
van Bulgarije naar België te komen om er als prostituee te 
werken. Eenmaal in België moest ze eerst haar reiskosten 
betalen, vervolgens de helft van haar inkomsten afstaan en 
uiteindelijk al haar inkomsten. Op basis van WhatsApp- en 
Facebook-berichten konden de speurders opmaken dat 
er aanvankelijk sprake was van een soort liefdesrelatie 
tussen het slachtoffer en de eerste beklaagde. Hij gebruikte 
daarbij de loverboy-techniek. Na verloop van tijd werd 
de toon van de gesprekken dreigender. Zij moest zich 
prostitueren in Antwerpen, Amsterdam en Brussel. De 
beklaagden regelden ook een vitrine voor haar. 

Het slachtoffer en haar moeder in Bulgarije kregen 
doodsbedreigingen. De rechtbank achtte de feiten 
bewezen, ook voor de tweede beklaagde. Zij had eveneens 
een actieve rol gespeeld bij de rekrutering en de uitbuiting 
van het slachtoffer.

Het hof veroordeelde de eerste beklaagde tot een 
gevangenisstraf van vier jaar en tot een boete van 
8.000 euro. Zijn vriendin, de tweede beklaagde, werd 
veroordeeld tot een gevangenisstraf van dertig maanden 
en tot een boete van 8.000 euro. Hun eigendommen 
werden in beslag genomen.

De eerste beklaagde tekende beroep aan tegen alle 
beschikkingen van het vonnis. Deze zaak kwam voor het 
hof van beroep van Antwerpen op 30 oktober 2020150. 
Het hof bevestigde het eerdere vonnis. De bewering van de 
beklaagde dat het slachtoffer nog werkzaam zou zijn in de 
prostitutiesector en dat zij dus niet gedwongen werd om in 
de prostitutie te werken doet geen afbreuk aan de feiten. 
De beklaagde verkreeg macht over het slachtoffer door 
gebruik te maken van de loverboy-techniek en beschouwde 
het slachtoffer als een geldmachine. Het slachtoffer en 
haar familie werden bedreigd, ook na aangifte bij de politie 
door het slachtoffer. Zijn handelingen getuigen van een 
totaal gebrek aan respect voor de fysieke en psychische 
integriteit van het slachtoffer. Het hof bevestigde de in 
eerste aanleg uitgesproken straffen.

Schijnhuwelijk

Op 22 december 2020 moest de correctionele 
rechtbank van Antwerpen een zaak behandelen waarin 
de loverboy-methode was toegepast en een schijnhuwelijk 
werd afgesloten.151

150 Antwerpen, 30 oktober 2020, k. C6.
151 Corr. Antwerpen, afdeling Antwerpen, 22 december 2020, k. AC10 (beroep).
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Twee beklaagden werden vervolgd voor mensenhandel 
en exploitatie van andermans ontucht of prostitutie 
van een slachtoffer, met verschillende verzwarende 
omstandigheden (gebruik van listige kunstgrepen, geweld, 
bedreigingen of enige andere vorm van dwang). De eerste 
en de tweede beklaagde vormen samen een gezin met 
drie schoolgaande kinderen.

Het slachtoffer heeft zich burgerlijke partij gesteld. 

Het slachtoffer deed aangifte op 3 augustus 2016 dat zij 
zich in de periode van 2000 tot 2012 diende te prostitueren 
en seksueel werd uitgebuit door haar ex-vriend, de eerste 
beklaagde. Zij zou haar ex-vriend hebben leren kennen 
in Albanië toen ze daar studeerde. Door middel van de 
loverboy-techniek ontstond er al snel een relatie. Zij kwam 
naar België om hier een gezin te stichten waarvoor de 
eerste beklaagde haar visum, vlucht en vervolgens een 
schijnhuwelijk om een verblijfsvergunning te bekomen 
regelde. Nadien dwong hij haar om zich te prostitueren 
om de gemaakte kosten terug te betalen. Het slachtoffer 
werkte dagelijks in de prostitutie in Antwerpen of 
Oostende met amper één rustdag per maand en werd soms 
ondergebracht in Nederland. Zij verdiende veel geld dat ze 
moest afstaan aan de beklaagden die het investeerden in 
vastgoed in Albanië en in België. Samen manipuleerden 
zij haar, belemmerden ze haar sociale contacten en 
bedreigden zij haar met een mes en vuistslagen. 

Volgens de verdediging zijn er geen strafbare feiten 
gepleegd en is de strafvordering verjaard. Er zouden 
geen concrete bewijselementen voorhanden zijn. De 
verdediging vroeg de vrijspraak voor de beklaagden. 

De rechtbank stelt dat de feiten niet verjaard zijn en dat er 
evenmin een aantasting van de rechten van de verdediging 
van de beklaagden is. De rechtbank is van oordeel dat 
de tenlasteleggingen bewezen zijn. Het slachtoffer werd 
door de eerste beklaagde overgebracht naar België met 
het oog op seksuele uitbuiting en werd daarin onder 
dwang gecontroleerd. Ook het mededaderschap van 
de tweede beklaagde staat vast. Zij heeft bijgedragen 
aan het manipuleren van het slachtoffer en wetens en 
willens meegeprofiteerd van de geldsommen die het 
slachtoffer genereerde met haar prostitutie-activiteiten. 
Het slachtoffer heeft samen met de eerste beklaagde 
een kind, dat werd gebruikt als ultiem drukkingsmiddel 
volgens het loverboy-principe. De opmerkelijke snelheid 
waarmee alles geregeld werd toont duidelijk aan dat er 
een plan achter de activiteiten zat. 

De rechtbank acht de feiten bewezen op basis van 
de gedetailleerde verklaringen van het slachtoffer, de 
vaststellingen van de politiediensten, inlichtingen bekomen 
van de Dienst Vreemdelingenzaken, het financieel 

onderzoek en gelijkluidende getuigenverklaringen. Ook 
de bedreigingen ten aanzien van het slachtoffer, zelfs op 
de dag van het verhoor van de eerste beklaagde, blijken 
uit de oproep aan de noodcentrale. 

De eerste beklaagde wordt veroordeeld tot een 
gevangenisstraf van drie jaar en tot een geldboete van 
6.000 euro. De vermogensvoordelen voor een bedrag van 
37.570 euro worden verbeurdverklaard met gedeeltelijke 
toewijzing aan de burgerlijke partij. De tweede beklaagde 
wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar, 
waarvan een jaar met uitstel voor vijf jaar en tot een 
geldboete van 6.000 euro. 

De beide beklaagden worden er hoofdelijk toe veroordeeld 
om een morele schadevergoeding te betalen aan de 
burgerlijke partij van 7.500 euro. De burgerlijke partij had 
eveneens een materiële schadevergoeding van 3.630.000 
euro gevraagd gebaseerd op haar prostitutiewerk maar 
dat werd door de rechtbank verworpen.

2�2�3� | Gewoonterechtelijk huwelijk

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft een 
zaak van mensenhandel die met een gewoonterechtelijk 
huwelijk verband hield opnieuw berecht. In een vonnis 
van 12 november 2019 heeft de rechtbank de beklaagde 
bij verstek veroordeeld.152

In dit dossier werd een beklaagde vervolgd voor 
mensenhandel met het oog op seksuele uitbuiting van 
een slachtoffer. De zaak kwam pas in 2017 aan het licht 
maar de feiten dateerden al van 2015-2016. Het slachtoffer, 
een gescheiden moeder van één dochter, was onder druk 
van haar ouders een niet-officieel huwelijk aangegaan 
volgens Albanees gebruik. Haar partner, de beklaagde, was 
haar door vrienden aanbevolen als een rijke man die in 
Duitsland woonde. Zodra het huwelijk gesloten was, nam 
hij haar mee naar Italië. Daar verplichtte hij haar om zich 
op straat te prostitueren. Hij dreigde ermee haar jongere 
zusje aan te pakken als zij niet meewerkte. Ze werkte voor 
20 à 30 euro per klant en moest al haar inkomsten aan 
de beklaagde afstaan. Samen met een vriend hield hij de 
vrouw in de gaten. Als ze niet genoeg verdiende, kreeg ze 
slaag. De beklaagde gebruikte drugs, was onvoorspelbaar 
en kon plots bijzonder agressief uit de hoek komen. 

Het echtpaar reisde vervolgens naar Duitsland. Daar 
moest het slachtoffer in een groot bordeel werken. Zij 
moest voor 140 euro een kamer huren waar ze de nacht 
doorbracht. Ze verdiende 20 à 30 euro per twintig minuten. 

152 Corr. Antwerpen, afdeling Antwerpen, 12 november 2019, k. AC10. 
(Beschikbaar op www.myria.be). Zie ook Myria, Jaarverslag Mensenhandel 
en mensensmokkel 2020, Achter gesloten deuren, p. 80.
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Al het geld moest ze afgeven. In deze periode werd zij 
zwanger. 

Het koppel ging naar België omdat abortus er goedkoper 
was. Een week na de abortus moest het slachtoffer ondanks 
de pijn opnieuw aan het werk, deze keer in een club in 
België. Zij woonde in een flat met een andere vrouw die 
voor de beklaagde werkte. Nadat ze gedwongen was 
geweest om te werken ondanks aanhoudend bloedverlies, 
slaagde zij erin te vluchten naar haar ouders in Albanië. 
Ze durfde hen niet te vertellen dat zij als prostituee had 
moeten werken. Toen de beklaagde erachter kwam dat 
ze in Albanië zat, vluchtte het slachtoffer naar een vriend 
in Nederland en vervolgens naar Zweden, waar ze asiel 
aanvroeg. Haar aanvraag werd afgewezen en uiteindelijk 
keerde zij via Denemarken naar België terug.

In zijn vonnis van 23 februari 2021 verklaarde de 
rechtbank de beklaagde schuldig.153 Het dossier bevatte 
voldoende objectief bewijsmateriaal om de geloofwaardige 
verklaringen van het slachtoffer te bevestigen. 

De beklaagde werd veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf 
en tot een boete van 6.000 euro, 13.300 euro werd in beslag 
genomen. Dat bedrag komt overeen met de vergoeding 
van een sekswerkster voor een bepaalde periode, tegen 
een bedrag van ongeveer 140 euro per dag, zes dagen 
per week.

2�2�4� | Poging geherkwalificeerd in voltooid 
strafbaar feit: ontdekt op school

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft 
op 23 juli 2020 een zaak van poging tot mensenhandel 
behandeld, die als voltooid misdrijf van mensenhandel 
is geherkwalificeerd.154

Een beklaagde werd vervolgd voor poging tot 
mensenhandel met het oog op seksuele uitbuiting: 
zij had er alles aan gedaan opdat het slachtoffer zich 
zou prostitueren, had erop aangedrongen klanten te 
ontvangen, maar uiteindelijk kwam er niets van in huis 
omdat het slachtoffer ziek was of deed alsof zij ziek was 
op de dag van de afspraak. 

De zaak werd opgestart toen de politie werd gecontacteerd 
door de school van het (meerderjarige) slachtoffer, die 
zich zorgen maakte. Het jonge meisje verwondde zichzelf 
opnieuw aan de armen en leek erg nerveus. Haar huiswerk 
was nooit in orde. Volgens de docent die haar tijdens haar 

153 Corr. Antwerpen, afdeling Antwerpen, 23 februari 2021, k. AC10 (definitief).
154 Corr. Antwerpen, afdeling Antwerpen, 23 juli 2020, k. ACV3 (definitief).

stage begeleidde, zou het meisje hebben laten uitschijnen 
niet langer naar de stage te kunnen komen, omdat een 
vrouw seksuele ontmoetingen voor haar regelde. De 
politie nam toen contact op met het meisje, dat extreem 
nerveus en angstig leek. Ze verklaarde dat zij zichzelf 
verminkte uit stress en angst. Zij kende de beklaagde als 
een vroegere schoolvriendin. De beklaagde stelde haar 
voor opnieuw klanten te ontvangen en zei dat ze veel geld 
kon verdienen. Zij zou alles regelen: klanten, afspraken, 
hotels en flats. De opbrengsten zouden ze tussen hen 
beiden verdelen. Het meisje zou de dag daarvoor voor 
het eerst klanten hebben ontvangen maar had de afspraak 
afgezegd, omdat ze ziek was.

De beklaagde verklaarde het slachtoffer te willen helpen 
door voor haar meer respectabele klanten te vinden dan 
diegene die ze in het verleden had gehad.

Op basis van de verklaringen van het slachtoffer en van 
de beklaagde, de vaststellingen van de verbalisanten en 
de Whatsapp-gesprekken oordeelde de rechtbank dat de 
beklaagde haar actief tot prostitutie had aangezet, haar 
onder druk had gezet en tot prostitutie had gedwongen. 
Dat bleek uit de dwingende taal die in de berichten werd 
gebruikt. Het gedrag van de beklaagde (het slachtoffer 
vragen om naaktfoto’s en -video’s op te sturen om klanten 
te werven, het regelen van klanten en van plaatsen voor 
rendez-vous) vormt wel degelijk een bestanddeel van 
de inbreuk mensenhandel. Het feit dat er geen enkele 
afspraak kon doorgaan omdat het slachtoffer zich ziek 
had gemeld is irrelevant. 

Het hof veroordeelde de beklaagde tot een gevangenisstraf 
van twee jaar, waarvan de helft met uitstel en tot een boete 
van 8.000 euro, met uitstel.

2.3. | Economische uitbuiting

2�3�1� | Bouw

Klusjesman

Het hof van beroep van Brussel heeft een zaak van 
mensenhandel in de bouwsector, die op 26 juni 2017 
in eerste aanleg door de correctionele rechtbank van 
Brussel was behandeld opnieuw berecht.155

155 Corr. Brussel Franstalig, 26 juni 2017, 89e k., beschikbaar op www.myria.
be. Zie ook Myria, Jaarverslag Mensenhandel en mensensmokkel 2018, 
Minderjarig, in hoogste nood, p. 113.

http://www.myria.be
http://www.myria.be
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In deze zaak stonden een Belgische beklaagde — de 
zaakvoerder — en zijn vennootschap terecht voor 
mensenhandel met het oog op economische uitbuiting 
van een Tunesische werknemer, die zich burgerlijke 
partij had gesteld. Samen met een andere beklaagde, 
de medezaakvoerder, werden ze ook vervolgd wegens 
verschillende tenlasteleggingen inzake sociaal recht 
(tewerkstelling van een buitenlandse werknemer zonder 
verblijfsrecht, geen Dimona-aangifte, prestaties niet 
aangegeven bij de RSZ, niet-betaling van loon).

De vennootschap, waarvan de hoofdbeklaagde 
zaakvoerder is, renoveert en verhuurt gebouwen, vooral 
onder de vorm van aparthotels. Deze beklaagde is rechtens 
of feitelijk altijd al de bedrijfsleider geweest. Tijdens de 
periodes waarin hij tijdelijk arbeidsongeschikt was, stelde 
hij andere zaakvoerders aan. 

Het dossier werd opgestart na een controle van de sociale 
inspectie in de lokalen van de vennootschap, nadat zij een 
“tip” had ontvangen. De werknemer was er aanwezig en 
de inspecteurs stelden vast hoe verloederd de woning wel 
was (ruimte die dienstdeed als werkplaats en opslagplaats, 
bank als bed, geen waterkraan of toilet, geen keuken, 
vochtige woning, verouderde en gevaarlijke elektrische 
installatie). De werknemer legde uit dat hij als klusjesman 
werkte in de aparthotels die de hoofdbeklaagde verhuurde 
(insecticiden verspreiden, bagage dragen of meubels 
verplaatsen), dat hij er al een jaar woonde en dat hij naar 
het gemeentelijk zwembad moest gaan om zich te wassen.

De beklaagde stelde dat hij de werknemer, die verblijfstitel 
noch arbeidskaart had, had leren kennen op een moment 
waarop hij in hetzelfde gebouw en in dezelfde precaire 
omstandigheden leefde, dat hij hem had voorgesteld 
gratis in een leegstaand kantoor te gaan wonen waarin 
hij zelf had gewoond. De rechtbank stelde vast dat de 
leefomgeving ongeschikt was als woning. Bovendien werd 
de werknemer, die beschikbaar moest zijn zodra hem een 
dienst werd gevraagd, niet betaald. Af en toe kreeg hij 100 
euro. Na verloop van tijd moest hij alsmaar meer klusjes 
doen (onderhoudswerken).

De rechtbank had de hoofdbeklaagde en zijn ven-
nootschap daarom voor de tenlastelegging mensenhandel 
veroordeeld. Het stond immers vast dat hij de werknemer 
had blootgesteld aan werkomstandigheden die in strijd 
waren met de menselijke waardigheid, door hem op 
een ongezonde plaats onderdak te verlenen en hem 
diensten te vragen die niet in overeenstemming met de 
wettelijke barema’s werden uitbetaald, zonder rekening 
te houden met de veiligheid of hygiëne op het werk, 
zonder sociale bescherming, zonder uurrooster, en 
door van hem te verwachten dat hij beschikbaar was 
zodra van hem een dienst werd gevraagd. De rechtbank 

veroordeelde de beklaagde en zijn vennootschap ook voor 
de tenlasteleggingen inzake sociaal strafrecht.

De beklaagde werd veroordeeld tot twintig maanden 
gevangenis met uitstel en tot een boete van 6.000 euro, de 
vennootschap tot een boete van 12.000 euro. De rechtbank 
gelastte bovendien de heropening van de debatten op een 
latere zitting om uitspraak te doen over de burgerlijke 
vordering (van de werknemer en van het centrum dat 
hem heeft opgevangen), aangezien de beklaagden 
geen conclusies hadden neergelegd over de burgerlijke 
vorderingen.

De zaakvoerder en de vennootschap gingen tegen de 
beslissing in beroep. De vennootschap is niet verschenen 
in hoger beroep.

In een arrest van 3 november 2020 heeft het hof van 
beroep van Brussel156 de in eerste aanleg uitgesproken 
veroordelingen bevestigd.

