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Hoofdstuk 3
Overzicht van de rechtspraak  
2019 – begin 2020

1. Tendensen

Wat waren in 2019 en begin 2020 de grote tendensen in 
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 twee recente beslissingen van het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens, waaronder 
één van de Grote Kamer.

Myria heeft kennisgenomen van 58 beslissingen van 
gerechtelijke autoriteiten. Hieronder overloopt het 
de meest interessante, meer bepaald 42 beslissingen 
met betrekking tot 41 dossiers170 in de verschillende 
rechtsgebieden van het land171:

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

Bij seksuele uitbuiting merken we — zoals in de 
afgelopen jaren — heel wat beslissingen die verband 
hielden met Nigeriaanse netwerken. De meeste van die 
dossiers zijn in Antwerpen behandeld. Daarnaast zijn er 

170 In verschillende dossiers is er al een uitspraak in eerste aanleg gedaan, 
waarop in vorige verslagen werd ingegaan.

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

verschillende beslissingen rond jonge vrouwen uit Oost-
Europa die via de ‘loverboy’-techniek zijn gerekruteerd. 
Eén zaak betrof een gedwongen huwelijk van een 
minderjarig Somalisch meisje, waarbij de rechters haar 
echtgenoot met name voor mensenhandel veroordeelden. 
En een geval van een gewoonterechtelijk huwelijk tot slot 
leidde tot de uitbuiting van een Albanees slachtoffer in 
de prostitutie.

	■ Bij negentien beslissingen (waarvan negen in 
beroep) ging het om dossiers van economische 
uitbuiting in verschillende sectoren. Ze worden 
per sector voorgesteld (bouw, horeca, kleinhandel, 
carwash, pluimveehouderij, bakkerij, sorteren van 
tweedehandskledij, huishoudelijk werk, voetbal). 
Beslissingen vielen ook in atypische sectoren zoals de 
houthakkerij en de krantenbedeling. Eén beslissing had 
betrekking op feiten in een religieuze congregatie. Het 
ging hier om beslissingen binnen het rechtsgebied van 
de volgende hoven van beroep: Antwerpen (hof van 
beroep), Brussel (Brussel Franstalig en Nederlandstalig, 
Waals-Brabant en hof van beroep), Gent (Oost-
Vlaanderen (Gent) en hof van beroep), Luik (Namen 
(afdeling Namen) en hof van beroep) en Bergen (hof 
van beroep). 

Op het vlak van economische uitbuiting blijkt 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 loon inhouden, afhankelijkheid 
van de werkgever. 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. Helaas is de redelijke termijn voor 

http://www.myria.be/
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berechting meermaals overschreden. Eén hof van beroep 
moest zelfs vaststellen dat de feiten verjaard waren.

	■ Eén beslissing had te maken met uitbuiting van 
bedelarij. Bij dit verstekvonnis in Brussel ging het 
om een jonge vrouw die haar minderjarige neef had 
uitgebuit.

	■ Eén beslissing in Antwerpen had betrekking op 
gedwongen criminaliteit, waarbij een gezin een 
Belgisch slachtoffer had uitgebuit.

	■ Bij acht beslissingen ging het om zaken van 
mensensmokkel. Die werden uitgesproken in het 
rechtsgebied van de hoven van beroep van Brussel 
(Brussel Nederlandstalig), Gent (Oost-Vlaanderen 
(Gent, Dendermonde) en hof van beroep) en 
Antwerpen (afdeling Antwerpen)

Wat mensensmokkel betreft, gaat het vaak om goed 
gestructureerde of zelfs criminele organisaties. In 
sommige dossiers nemen gesmokkelde migranten actief 
deel aan de smokkel om hun overtocht naar het Verenigd 
Koninkrijk te kunnen betalen, wat door de rechtbanken 
wordt beschouwd als een indirect vermogensvoordeel, 
één van de bestanddelen van mensensmokkel. 