Renovatie van een privéwoning

In dit op 18 september 2020 door de correctionele 
rechtbank van Dendermonde157 behandelde dossier 
werden drie beklaagden vervolgd wegens mensenhandel 
met het oog op uitbuiting door arbeid en omdat er geen 
Dimona-aangifte was ingediend. Ze werden ervan 
beschuldigd twee Marokkaanse broers te hebben 
aangeworven voor de renovatie van een privéwoning en 
hen tewerkgesteld te hebben in omstandigheden die in 
strijd waren met de menselijke waardigheid.

De beide werknemers hebben zich burgerlijke partij 
gesteld.

De zaak werd opgestart toen de politie werd opgeroepen 
voor een burgerlijk geschil. In het huis trof ze de twee 
werknemers aan. Zij hadden er verbleven tot ze ontdekten 
dat de sloten waren veranderd en hun spullen voor de 
deur waren gezet.

Eén van hen verklaarde dat hij in 2005 Marokko had 
verlaten om zich in Spanje te vestigen, waar hij een 
verblijfsvergunning had. Hij was actief in de bouwsector 
en had zijn eigen bedrijf. Eén van de beklaagden had 
zijn bedrijf online gevonden en had hem ingeschakeld 
om renovatiewerkzaamheden te verrichten in een huis in 
België. Er was overeengekomen dat hij 25 euro per uur zou 
verdienen, zijn broer 15 euro per uur. Hij werkte tien uur per 
dag, ook in het weekend. Hij kreeg 500 euro. Een contract 

156 Brussel, 3 november 2020, 11e k.
157 Corr. Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, 18 september 2020, k. 

D13V (beroep).
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heeft hij nooit gekregen. Voor drie maanden moesten ze 
1.500 euro huur betalen, die van hun loon werd afgetrokken. 
De woning was vuil en er was alleen een kleine boiler. Er 
was geen plaats om te douchen of te koken.

De broer zou verklaren dat hem 10 euro per uur was 
beloofd, dat hij 2.200 euro zou verdienen en ook een 
contract zou krijgen. Hij werkte tien uur per dag, dus 
zeventig uur per week, zeven dagen op zeven, en dat zes 
weken lang.

De zaken begonnen uit de hand te lopen toen zij één van 
de beklaagden om een kopie van het contract en hun geld 
vroegen. Ze werden bedreigd.

De werknemers werden opgevangen door een gespe-
cialiseerd opvangcentrum voor slachtoffers van mensen-
handel.

De rechtbank veroordeelde de twee beklaagden voor de 
tenlastelegging mensenhandel: zij hebben de komst van de 
twee werknemers vanuit Spanje naar België georganiseerd 
en hun huisvesting en werk geregeld in omstandigheden 
die in strijd waren met de menselijke waardigheid: ze 
werden uitgebuit, hun loon werd nauwelijks uitbetaald, 
ze presteerden het maximale aantal toegelaten werkuren 
en hun verblijfssituatie werd plots onderbroken.

De rechtbank sprak de derde beklaagde evenwel vrij, 
omdat er enige twijfel bestond over zijn — minimale — rol.

De beklaagden werden veroordeeld tot een gevangenisstraf 
van één jaar (met uitstel voor één van hen) en tot een boete 
van 8.000 euro (deels met uitstel voor één van hen).

De rechtbank veroordeelde de beklaagden tot de betaling 
aan de slachtoffers van respectievelijk 7.120 euro en 8.852 
euro materiële en morele schadevergoeding. 

2�3�2� | Transport

Carrousel van frauduleuze detachering en 
onopzettelijke doodslag 

Een complexe zaak in de transportsector heeft tot 
veroordelingen wegens mensenhandel geleid. Bij deze 
zaak die op 27 november 2020 door de correctionele 
rechtbank van Brugge158 werd behandeld, ging het 
om een carrousel van frauduleuze detacheringen en 
onopzettelijke doodslag.

158 Corr. West-Vlaanderen, afdeling Brugge, 27 november 2020, k. B17. 
(beroep).

De zaak betreft zes beklaagden, waarvan twee natuurlijke 
personen (de eerste beklaagde en de zesde beklaagde) 
en vier rechtspersonen (naamloze vennootschappen). 
Bij de tweede beklaagde en de derde beklaagde ging 
het om transportbedrijven, die een beroep deden op 
mecaniciens. De eerste beklaagde stond in voor de 
dagelijkse leiding. De vierde beklaagde (vennootschap) 
trad op als afgevaardigd bestuurster voor de tweede, de 
derde en de vijfde beklaagde (ook vennootschappen). De 
vijfde beklaagde was gespecialiseerd in de verkoop van 
nieuwe en gebruikte palletten. De zesde beklaagde was 
de werkgever van de palletherstellers.

De zes beklaagden (waaronder de twee transportfirma’s) 
werden vervolgd wegens mensenhandel van vijf Poolse 
werknemers, van wie er twee zijn overleden. De 
hoofdbeklaagde en twee bedrijven werden ook vervolgd 
voor onopzettelijke doodslag jegens de twee overleden 
Poolse mecaniciens. Bij de andere tenlasteleggingen 
ging het om onvrijwillige slagen en verwondingen, 
niet-naleving van het sociaal strafrecht (geen Dimona-
aangifte en geen betaling van loon aan 168 werknemers: 
mecaniciens, palletherstellers of chauffeurs) en praktijken 
van huisjesmelkerij. Het Openbaar Ministerie vroeg 
eveneens aanzienlijke inbeslagnames.

De moeder van één van de overleden Poolse mecaniciens, 
een intercommunale voor gas- en elektriciteit en Myria 
hadden zich burgerlijke partij gesteld.

Op 1 april 2012 werd de politiezone Tielt gecontacteerd 
naar aanleiding van een uitslaande brand in een 
loods. Deze loods fungeerde niet alleen als werkplaats, 
maar bleek ook dienst te doen als slaapruimte met 
voorzieningen voor zestien personen. Op het ogenblik 
van de zware brand verbleven er negen Polen in de loods. 
Er vielen twee dodelijke slachtoffers, twee werknemers 
waren zwaargewond en twee lichtgewond. Hoewel de 
uiteindelijke oorzaak van de brand niet achterhaald kon 
worden, bleek wel dat de ruimte absoluut niet brandveilig 
was en niet gekend was als woonplaats. 

Volgens de arbeidsinspectie waren de verschillende 
vervolgde ondernemingen opgezet in een carrousel van 
detacheringen om frauduleus aan de toepassing van de 
Belgische wetgeving te ontkomen. Het personeel werd 
frauduleus gelijktijdig in Polen en België tewerkgesteld 
waarbij de in België actieve Poolse werknemers zelfs 
niet wisten voor welke Poolse firma ze werkzaam waren. 
De beweerde Poolse onderaannemer fungeerde in 
werkelijkheid louter als een doorgeefluik van goedkoop 
personeel dat enkel en alleen in België tewerkgesteld werd 
en derhalve onder het gezag stond van de Belgische klant. 
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De Poolse socialezekerheidsinstellingen werkten niet mee 
om de A1-detacheringsdocumenten in te trekken. 

De verdediging voerde een aantal procedureargumenten 
aan (redelijke termijn overschreden, vermoeden van 
onschuld geschonden, nietigheid van een aantal van de 
verhoren van de slachtoffers omwille van een betwisting 
van de tolken159), die allemaal door de rechtbank werden 
verworpen. 

De rechtbank acht de feiten bewezen, waaronder de 
mensenhandel. De rechtbank verwees naar een arrest 
van het Hof van Cassatie van 8 oktober 2014 en merkte op 
dat bij gebrek aan een juridische definitie of toelichting 
in de parlementaire werkzaamheden het begrip 
“rekrutering” van de tenlastelegging mensenhandel 
in zijn gewone betekenis moest worden opgevat. Er is 
sprake van rekrutering wanneer de beklaagden of hun 
vennootschappen de werknemers hebben aangeworven 
om hen hun arbeidskracht ter beschikking te stellen. 
Evenmin heeft de wetgever het begrip “omstandigheden 
in strijd met de menselijke waardigheid” verduidelijkt, 
aangezien dat betrekking heeft op de essentie van 
de menselijke aard. De aantasting van de menselijke 
waardigheid is dus de “vermindering” van de menselijke 
kwaliteit van een persoon of groep van personen, met 
name het “neerhalen” van datgene wat de menselijke aard 
kenmerkt, namelijk de fysieke (zich vrij kunnen bewegen, 
in het eigen onderhoud kunnen voorzien, voor zichzelf 
kunnen zorgen, …) en geestelijke (de intellectuele en 
sociale vaardigheden die in een samenleving kunnen 
worden ingezet) capaciteiten.

Arbeidsomstandigheden die ertoe leiden dat werknemers 
niet langer in hun basisbehoeften kunnen voorzien 
kunnen in strijd zijn met de menselijke waardigheid, 
zoals lonen die niet in verhouding staan tot het aantal 
gepresteerde uren of het verrichten van onbetaalde 
prestaties, een werkklimaat dat niet voldoet aan de 
normen inzake welzijn op het werk. Bovendien moet bij de 
beoordeling van de situatie van buitenlandse werknemers 
worden uitgegaan van de arbeidsvoorwaarden in België.

De rechtbank stelde vast dat er geenszins sprake was van 
een echt woonhuis: de slachtoffers waren ondergebracht in 
een loods, die voordien respectievelijk gebruikt werd als een 
berghok voor zeilen en als een kaasmakerij, zonder enige 
verwarming of echte elektrische installaties noch andere 
voorzieningen. De accommodatie was slecht en gevaarlijk.

De werknemers bevonden zich in een precaire verblijfs- en 
sociale situatie. Ze moesten bijzonder lange werkdagen 

159 De rechtbank verwierp deze eis omdat de identiteit van de tolken wel 
voldoende uitgeklaard was en ze effectief beëdigd waren.

presteren (meer dan 65 uur per week, zes dagen per week) 
zonder compensatie en voor een ontoereikend loon.

De leefomstandigheden van de betrokkenen wijzen 
onmiskenbaar op huisjesmelkerij. De beklaagden zetten 
een constructie op waarbij duidelijk werd dat de loods 
als verblijfsplaats zou dienen, terwijl dat niet kon volgens 
de vigerende wetgeving. Voor heel wat werknemers werd 
ook geen Dimona-aangifte gedaan en/of konden ze geen 
correcte detacheringsdocumenten voorleggen.

De eerste beklaagde draagt de grootste verant-
woordelijkheid en werd schuldig bevonden aan 
onopzettelijke doding, onopzettelijke slagen en 
verwondingen en mensenhandel (economische 
uitbuiting) van verschillende werknemers. Hij wordt 
eveneens schuldig bevonden aan huisjesmelkerij. Hij 
wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar 
met gedeeltelijk uitstel en tot een geldboete van 60.000 
euro waarvan de helft met uitstel voor een periode van 
drie jaar. Daarnaast wordt hij sociaalrechtelijk schuldig 
bevonden aan de laattijdige Dimona-aangifte van niet 
minder van 182 werknemers en tal van looninbreuken, 
waarvoor hij apart veroordeeld wordt tot een geldboete 
van 655.200 euro. De gegenereerde inkomsten worden 
verbeurdverklaard voor een bedrag van 1.475.408,03 euro. 

De zesde beklaagde wordt veroordeeld tot een 
gevangenisstraf van vijftien maanden met gedeeltelijk 
uitstel en tot een geldboete van 15.000 euro waarvan 3.000 
euro met uitstel voor een periode van drie jaar. 

De andere beklaagden (vennootschappen) werden 
veroordeeld tot geldboetes van 18.000 euro of 45.000 
euro met gedeeltelijk uitstel. De rechtbank gaat ook 
over tot bijzondere verbeurdverklaringen van de 
vermogensvoordelen die uit het misdrijf zijn verkregen 
voor bedragen tot 1.475.408,03 euro.

De rechtbank achtte de schadevordering van de inter-
communale ongegrond. 

Bij de brand raakte het laagspanningsnet van deze 
burgerlijke partij beschadigd. Er wordt daarentegen niet 
vervolgd voor onopzettelijke brandstichting. Het misdrijf 
huisjesmelkerij staat niet in noodzakelijk oorzakelijk 
verband met de brand, waarvan de precieze oorzaak niet 
kan worden achterhaald. 

De moeder van het overleden slachtoffer krijgt een 
schadevergoeding van 15.000 euro voor vermengde morele 
en materiële schade. Myria krijgt een schadevergoeding 
van 5.000 euro voor vermengde morele en materiële 
schade. 
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2�3�3� | Bakkerij

Op 19 maart 2021 sprak de correctionele rechtbank 
van Mechelen zich uit over feiten van mensenhandel 
in een bakkerij tussen 23 november 2020 en 23 januari 
2021.160 Een beklaagde en zijn bedrijf werden vervolgd 
voor verschillende tenlasteleggingen inzake sociaal 
strafrecht waarbij vier werknemers betrokken waren. 
Hijzelf werd eveneens vervolgd voor mensenhandel met 
verzwarende omstandigheden tegenover drie van hen. 
Zijn vennootschap werd burgerrechtelijk aansprakelijk 
gesteld. Eén van de werknemers heeft zich burgerlijke 
partij gesteld.

Bij verschillende controles door inspecteurs van de RSZ en 
de RVA in een bakkerij werden meerdere sociale inbreuken 
vastgesteld, waaronder werknemers voor wie geen 
Dimona-aangifte was gebeurd, die niet in het bezit van een 
geldige Belgische verblijfsvergunning waren en/of zonder 
een studentenovereenkomst of arbeidsovereenkomst 
werkten. Uit de verklaringen van de personen die aan 
het werk waren, bleek dat zij onrechtmatig tewerkgesteld 
waren, bijzonder weinig betaald werden voor lange 
nachten werk, door het zwartwerk niet konden genieten 
van enige vorm van sociale bescherming, achterstallig 
loon tegoed hadden en zelfs woonden in een kleine kamer 
boven de bakkerij zonder toereikende voorzieningen. Er 
stonden camera’s opgesteld om te controleren of het werk 
correct werd uitgevoerd.

De rechtbank acht de feiten bewezen op basis van 
de vaststellingen van de sociaal inspecteurs en hun 
opzoekingen, de verklaringen van de slachtoffers en de 
verklaring van de beklaagde, naast de toegevoegde foto’s. 
De slachtoffers bevonden zich evenzeer in een precaire 
situatie omdat zij zich in een financieel moeilijke positie 
bevonden, geen Nederlands spraken en geen geldige 
verblijfsvergunning hadden, wat de beklaagde wist. 

In zijn verdediging voerde de beklaagde aan dat hij de 
werknemers niet aangeworven heeft. De rechtbank wijst 
erop dat ‘werving’ geen actieve houding vereist van de 
persoon die de werknemer in dienst neemt. Het volstaat 
dat de aanwervende persoon de betrokken werknemer in 
dienst heeft genomen opdat deze hem zijn arbeidskracht 
ter beschikking zou stellen. 

De beklaagde heeft geen blanco strafregister. Hij werd 
al 34 keer door de politierechtbank veroordeeld en liep 
ook al vier correctionele veroordelingen op, onder meer 
voor sociaalrechtelijke inbreuken. De beklaagde wordt 
veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar met 

160 Corr. Antwerpen, afdeling Mechelen, 19 maart 2021, k. MC7 (beroep).

probatie uitstel mits de voorwaarden worden nageleefd 
en tot een geldboete van 36.000 euro. De vennootschap 
werd veroordeeld tot een boete van 64.000 euro, deels met 
uitstel. Allebei werden ze veroordeeld tot betaling van één 
euro provisioneel aan de burgerlijke partij.

2�3�4� | Nachtwinkel

Op 2 april 2021 behandelde de correctionele rechtbank 
van Luik een zaak van mensenhandel in nachtwinkels.161

Een beklaagde uit Bangladesh werd vervolgd voor 
verschillende tenlasteleggingen inzake sociaal strafrecht, 
waarbij hij verschillende buitenlandse werknemers in zijn 
nachtwinkels had tewerkgesteld (geen Dimona-aangifte, 
tewerkstelling van werknemers zonder verblijfsrecht, 
niet-betaling van loon). Samen met zijn bedrijf werd 
hij ook vervolgd wegens mensenhandel tegenover drie 
van deze werknemers, Indiërs, en ook wegens andere 
tenlasteleggingen inzake sociaal strafrecht.

Zes werknemers stelden zich burgerlijke partij, van wie 
twee in verband met de tenlastelegging mensenhandel.

De beklaagde was de zaakvoerder van vier nachtwinkels, 
die via een vennootschap werden uitgebaat.

In februari 2014 werd een controle uitgevoerd in 
verschillende door de beklaagde uitgebate inrichtingen. 
In juni 2015 nam een gespecialiseerd opvangcentrum 
contact op met de RSZ-inspectie omdat twee personen 
die hier beiden illegaal verbleven zich hadden gemeld 
om hun werkomstandigheden aan te klagen. Tussen 
2015 en 2018 werden verdere controles uitgevoerd, 
waarbij verschillende onregelmatigheden op het vlak 
van tewerkstelling van buitenlandse werknemers werden 
vastgesteld.

De beklaagde betwistte de ontvankelijkheid van de 
vervolgingen, omdat de rechten van de verdediging 
volgens hem waren geschonden, een argument dat door 
de rechter werd verworpen.

De rechtbank achtte de tenlasteleggingen inzake sociaal 
strafrecht bewezen (geen Dimona-aangifte, tewerkstelling 
van werknemers zonder verblijfsrecht, niet-betaling van 
loon).

In een uitvoerige (en betwistbare) motivering sprak de 
rechtbank de beklaagde evenwel vrij van de tenlastelegging 
mensenhandel, waarbij hij zich met name baseerde op 

161 Corr. Luik, afdeling Luik, 3 februari 2021, 19e k. (beroep).
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de zes IAO-indicatoren die wijzen op dwangarbeid en die 
volgens hem nuttig zijn om het begrip “arbeid die in strijd 
is met de menselijke waardigheid” te vatten.162 

De drie werknemers hadden het over bijzonder lange 
werktijden, tegen een belachelijk laag loon, gelet op 
het bijzonder hoge aantal gewerkte uren, zonder enig 
sociaal of medisch statuut, onder cameratoezicht en onder 
druk (doordat ze wachtten op de regularisatie van hun 
verblijfsstatus, wegens het isolement omdat zij de taal 
niet spraken en omdat de beklaagde hun verbood om 
met elkaar over hun situatie te praten, of nog omdat ze de 
instructie hadden gekregen te vluchten in het geval van 
een controle in de winkels). Eén van hen was bovendien 
gehuisvest in een vochtig en onverwarmd gebouw, dat 
eigendom was van de beklaagde.

De rechtbank oordeelde dat het loon onder de geldende 
barema’s lag, dat het niet regelmatig werd uitbetaald en 
dat de voorschriften inzake arbeidstijden niet waren 
nageleefd. Wel bleek niet, of toch met onvoldoende 
zekerheid, dat de werknemers op hun werkplek werden 
opgesloten, dat ze niet vrij waren om te gaan en staan waar 
ze wilden of dat de beklaagde ermee dreigde hen bij de 
politie aan te geven wegens illegaal verblijf.

De rechtbank merkte ook op dat de rugpijn van één van 
de werknemers niet wees op arbeidsomstandigheden die 
in strijd waren met de menselijke waardigheid maar het 
gevolg was van de aard van de geleverde prestaties (die 
het dragen van zware lasten impliceerden).

Het feit dat de arbeidsomstandigheden van de 
werknemers onaanvaardbaar waren (niet-naleving 
van de regelgeving inzake werktijden, bezoldiging en 
waarschijnlijk arbeidsongevallen), rechtvaardigde volgens 
de rechtbank evenwel niet dat deze elementen op zich 
uitbuiting inhielden in omstandigheden die in strijd waren 
met de menselijke waardigheid, wat het risico inhield 
om een te ruime interpretatie te geven aan het begrip 
mensenhandel.

De rechtbank was derhalve van mening dat er twijfel 
bestond, hoe gering ook, aangezien de rechter zich 
niet uitsluitend kon baseren op de verklaringen van de 
werknemers, die niet door andere elementen werden 
gestaafd.

162 Zijnde: “bedreiging of fysiek geweld tegenover een werknemer, 
opsluiting in een werkplaats of beperking van de bewegingsvrijheid, 
schuldbinding, achterhouden van loon of exuberante inhoudingen 
op het loon, achterhouden van paspoorten en identificatiebewijzen 
en dreigementen van aangifte bij de politie als de arbeider zich in een 
irreguliere verblijfsstatus bevindt”.

De rechtbank veroordeelde de beklaagde tot een 
gevangenisstraf van een jaar met uitstel en tot een 
geldboete van 95.200 euro, met uitstel voor het bedrag 
boven de 15.000 euro, en de vennootschap tot een 
geldboete van 96.000 euro, met uitstel voor het bedrag 
boven de 3.000 euro.

Hij gelastte de verbeurdverklaring van een bedrag van 
3.803,5 euro, zijnde de vermogensrechtelijke voordelen 
die ze uit de misdrijven hadden gehaald en die tijdens 
de controles uit de kassa’s van de winkels in beslag zijn 
genomen.

De werknemers die zich burgerlijke partij hadden gesteld 
kregen de gevorderde bedragen (hoofdzakelijk in de vorm 
van achterstallig loon) toegewezen.

De rechter verklaarde zich onbevoegd om kennis te nemen 
van de op de tenlastelegging mensenhandel gebaseerde 
burgerlijke partijstelling van de twee werknemers maar 
kende hun een bedrag van respectievelijk 49.471,36 euro 
en 89.124,49 euro toe als achterstallig loon.

2�3�5� | Huishoudelijk werk

Het hof van beroep van Brussel heeft een beslissing van de 
correctionele rechtbank van Brussel van 24 november 
2017163 inzake huishoudelijk werk van een minderjarige 
gedeeltelijk tenietgedaan. 

Een beklaagde werd vervolgd voor mensenhandel met 
het oog op economische uitbuiting en voor tal van 
tenlasteleggingen inzake sociaal strafrecht ten opzichte 
van een Congolees meisje dat op het moment van de feiten 
minderjarig was (twaalf jaar aan het begin van de feiten), 
zij woonde bij haar in en zou daar uitgebuit zijn. Ze werd 
daarenboven vervolgd voor feiten van geweld op het werk, 
illegale tewerkstelling van een kind en vrijwillige slagen 
en verwondingen

In april 2014 werd om een interventie van de 
politiediensten gevraagd voor een minderjarige die zich 
op straat in moeilijkheden bevond. Ter plaatse troffen 
zij een huilend vijftienjarig Congolees meisje aan, in het 
gezelschap van een vriendin. Het jonge meisje, dat op 
de vlucht was, stelde in te wonen bij de beklaagde, aan 
wie haar vader haar drie jaar eerder had toevertrouwd. 
Een verblijfstitel had ze niet. De beklaagde verdacht 
haar van hekserij en gedroeg zich om die reden al een 

163 Corr. Brussel Franstalig, 24 november 2017, 59e k. beschikbaar op  
www.myria.be. Zie ook Myria, Jaarverslag Mensenhandel en mensensmokkel 
2018, Minderjarig, in hoogste nood, p. 124.
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maand gewelddadig tegenover haar. Diezelfde ochtend 
was zij verplicht geweest om op het balkon te gaan staan, 
terwijl het buiten koud was. De politie heeft haar naar 
het ziekenhuis begeleid, waar een arts pijn vaststelde 
als gevolg van verschillende kneuzingen. Ook op de 
foto’s die de politiediensten van het jonge meisje namen 
waren duidelijke sporen van geweld te zien. Ze werd 
ondergebracht in een gespecialiseerd centrum voor 
minderjarige slachtoffers van mensenhandel.

Zij verklaarde naar België te zijn gekomen om haar school 
af te maken, nadat ze in Congo lager onderwijs had 
gevolgd. Sinds haar aankomst woonde ze bij de beklaagde, 
een vriendin van een vriend van haar vader. Ze ging naar 
dezelfde school (secundaire afdeling) als de jongste van de 
vier kinderen van de beklaagde, die in het lager onderwijs 
zat. Ze moest zich met het huishouden bezighouden, het 
kind wassen, eten geven en naar school brengen. Als ze 
niet gehoorzaamde, werd de beklaagde agressief en gaf 
ze haar klappen. Zij sliep op een matras op de grond, in 
dezelfde kamer als de beklaagde en haar jongste dochter.

In eerste aanleg had de rechtbank de beklaagde 
vrijgesproken voor de tenlastelegging mensenhandel, 
aangezien er twijfel bestond over de omstandigheden 
in strijd met de menselijke waardigheid: de huisvesting 
gebeurde in omstandigheden die in overeenstemming 
waren met de middelen van de beklaagde, gezien haar 
jeugdige leeftijd leek het niet abnormaal dat de beklaagde 
het paspoort van het jonge meisje bijhield, en het onzekere 
verblijf van het meisje heeft noch haar sociale leven, noch 
haar medische begeleiding vergemakkelijkt. De rechtbank 
had haar wel veroordeeld voor de tenlasteleggingen inzake 
sociaal strafrecht, voor illegale tewerkstelling van een 
kind en voor vrijwillige slagen en verwondingen. Voor 
de tenlastelegging geweld op het werk werd de beklaagde 
vrijgesproken.

De beklaagde werd veroordeeld tot een gevangenisstraf 
van één jaar met uitstel en tot de betaling aan het jonge 
meisje, dat zich burgerlijke partij had gesteld, van een 
morele schadevergoeding van 2.000 euro en tot een 
materiële schadevergoeding van 38.414 euro.

Het Openbaar Ministerie en de burgerlijke partij hadden 
beroep aangetekend.

In een arrest van 2 december 2019 bij verstek 
vernietigde het hof van beroep van Brussel164 deze 
beslissing. In tegenstelling tot de rechtbank had het hof 

164 Brussel, 2 december 2019, 11e k., beschikbaar op www.myria.be. Zie ook 
Myria, Jaarverslag Mensenhandel en mensensmokkel 2020, Achter gesloten 
deuren, p. 89.

verklaard dat ook de tenlastelegging mensenhandel, 
met alle genoemde verzwarende omstandigheden, en 
de tenlastelegging geweld op het werk, waren bewezen.

Na verzet van de beklaagde tegen het arrest heeft het hof 
van beroep van Brussel de zaak opnieuw onderzocht.

Aangezien ze geen beroep had aangetekend en het 
Openbaar Ministerie zijn beroep had beperkt tot de in 
eerste aanleg uitgesproken vrijspraken, verklaarde het 
hof van beroep van Brussel in een arrest van 2 maart 
2021165 de tenlasteleggingen inzake sociaal strafrecht, 
illegale tewerkstelling van een kind en opzettelijke slagen 
en verwondingen definitief als bewezen.

Het hof heeft het vonnis gedeeltelijk herzien, waarbij 
de tenlastelegging mensenhandel als bewezen werd 
beschouwd. Het baseerde zich daarbij op de elementen 
uit het strafdossier, de verklaringen van het slachtoffer, 
getuigenissen en de verhoren van de beklaagde en de 
leden van haar familie.

Het hof oordeelde dat er geen twijfel over bestond dat 
het minderjarige meisje tijdens haar lange verblijf bij de 
beklaagde gedwongen werd om zware huishoudelijke 
taken te verrichten en voor haar kinderen te zorgen in 
omstandigheden die in strijd waren met de menselijke 
waardigheid. 

In dat verband wees het hof op het volgende: zij was 
verplicht om altijd beschikbaar te zijn; de werktijden 
beletten haar om normaal onderwijs te volgen; ze moest 
herhaaldelijk geweld, beledigingen en bedreigingen 
ondergaan; ze was gehuisvest in onmenselijke 
omstandigheden en haar paspoort had ze moeten afgeven.

De rechtbank veroordeelde de beklaagde tot een 
gevangenisstraf van twee jaar, deels met uitstel. 

Ook het burgerrechtelijke vonnis werd herzien: het hof 
veroordeelde de beklaagde ertoe om aan het slachtoffer 
een materiële schadevergoeding van 100.577,60 euro te 
betalen (wat overeenkomt met de schade als gevolg van 
niet-betaling van het loon en van het verlies van twee 
schooljaren) en van een morele schadevergoeding van 
5.000 euro.

Een andere zaak, die op 7 oktober 2020 door de 
correctionele rechtbank van Gent is behandeld, 
betreft de feitelijke moderne slavernij van drie Bulgaarse 
slachtoffers.166 De feiten werden pas in een late fase van 

165 Brussel, 2 maart 2021, 11e k.
166 Corr. Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, 7 oktober 2020, k. G29 (beroep).
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het onderzoek als mensenhandel gedetecteerd, voordien 
betrof het louter een onderzoek naar verwondingen en 
illegaal verblijf.

Twee beklaagden (een vader en zijn zoon) met de Bulgaarse 
nationaliteit stonden terecht voor mensenhandel met 
verzwarende omstandigheden (misbruik van de kwetsbare 
toestand van een persoon en gezag over het slachtoffer) 
en sociaalrechtelijke inbreuken (geen Dimona-aangifte), 
tegenover drie Bulgaarse slachtoffers voor de periode 
tussen augustus 2018 en september 2019. Eén van de 
beklaagden (de vader) werd ook vervolgd voor opzettelijke 
slagen en verwondingen ten aanzien van één van de drie 
slachtoffers. 

Twee slachtoffers hebben zich burgerlijke partij gesteld, 
net als een gespecialiseerd opvangcentrum.

De feiten kwamen al in het begin van de incriminatie-
periode aan het licht door een onderzoek van de Gentse 
lokale politie op 17 augustus 2018 naar de woonsituatie 
van de eerste beklaagde naar aanleiding van een nieuw 
verslag ambtshalve afvoering terwijl een buurtbewoner 
de politie had verwittigd dat hij er nog altijd verbleef. 
De politie vond dat verdacht en stelde vast dat de 
beklaagde nog in verschillende andere dossiers opdook. 
Bij een buurtonderzoek vermeldden verschillende 
buurtbewoners feiten van ernstige geweldpleging tegen 
onder meer een inwonende gehandicapte man. De politie 
volgde de situatie van nabij op en kon in september 2018 
één van de slachtoffers in aanwezigheid van de tweede 
beklaagde treffen. De identiteitskaart van het slachtoffer 
was verlopen zodat de politie een proces-verbaal opstelde 
voor de verwondingen van het slachtoffer en zijn illegaal 
verblijf. Naar aanleiding van zijn illegaal verblijf werd het 
slachtoffer na het verhoor opgesloten in het stedelijke 
bewaarhuis in afwachting van een beslissing van de Dienst 
Vreemdelingenzaken. Bij de fouille stelde de politie nog 
vast dat zijn lichaam vol met oude en recente littekens 
stond zoals striemen, bloeduitstortingen, mogelijke 
brandwonden of schroeiplekken (sigaretten). De politie 
vermoedde dat deze littekens niet waren veroorzaakt door 
valpartijen en dat een diepgaand medisch onderzoek 
zich opdrong.

De beklaagden werden in september 2018 verhoord, net 
als de slachtoffers. In eerste instantie – zeker wanneer de 
beklaagden bij het slachtoffer aanwezig waren – verklaarde 
het eerste slachtoffer dat hij vaak dronken was, epilepsie 
had en er al altijd heel onverzorgd bij had gelopen als 
verklaring voor zijn vele (niet-geheelde) wonden en voor 
zijn voorkomen. De beklaagden voerden dat eveneens 
als verdediging aan en vermeldden dat zij het slachtoffer 
alleen probeerden te helpen door onderdak te bieden. 

Naar aanleiding van deze vaststellingen en de inhoud van 
dit verhoor verzocht het parket om de beklaagde opnieuw 
te verhoren, ditmaal als verdachte, zo nodig met een tolk. 
Uiteindelijk kon hij na enkele geweigerde uitnodigingen 
eind februari 2019 verhoord worden waarop hij alles 
ontkende en door de politie ‘ontseind’ werd. 

In april 2019 verwittigde de bediende van een tankstation 
de politie over eenzelfde bestelwagen waarbij een tweede 
man steeds met nieuwe bloedende verwondingen 
kwam betalen alsof hij regelmatig geslagen werd. De 
tankbediende bezorgde de camerabeelden waaruit bleek 
dat de betrokkene hetzelfde Bulgaarse slachtoffer was. 
Ondertussen waren er verschillende nieuwe klachten van 
buurtbewoners bij de politie binnengekomen. 

Op 29 september 2019 startte de politie een nieuw 
buurtonderzoek waarbij verschillende getuigen de 
slachtoffers als slaven van de beklaagden omschreven. 
De politie kon ook zelf toevallig ter plaatse vaststellen dat 
een beklaagde een slachtoffer met een ijzeren staaf sloeg. 
Het slachtoffer verklaarde dat hij bij de hond sliep, taken 
uitvoerde wanneer de beklaagde dat vroeg, overschotten 
eten kreeg, vaak geslagen werd wanneer hij iets niet goed 
uitvoerde, verplicht werd zijn ontlasting buiten te doen, … 
Hij verklaarde de beklaagden ontmoet te hebben aan een 
opvangplaats voor daklozen, waar de beklaagden mensen 
kwamen ronselen om te werken onder het mom van hulp 
bieden. 

Naar aanleiding van nieuwe buurtonderzoeken kwam aan 
het licht dat er nog een tweede en een derde slachtoffer 
waren. Het tweede slachtoffer legde gelijkluidende 
verklaringen af. Hij zou de beklaagden al in Bulgarije 
hebben gekend en door beloftes rond hulp voor een 
cataractoperatie naar België gekomen zijn. Omdat deze 
operatie niet geslaagd was, kon hij niet werken in de 
zaak van de beklaagde (zoon) en werd hij gedwongen 
om te helpen bij allerhande andere taken, onder meer in 
het huishouden. Hij werd op dezelfde wijze behandeld 
als het andere slachtoffer en verklaarde doodsbang te 
zijn voor de beklaagden. Het derde slachtoffer werkte 
volgens de verdediging als zelfstandige en voerde af en toe 
opdrachten uit voor de pittazaak van de tweede beklaagde 
in ruil voor aandelen in de zaak. Het slachtoffer stond 
evenwel niet geregistreerd als aandeelhouder en ontving 
geen aandelen. Hij was evengoed zelf totaal niet op de 
hoogte van deze zogenaamde constructie. 

De beklaagden hadden samen met familieleden een 
hele frauduleuze constructie met vennootschappen 
gecreëerd. Zij richtten op dezelfde locaties verschillende 
vennootschappen op met dezelfde activiteiten zoals 
een pittabar, café, winkel en bouw die frequent failliet 
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of in vereffening gingen. Er werd in de loop van de jaren 
regelmatig gewisseld van bestuurder en vennoten, 
zonder inschrijvingsadres in België. Ze waren dikwijls 
afkomstig uit dezelfde streek in Bulgarije van waar de 
beklaagden afkomstig zijn en doken vaak opnieuw op in 
de verschillende vennootschappen. Daarnaast viel het 
nog op dat deze Bulgaren verbleven op het adres waar 
de pittazaken gelegen zijn.

Op basis van de vaststellingen van de politie tijdens 
buurtonderzoeken en huiszoekingen, de verklaringen 
van buurtbewoners, het medisch rapport over de 
verwondingen van het slachtoffer, een fotodossier en 
verklaringen van andere betrokkenen acht de rechtbank 
de beide beklaagden (vader en zoon) schuldig aan de 
tenlastelegging mensenhandel. De rechtbank verwees 
daarbij naar “het houden van hulpbehoevende 
landgenoten in een systeem van moderne slavernij, met 
gebruik van zwaar en zinloos geweld”.

De slachtoffers werden ontegensprekelijk tewerkgesteld 
in strijd met de menselijke waardigheid. Zij woonden 
in erbarmelijke omstandigheden, kregen alleen 
etensresten en gingen verder in afvalcontainers op zoek 
naar eten, mochten geen gebruik maken van de sanitaire 
voorzieningen in de woning, kregen geen geld voor de 
uitgevoerde taken, werden fysiek en verbaal bedreigd. 
De eerste beklaagde wordt ook schuldig geacht aan het 
opzettelijk toedienen van slagen en verwondingen.