2. Mensenhandel

2.1. | Arresten van het 
Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens

2�1�1� | Europees Hof voor de Rechten van 
de Mens, arrest van de Grote Kamer, 
zaak S�M� t� Kroatië, 25 juni 2020

In deze zaak heeft de Grote Kamer van het Europees Hof 
voor de Rechten van de Mens geoordeeld dat er sprake 
was van een schending van artikel 4 van het Europees 
Verdrag voor de Rechten van de Mens dat slavernij en 
dwangarbeid verbiedt.172

172 EHRM, arrest van de Grote Kamer, S.M. t. Kroatië, 25 juni 2020, verzoek 
nr. 60561/14. Het arrest van de Grote Kamer sluit deze zaak definitief 
af. Het arrest is beschikbaar via: https://hudoc.echr.coe.int. De kamer 
had een eerste arrest uitgesproken op 19 juli 2018: zie Myria, Jaarverslag 
Mensenhandel en mensensmokkel 2019, Slagkracht voor slachtoffers, pp. 
114-115.

De verzoekster is mevrouw S.M., een in 1990 geboren 
Kroatische die in Kroatië verblijft. In september 2012 
diende zij een strafklacht in. Daarin stelde ze dat een 
man, een voormalige politieagent, haar medio 2011 
maandenlang had gedwongen om zich te prostitueren. 
Hij had aanvankelijk via Facebook contact met haar 
opgenomen en zich voorgedaan als een vriend van 
haar ouders. Hij beloofde haar te helpen om een job te 
vinden. Hij zou haar naar klanten hebben gebracht en haar 
hebben gedwongen om hem de helft van haar inkomsten 
— verkregen door seksuele diensten te verlenen — af te 
staan. Hij zou ermee gedreigd hebben haar te straffen als 
ze niet op zijn eisen zou ingaan.

Eind 2012 werd de man aangeklaagd en werd de verzoekster 
officieel erkend als slachtoffer van mensenhandel. In 
2013 werd de man na een onderzoek berecht omdat hij 
de verzoekster had gedwongen zich te prostitueren maar 
hij werd vrijgesproken. De rechtbanken oordeelden dat 
de getuigenis van de jonge vrouw onsamenhangend en 
onbetrouwbaar was. Zij kwamen tot het besluit dat er 
onvoldoende bewijs was voor een veroordeling en dat 
de verzoekster vrijwillig seksuele diensten had verleend.

Het parket ging tegen die beslissing in beroep maar 
dat werd in januari 2014 verworpen. In datzelfde jaar 
stelde de verzoekster een grondwettelijk beroep in, dat 
onontvankelijk werd verklaard.

Onder verwijzing naar met name artikel 4 van het 
Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens voerde 
de verzoekster aan dat de autoriteiten geen procedureel 
adequaat antwoord hadden gegeven op haar beweringen.

In zijn kamerarrest van 19 juli 2018 oordeelde het Europees 
Hof voor de Rechten van de Mens dat er wel degelijk sprake 
was van een schending van artikel 4 van het Verdrag. Op 3 
december 2018 heeft het college van de Grote Kamer het 
verzoek van de Kroatische regering aanvaard om de zaak 
naar de Grote Kamer door te verwijzen.

Het Hof maakte van de gelegenheid gebruik om zijn 
rechtspraak rond mensenhandel met het oog op uitbuiting 
van prostitutie te verduidelijken. Het herinnert eraan dat 
mensenhandel onder de toepassing van artikel 4 van het 
Verdrag valt. Volgens artikel 4 van het Verdrag kan een 
gedraging of situatie evenwel alleen als mensenhandel 
worden gekwalificeerd als de drie bestanddelen van de 
internationale definitie (een handeling, de middelen en de 
uitbuitingsfinaliteit) aanwezig zijn. Daarom moet worden 
uitgegaan van de definitie van het internationaal recht 
om te beslissen of artikel 4 van het Verdrag kan worden 
toegepast op de bijzondere omstandigheden van een zaak.

https://hudoc.echr.coe.int
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Het Hof wees er bovendien op dat "dwangarbeid of 
verplichte arbeid" in de zin van artikel 4 van het Verdrag 
bedoeld is om bescherming te bieden tegen gevallen 
van ernstige uitbuiting, zoals gedwongen prostitutie, 
ongeacht of deze zich in de specifieke omstandigheden 
van de zaak in de specifieke context van mensenhandel 
hebben voorgedaan.

De Kroatische regering voerde aan dat het hier niet om 
mensenhandel ging omdat de betrokkene onder meer 
niet was blootgesteld aan bedreigingen, gebruik van 
geweld of andere vormen van dwang, die onder het begrip 
"middelen" vallen zoals bedoeld in de internationale 
definitie. 

Het Hof deelde dit standpunt niet en verwierp het 
argument van de regering over de toepasselijkheid van 
artikel 4 van het Verdrag. De man had immers contact 
opgenomen met de verzoekster via Facebook, een 
kanaal dat mensenhandelaars vaak gebruiken om hun 
slachtoffers te rekruteren. Hij zou hebben beloofd om voor 
haar een job te regelen. Hij regelde ook huisvesting zodat 
ze seksuele diensten tegen betaling kon verlenen, één van 
de "handelingen" die een bestanddeel van mensenhandel 
vormen. Bovendien deed de persoonlijke situatie van 
de verzoekster (een kind dat vanaf de leeftijd van tien 
jaar was geplaatst) vermoeden dat zij tot een kwetsbare 
categorie behoorde, terwijl de positie van de vermeende 
dader (een voormalig politieagent) er leek op te wijzen 
dat hij tegenover de betrokkene een machtspositie kon 
hebben en misbruik kon maken van haar kwetsbaarheid.

Het Hof meende dan ook dat de verzoekster een 
verdedigbare grief had met betrekking tot de behandeling 
in strijd met artikel 4. Daarnaast was er ook een begin 
van bewijs waaruit kon blijken dat zij aan een dergelijke 
behandeling was onderworpen, namelijk mensenhandel 
en/of dwangarbeid. 

Het Hof was van oordeel dat deze situatie de nationale 
autoriteiten op grond van het Verdrag verplichtte om 
de beweringen van de verzoekster te onderzoeken. Dat 
impliceert het instellen en het voeren van een onderzoek 
om de feiten vast te stellen, de verantwoordelijken 
te identificeren en — in voorkomend geval — hen te 
bestraffen. De vervolgende instanties (de politie en het 
bevoegde parket) hebben evenwel bepaalde voor de 
hand liggende pistes in hun onderzoek verwaarloosd. 
Zo hebben ze de uitwisselingen tussen de verzoekster en 
de man op Facebook niet verder onderzocht en hebben ze 
evenmin alle mogelijke getuigen verhoord. Ze baseerden 
zich daarentegen voor een groot stuk op de verklaringen 
van de verzoekster. De gerechtelijke procedure is dus 
uitgedraaid op een confrontatie tussen het woord van de 
verzoekster en dat van de vermeende dader.

Concluderend stelde het Hof dat deze tekortkomingen 
in de manier waarop het onderzoek gevoerd is het 
vermogen van de binnenlandse autoriteiten om de ware 
aard van de relatie tussen de verzoekster en de vermeende 
dader vast te stellen en om na te gaan of deze laatste de 
verzoekster werkelijk had uitgebuit fundamenteel hebben 
ondermijnd. Er was dus sprake van een schending van 
de procedurele verplichting van de staat uit hoofde van 
artikel 4 van het Verdrag.

Het Hof kende de verzoekster een bedrag van 5.000 euro 
toe voor de morele schade.