De twee beklaagden hebben allebei een zwaar straf-
verleden. De beide beklaagden worden veroordeeld tot 
een gevangenisstraf van vier jaar en tot een geldboete 
van 24.000 euro. 

Zij worden ook allebei ertoe veroordeeld om aan de 
burgerlijke partijen een schadevergoeding te betalen, 
21.232,62 euro aan het eerste slachtoffer (bestaande uit 
een materiële schadevergoeding voor niet-betaald loon 
en een materiële en morele schadevergoeding voor de 
feiten van mensenhandel en het opzettelijk toedienen van 
slagen en verwondingen), 10.975,63 euro aan het tweede 
slachtoffer (bestaande uit een materiële schadevergoeding 
voor niet-betaald loon en een morele schadevergoeding 
voor de psychische uitbuiting) en 2.500 euro aan Payoke 
vzw. Eveneens wordt de onmiddellijke aanhouding van 
beide beklaagden bevolen.

2�3�6� | Atypische sector: administratief 
werk in een reisbureau

In een vonnis van 14 december 2020 sprak de 
correctionele rechtbank van Antwerpen zich uit 
over een zaak van mensenhandel met de verzwarende 
omstandigheid van het misbruik van de kwetsbare situatie 
van een persoon167, en sociaalrechtelijke inbreuken. 
De incriminatieperiode liep van 31 december 2017 tot 
7 december 2019. Eén beklaagde werd vervolgd. Het 
Marokkaanse slachtoffer stelde zich burgerlijke partij.

Het dossier werd opgestart nadat de inspectiedienst 
Toezicht op de Sociale Wetten (TSW) samen met de 
politie op 7 december 2019 een onaangekondigde controle 
had uitgevoerd in een reisbureau dat als eenmanszaak 
uitgebaat werd door de beklaagde. Tijdens deze controle 
stelden de inspecteurs vast dat het slachtoffer de gegevens 
van een klant aan het noteren was in een boekje met 
bagagebonnen. Als reactie op de vraag van identificatie 
toonde de burgerlijke partij zijn onderdakplaats in de 
kelder van het gebouw en vertelde hij dat hij werkte 
zonder contract en zonder vast loon, maar in ruil voor 
onderdak (in een muffe, vochtige kelder zonder enige 
voorzieningen), brood, koffie en af en toe wat geld voor 
sigaretten. Hij opende de zaak om 10 uur ‘s ochtends en 
sloot terug af rond 19 uur. Hij ontving klanten, woog hun 
bagage en deed alle administratie voor de verzending 
van de pakketten. Alle transacties werden in boekjes 
genoteerd. Hij verklaarde al 2,5 jaar op deze plaats 
te wonen en te werken. Hij was voorts niet Dimona-
geregistreerd en werkte zonder de nodige arbeids- en 
verblijfspapieren aangezien hij in irregulier verblijf in 
het land was en al eerder een bevel om het grondgebied 
te verlaten had gekregen. De beklaagde had hem beloofd 
te helpen met zijn verblijfsdocumenten, maar die belofte 
bleef dode letter.

Tijdens een eerdere politiecontrole op 30 juni 2019 had 
hij alleen een nieuw BGV gekregen en moest hij van 
de beklaagde verklaren er niet te werken en er alleen 
onderdak te hebben gekregen. Tijdens een andere controle 
op 7 december 2019 had de beklaagde hem in het Berbers 
opgedragen om niets te zeggen.

De beklaagde – met de Marokkaanse nationaliteit – voerde 
aan dat hij maar even weg was en om de burgerlijke 
partij een plezier te doen hem af en toe toeliet te helpen 
bij het werk. Hij verschafte hem onderdak nadat de 
burgerlijke partij hierom gesmeekt had omdat hij in 
irregulier verblijf was. Uit de analyse van de handschriften 

167 Corr. Antwerpen, afdeling Antwerpen, 14 december 2020, k. AC1 (beroep).
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van acht inbeslaggenomen bagagebonnenboekjes, de 
gedetailleerde verklaringen van het slachtoffer die 
ondersteund werden door de vaststellingen van de 
inspecteurs en het feit dat de burgerlijke partij in het bezit 
was van een oproepnummer dat op het visitekaartje van 
de onderneming was vermeld acht de rechtbank de feiten 
bewezen. 

De beklaagde werd schuldig bevonden aan mensenhandel 
met de verzwarende omstandigheid dat er misbruik werd 
gemaakt van de kwetsbare toestand van een persoon en 
aan sociaalrechtelijke inbreuken (met name Dimona-
meldingsplicht en tewerkstelling van een vreemdeling 
die niet gemachtigd is om te werken). 

De beklaagde werd veroordeeld tot een gevangenisstraf 
van één jaar en tot een geldboete van 24.000 euro. 

De beklaagde moet eveneens een materiële schade-
vergoeding van 45.846,62 euro (berekening loon) en een 
morele schadevergoeding van 5.000 euro betalen aan de 
burgerlijke partij. 

2.4. | Gedwongen criminaliteit

Het hof van beroep van Antwerpen heeft een zaak van 
mensenhandel met het oog op gedwongen criminaliteit, 
die de correctionele rechtbank van Antwerpen op 30 
maart 2020168 in eerste aanleg had behandeld, opnieuw 
berecht.

Vijf beklaagden met de Macedonische nationaliteit die 
tot dezelfde familie behoren werden vervolgd om op 
verschillende manieren betrokken te zijn geweest bij 
onder meer mensenhandel, misbruik van de kwetsbare 
toestand van een persoon, de vernederende behandeling 
van een persoon en bedreiging van een persoon. Eén 
slachtoffer, een Belgische man, en een gespecialiseerd 
opvangcentrum hadden zich burgerlijke partij gesteld.

Het onderzoek begon nadat de politie in de loop van 2019 
verschillende meldingen van buren had binnengekregen 
dat een oudere man dagelijks in weer en wind op het terras 
van een huis sliep. De politie stelde een onderzoek in en trof 
inderdaad een onverzorgde man aan die hulp nodig had.

Uit het onderzoek bleek dat het eerste contact van het 
slachtoffer met de familie dateerde van 2008, toen hij 
als loketbediende bij De Post werkte. Ze begonnen te 

168 Corr. Antwerpen, afdeling Antwerpen, 30 maart 2020, nr. 1879 (beschikbaar 
op www.myria.be). Zie ook Myria, Jaarverslag Mensenhandel en 
mensensmokkel 2020, Achter gesloten deuren, p. 85.

sympathiseren, en hij werd regelmatig bij hen thuis 
uitgenodigd. Zo ging het slachtoffer zich hechten aan 
de familie. Al snel werd hem af en toe geld gevraagd, 
omdat het gezin het moeilijk had. In het begin gaf hij 
de familie 300 euro per maand. Kort daarna gaf hij hun 
ook zijn bankkaarten en pincodes, waardoor hij de 
facto de controle over zijn geld verloor. Het slachtoffer 
kreeg ruzie met zijn eigen broer en zus over zijn nauwe 
contacten met de familie. Daardoor raakte hij sociaal nog 
meer geïsoleerd. Hij nam ook ontslag bij De Post nadat 
hij op verzoek van één van de beklaagden geld van zijn 
werkgever had gestolen.

In 2009-2010 verkocht het slachtoffer op voorstel van 
de familie zijn appartement. Een groot deel van de 
opbrengsten diende om zijn schulden terug te betalen. 
Het saldo werd gestort op de rekening waarvan de 
familie de bankkaart en de pincode had. Op heel korte 
tijd haalde de familie het geld van de rekening. Het 
slachtoffer ging opnieuw deeltijds werken en verdiende 
1.400 euro per maand. Zodra hij werd uitbetaald, verbraste 
de familie het loon, onder meer bij de aankoop van een 
auto. Het slachtoffer huurde een studio van het CAW 
(Centrum Algemeen Welzijnswerk). De sleutel van het 
appartement had hij aan de familie gegeven, die het 
appartement onderverhuurde aan een kennis en het 
huurbedrag opstreek. Het slachtoffer zelf woonde in bij 
het gezin, betaalde wekelijks huur en was in erbarmelijke 
omstandigheden gehuisvest. De man werd gedwongen om 
buiten te eten en te slapen. Hij moest zich wassen aan de 
kraan. Als de familie hem de toestemming gaf, mocht hij 
af en toe een douche nemen.

De laatste maanden had hij op vraag van de beklaagden 
ook (een twintigtal) winkeldiefstallen moeten plegen.

De familie zette hem onder druk en dreigde hem op 
straat te zetten. Het slachtoffer was heel beïnvloedbaar en 
emotioneel afhankelijk van de familie. Ondertussen had 
hij een berg schulden gemaakt. Er werd een collectieve 
schuldenregeling aangevraagd. De buren waarschuwden 
uiteindelijk de politie en werden door de familie bedreigd.

Het onderzoek werd gevoerd op basis van een huiszoeking, 
vaststellingen van de politie, een bankonderzoek, 
gedetailleerde en samenhangende verklaringen van het 
slachtoffer en weinig geloofwaardige verklaringen van 
de beklaagden. 

In eerste aanleg had de rechtbank alle beklaagden 
schuldig bevonden, allen voor de feiten die hun ten laste 
werden gelegd. Bovendien waren sommigen niet aan hun 
proefstuk toe. Ze hadden al verschillende veroordelingen 
op hun strafblad. Eén van de beklaagden was in het 
verleden reeds veroordeeld voor mensenhandel. De vader, 
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moeder en een zoon van het gezin werden veroordeeld tot 
respectievelijk vijf jaar (ouders) en dertig maanden (zoon) 
gevangenisstraf en tot een boete van 20.000 euro. De 
andere twee kinderen van het gezin werden veroordeeld 
tot tien en achttien maanden gevangenisstraf met uitstel 
en tot boetes van 8.000 (deels met uitstel) en 800 euro. 
Hun bijdrage aan de feiten was beperkter.

Het slachtoffer kreeg een materiële schadevergoeding van 
100.000 euro en een morele schadevergoeding van 2.500 
euro. Het opvangcentrum kreeg 2.500 euro als materiële 
en morele schadevergoeding samen.

De beklaagden gingen in beroep.

In een arrest van 27 november 2020 oordeelde het hof 
van beroep van Antwerpen169 dat het slachtoffer zich 
inderdaad in een bijzonder kwetsbare situatie bevond. 
De ouders zochten toenadering tot een alleenstaande 
man zonder kinderen die een vast inkomen had, om hem 
volledig afhankelijk van hen te maken door hem sociaal te 
isoleren en hem financieel uit te buiten. Daardoor zat hij 
in een bijzonder kwetsbare situatie, waarvan zij misbruik 
hadden gemaakt.

Voor de tenlastelegging mensenhandel — en dat in 
tegenstelling tot de rechtbank — hield het hof alleen 
rekening met de schuld van de ouders maar niet van 
hun dochter: zij had geen controle over het slachtoffer 
en het is niet aangetoond dat zij het slachtoffer zou hebben 
aangezet tot diefstal.

De ouders daarentegen hadden controle over het 
slachtoffer en boden hem onderdak aan, om hem tot 
winkeldiefstal aan te zetten. Zo legde het slachtoffer uit 
dat hij goederen moest stelen als zij gingen winkelen. 
Dat werkte en hij stal steeds meer omdat hij nooit werd 
betrapt. Toen hij er alleen op uittrok, kreeg hij een lijst met 
zaken die hij moest stelen. Als hij dat niet wou, werden 
ze agressief.

Het slachtoffer was ook verplicht de sleutel van zijn 
sociale woning af te geven. Zonder medeweten van de 
huisvestingsmaatschappij verhuurden de beklaagden 
de woning onder. De huur werd niet betaald omdat 
de beklaagden die over zijn bankkaart beschikten de 
inkomsten van het slachtoffer onmiddellijk van zijn 
rekening haalden. Het hof merkte op dat ook dit een 
strafbaar feit was, dat mogelijk werd gemaakt door de 
controle die het echtpaar over het slachtoffer uitoefende, 
door hem te dwingen tijdens deze periode bij hen in te 
wonen.

169 Antwerpen, 27 november 2020, k. C6.

Het hof bevestigde voor het overige het vonnis in eerste 
aanleg. Een aantal boetes werden wel verlaagd. De 
dochter van het koppel, die vrijgesproken werd van 
de tenlastelegging mensenhandel maar veroordeeld 
werd wegens misbruik van zwakke personen, kreeg een 
probatiestraf. Eén van de zonen verkreeg opschorting 
van straf.

Het hof bevestigde de in eerste aanleg uitgesproken 
burgerrechtelijke veroordelingen.

Een andere zaak van gedwongen criminaliteit werd 
behandeld door de correctionele rechtbank van 
Dendermonde op 8 december 2020.170

In dit dossier werd een Roemeense beklaagde vervolgd 
wegens mensenhandel met het oog op gedwongen 
criminaliteit van een jong Roemeens meisje, dat 
veertien jaar oud was bij het begin van de feiten. Ze 
moest winkeldiefstalen plegen. Hij werd ook vervolgd 
voor verkrachting van het meisje, en omdat hij, vergezeld 
van zijn toenmalige vriendin, eveneens zelf kledij had 
gestolen.

Het meisje stelde zich via haar voogd burgerlijke partij.

Van het slachtoffer werd een audiovisueel verhoor 
afgenomen en de jeugdrechter had haar op een geheim 
adres in een centrum voor minderjarige slachtoffers 
van mensenhandel geplaatst. In Roemenië stond zij als 
vermist/ontvoerd geseind.

De beklaagde en het slachtoffer hadden elkaar in 
Roemenië leren kennen. De beklaagde was een ex-vriend 
van haar moeder en woonde in bij haar en haar kinderen, 
onder wie het meisje. Ze gingen uit elkaar. De beklaagde 
is toen naar België gekomen. Hij had iemand 1.000 euro 
betaald om het meisje over te laten komen. Zij woonde bij 
hem in en ze begonnen een relatie. Ze hadden seks zonder 
voorbehoedsmiddelen. Hij dwong haar in winkels kleren 
te stelen die hij vervolgens verkocht. Het slachtoffer legde 
uit hoe en in welke winkels de diefstallen werden gepleegd 
(in heel België), en waar de kleding werd verkocht. Haar 
verklaringen werden bevestigd door de resultaten na het 
uitlezen van de gsm van de beklaagde.

De rechtbank oordeelde dat er wel degelijk sprake was van 
mensenhandel: de beklaagde had het meisje inderdaad 
laten overkomen om samen winkeldiefstallen te plegen. 
Het feit dat hij er ook zijn nieuwe vriendin rechtstreeks 
bij betrok vormt een verdere aanwijzing. Het meisje 

170 Corr. Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, 8 december 2020, k. 
D19D (definitief).
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was minderjarig, verbleef hier illegaal en was volledig 
afhankelijk van de beklaagde. Het slachtoffer had geen 
toestemming gegeven. Er moet niet specifiek sprake zijn 
van fysiek geweld of emotionele dwang maar ook van 
misbruik van de kwetsbare situatie van het slachtoffer, 
wat hier het geval was.

De rechtbank hield geen rekening met de tenlastelegging 
verkrachting omdat uit het dossier bleek dat er een 
liefdesrelatie tussen hen bestond en dat het niet was 
aangetoond dat het om seksuele betrekkingen zonder 
wederzijdse toestemming ging. Volgens de rechtbank was 
het slachtoffer naar België gekomen in het volle besef dat 
zij een relatie met de beklaagde zou hebben, met inbegrip 
van seksuele betrekkingen. Daarom herkwalificeerde hij 
de feiten in aanranding van de eerbaarheid.

De rechtbank hield wel rekening met de tenlastelegging 
diefstal: hij was immers op heterdaad betrapt met zijn 
nieuwe partner.

De beklaagde, die dertig jaar ouder is dan het slachtoffer, 
had al een zwaar gerechtelijk verleden in Roemenië en in 
België met veroordelingen voor diefstal en een vrijspraak 
voor mensenhandel met het oog op seksuele uitbuiting 
waarbij hij het voordeel van de twijfel had gekregen.

De rechtbank veroordeelde de beklaagde tot dertig 
maanden gevangenisstraf en tot een boete van 8.000 
euro, en tot betaling aan het slachtoffer van 1.500 euro 
schadevergoeding.

3. Mensensmokkel

3.1. | Iraakse netwerken 

In dossiers rond twee Iraakse netwerken werden 
veroordelingen uitgesproken. Bij één daarvan ging het 
om feiten van mensensmokkel waarbij in mei 2018 het 
Koerdische meisje Mawda om het leven is gekomen.

In de eerste zaak, die op 25 november 2020 door 
de correctionele rechtbank van Antwerpen171 is 
behandeld, stonden tien beklaagden terecht voor 
mensensmokkel met verzwarende omstandigheden 
(minderjarigheid van een aantal slachtoffers, misbruik 

171 Corr. Antwerpen, afdeling Antwerpen, 25 november 2020, k. AC10 (beroep).

van de kwetsbare toestand van personen, gebruik van 
dwang, leven van het slachtoffer in gevaar gebracht, van 
de betrokken activiteit een gewoonte gemaakt, daad van 
deelneming in een criminele organisatie). Zij werden ook 
vervolgd om als lid of als hoofd op verschillende manieren 
betrokken te zijn geweest bij een criminele organisatie. 

De feiten hebben zich afgespeeld tussen juni en oktober 
2019.

Twee beklaagden gaven verstek.