2�1�2� | Europees Hof voor de Rechten van 
de Mens, arrest T�I� en andere t� 
Griekenland, 18 juli 2019 

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft ook 
een schending van artikel 4 van het Europees Verdrag voor 
de Rechten van de Mens vastgesteld in een andere zaak 
van mensenhandel met het oog op seksuele uitbuiting 
waarbij drie Russische onderdanen waren betrokken.173

De drie verzoeksters waren in 2003 in Griekenland 
aangekomen na het verkrijgen van een visum via het 
Griekse consulaat-generaal in Moskou. Volgens hen 
zouden medewerkers van het consulaat door Russische 
mensenhandelaars zijn omgekocht en zouden ze visa 
hebben opgesteld om hen naar Griekenland te laten 
overkomen met het oog op seksuele uitbuiting. Alle drie 
werden ze erkend als slachtoffers van mensenhandel en de 
autoriteiten hebben twee strafprocedures ingeleid tegen 
de verdachten die hen zouden hebben uitgebuit. Er zijn 
ook procedures met betrekking tot het uitreiken van de 
visa opgestart. Sommigen onder de vermeende daders 
zijn veroordeeld, anderen zijn vrijgesproken. Zo werd een 
strafprocedure ingeleid tegen verschillende personen, 
onder wie drie medewerkers van het consulaat, wegens 
mensenhandel. 

De verzoeksters riepen met name artikel 4 (verbod op 
slavernij en dwangarbeid) in en stelden dat de Griekse 
Staat zijn verplichtingen inzake de strafbaarstelling 
en vervolging van daden van mensenhandel niet was 
nagekomen. Zij klaagden ook over de ontoereikendheid 
en de tekortkomingen van het onderzoek en over de 
gerechtelijke procedures die bijzonder lang duurden.

173 EHRM, T.I. e.a. t. Griekenland, 18 juli 2019, verzoek nr. 40311/10. Het 
arrest is definitief en beschikbaar via: https://hudoc.echr.coe.int/. 
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Het Hof heeft een schending van artikel 4 van het Verdrag 
vastgesteld, aangezien het rechtskader van de procedure 
ondoeltreffend en ontoereikend is gebleken om de 
mensenhandelaars te bestraffen en een doeltreffende 
preventie van mensenhandel te waarborgen. Concreet 
stelde het Hof dat de bevoegde autoriteiten de zaak 
niet met de nodige zorgvuldigheid hadden behandeld 
en dat de verzoeksters niet bij het onderzoek werden 
betrokken in de mate waarin het procedurele luik van 
artikel 4 zoiets vereist. Voor één van de verzoeksters heeft 
de strafrechtelijke procedure immers meer dan zeven 
jaar geduurd. Twee andere verzoeksters kregen te maken 
met een negen jaar durende strafrechtelijke procedure 
tegen twee aangeklaagde personen. Bovendien blijft de 
procedure vijftien jaar na de aanklacht tegen een derde 
persoon nog steeds opgeschort. Het Hof oordeelde 
derhalve dat deze twee verzoeksters nooit konden rekenen 
op een effectief onderzoek en dat er sprake was van een 
schending van het procedurele luik van artikel 4.

Ook wat de effectiviteit van de procedures voor de 
afgifte van visa betreft, meende het Hof dat een effectief 
onderzoek had moeten worden verricht om na te gaan of 
de bevoegde autoriteiten de dossiers van de verzoeksters 
grondig hadden gecontroleerd alvorens de visa af te geven. 
Door bepaalde tekortkomingen was dat niet het geval.

Het Hof veroordeelde Griekenland tot de betaling van een 
som van 15.000 euro aan elk van de verzoeksters voor de 
morele schade.

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 ook minderjarigen uitbuitten. 

Minderjarige slachtoffers

Het hof van beroep van Antwerpen heeft een dossier van 
een Nigeriaans netwerk dat in het verslag van 2019 aan 
bod is gekomen opnieuw onderzocht.174 De correctionele 
rechtbank van Antwerpen had zich in een vonnis van 
14 november 2018 over de zaak gebogen waarin sprake 

174 Zie Myria, Jaarverslag Mensenhandel en mensensmokkel 2019, Slagkracht 
voor slachtoffers, pp. 117-118.

was van een tak van een Nigeriaans prostitutienetwerk dat 
opereerde in Antwerpen.175 Zes personen werden vervolgd 
voor mensenhandel met het oog op seksuele uitbuiting 
en voor mensensmokkel maar verschillende betrokkenen 
lieten verstek gaan. Sommigen van hen verbleven in Italië.