De organisatie was betrokken bij de smokkel van meer 
dan 230 personen waarbij altijd dezelfde modus operandi 
werd gebruikt om transmigranten tegen betaling van 
aanzienlijke geldsommen te smokkelen richting het 
Verenigd Koninkrijk. De slachtoffers werden in Duinkerke 
gecontacteerd, meestal via Facebook. Zij namen een 
bus richting de zogenaamde kleine jungle waar ze in de 
laadruimte van een kleine bestelwagen werden geplaatst 
en naar een parking op de E34 werden gebracht (omgeving 
Turnhout, Tessenderlo). Zij betaalden daarvoor tussen 
3.000 en 5.000 euro of pond via het hawala-systeem 
(ondergronds bankieren), gelden die in bewaring 
werden gegeven en die bij een geslaagde smokkel vrij 
kwamen voor de criminele organisatie. De te smokkelen 
personen waren zowel meer- als minderjarigen, soms 
zelfs heel jonge kinderen en zwangere vrouwen. De 
smokkelslachtoffers kwamen vooral uit Irak, sommigen 
uit Iran. Ze werden soms meerdere malen door de politie 
geïntercepteerd. Er zijn meerdere individuele feiten 
van mensensmokkel in beeld gebracht die in verband 
kunnen worden gebracht met dezelfde organisatie. De 
omvang en de continuïteit onderlijnen de werking van de 
criminele organisatie. Hoewel de meeste slachtoffers geen 
of weinig bereidheid toonden om mee te werken aan het 
onderzoek of verklaringen af te leggen, toont het dossier 
(door observaties, telefonie-onderzoek en verklaringen) 
duidelijk de werking van de organisatie aan waarin de 
leden elk verschillende taken en een verschillende rol 
hadden. 

Door de vaststellingen tijdens observaties lijdt het geen 
twijfel dat er minderjarigen werden gesmokkeld. Het 
betreft ongeveer een veertigtal minderjarigen waarvan 
de meesten kleine kinderen in gezinsverband waren, 
naast enkele niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. 
Sommigen werden meermaals geïntercepteerd. De 
te smokkelen personen bevonden zich allemaal in 
een uitzichtloze situatie en zouden in om het even 
welke vrachtwagen stappen om het VK te bereiken. 
De beklaagden toonden geen greintje respect voor de 
integriteit van de personen. Zij werden ondergebracht in 
koelwagens, moesten soms urenlang in bossen wachten, 
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de voertuigen waarmee de smokkelaars zich verplaatsten 
bevonden zich in een erbarmelijke staat en zij reden 
tegen hoge snelheden met gevaarlijke verkeerssituaties 
tot gevolg. Verschillende slachtoffers verklaren dat de 
smokkelaars het geweld of de bedreigingen niet schuwden. 
Bovendien is er sprake van wapendracht en werden 
messen gevonden. Sommige smokkelaars mengden zich 
in de laadruimte tussen de gesmokkelden om toezicht 
te houden en onderlinge communicatie te voorkomen. 
Dat werd ook als drukkingsmiddel gebruikt om bij een 
politie-interceptie een correcte slachtofferverklaring te 
bemoeilijken. Gelet op het grote aantal vaststellingen en 
de modus operandi werd duidelijk dat de smokkel een 
gewoonte was, bovendien in het kader van een criminele 
organisatie met internationale vertakkingen die heel 
professioneel te werk ging om minder zichtbaar te zijn 
voor politiediensten.

De eerste beklaagde is onbetwistbaar de leidende 
persoon van de criminele organisatie. De tweede en 
de derde beklaagde betwisten hun deelname aan de 
besluitvorming. De rechtbank stelt daarentegen dat zij 
op basis van hun contacten met de leidende persoon, 
de leverancier van de voertuigen en de hawala-bankiers 
een verregaande betrokkenheid aan de dag legden. Zij 
dienen volgens de rechtbank als beslissingsnemers te 
worden beschouwd. 

De overige beklaagden hebben niet alleen een 
ongeoorloofde feitelijke toestand aanvaard, maar 
pleegden ook zelf misdrijven door hun acties binnen 
de organisatie. Ze ronselden eveneens nieuwe klanten 
en fungeerden soms als toezichthouders tijdens de 
smokkeltransporten. De rechtbank volgt hun argumentatie 
rond de dunne grens tussen mededader en slachtoffer niet 
en stelt dat hun verklaringen door het telefonieonderzoek 
volstrekt ongeloofwaardig zijn. Daarenboven kregen zij 
misschien geen geld, maar in ruil voor hun medewerking 
werd een gratis overtocht in het vooruitzicht gesteld, 
wat een voordeel in natura is en derhalve een indirect 
vermogensvoordeel vormt. 

De hoofdbeklaagde werd bij verstek veroordeeld tot een 
gevangenisstraf van tien jaar en tot een geldboete van 
2.808.000 euro. De tweede beklaagde werd veroordeeld 
tot een gevangenisstraf van acht jaar en tot een geldboete 
van 1.176.000 euro, met uitstel voor een periode van drie 
jaar voor het bedrag van 588.000 euro. De derde beklaagde 
werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar 
en tot een geldboete van 976.000 euro met uitstel voor 
een periode van drie jaar voor het bedrag van 488.000 
euro. De overige beklaagden werden veroordeeld tot 
gevangenisstraffen tussen twaalf maanden en vijf jaar 
en tot geldboetes tussen 8.000 euro en 512.000 euro, 

waarvan gedeeltes met de gunst van het uitstel bekleed. De 
rechtbank verklaarde verschillende vermogensvoordelen 
alsook in beslag genomen voertuigen en gsm’s verbeurd.

De tweede zaak werd op 31 maart 2021 door de 
correctionele rechtbank van Luik behandeld.172 Deze 
had betrekking op het luik mensensmokkel in het dossier-
Mawda, het Koerdische meisje dat overleden is nadat de 
politie tijdens de achtervolging van de bestelwagen met 
daarin migranten een schot had gelost. Op 12 februari 
2021 had de correctionele rechtbank van Bergen al een 
uitspraak gedaan in het luik rond de dodelijke schietpartij.

In deze zaak in Luik werden zes Iraakse beklaagden, 
van wie er drie niet verschenen, vervolgd wegens 
mensensmokkel met verzwarende omstandigheden, 
waaronder het in gevaar brengen van het leven van de 
slachtoffers en de minderjarigheid van sommigen van 
hen tijdens de fatale nacht. Bij de vervoerde migranten 
ging het om Irakezen, Syriërs, Pakistanen, Iraniërs 
en Afghanen. De vermoedelijke bestuurder van de 
bestelwagen (veroordeeld in het Bergense dossier) en 
de smokkelaar (vrijgesproken in het Bergense dossier) 
werden vervolgd. Deze laatste werd samen met een andere 
beklaagde in het dossier eveneens vervolgd voor een 
aantal andere tenlasteleggingen inzake mensensmokkel. 
Alle beklaagden werden vervolgd wegens deelname aan 
bendevorming en illegaal verblijf. De vermoedelijke 
bestuurder van de bestelwagen bevond zich in staat van 
wettelijke herhaling voor in Frankrijk gepleegde feiten.

De ouders van het overleden meisje stelden zich in eigen 
naam en als wettelijke vertegenwoordigers van hun zoon 
burgerlijke partij. Ook Myria was burgerlijke partij.

De zaak werd opgestart toen speurders van de federale 
politie in Luik begin mei 2018 een aanvankelijk proces-
verbaal opstelden waarin melding werd gemaakt 
van een Iraaks-Koerdische groep die zich inliet met 
mensensmokkel. De migranten passeerden via het Luikse. 
Deze smokkel van migranten uit Syrië en Irak zou worden 
georganiseerd tussen Frankrijk, België en andere landen, 
met Engeland als eindbestemming. De modus operandi 
bestond erin de migranten te groeperen in een kamp bij 
Duinkerke. Vervolgens werden groepen, elk vergezeld 
van een smokkelaar, opgepikt in bestelwagens met valse 
nummerplaten. Deze voertuigen werden naar verluidt 
bestuurd door twee chauffeurs en hielden ‘s nachts halt 
op de verschillende parkings langs de autosnelwegen, op 
zoek naar mogelijkheden om de migranten aan boord 
van vrachtwagens richting Groot-Brittannië te krijgen. 
Tijdens deze zoektocht waren sommige migranten actief 

172 Corr. Luik, afdeling Luik, 31 maart 2021, 19e k. (beroep).



80 Deel 1  |  Evolutie van het fenomeen en strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel80

betrokken bij ondersteunende taken (overhevelen van 
brandstof, doorsnijden van dekzeilen van opleggers, …). 
Eén voertuig werd gebruikt als “openingswagen”. 

Het traject tussen Duinkerke en Groot-Brittannië moest 
bij aankomst worden betaald. Om de overtocht te kunnen 
maken, moesten de migranten evenwel garanderen dat 
het bedrag beschikbaar was via een geldtransferkantoor 
zoals Western Union, door de naam van de begunstigde 
en de code van de operatie mee te delen.

Het onderzoek van de Luikse politie deed vermoeden 
dat bepaalde organisaties bij eenzelfde garagehouder 
hoofdzakelijk in Luik bestelwagens kochten. Die werden 
vervolgens aangepast (wegnemen van de wand tussen 
de bestuurders- en de laadruimte) en voorzien van valse 
nummerplaten. 

Meerdere voertuigen werden onderschept en meerdere 
dossiers werden geopend bij verschillende parketten in 
België.

Op 17 mei 2018 zette de politie op de autosnelweg richting 
Bergen de achtervolging in op een bestelwagen met valse 
nummerplaten die tijdens de nacht net een parking had 
verlaten. De bestuurder van de bestelwagen zou met zijn 
rijgedrag andere weggebruikers, de politie en de andere 
inzittenden van het voertuig in gevaar hebben gebracht en 
zou hebben geweigerd gevolg te geven aan de bevelen van 
de politie. Tijdens de achtervolging sloegen inzittenden 
plots de achterruit (verduisterd met zwarte verf) kapot en 
gooiden allerlei voorwerpen, kledingstukken en andere 
projectielen door de ruit om de achtervolgers te hinderen. 
Zij hielden ook een klein kind voor het raam.

Nadat een politieagent had geschoten, nam de 
bestelwagen een uitrit naar een parkeerplaats om vlak 
achter een vrachtwagen tot stilstand te komen. In de 
bestelwagen werd een dertigtal personen aangetroffen. 
De wand tussen de bestuurders- en de laadruimte 
was verwijderd, waardoor de chauffeur zich onder de 
migranten kon mengen. Het Iraakse meisje dat door het 
schot was geraakt overleed.

Er werd een onderzoek geopend om de bestuurder(s) 
of begeleiders, smokkelaars en de organisatoren van 
deze smokkeltransporten te identificeren. Verschillende 
onderzoeksmiddelen werden daarvoor gebruikt (open-
source-onderzoek van sociale netwerken, uitlezen van 
gsm’s, analyse van DNA en vingerafdrukken, …). Ook 
werden er anonieme getuigen gehoord.

De rechtbank oordeelde dat er wel degelijk sprake was 
van mensensmokkel: sommige van de beklaagden 
hadden immers een rol gespeeld bij het smokkeltransport 

door slachtoffers naar de parkings te brengen, door 
de vrachtwagendeuren te openen en te sluiten, door 
slachtoffers te helpen bij het instappen met hun 
koffers, door informatie in te winnen over de situatie op 
verschillende snelwegparkings, door geld op te halen 
bij slachtoffers of de voor hun transport noodzakelijke 
voertuigen te kopen.

De rechtbank was van oordeel dat de beklaagde die zich 
in staat van herhaling bevond wel degelijk de bestuurder 
van de bestelwagen was. Voor het morele element van 
het misdrijf (het verkrijgen van een vermogensvoordeel) 
werd bij de beklaagde geen geld aangetroffen. De 
rechtbank was evenwel van oordeel dat dit element niet 
doorslaggevend was. De smokkelaars hadden immers 
een vrij constante modus operandi, waarbij personen 
in illegaal verblijf die naar Engeland wensten te gaan 
contact opnamen met één van de smokkelaars, ofwel 
telefonisch, ofwel rechtstreeks via kennissen. Vervolgens 
werd onderhandeld over de prijs van de overtocht en werd 
voor de migranten een afspraak geregeld. Die werden 
naar de verschillende parkeerplaatsen gebracht waar een 
andere smokkelaar hen opwachtte, om ze aan boord van 
de “juiste vrachtwagens” (die naar Engeland reden) te 
helpen en vervolgens de deuren te sluiten. De betaling 
gebeurde deels via een waarborg bij een derde, die het 
saldo van de prijs voor de overtocht bij aankomst van de 
migrant op de plaats van bestemming betaalde. 

De rechtbank wees op de actieve rol als smokkelaar van 
de in Bergen vrijgesproken beklaagde (aangewezen 
als diegene die de achterruit van de bestelwagen had 
ingeslagen en het kind voor het raam had gehouden).

Een andere beklaagde bleek de eerste bestuurder van de 
bestelwagen te zijn, die betrokken was bij de aankoop 
van het voertuig.

De rechtbank achtte ook de drie versteklatende beklaagden 
schuldig: één gaf bevelen aan de migranten en bestuurde 
op een bepaald ogenblik de bestelwagen, de twee anderen 
waren smokkelaars die in de bestelwagen aanwezig waren 
en één van die twee was betrokken bij de aankoop van 
het voertuig in Luik.

De rechtbank hield ook rekening met de verzwarende 
omstandigheden van minderjarigheid van sommige 
slachtoffers, misbruik van de kwetsbare situatie, listige 
kunstgrepen en bedreigingen, en het in gevaar brengen 
van een leven.

Sommige beklaagden werden ook veroordeeld voor de 
meeste andere tenlasteleggingen inzake mensensmokkel 
en voor illegaal verblijf.
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Volgens de rechtbank was er wel degelijk sprake van 
bendevorming: het onderzoek toonde aan hoe de 
overtocht van de slachtoffers en de taakverdeling tussen de 
daders (aankoop van voertuigen met valse nummerplaten, 
het besturen ervan, het openen van de vrachtwagens, …) 
was georganiseerd, ook al stond die verdeling niet vast en 
voerde iedereen niet altijd dezelfde taak uit. Bovendien 
stonden de beklaagden constant en regelmatig met 
elkaar in contact, en duidelijk ook met personen die in 
het buitenland bij deze activiteit waren betrokken. Ze 
wisselden eveneens regelmatig van telefoonnummer en de 
telefoons werden door verschillende personen gebruikt.

De rechtbank veroordeelde de bestuurder van de 
bestelwagen tot een bijkomende gevangenisstraf van één 
jaar bovenop de in Bergen uitgesproken straf (vier jaar) 
en tot een boete van 208.000 euro. De andere beklaagden 
werden veroordeeld tot gevangenisstraffen van drie tot 
vijf jaar (deels met uitstel) en tot boetes van 208.000 tot 
264.000 euro (waarvan één met volledig uitstel).

De rechtbank veroordeelde de beklaagde tegen wie de 
ouders van het meisje zich burgerlijke partij hadden 
gesteld (één van de versteklatende beklaagden) tot 
betaling van 1.000 euro definitief aan elk van hen en 2.000 
euro voor hun zoon.

Myria kreeg één euro definitief.

3.2. | Vietnamees netwerk

In een vonnis van 22 april 2016 had de Franstalige 
correctionele rechtbank van Brussel173 vijf beklaagden 
met de Vietnamese nationaliteit, waarvan drie bij verstek, 
veroordeeld voor mensensmokkel, met name tegenover 
drie minderjarigen. Samen met een zesde beklaagde 
werden ze ook veroordeeld om op verschillende manieren 
actief te zijn geweest binnen een criminele organisatie.

De beklaagden waren betrokken bij een internationaal 
netwerk van smokkelaars. Personen die uit Vietnam 
afkomstig waren werden tegen een aanzienlijke vergoeding 
hoofdzakelijk naar Groot-Brittannië gesmokkeld. De helft 
van de reis werd betaald bij het vertrek uit Vietnam, de 
andere helft door de familie zodra de overtocht was gelukt. 
Een reis naar België of Frankrijk kostte zo’n 20.000 euro, 
een reis naar Engeland 5.000 à 6.000 euro meer. Het geld 

173 Corr. Brussel Franstalig, 22 april 2016, 47e k.: zie www.myria.be en Myria, 
Jaarverslag Mensenhandel en mensensmokkel 2016, Bedelaars in de handen 
van mensenhandelaars, p. 158.

werd betaald aan de ouders van de hoofdbeklaagde. Hij 
stond aan het hoofd van de organisatie. De familie van 
deze beklaagde betaalde de kosten voor onder meer het 
vervoer (vergoeding van de chauffeurs).

Een andere beklaagde beheerde de gelden en stond in 
voor de logistiek van de organisatie. De andere beklaagden 
traden op als tussenpersonen, chauffeurs of verstrekkers 
van accommodatie.

Personen die naar Engeland wilden gaan werden 
ondergebracht in safehouses te Brussel en vervolgens 
naar de parking van Groot-Bijgaarden gebracht. Daar 
klommen ze in vrachtwagens richting Calais en vervolgens 
het Verenigd Koninkrijk (ofwel in de cabine van de 
vrachtwagen met medeweten van de chauffeur, ofwel 
in de oplegger tussen de lading, soms met gevaar voor 
eigen leven).

Leden van de organisatie die contacten legden om mensen 
afkomstig uit Oekraïne via Oost-Europa of via Zuid-Europa 
aan te kunnen voeren, stippelden routes uit in de landen 
waar de kandidaat-migranten doorheen trokken.

De feiten kwamen aan het licht na de ontdekking van 
verschillende mensen, onder wie minderjarigen, 
zonder papieren in vrachtwagenopleggers in Groot-
Bijgaarden en Calais. De verschillende betrokkenen en 
de modus operandi konden op basis van telefoontaps 
worden achterhaald. Ook zijn verschillende observaties 
uitgevoerd. Bankonderzoek heeft geldtransfers via 
Western Union vanuit België en andere West-Europese 
landen naar Vietnam blootgelegd.

Het hoofd van de organisatie werd bij verstek veroordeeld 
tot een gevangenisstraf van tien jaar en tot een boete van 
90.000 euro.

PAG-ASA en Myria hadden zich burgerlijke partij gesteld 
en kregen elk één euro.

De leider van de organisatie, die in Duitsland was 
gearresteerd en aan de Belgische autoriteiten werd 
overgeleverd, tekende verzet aan tegen het vonnis.

De beklaagde erkent de feiten van mensensmokkel maar 
betwist dat hij de leider van een criminele organisatie is. 

In zijn vonnis van 25 november 2020174 veroordeelde de 
rechtbank de beklaagde voor de ten laste gelegde feiten en 
baseerde zich daarbij op de vaststellingen en observaties 
van de politie, telefoontaps en computerdoorzoeking op 

174 Corr. Brussel Franstalig, 25 november 2020, 47e k. (definitief).

http://www.myria.be
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afstand van de Facebook-accounts van de beklaagde. Die 
leverden informatie op over zijn talrijke gesprekken over 
deze smokkel, de betalingen voor de overtocht van de 
mensen zonder papieren, en ook over de druk die op de 
families van de migranten in Vietnam werd uitgeoefend 
om te betalen.

De rechtbank oordeelde dat de beklaagde wel degelijk 
de leider was van de Belgische tak van de criminele 
mensensmokkelorganisatie: hij organiseerde de 
trajecten, gaf uitleg bij de mogelijke routes, zorgde voor 
de verandering van logies, leidde de migranten naar 
de safehouses, bepaalde de prijzen en gaf kortingen, 
zorgde voor de inning van de bedragen, gaf opdracht 
tot vrijheidsberoving en vervolgens vrijlating van de 
migranten nadat ze de grens waren overgestoken, zolang 
de in Vietnam achtergebleven familie de som niet had 
gestort.

De rechtbank veroordeelde de beklaagde tot een 
gevangenisstraf van acht jaar en tot een boete van 90.000 
euro en beval zijn onmiddellijke aanhouding.

Myria en PAG-ASA kregen één euro definitief.

3.3. | Albanees smokkelnetwerk 
met undercoveragent

In een vonnis van 6 januari 2021 sprak de correctionele 
rechtbank van Gent zich uit over een zaak van 
mensensmokkel met verzwarende omstandigheden met 
twaalf beklaagden, allemaal met Albanese banden175. 
De feiten die door de rechtbank beoordeeld werden 
dateerden van 1 augustus 2018 tot 25 september 2019.

Uit politionele informatie kwam naar voren dat een hotel 
in Gent zou fungeren als transitplaats/safehouse voor 
Albanezen die via illegale transporten de oversteek naar het 
Verenigd Koninkrijk wensen te maken. Met de goedkeuring 
van de bevoegde magistraat is gebruikgemaakt van 
undercoveragenten om zicht te krijgen op de mogelijke 
criminele organisatie(s). De undercoveragent kwam onder 
meer in contact met de vierde beklaagde die onder een 
afluistermaatregel werd geplaatst. Na de telefoontap, 
een Europees onderzoeksbevel en verhoren van de 
beklaagden zijn twaalf personen geïdentificeerd die in 
deze zaak terechtstonden. 

175 Corr. Gent, afdeling Gent, 6 januari 2021, k. G28AH. Alleen de derde 
beklaagde heeft beroep aangetekend. Zijn veroordeling werd bevestigd 
door het hof van beroep van Gent in een arrest van 26 oktober 2021. Wel 
heeft het hof zijn straf verminderd. 

De beklaagden wordt deelname aan de besluitvorming 
van een criminele organisatie en/of leider zijn binnen 
een criminele organisatie ten laste gelegd, net als 
mensensmokkel en poging tot mensensmokkel met 
verzwarende omstandigheden. De rechtbank acht het 
bewezen dat de beklaagden deel uitmaakten van twee 
criminele organisaties, waarbij verschillende linken tussen 
beide organisaties bestonden. De leidinggevende figuren 
bevonden zich enerzijds in het Verenigd Koninkrijk en 
anderzijds in België of zelfs tijdelijk in Albanië. Vanuit deze 
plaatsen stuurden zij een netwerk aan waarbij personen 
de grens met het Verenigd Koninkrijk over gesmokkeld 
werden. De personen werden meestal alleen of per 
twee ondergebracht in de cabines van vrachtwagens 
of in personenwagens, hoewel de mogelijkheid om 
transporten via boten en/of jachten te organiseren ook 
werd besproken. Voor een volledig smokkeltransport 
vanuit Albanië naar het VK werd 15.000 euro per persoon 
gevraagd.

De rechtbank veroordeelde de beklaagden voor de 
tenlastelegging mensensmokkel met verzwarende 
omstandigheden. Omdat de verzwarende omstandigheid 
“dat het misdrijf werd gepleegd dat het leven van het 
slachtoffer opzettelijk of door grove nalatigheid in gevaar 
werd gebracht” alleen uit een objectief feit kon worden 
vastgesteld, waarbij niet duidelijk werd aan wie dat 
specifieke transport toegewezen kon worden, werd deze 
verzwarende omstandigheid niet in rekening gebracht. 

De rechtbank veroordeelde eveneens de beklaagden 
die meenden in ruil voor hun eigen transport naar het 
Verenigd Koninkrijk mee te werken. 

De beklaagden werden voor de feiten van mensensmokkel 
met verzwarende omstandigheden en poging tot 
mensensmokkel veroordeeld tot gevangenisstraffen 
tussen veertig maanden en acht jaar, tot geldboetes tussen 
40.000 euro en 1.632.000 euro, waarvan een deel van de 
som met uitstel en een bijzondere verbeurdverklaring van 
vermogensvoordelen tussen 625 euro en 194.000 euro. 

3.4. | Ethiopisch netwerk 

Op 23 juni 2020 behandelde de correctionele rechtbank 
van Dendermonde een zaak van mensensmokkel met 
betrekking tot een Ethiopische netwerk176. 

176 Corr. Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, 23 juni 2020, k. D19D 
(definitief).
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Vijf beklaagden stonden terecht voor mensensmokkel 
met verzwarende omstandigheden en voor criminele 
organisatie. 

Sinds 1 januari 2019 werden op regelmatige tijdstippen 
feiten van mensensmokkel gemeld op de snelwegparking 
langs de E17 in Kalken. Er waren in de periode van 1 januari 
2019 tot 9 mei meer dan 81 vaststellingen aangaande 
smokkelactiviteiten. De transitmigranten moesten tussen 
600 en 1.000 euro betalen voor een smokkeltransport 
naar het VK. Het Maximiliaanpark in Brussel fungeerde 
als contactpunt. Bij het aantreffen van een groep 
transmigranten in de oplegger van een vrachtwagen 
gingen de onderzoekers over tot de uitlezing van de gsm’s. 
Op basis van die informatie kon worden overgegaan tot 
een retrobevraging en tapmaatregel op enkele nummers. 
Dankzij de tapmaatregelen kon ook worden bevolen tot 
huiszoekingen in twee woningen waar gelden werden 
aangetroffen. Op basis van de informatie die daaruit 
voortvloeide werden de vijf beklaagden geïdentificeerd. 

De rechtbank acht de tenlastelegging mensensmokkel 
bewezen voor vier van de vijf beklaagden. Ze 
herkwalificeerde de tenlastelegging criminele organisatie 
naar een vereniging waarbij iedere protagonist de intentie 
had misdrijven te plegen en daarbij zijn eigen voordeel 
nastreefde maar met elk een specifieke rol in het systeem. 

Voor het basismisdrijf mensensmokkel is het volgens de 
rechtbank niet vereist dat iedere medebeklaagde van elk 
smokkelslachtoffer persoonlijk geld heeft ontvangen. Het 
volstaat dat men rechtstreeks of via een tussenpersoon zijn 
medewerking verleent en deelneemt aan een organisatie 
die er de gewoonte van maakt om de bedenkelijke situatie 
waarin smokkelslachtoffers verkeren te misbruiken. 

De rechtbank oordeelde dat de telling bij de tenlaste-
leggingen wees op 111 slachtoffers, maar rekent dat 
daarbij enkele dubbeltellingen zijn gebeurd. De rechtbank 
stelt dat het totale aantal slachtoffers 104 bedraagt, meer 
bepaald 36 minderjarige en 68 meerderjarige slachtoffers. 
Wel kan op basis van het strafdossier niet met zekerheid 
worden vastgesteld dat alle slachtoffers die als minderjarig 
zijn aangeduid dat ook effectief waren. De vrijspraak dringt 
zich dan ook op voor deze verzwarende omstandigheid. 
Daarentegen zijn de slachtoffers wel degelijk slachtoffers 
van mensensmokkel. 

De rechtbank achtte de verzwarende omstandigheid over 
het in levensgevaar brengen van de smokkelslachtoffers 
bewezen. De beklaagden plaatsten de transmigranten op de 
parking in de laadruimte van koelwagens en bulkwagens, 
zonder medeweten van de vrachtwagenchauffeurs. Het 
is duidelijk dat een dergelijk transport niet zonder gevaar 
is, aangezien de illegalen tussen de lading zitten en die 

in het geval van een noodstop of een verkeersongeval 
kan verschuiven. De koelwagens werden dan weer 
gebruikt omdat de controle daarop minder groot was. 
Het gevaar voor de slachtoffers nam daardoor alleen 
maar toe: de temperaturen waren volstrekt ongeschikt 
en zelfs ronduit gevaarlijk en de zuurstof was beperkt, 
met verstikkingsgevaar tot gevolg. Daarenboven werden 
ook tijdens de hittegolf in de zomer van 2019 meerdere 
smokkelpogingen ondernomen. Het plaatsen van 
transmigranten in afgesloten vrachtwagens bij extreme 
temperaturen verhoogt het verstikkingsgevaar.

Het staat voor de rechtbank vast dat de eerste en de tweede 
beklaagde de spilfiguren zijn bij de smokkelactiviteiten 
waarbij de eerste beklaagde de grootste rol speelde en 
de tweede hem verving in het kader van zijn beurtrol 
‘s nachts op de parking. Dat wordt bewezen geacht 
op basis van de informatie uit de tapmaatregelen, 
fotovoorlegging, retrobevragingen van diverse gsm-
nummers, verklaringen en observaties ter plaatse. Tijdens 
zijn verhoor beweerde de eerste beklaagde aanvankelijk 
louter een transitmigrant te zijn. Uit de tapmaatregel blijkt 
evenwel dat hij de parking als zijn territorium beschouwde 
en het uitgesloten was dat smokkelaars van een andere 
groepering op dezelfde parking actief zouden zijn geweest. 
Ook tijdens de opsluiting van de eerste beklaagde in het 
repatriëringscentrum 127bis in Steenokkerzeel hield hij 
dagelijks contact met de anderen om op de hoogte te 
blijven van de activiteiten van de smokkelbende en was 
hij nog altijd diegene die bepaalde wat er moest gebeuren 
en door wie. De eerste en de tweede beklaagde worden 
veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar en vijf 
jaar en ook allebei tot een geldboete van 832.000 euro, 
waarvan het grootste gedeelte met uitstel. 

Volgens de rechtbank fungeerden de derde en de 
vijfde beklaagden als bevoorrechte transmigranten die 
meehielpen met de activiteiten van de smokkelbende. 
In ruil voor hun hulp dienden zij het bedrag dat de 
transmigranten normaal betaalden aan de smokkelbende 
om de oversteek te kunnen maken niet te betalen.

De derde beklaagde ontkende steevast een smokkelaar te zijn 
en stelde alleen mee te helpen met de smokkelactiviteiten in 
de hoop zijn kans om op een transport te worden geplaatst 
te verhogen. Hij verklaarde bij zijn verhoor dat hij verbleef in 
een vluchtelingenkamp of soms in het Maximiliaanpark of 
bij families die onderdak boden aan transmigranten. Uit de 
tapmaatregelen blijkt dat hij toch een actieve rol speelde bij 
de activiteiten: hij ronselde klanten in het Maximiliaanpark, 
hield contact met hen, hielp ze in de vrachtwagen te 
verstoppen, ontving en bewaarde het betaalde smokkelgeld. 
Zijn rol was niet louter ondergeschikt want hij discussieerde 
mee over de smokkeltarieven waarbij hij de prijs wou 
opdrijven tot minimaal 1.000 euro en bepaalde mee de 
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straf van smokkelslachtoffers die op eigen houtje naar 
de parking waren gegaan. Evengoed is van de door de 
verdediging aangehaalde dwang in de zin van artikel 71 
SW door de onmenselijke situatie waarin hij zich bevond 
geen sprake volgens de rechtbank. Na afwijzing van zijn 
asielprocedure in Duitsland koos hij uit vrije wil om deze 
afwijzing te omzeilen door naar België te komen met het 
doel de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk te kunnen 
maken. Hij werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 
drie jaar met uitstel en tot een geldboete van 296.000 euro 
met uitstel voor een bedrag van 196.000 euro voor een 
periode van drie jaar. 

De vierde beklaagde ontkende een rol in de smokkel-
praktijken te spelen. Zijn telefoon werd niet afgeluisterd. 
Er werden twee gesprekken met hem gecapteerd op 
oproepnummers van medebeklaagden. Hoewel dat laat 
uitschijnen dat hij bij de smokkel betrokken was, bestaat 
daarover geen zekerheid. De rechtbank spreekt de vierde 
beklaagde dan ook vrij op basis van gerede twijfel. 

De vijfde beklaagde stelde dat de medebeklaagden en hij 
een groep vrienden vormden die elkaar op de parking 
hielpen om in een vrachtwagen te klimmen. Uit de 
tapmaatregelen bleek dat hij een tussenpersoon was 
tussen de transmigranten en de smokkelbende. Hij ging 
mee naar de parkings om de vrachtwagens te openen. 
Zijn rol wordt als bewezen geacht maar is veel beperkter 
dan deze van de eerste en de tweede beklaagde. Hij werd 
door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder voorwaarden 
en in oktober 2019 gerepatrieerd naar Zwitserland. 
Hij wordt dan bij verstek in dit proces veroordeeld tot 
een gevangenisstraf van achttien maanden en tot een 
geldboete van 208.000 euro. 

Aanzienlijke bedragen die als vermogensvoordeel uit het 
misdrijf beschouwd worden en aangetroffen werden op 
de beklaagden werden verbeurdverklaard.

3.5. | Eritrees netwerk

Het hof van beroep van Gent boog zich opnieuw over 
een zaak van mensensmokkel waarbij een bende 
Eritrese smokkelaars betrokken was. Dat dossier was 
op 25 februari 2020 in eerste aanleg behandeld door 
de correctionele rechtbank van Dendermonde177 en 
kwam in het verslag 2020 aan bod.178 

177 Corr. Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, 25 februari 2020, k. D19D, 
gepubliceerd op: www.myria.be.

178 Myria, Jaarverslag Mensenhandel en mensensmokkel 2020, Achter gesloten 
deuren, p. 101.

Het gaat over een Eritrese smokkelbende met acht 
beklaagden. De tweede beklaagde in deze zaak tekende 
beroep aan tegen het vonnis. Myria was burgerlijke partij 
in dit dossier.

In zijn verdediging werd gevraagd om niet alleen 83 
geïdentificeerde personen te laten verhoren om zijn 
rol te kunnen weerleggen, maar ook een professor in 
migratiestromen te horen om noodzakelijke inlichtingen 
te verschaffen. Voorts argumenteerde hij dat hij zelf een 
transmigrant was die de wil had om naar het Verenigd 
Koninkrijk te gaan en dat hij zelf een slachtoffer was van 
de mensensmokkelbende, omdat hij tijdens zijn frequente 
bezoeken aan de parking in Kruibeke geen handelingen 
stelde die als strafbaar kunnen worden beschouwd. Het 
hof ging niet in op deze vraag. 

In zijn arrest van 21 december 2020 volgde het 
hof van beroep van Gent de eerste rechters in hun 
beoordeling179. De feiten en de beschikbare elementen 
tonen duidelijk aan dat de beklaagde zijn strafbare 
deelneming verleende aan de illegale transporten van 
transmigranten. Het hof spreekt de beklaagde vrij voor 
de verzwarende omstandigheid dat het misdrijf werd 
gepleegd ten opzichte van een minderjarige, omdat er 
niet met afdoende zekerheid aangetoond is dat het gaat 
om personen die de meerderjarigheid niet hebben bereikt 
en dat de beklaagde dat onmogelijk de visu kon vaststellen. 

Hij kreeg een gevangenisstraf van vijf jaar (in plaats van 
de eerdere vier jaar) en een geldboete van 664.000 euro 
waarvan uitstel voor een gedeelte van 564.000 euro voor 
een periode van drie jaar. 

3.6. | Smokkel via kleine boten 
en zeilschepen

In twee dossiers die in Brugge zijn behandeld werd een 
nieuwe modus operandi van smokkel via kleine boten of 
zeilschepen vastgesteld.

In de eerste zaak, beoordeeld door de correctionele 
rechtbank van Brugge op 6 mei 2020180, stonden vier 
beklaagden met de Albanese en Italiaanse nationaliteit 
terecht voor mensensmokkel met de verzwarende 
omstandigheden dat het misdrijf werd gepleegd door 
misbruik te maken van de kwetsbare toestand van een 
persoon, dat het leven van het slachtoffer in gevaar werd 

179 Gent, 21 december 2020, 6e k.
180 Corr. West-Vlaanderen, afdeling Brugge, 6 mei 2020, k. B17 (definitief).
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gebracht en dat het een daad van deelneming aan de 
bedrijvigheid van een vereniging betrof.

De zaak kwam aan het licht toen de scheepvaartpolitie 
van Oostende op 14 juni 2019 via de kustwacht melding 
kreeg van een zeiljacht met motorpech, waarbij de kapitein 
die de initiële melding aan de kustwacht gemaakt had 
opgemerkt had dat geen enkel lid van de bemanning 
vertrouwd was met de maritieme gebruiken of regels en 
niemand de Engelse taal machtig leek. Er bleken negen 
personen aanwezig op het zeiljacht waarvan niemand de 
taak van schipper op zich leek te nemen. Alle opvarenden 
hadden de Albanese nationaliteit en verklaarden dat het 
hun bedoeling was om van Antwerpen naar Lyon te varen. 
Uit de bevraging van één van de verdachten bleek dat de 
zeilboot in werkelijkheid op weg was geweest naar het 
Verenigd Koninkrijk. Het parket in Brugge gaf vervolgens 
opdracht om over te gaan tot arrestaties, DVZ te contacteren 
en proces-verbaal op te stellen inzake mensensmokkel 
zodat het onderzoek op dezelfde dag opgestart werd.