Een van de slachtoffers was minderjarig. Het slachtoffer 
dat vanuit Nigeria naar België gehaald was toen ze 
zestien jaar was legde verschillende verklaringen af. Ze 
was aangezocht door een van de beklaagden om naar 
Europa te komen waar ze school zou kunnen lopen. Ze 
reisde vanuit Benin City via Niger naar Libië en van daar 
per boot naar Europa. Op de Middellandse Zee werden zij 
en andere inzittenden gered door een Italiaans schip. Vier 
andere meisjes uit dezelfde boot verdronken in de zee. In 
Italië werd ze opgewacht door een van de beklaagden en 
werd haar meegedeeld dat ze een schuld van 35.000 euro 
moest afbetalen voor haar reis naar Europa. Daarvoor 
moest ze een voodoo-ritueel ondergaan. Vanuit Italië werd 
ze door een andere beklaagde naar België, Antwerpen 
gebracht. Daar werd ze ondergebracht in het appartement 
van een van de beklaagden dat ze deelde met een ander 
meisje dat zich in een identieke situatie bevond. Het geld 
dat ze verdiende in de prostitutie moest ze overhandigen 
aan haar verhuurster, een van de beklaagden, om haar 
schuld af te betalen. Daarenboven werd haar 25 euro per 
maand aangerekend voor eten en drinken. Tijdens haar 
verklaringen bij de politie verwees ze naar een ander 
slachtoffer, het meisje met wie ze het appartement deelde. 
Dat meisje werd door de politie opgespoord en zij legde 
identieke verklaringen af. 

Beide meisjes werden meermaals bedreigd omdat ze niet 
genoeg verdienden en later omdat ze hun geld niet meer 
afstonden. Ook hun familie in Nigeria werd bedreigd. 

De beklaagden werden veroordeeld — sommigen onder 
hen bij verstek — tot gevangenisstraffen tussen twee jaar 
en zes jaar en tot geldboetes tussen 6.000 euro en 15.000 
euro. Ze werden voor vijf jaar ontzet uit hun rechten en 
er werden bedragen verbeurdverklaard. De onmiddellijke 
aanhouding werd bevolen op de zitting. 

Een slachtoffer stelde zich burgerlijke partij. Zij kreeg een 
schadevergoeding van meer dan 13.000 euro (morele en 
materiële schadevergoeding). Het verbeurdverklaarde 
bedrag werd haar toegewezen. 

Twee beklaagden en het parket gingen in beroep. In zijn 
arrest van 3 oktober 2019 heeft het hof van beroep van 

175 Corr. Antwerpen, afdeling Antwerpen, 14 november 2018, k. AC10 
(beschikbaar op: www.myria.be (rechtspraak)).
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Antwerpen een van de beklaagden vrijgesproken.176 Hij 
was de persoon die een kamer onderverhuurde aan de 
twee slachtoffers nadat hij gecontacteerd was door een 
vriendin. Volgens het hof is het aannemelijk dat hij bij 
aanvang van de huurovereenkomst niet op de hoogte was 
van de activiteiten van de meisjes en van het feit dat zij 
slachtoffers waren. Hij werd vrijgesproken omdat er twijfel 
bestond dat hij wetens en willens handelde. Bovendien 
heeft hij geen abnormaal profijt beoogd.

Ten aanzien van de andere beklaagde bleven de 
tenlasteleggingen bewezen. Uit het dossier bleek namelijk 
dat hij betalingen ontving van de slachtoffers, aanwezig 
was toen bedreigingen geuit werden aan de slachtoffers en 
ook zelf bedreigingen uitte. Het was voor het hof duidelijk 
dat hij samen met zijn partner en zijn familieleden die in 
Italië verbleven deel uitmaakte van een vereniging van 
mensensmokkelaars. Zijn gevangenisstraf van zes jaar 
werd bevestigd, net als de geldboete van 15.000 euro. Ook 
de 13.280 euro schadevergoeding voor het slachtoffer 
werd bevestigd. 