De zeilboot was bijzonder karig uitgerust (gebrek aan 
navigatieapparatuur, eten en drinken, gebrek aan wettelijk 
verplichte zaken, gps, reddingsvlot, …). Daarenboven was 
de zeilboot duidelijk overladen gezien de inrichting maar 
voor vier personen bedoeld was. De scheepvaartpolitie 
meende dat de oversteek niet zonder gevaar was en er zich 
levensbedreigende situaties konden voordoen. 

Door gesprekken met de verkoper van de zeilboot, foto’s die 
hij genomen had en gesprekken met de verantwoordelijke 
van de kleine haven Lillo alsook de havenmeester van 
de jachthaven van Blankenberge werden de eerste en de 
tweede beklaagde geïdentificeerd als mensensmokkelaars. 
In verklaringen ontkenden zij aanwezig te zijn geweest bij 
de aankoop van de boot of enige kennis van het besturen 
van een zeilboot te hebben, maar de eerdergenoemde 
bewijzen doen het tegendeel vermoeden. In een later 
verhoor gaf de tweede beklaagde toe samen met de eerste 
beklaagde mensen te hebben gesmokkeld in opdracht van 
anderen om zelf gratis over te mogen. 

Een smokkelslachtoffer verklaarde dat ze in Brussel-
Noord werden opgewacht door begeleiders die specifiek 
erop gericht waren om Albanezen naar het VK over te 
brengen. Bij een ander slachtoffer was er sprake van 
een toevallig contact in een Brussels café en werden ze 
nadien opgepikt door een auto. De afspraak was dat ze 
na hun aankomst in het VK tussen 10.000 en 12.000 euro 
of Britse pond moesten betalen, soms via afbetaling door 
te werken. Volgens de speurders was de medewerking 
van de smokkelslachtoffers aan het onderzoek matig. 
Zo verklaarde één van hen dat hij niet kon zeggen wie 
het motorjacht bestuurde, hij was “niet vrij om dit te 

verklaren”. Hij meende wel dat “ze” (de smokkelaars) de 
groep niet op zee hadden gelaten zonder dat “iemand” 
ervaring had.

Op de smartphone van de hoofdbeklaagde werden 
afbeeldingen van heel substantiële cash gelden 
aangetroffen. Daarnaast werden er eveneens foto’s 
aangetroffen van drie goudstaven, wat de speurders deed 
vermoeden dat hij investeerde in goud.

Op basis van een Europees aanhoudingsbevel werden 
de derde en de vierde beklaagde door Italië uitgeleverd. 
Zij verklaarden zich niet schuldig te hebben gemaakt 
aan mensensmokkel. Ze waren vrienden en de derde 
beklaagde had de vierde beklaagde vergezeld om een 
boot te kopen in opdracht van een vriend. 

De rechtbank oordeelde dat de vier beklaagden zich 
schuldig hadden gemaakt aan mensensmokkel. De 
verklaringen van verschillende personen inclusief 
geleverde foto’s, de video van de reddingsoperatie, het 
telefonieonderzoek, enzovoort staven dat. 

De eerste beklaagde heeft in België nog een blanco 
strafregister, maar werd in Italië al eerder definitief 
veroordeeld tot onder meer zes jaar en twee maanden 
gevangenisstraf, waardoor hij zich in een staat van 
wettelijke herhaling bevindt. Hij bracht de slachtoffers en 
zichzelf in een levensgevaarlijke situatie en de rechtbank 
acht het bewezen dat hij zich eerder op uitvoerend 
niveau in de vereniging bevindt. Hij wordt veroordeeld 
tot een effectieve gevangenisstraf van zes jaar en tot een 
geldboete van 8.000 euro te vermenigvuldigen met het 
aantal betrokken slachtoffers, in casu zeven. 

De tweede beklaagde wordt veroordeeld tot een 
gevangenisstraf van vijf jaar en tot een geldboete van 8.000 
euro vermenigvuldigd met het aantal slachtoffers, gezien 
zijn rol wordt ingeschat als enigszins kleiner dan die van 
de eerste beklaagde. 

De derde beklaagde en de vierde beklaagde betwisten 
de verzwarende omstandigheid van het levensgevaar. 
De rechtbank acht dat volkomen terecht aangezien er 
structureel met het zeiljacht niet veel verkeerd was. Het 
levensgevaarlijke karakter ontstond maar door de concrete 
omstandigheden die werden gecreëerd de dag van de 
smokkel zelf, waarbij zij niet betrokken waren. De derde 
beklaagde wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 
een jaar met uitstel voor vijf jaar en tot een geldboete van 
8.000 euro. De vierde beklaagde wordt veroordeeld tot een 
gevangenisstraf van twee jaar met uitstel voor vijf jaar en 
tot een geldboete van 8.000 euro. 
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De tweede zaak werd, ook door de correctionele 
rechtbank van Brugge, op 23 december 2020 
behandeld.181 Drie beklaagden werden vervolgd voor 
mensensmokkel. Het betreft een nieuw smokkelfenomeen 
met small boats, die vanuit Nederland of Duitsland door 
België naar Frankrijk worden gevoerd om in Frankrijk of in 
het grensgebied te worden gebruikt voor mensensmokkel.

De zaak kwam aan het licht door een lokale politiepatrouille 
toen de lockdown-maatregelen golden tijdens de 
coronapandemie182 in april 2020. Twee voertuigen 
werden in het midden van de nacht gestopt voor een 
controle op naleving van de lockdown-maatregelen. 
Tijdens deze controle – die in de kustgemeentes aan de 
grens met Frankrijk plaatsvond – werden verschillende 
materialen om het Kanaal over te steken aangetroffen in 
de verschillende wagens (onder meer een opblaasbare 
boot type zodiac, buitenboordmotoren, reddingsvesten, 
een brandstoftank, …). Eén van de voertuigen had een 
ruimte die met karton afgeschermd was. In het licht van 
de gekende problematiek waarbij transmigranten via 
gammele boten het Kanaal worden overgebracht, werd 
dat als verdacht beschouwd. De betrokkenen in deze 
voertuigen werden onmiddellijk gearresteerd.

De afdeling mensenhandel en -smokkel van de federale 
gerechtelijke politie in Brugge nam het onderzoek over en 
zij vernamen omstreeks 5.00 uur diezelfde nacht dat de 
PZ Westkust met een drone een groepje transitmigranten 
gespot had ter hoogte van de grensovergang met Frankrijk. 
Daarnaast informeerde de Franse Gendarmerie hen dat 
zij diezelfde ochtend elf transmigranten van Iraakse 
origine met reddingsvesten had aangetroffen in Bray-
Dunes, Frankrijk. Het ging om twee families, bestaande 
uit zeven kinderen tussen twee en veertien jaar, een zes 
maanden zwangere vrouw en drie mannen. Opvallend 
was dat in beide groepen één van de transitmigranten 
een gelijkaardig rood valiesje droeg. De gearresteerden 
van de voertuigen waren ook Koerden.

Dezelfde ochtend werd een huiszoeking uitgevoerd op het 
adres van de eerste beklaagde, maar die leverde niets op. 
De eerste beklaagde verklaarde dat hij in opdracht van een 
Iraakse vriend vanuit Nederland boten moest ophalen. Hij 
werd daarvoor telkens tussen de 600 en 800 euro betaald. 
De tweede beklaagde en de derde beklaagde – die zich in 
een andere gecontroleerde auto bevonden – erkenden te 
verblijven in de ‘jungle’ van Duinkerke en de intentie te 
hebben om naar het Verenigd Koninkrijk te migreren. In 
ruil voor het brengen van bepaalde goederen naar een 

181 Corr. West-Vlaanderen, afdeling Brugge, 23 december 2020, k. B17 
(definitief).

182 Tijdens de eerste coronagolf in deze periode waren niet-essentiële 
verplaatsingen naar de kust verboden.

bepaalde plaats, zou de tweede beklaagde voor een lagere 
som geld worden gesmokkeld. De smokkelprijs zou tussen 
3.000 en 4.000 euro bedragen maar zou dan verlaagd 
worden tot 800 euro. De derde beklaagde ontkende te 
weten dat er een boot in de auto lag maar gaf wel toe als 
chauffeur daarvoor geld gekregen te hebben. 

Alle beklaagden betwistten de hun ten laste gelegde feiten 
en wierpen ter verdediging op dat er maximaal sprake zou 
kunnen zijn van een strafbare poging. De rechtbank volgde 
de verdediging niet en is van oordeel dat het duidelijk is 
dat de inzittenden van beide voertuigen die nacht wetens 
en willens op pad waren om bootjes te leveren met het 
oog op het smokkelen van irreguliere vreemdelingen 
vanaf de Belgische of Noord-Franse kust naar het 
Verenigd Koninkrijk. De strafinformatie bevat daarentegen 
onvoldoende objectieve elementen om te besluiten dat 
de eerste beklaagde zou hebben samengewerkt met de 
tweede en/of de derde beklaagde.

De rechtbank oordeelt dat de eerste beklaagde heel 
goed wist dat hij zich tegen betaling met feiten van 
mensensmokkel inliet, en dat in opdracht van een 
mensensmokkelaar, “en beter moest weten dan zich 
zelf naar de kust te begeven in dergelijke uiterst 
compromitterende omstandigheden”. Hij werd 
veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar met 
gedeeltelijk uitstel en tot een geldboete van 8.000 euro. 

De rechtbank beschouwt de verklaringen van de tweede 
en de derde beklaagde tegenstrijdig en ongeloofwaardig. 
Hij stelt dat de tweede beklaagde en de derde beklaagde 
zelf wensten te worden gesmokkeld naar het Verenigd 
Koninkrijk en dat ze de feiten van mensensmokkel 
duidelijk pleegden met het oog op deze eigen clandestiene 
oversteek. Ze werden veroordeeld tot een gevangenisstraf 
van drie jaar effectief en tot een boete van 8.000 euro. De 
voertuigen die gediend hebben om de feiten te plegen 
werden verbeurdverklaard evenals de op de beklaagden 
aangetroffen gelden.

3.7. | Fraude met humanitaire 
visa 

Op 12 januari 2021183 deed de correctionele rechtbank 
van Antwerpen uitspraak in een zaak van fraude met 
humanitaire visa. De feiten vonden plaats tussen 2017 
en 2019.

183 Corr. Antwerpen, afdeling Antwerpen, 12 januari 2021, k. AC10 (beroep).
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In deze zaak werden tien beklaagden (onder wie de 
hoofdbeklaagde, zijn zoon en zijn echtgenote) vervolgd om 
op verschillende manieren actief betrokken te zijn geweest 
bij mensensmokkel met verzwarende omstandigheden. 
De hoofdbeklaagde werd ook vervolgd als hoofd van een 
criminele organisatie en andere beklaagden als leden van 
deze organisatie. Meerderen onder hen, onder wie de 
hoofdbeklaagde, werden ook beschuldigd van passieve 
corruptie, twee beklaagden eveneens van poging tot 
afpersing.

De beklaagden zouden onderdanen van derde landen, 
tegen betaling van bedragen variërend van 2.500 tot 
7.500 euro, hebben geholpen bij het verkrijgen van 
humanitaire visa voor een beperkte periode van een jaar 
en uitsluitend bestemd voor een asielaanvraag in België. 
Dit ondanks het feit dat deze personen zich — in strijd 
met de visumvoorwaarden — in het buitenland hebben 
gevestigd, een voornemen waarvan de beklaagden op 
de hoogte waren en/of geen asiel hadden aangevraagd, 
aangezien de geldigheidsduur van het visum inmiddels 
was verstreken.

De hoofdbeklaagde zou misbruik hebben gemaakt van 
het gezag of de faciliteiten die hem door de toenmalige 
staatssecretaris voor Asiel en Migratie waren verleend. Als 
vertegenwoordiger van de Assyrische Kerk in Mechelen 
was hij verantwoordelijk voor het opstellen van lijsten 
van Syrische kandidaten voor een dergelijk visum in het 
kader van een reddingsoperatie en voor het overmaken 
van deze lijsten aan het kabinet van de staatssecretaris.

Het humanitaire visum was, na onderzoek door de Dienst 
Vreemdelingenzaken, het OCAD en de Staatsveiligheid 
en na goedkeuring door de staatssecretaris, door de 
Belgische ambassade in Beiroet afgegeven aan de 
Syrische vluchtelingen die op de door de hoofdbeklaagde 
opgestelde lijsten stonden vermeld. Deze laatsten zaten 
vast in Libanon of kwamen uit oorlogsgebied. Eenmaal 
in België moesten de begunstigden van het humanitaire 
visum de “gewone” procedure volgen, door hun 
asielaanvraag naar het Commissariaat-generaal voor de 
Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) te sturen.

De hoofdbeklaagde, gevolgd door verschillende anderen, 
betwistte de tenlastelegging mensensmokkel, omdat er 
volgens hem “geen wettelijke verplichting bestaat om 
asiel aan te vragen” en dat derhalve “het feit dat sommige 
mensen geen asiel hebben aangevraagd in het kader 
van de asielprocedure in België niet in strijd is met de 
Belgische wet”.

De rechtbank volgde deze redenering niet. Het afgegeven 
humanitaire visum was immers alleen bedoeld om een 

asielaanvraag in België (en dus niet in een andere Europese 
lidstaat) in te dienen. Uit verschillende documenten in het 
dossier (verklaringen, telefonieonderzoek) bleek evenwel 
dat hij op de hoogte was van deze voorwaarde. 

Het Openbaar Ministerie verweet de beklaagde dan ook 
te hebben geweten dat sommige kandidaten niet van plan 
waren in België te blijven of er asiel aan te vragen, maar 
dat ze onmiddellijk naar een andere Europese lidstaat 
zouden gaan. Juist daarom vroeg de beklaagde (nog) 
hogere bedragen (ongeveer 7.500 euro) dan diegene die 
werden gevraagd aan mensen van wie hij wist dat ze in 
België zouden blijven. 

De beklaagde zelf had, na te zijn geconfronteerd met 
een aantal afgeluisterde gesprekken of geluidsopnamen, 
herhaaldelijk verklaard dat hij een “sanctieregeling” wilde 
invoeren of had ingevoerd om ervoor te zorgen dat de 
kandidaten effectief in België zouden blijven.

De rechter erkende dat het niet aan de beklaagde was 
om voor elke begunstigde van een humanitair visum 
na aankomst in België na te gaan of de persoon er asiel 
heeft aangevraagd dan wel er verblijft. De rechtbank is 
wel van oordeel dat er sprake is van mensensmokkel: 
de beklaagde had het — in strijd met de wet — mogelijk 
gemaakt dat personen de Europese Unie binnenkwamen 
met een humanitair visum dat alleen voor het Belgische 
grondgebied was afgegeven, zonder dat deze personen 
ooit de bedoeling hadden om er te verblijven en/of asiel 
aan te vragen en zich onmiddellijk naar een andere lidstaat 
van de Unie zouden hebben begeven, om er te verblijven 
of om er asiel aan te vragen.

Aan de beklaagde, die vragen had bij het gebrekkige 
systeem van humanitaire visa en van eventuele andere 
verantwoordelijkheden, antwoordde de rechter dat 
hij zich niet hoefde uit te spreken over de “kennis, 
professionaliteit, bevoegdheid en controle” van het 
systeem van humanitaire visa vanwege andere personen 
dan diegenen die toen voor de rechtbank terechtstonden.

Volgens de rechtbank is hier ook wel degelijk sprake van 
een criminele organisatie. Er vond een taakverdeling 
plaats tussen de eerste twee beklaagden (vader en zoon) 
en anderen, via tussenpersonen die de kandidaten 
voordroegen en soms ook in de winst deelden. De 
slachtoffers die hun belofte tot betaling niet nakwamen 
werden bedreigd.

De rechtbank veroordeelde de beklaagden voor nagenoeg 
alle tenlasteleggingen en baseerde zich daarbij op het 
telefonieonderzoek, telefoontaps, WhatsApp-berichten, 
verklaringen van bepaalde slachtoffers en beklaagden, 
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geld dat in een kluis werd aangetroffen, informatie van 
DVZ en de verklaringen van de hoofdbeklaagde, die als 
totaal ongeloofwaardig werden beschouwd.

De tweede beklaagde, de zoon van de hoofdbeklaagde, 
hielp bij het opstellen van de lijsten en nam contact op 
met een reeks slachtoffers of hun familieleden.

Bij de andere beklaagden ging het om de echtgenote 
van de hoofdbeklaagde (die een kluis huurde waarin 
een deel van de criminele opbrengst was verborgen) en 
tussenpersonen.

De hoofdbeklaagde werd veroordeeld tot acht jaar 
gevangenisstraf en tot een boete van 696.000 euro, naast 
een ontzetting uit de burgerlijke en politieke rechten en 
de verbeurdverklaring van 450.000 euro.

De andere beklaagden werden veroordeeld tot gevangenis-
straffen van één tot vier jaar (waarvan sommige met 
uitstel) en tot boetes van 8.000 tot 296.000 euro (waarvan 
sommige deels met uitstel).

De burgerlijke partijen (waaronder de Belgische staat en 
Myria) ontvingen een schadevergoeding.

3.8. | Mensensmokkel en hulp 
bij illegale immigratie 

In een vonnis van 28 juni 2019 oordeelde de 
correctionele rechtbank van Brugge184 over een zaak 
van een Indiaas smokkelnetwerk. 

Vijf beklaagden, onder wie Indiërs en een Afghaan, stonden 
terecht voor feiten van mensensmokkel (artikel 77bis 
vreemdelingenwet) met verzwarende omstandigheden, 
namelijk dat het misdrijf werd gepleegd ten opzichte 
van minderjarigen, misbruik makend van de kwetsbare 
toestand van een persoon, dat van de betrokken activiteit 
een gewoonte werd gemaakt en dat het misdrijf een daad 
van deelneming aan de bedrijvigheid van een criminele 
organisatie betrof ten nadele van een ongekend aantal 
slachtoffers, minstens 97 personen. De zesde beklaagde, 
een Belgische van Hongaarse afkomst, werd vervolgd voor 
hulp aan illegale migratie (artikel 77 vreemdelingenwet). 
De eerste, de tweede en de derde beklaagde stonden ook 
terecht voor illegaal verblijf en de eerste beklaagde voor 
valse naamdracht. 