Een andere zaak van mensensmokkel en mensenhandel 
met het oog op seksuele uitbuiting heeft geleid tot 
een beslissing van de correctionele rechtbank van 
Antwerpen op 20 november 2019177. In de zaak stonden 
zes beklaagden terecht. Twee slachtoffers hadden zich 
burgerlijke partij gesteld. 

Het onderzoek startte naar aanleiding van 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. Ze zouden voor 
respectievelijk 25.000 en 20.000 euro naar Europa 
kunnen reizen. Voordien werden ze onderworpen aan 
een voodoo-ritueel. Het eerste slachtoffer was nauwelijks 
zeventien jaar toen ze aan de reis begon. Midden 2016 
reisden ze van Nigeria naar Niger en Libië, waar ze de 
boot namen om de Middellandse Zee over te steken. Het 
ene slachtoffer werd in Italië opgepikt door een man — de 
tweede beklaagde — en er onmiddellijk tewerkgesteld 
in de prostitutie zodat ze haar schuld kon afbetalen. Na 
enkele maanden besliste hij haar naar België te sturen. 
Eenmaal in België werd ze ondergebracht in een woning 
in de regio Antwerpen. Daar zag ze het tweede slachtoffer 
terug. Ze werkte in het appartement in Antwerpen en ook 
op verschillende andere plaatsen in België. In Brussel 
werkte ze in een vitrine, waarvoor ze huur moest betalen. 

176 Antwerpen, 3 oktober 2019, k. C6.
177 Corr. Antwerpen, afdeling Antwerpen, 20 november 2019, k. AC10 (beroep). 

Haar inkomsten moest ze afgeven aan de eerste 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 
op te strijken van 350 euro, die ze integraal moest afgeven. 
Toen ze uit het appartement werd gezet door de eerste 
beklaagde, werd ze ondergebracht bij kennissen van de 
beklaagden in Frankrijk. Daar kwam ze in contact met de 
ngo. Nadien werd de familie van het slachtoffer in Nigeria 
nog meermaals bedreigd door de tweede beklaagde. Hij 
eiste van hen een afbetaling van 1.000 euro per maand. Het 
verhaal van het tweede slachtoffer was vrij gelijklopend. 
De slachtoffers werden tijdens het onderzoek benaderd 
door een van de beklaagden om valse verklaringen af te 
leggen. 

Een van de beklaagden is een prostituee die haar vitrine 
verhuurde aan het eerste slachtoffer. Een andere beklaagde 
stelde zijn woning ter beschikking. 

Het onderzoek werd gevoerd aan de hand van een 
analyse van een datingwebsite, een telefonieonderzoek, 
zendmastbepalingen, een huiszoeking, een 
bankonderzoek, formele herkenning door de slachtoffers 
en de (ongeloofwaardige) verklaringen van de beklaagden.

De rechtbank achtte de feiten bewezen. De beklaagden 
maakten deel uit van een netwerk dat Nigeriaanse vrouwen 
naar België bracht en dwong om in de prostitutie te 
werken. Iedere beklaagde leverde — in grotere of kleinere 
mate — een onmisbare hulp bij de mensenhandel. De 
rechtbank achtte ook de gevaarlijke smokkel van de 
meisjes vanuit Nigeria bewezen. 

De hoofdbeklaagden werden veroordeeld tot 
gevangenisstraffen van vijf jaar en vier jaar en tot 
geldboetes van 16.000 euro. De andere beklaagden werden 
veroordeeld tot gevangenisstraffen van twintig tot veertig 
maanden en tot geldboetes van 16.000 euro. 

Verschillende bedragen werden verbeurdverklaard. De 
burgerlijke partijen kregen respectievelijk 21.679 euro 
en 8.500 euro (materiële en morele) schadevergoeding. 