184 Corr. West-Vlaanderen, afdeling Brugge, 28 juni 2019, k.B17 (beroep).

Het onderzoek werd opgestart op basis van een verklaring 
op 26 april 2018 van een persoon die beweerde dat de 
eerste beklaagde hem had gesmokkeld. Deze persoon 
bleek al regelmatig te zijn aangetroffen in België, met 
vaststellingen teruggaand tot 2008. Verklaringen van 
andere transmigranten en fotoherkenning wezen ook 
telkens naar dezelfde persoon. Een afluistermaatregel 
werd opgestart. Na een latere arrestatie op de trein werden 
twee beklaagden verhoord en hun gsm’s gecontroleerd. Er 
volgden huiszoekingen en verdere aanhoudingen. 

Op basis van de overweldigende hoeveelheid met elkaar 
overeenstemmende, objectieve bewijselementen (in casu 
telefoontaps, telefonieonderzoek, de visu vaststellingen, 
verklaringen van de overige beklaagden) beschouwt de 
rechtbank de eerste beklaagde als de hoofdschuldige 
ondanks zijn ontkenning. Hij speelt overduidelijk een 
organiserende rol bij de internationaal georganiseerde 
mensensmokkelpraktijken. De rechtbank acht ook de 
verzwarende omstandigheden bewezen. De frequentie 
waarmee gesmokkeld werd maakt duidelijk dat van de 
activiteiten een gewoonte werd gemaakt. Er werd misbruik 
gemaakt van de kwetsbare toestand van de slachtoffers, 
waarvan sommigen nog minderjarig waren. 

De feiten werden eveneens gepleegd in het kader van een 
criminele organisatie. De beklaagden werkten onder en-
kele hoofdsmokkelaars die zich in India bevinden en die 
rechtstreeks contact hielden met en instructies gaven aan 
hun bendeleden. De slachtoffers werden ook vanuit India 
gestuurd. Ze kwamen via Parijs (Frankrijk) en Brussel in 
Zeebrugge terecht. Binnen de Belgische tak van het smok-
kelnetwerk waren er afspraken over de rolverdeling en de 
taken. Naast de coördinerende hoofdbeklaagde waren er 
begeleiders en helpers die zorgden voor opvang. Slacht-
offers werden vaak dagenlang achtergelaten aan de kust 
en werden geconfronteerd met agressie en dreigementen. 

De tweede tot en met de vijfde beklaagde maakten 
duidelijk deel uit van een bijzonder goed georganiseerde 
internationale mensensmokkelorganisatie, die werd 
aangestuurd vanuit India, waarbij de eerste beklaagde een 
spilfiguur was en de tweede, derde en vierde beklaagde 
zijn luitenants waren. 

De rol van de vijfde beklaagde bestond er veeleer in 
“illegalen in zijn woont te slapen te leggen”. Hij maakte zich 
volgens de rechtbank schuldig aan mededaderschap aan 
mensensmokkel185, minstens in de zin van het faciliteren van 

185 De rechtbank stelt dat om als mededader van of medeplichtige van een 
misdrijf veroordeeld te worden het niet vereist is dat alle bestanddelen 
van het misdrijf in de deelnemingshandelingen begrepen zijn. Het is 
voldoende dat er wordt vastgesteld dat de deelnemer wetens en willens 
aan de uitvoering van het misdrijf heeft meegewerkt op één van de wijzen 
bepaald in art. 66, 2° en 3°, of 67 Sw.
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illegaal verblijf, door onder druk van de eerste beklaagde 
illegale vreemdelingen die clandestien de overtocht naar 
het Verenigd Koninkrijk wilden maken bij hem te slapen 
te leggen om de wachttijd voor het op transport zetten of 
tussen twee pogingen hiertoe te overbruggen. De rechtbank 
verwerpt zijn verweer dat hij niet betaald werd voor zijn 
diensten (de wet vereist alleen een winstoogmerk, direct of 
indirect). Uit de taps blijkt dat hij werd betaald, of minstens 
dat betaling in het vooruitzicht werd gesteld. Hij werd ook 
in natura betaald met voedsel en medicijnen. De rol van 
de vijfde beklaagde in de smokkelpraktijken was wel van 
een andere orde dan die van de eerste tot en met de vierde 
beklaagde, ook voor het aantal slachtoffers, wat zich vertaalt 
in een lagere strafmaat.

De zesde beklaagde, die voor hulp aan illegale immigratie 
vervolgd werd (artikel 77 vreemdelingenwet), handelde 
niet vanuit een winstoogmerk en werd niet vergoed voor 
zijn bijstand aan vreemdelingen in onwettig verblijf. Zijn 
hulp strekte daarentegen wel zover dat hij niet alleen steun, 
onderdak en (beperkte) medische hulp verschafte maar 
ook geld afhaalde voor vreemdelingen in onwettig verblijf, 
overgemaakt via zogenaamde moneytransmitters. Voor de 
rechtbank stond het ter discussie of deze geldafhalingen 
voor vreemdelingen in onwettig verblijf als humanitaire hulp 
kunnen worden gekwalificeerd of niet. Volgens haar kan 
niet worden uitgesloten dat de hulp die de zesde beklaagde 
verschafte om humanitaire redenen werd verleend. De 
zesde beklaagde verklaarde op geloofwaardige wijze er een 
dertigjarige carrière inzake onbaatzuchtige hulpverlening 
op te hebben zitten en het is duidelijk dat hij zich niet 
zocht te verrijken, zodat de geldafhalingen onvoldoende 
een verdacht karakter hebben om de zesde beklaagde in 
de concrete omstandigheden van het onderhavige dossier 
te veroordelen op basis van het eerste lid van artikel 77 van 
de vreemdelingenwet. Minstens blijft er naar het oordeel 
van de rechtbank ter zake twijfel bestaan, die de zesde 
beklaagde in strafzaken ten goede dient te komen. Hij wordt 
dus vrijgesproken.

De eerste beklaagde werd veroordeeld tot een gevangenis-
straf van vijf jaar en tot een geldboete van 8.000 euro 
vermeerderd met het aantal slachtoffers, zijnde 97, die 
zo gebracht wordt op 776.000 euro, met uitstel voor een 
bedrag van 388.000 euro voor een periode van drie jaar. 

De tweede beklaagde, de derde beklaagde en de vierde 
beklaagde worden veroordeeld tot gevangenisstraffen van 
dertig maanden en tot een geldboete van 8.000 euro, ook 
vermeerderd met het aantal slachtoffers, met gedeeltelijk 
uitstel. 

De vijfde beklaagde werd veroordeeld tot een gevangenis-
straf van twaalf maanden en tot een geldboete van 8.000 

euro, vermeerderd met vier slachtoffers, met gedeeltelijk 
uitstel.

De rechtbank sprak tegenover hen ook een verval van 
rechten uit.

De rechter beval eveneens de bijzondere verbeurd-
verklaring van de uit het misdrijf voortvloeiende 
geldwinsten. 

De eerste beklaagde tekende beroep aan. In zijn arrest 
van 15 januari 2020 oordeelde het hof van beroep van 
Gent186 dat de door de eerste rechter opgelegde straf te 
mild was. Het hof acht het opleggen van een effectieve 
hoofdgevangenisstraf van acht jaar (in plaats van vijf 
jaar), gekoppeld aan een geldboete (deels met uitstel) 
een passende straf. 

Een zaak van mensensmokkel op de luchthaven van 
Antwerpen is in hoger beroep opnieuw behandeld. 

Eind 2018 werd een vrouw met een Brits paspoort op de 
luchthaven gearresteerd toen zij wilde inschepen op een 
vlucht naar Londen. Haar uiterlijk kwam niet overeen met 
de foto op het voorgelegde paspoort. Haar verklaringen 
waren vaag en tegenstrijdig. Op diezelfde vlucht zaten twee 
mannen, Britse onderdanen maar van Eritrese afkomst, 
van wie er één dezelfde achternaam had als zij. De drie 
zwoeren elkaar niet te kennen. De politie stelde vervolgens 
een onderzoek in. De drie personen werden ondervraagd, 
hun mobiele telefoons onderzocht, de beelden van 
de luchthavencamera’s geanalyseerd en er werd een 
retroactief telefonieonderzoek uitgevoerd. De verklaringen 
van de drie personen waren tegenstrijdig: eerst schenen 
ze elkaar niet te kennen, daarna verklaarden zij dat 
ze verwant waren. Tijdens de gerechtelijke procedure 
verklaarden de beklaagden dat zij respectievelijk de 
broer en de neef van deze vrouw waren. Zij kwam 
oorspronkelijk uit Eritrea, had naar verluidt in Zweden 
gewoond en was na haar scheiding dakloos geworden. 
De Zweedse immigratiedienst had een negatief advies 
uitgebracht over haar asielaanvraag en ze had een bevel 
om het grondgebied te verlaten gekregen. De beklaagden 
probeerden haar te helpen naar het Verenigd Koninkrijk 
te komen, waar haar zoon en haar broer verbleven. 

In zijn vonnis van 30 maart 2020 herkwalificeerde de 
correctionele rechtbank van Antwerpen de feiten 
niettemin volgens artikel 77 van de wet van 15 december 
1980, omdat het morele element, het bijzondere opzet “om 
er een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel 

186 Gent, 15 januari 2020, 8e k. 
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uit te halen” zoals bepaald in artikel 77bis, niet was 
aangetoond.187 

De rechtbank was het er met de verdediging over eens 
dat er, gezien de specifieke context en de familiebanden, 
geen bewijs was van een rechtstreeks of onrechtstreeks 
vermogensvoordeel. De rechtbank hield geen rekening 
met het argument dat de beklaagden de bijstand 
hoofdzakelijk om humanitaire redenen hadden verleend. 
De beklaagden behoorden tot dezelfde familie en waren 
specifiek en opzettelijk naar België gereisd om de reis 
van de vrouw naar het Verenigd Koninkrijk te helpen 
organiseren en begeleiden. Het ging niet om particulieren 
die primaire bijstand of zorg verleenden aan een persoon 
zonder papieren. 

De twee beklaagden werden veroordeeld tot een 
gevangenisstraf van één jaar en tot een boete van 13.000 
euro, allebei met uitstel.

Het hof van beroep van Antwerpen188 bevestigde deze 
beslissing in een arrest van 10 december 2020. 

De rechtbank oordeelde dat de beklaagden wel degelijk 
hulp hadden verleend, in casu aan een familielid, bij 
haar illegale binnenkomst, doortocht of verblijf door 
haar een geldig Brits paspoort op naam van een andere 
persoon te geven, door deze persoon voor te bereiden 
en te begeleiden bij het inchecken voor haar vlucht naar 
Londen.

3.9. | Mensensmokkel en 
humanitaire hulp

Het hof van beroep van Brussel heeft een zaak van 
mensensmokkel opnieuw moeten behandelen waarbij 
ook burgers betrokken waren die actief waren in de 
hulpverlening aan migranten.

Twaalf beklaagden met de Syrische, Egyptische, 
Soedanese, Eritrese, Tunesische en Belgische nationaliteit 
werden vervolgd voor feiten van mensensmokkel 
met verzwarende omstandigheden: met name het in 
gevaar brengen van het leven van de slachtoffers, de 
minderjarigheid van een aantal van hen en deelname 
aan de activiteiten van een criminele organisatie. Een 
aantal beklaagden had migranten onderdak geboden en 

187 Corr. Antwerpen, afdeling Antwerpen, 30 maart 2020, k. AC10, nr. 
2020/1877 (beschikbaar op: www.myria.be). Zie ook Myria, Jaarverslag 
Mensenhandel en mensensmokkel 2020, Achter gesloten deuren, p. 102.

188 Antwerpen, 10 december 2020, k. C6.

was actief binnen het burgerplatform voor hulpverlening 
aan migranten.

De beklaagden moesten aanvankelijk voor de correctionele 
rechtbank van Dendermonde verschijnen maar hadden 
om een taalwijziging verzocht, wat hun was toegestaan. 
De zaak werd daarom doorverwezen naar de Franstalige 
correctionele rechtbank van Brussel.

Het onderzoek werd opgestart na een aanvankelijk 
proces-verbaal dat de politiediensten in mei 2017 
hadden opgesteld. Daaruit bleek dat de snelwegparking 
in Wetteren een verzamelplaats was waar migranten, 
zonder medeweten van de chauffeurs en onder uiterst 
gevaarlijke omstandigheden, door mensensmokkelaars in 
vrachtwagens werden gestopt, om van daaruit het Verenigd 
Koninkrijk te bereiken. Na analyse van de zendmasten in 
de buurt van deze parking konden oproepnummers en 
telefoons worden geïdentificeerd. Er volgden telefoontaps 
en huiszoekingen, met name op het domicilieadres van de 
personen die de migranten onderdak hadden geboden.

Uit het onderzoek bleek een relatief constante modus 
operandi. Mensen zonder papieren die naar het Verenigd 
Koninkrijk wilden namen telefonisch of rechtstreeks via 
kennissen contact op met één van de beklaagden. Er 
werd onderhandeld over de prijs van de overtocht en in 
een station werd een afspraak geregeld. Dan ging het per 
trein en vervolgens te voet naar de parkings. Een andere 
smokkelaar wachtte hen daar op, stopte ze in de “goede 
vrachtwagens” (die naar het Verenigd Koninkrijk reden) en 
sloot de deuren. De prijs voor de overtocht varieerde van 
enkele honderden euro’s, tot 2.000/2.500 euro. De betaling 
gebeurde cash, of deels via een waarborg bij een derde 
die het saldo van de prijs van de overtocht bij aankomst 
van de migrant op de plaats van bestemming betaalde.

In een vonnis van 12 december 2018 stelde de 
Franstalige correctionele rechtbank van Brussel189 
vast dat sommige beklaagden een rol hadden gespeeld 
bij de mensensmokkel, door ofwel de slachtoffers van 
een station naar de parkings te brengen, de deuren van 
vrachtwagens te openen en te sluiten, door slachtoffers te 
helpen instappen met hun bagage, door informatie in te 
winnen over de situatie op de snelwegparkings, of door het 
geld te innen bij de slachtoffers. Het vermogensvoordeel 
kan niet alleen bestaan in de ontvangst van financiële 
tegoeden als zodanig, maar ook in het toekennen van 
voordelen in natura, zoals een gratis overtocht of een 
kortingstarief.

189 Corr. Brussel Franstalig, 12 december 2018, 47e k.: zie www.myria.be en 
Myria, Jaarverslag Mensenhandel en mensensmokkel 2019, Slagkracht 
voor slachtoffers, p. 142.

http://www.myria.be
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Volgens de rechtbank was het merendeel van de feiten 
van mensensmokkel in hoofde van de meeste beklaagden 
aangetoond: zij die op de snelwegparkings aanwezig waren 
om de migranten illegaal aan boord van vrachtwagens te 
krijgen, zij die hen naar de parkings hebben gebracht 
waar de migranten door een andere beklaagde werden 
opgewacht, of zij die als gids fungeerden. Ook een 
beklaagde die de slachtoffers met smokkelaars in contact 
bracht en het geld ophaalde, of er borg voor stond, werd 
voor deze tenlastelegging veroordeeld. Zelf was hij in het 
verleden als smokkelaar actief geweest in Calais. 

De rechtbank had de vier beklaagden die actief waren in 
de hulpverlening aan migranten evenwel vrijgesproken. 
Volgens de rechtbank hebben deze beklaagden er om 
te beginnen geen vermogensvoordeel uit gehaald. Hun 
medeplichtigheid aan de feiten kon ook niet worden 
aangetoond.

Voor een beklaagde die in een ander dossier voor 
soortgelijke feiten was veroordeeld had de rechtbank de 
zaak afgescheiden.

De rechtbank sprak gevangenisstraffen van één jaar tot 
veertig maanden uit, met uitstel. Enkel de beklaagde die 
naar het Verenigd Koninkrijk is getrokken werd bij verstek 
veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf. De boetes 
schommelden tussen 48.000 en 360.000 euro met uitstel, 
behalve voor de bij verstek veroordeelde beklaagde.

Het parket had beroep ingesteld tegen de bepalingen van 
de beslissing. Twee veroordeelde beklaagden gingen ook 
in beroep maar te laat. Hun beroep wordt derhalve niet-
ontvankelijk verklaard. Eén beklaagde is niet verschenen. 
Tijdens de zitting stelde het parket-generaal nochtans dat 
het de vrijspraak van één van de personen die de migranten 
onderdak had geboden niet langer zou betwisten en vroeg 
het de vrijspraak voor een andere. Voor de andere twee 
eiste het de hoedanigheid van medeplichtige aan feiten 
van mensensmokkel.

In een arrest van 26 mei 2021 bevestigde het hof van 
beroep van Brussel190 de in eerste aanleg uitgesproken 
veroordelingen. In tegenstelling tot de rechtbank hield het 
hof wel rekening met de tenlastelegging bendevorming 
voor één van de beklaagden en met de tenlastelegging 
gebruikelijke activiteit voor een andere.

Het hof bevestigde de vrijspraak van de dames die de 
migranten onderdak hadden geboden, aangezien 
het loutere feit dat zij onderdak hadden geboden aan 
personen die illegaal en/of in precaire omstandigheden 

190 Brussel, 26 mei 2021, 14e k.

in het land verbleven, hun gsm hadden uitgeleend en/
of de migranten die bij hen verbleven toegang hadden 
verleend tot hun computers, niet van dien aard is om aan 
te tonen dat zij, in welke hoedanigheid dan ook, hadden 
deelgenomen aan de laakbare feiten in deze zaak.191

De rechtbank verminderde voorts de in eerste aanleg 
uitgesproken gevangenisstraffen, aangezien de 
beklaagden in de eerste plaats slachtoffers waren van 
smokkelnetwerken.

191 Myria hoopte dat deze zaak een gelegenheid zou zijn om de grenzen 
van de humanitaire hulp, en desgevallend ook de daden die daarbuiten 
vallen, met uitsluiting van mensensmokkel, af te bakenen, wat helaas 
niet is gebeurd. Myria betreurt deze gemiste kans.
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