Samenwerking met Griekenland

De correctionele rechtbank van Antwerpen sprak zich 
in een vonnis van 30 maart 2020178 uit over een zaak 
waarin een beklaagde werd vervolgd voor mensenhandel 
met het oog op seksuele uitbuiting. De feiten dateerden 

178 Corr. Antwerpen, afdeling Antwerpen, 30 maart 2020, k. AC10, nr. 
2020/1876 (beroep).
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van medio 2015 tot begin 2016. Het slachtoffer kwam in 
2013 in Nigeria in contact met smokkelaars die haar naar 
Europa konden brengen. Ze zou hiervoor 52.000 euro 
moeten terugbetalen over een periode van zes maanden. 
Ze moest een voodoo-bezwering ondergaan voor haar 
vertrek. Ze vloog met haar eigen paspoort naar Turkije. 
Van daar werd ze per boot naar Griekenland gesmokkeld. 
Begin februari 2015 werd ze door de Griekse kustwacht van 
de boot gehaald en kwam ze in een opvangkamp terecht. 
Daar werd ze opgehaald door de beklaagde en haar vriend. 
Ze verbleef in hun appartement in Athene. Ze moest op 
straat tippelen tegen 10 euro per klant om haar schuld 
terug te betalen. Omdat de afbetaling te lang zou duren, 
werd haar aangeraden naar België te gaan waar ze meer 
kon verdienen. Er werd vaak gedreigd met voodoo. 

In België woonde ze in de buurt van Antwerpen bij een 
kennis van de beklaagde. Het geld dat zij verdiende moest 
ze overschrijven op een Griekse bankrekening op naam 
van de vriend van haar madam. Dit gebeurde onder het 
dreigement dat haar kinderen in Nigeria zouden worden 
ontvoerd. 

Tijdens het onderzoek werd een rechtshulpverzoek naar 
Griekenland verstuurd om meer informatie te krijgen over 
de beklaagde en de personen met wie zij samenleefde. Uit 
een bankonderzoek konden ook de overschrijvingen op de 
Griekse bankrekening worden vastgesteld. Een Belgische 
vriend van het slachtoffer werd eveneens bevraagd. Hij 
kon aantonen dat hij verschillende betalingen had verricht 
voor zijn vriendin, het slachtoffer, naar haar familie in 
Nigeria en naar haar madam in Griekenland. 

Tijdens het onderzoek werd de zus van het slachtoffer in 
Nigeria, bij wie ook de twee kinderen van het slachtoffer 
verbleven, bedreigd opdat ze de openstaande schuld zou 
betalen. Zo niet, zou de kinderen iets worden aangedaan. 
Er gebeurde een retroactief telefonieonderzoek en ook 
bij de uitlezing van het gsm-toestel van de beklaagde 
kon informatie worden bekomen, evenals uit de chats 
op Facebook en Badoo. 

De rechtbank meende dat de verklaringen van het 
slachtoffer consistent, gedetailleerd en geloofwaardig 
waren en dat ze geobjectiveerd konden worden aan 
de hand van een aantal elementen uit het strafdossier. 
Bovendien had de beklaagde geen plausibele verklaring 
over hoe het slachtoffer bij haar terechtgekomen was en 
waarom zij opvang en onderdak zou hebben geboden 
terwijl er geen vriendschaps- of familiebanden waren. De 
beklaagde werd door verschillende personen bijgestaan, 
maar die konden niet worden geïdentificeerd tijdens 
het onderzoek. De beklaagde werd veroordeeld tot een 
gevangenisstraf van drie jaar, met vijf jaar uitstel en tot 

een geldboete van 6.000 euro. De rechtbank hield rekening 
met het blanco strafregister en met het tijdsverloop sinds 
de feiten. 

Wijzigende verklaringen van het slachtoffer

De correctionele rechtbank van Antwerpen sprak 
zich in een vonnis van 26 juni 2019179 uit over een zaak 
van mensenhandel met het oog op seksuele uitbuiting 
en mensensmokkel waarin twee beklaagden werden 
vervolgd. De feiten dateerden van juni 2017 tot februari 
2018. 

Het slachtoffer werd tijdens een politiecontrole 
aangehouden nadat de politiediensten hadden gereageerd 
op een advertentie op een datingsite. Het slachtoffer 
verklaarde dat zij gedwongen werd om zich te prostitueren. 

Ze was in Nigeria benaderd door een vrouw die haar aan 
werk in Europa kon helpen bij haar zus die daar woonde. 
Het slachtoffer maakte voor deze reis een schuld van 25.000 
euro die zij achteraf moest afbetalen. Ze moest tijdens een 
voodoo-ritueel beloven dat ze het geld zou terugbetalen 
en niets aan de politie zou zeggen. Ze maakte de reis van 
Nigeria naar Libië waar ze een tijd in een kamp verbleef. 
Van daar maakte ze de oversteek met een bootje naar 
Italië. Het bootje werd onderschept en ze kwam in een 
kamp in Italië terecht. Van daar reisde zij naar Frankrijk 
waar ze verbleef bij een vriend van de eerste beklaagde. 
Na enkele weken werd ze naar België gebracht. Ze verbleef 
in de regio Antwerpen en moest zich daar prostitueren 
om haar schuld af te betalen. De eerste beklaagde maakte 
foto’s van haar en maakte een advertentie voor haar aan 
op een datingsite. Het slachtoffer kreeg een gsm waarop 
klanten haar konden contacteren. Ze moest zich ook 
prostitueren op een privéadres, in een bar in Duitsland 
en in de straatprostitutie in Straatsburg. Ze woonde in 
een kamertje bij de beklaagden waarvoor ze 450 euro 
huur moest betalen, naast 50 euro voor boodschappen. 
De tweede beklaagde, de vriend van de eerste beklaagde, 
was aanvankelijk niet op de hoogte van de activiteiten 
van het slachtoffer en van haar afhankelijkheid van zijn 
vriendin. Later moest het slachtoffer ook geld aan hem 
overhandigen. 

Het onderzoek werd gevoerd aan de hand van verhoren 
van het slachtoffer, de beklaagden, de eigenaar van de 
bar in Duitsland en de vriend in Frankrijk. Het slachtoffer 
wijzigde haar verklaringen een aantal keer. Dat omdat 
— zo bleek achteraf — zij en haar familie in Nigeria 
bedreigd werden door de eerste beklaagde. Er werd een 

179 Corr. Antwerpen, afdeling Antwerpen, 26 juin 2019, k. AC10, nr. 2019/3379 
(definitief).
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telefonieonderzoek gevoerd en chatberichten werden 
geanalyseerd. Ook de datingsite werd bevraagd. Tijdens 
een huiszoeking werd een soort van boekhouding 
aangetroffen. 

De rechtbank achtte de eerste beklaagde schuldig op 
basis van de elementen in het strafdossier. Voor de tweede 
beklaagde vond de rechtbank onvoldoende elementen 
in het strafdossier om hem schuldig te achten aan 
mensensmokkel. Voor de tenlastelegging mensenhandel 
was hij wel schuldig volgens de rechtbank. Hoewel hij 
initieel niet op de hoogte was van de activiteiten, waren 
er voldoende elementen die erop wezen dat hij na enige 
tijd wel op de hoogte was. 

De eerste beklaagde werd veroordeeld tot vier jaar 
gevangenisstraf en tot een geldboete van 8.000 euro. 
De tweede beklaagde werd veroordeeld tot een 
gevangenisstraf van twee jaar en tot een geldboete van 
8.000 euro. 

Een slachtoffer en Payoke stelden zich burgerlijke partij. 
Het slachtoffer kreeg een euro schadevergoeding. Payoke 
kreeg een morele en materiële schadevergoeding van 
2.500 euro. 

Slachtoffer vooraf vastgehouden in een gesloten 
centrum

De Nederlandstalige correctionele rechtbank van 
Brussel180 sprak zich in een vonnis van 14 juni 2019 
uit over een dossier van mensenhandel met het oog op 
seksuele uitbuiting. Een beklaagde werd vervolgd voor 
feiten van mensenhandel in de periode 2015-2016 ten 
aanzien van minstens vier slachtoffers voor exploitatie 
van ontucht en prostitutie, voor het deel uitmaken van 
een criminele organisatie en voor illegaal verblijf. Een 
slachtoffer was tijdens een politiecontrole opgepakt 
omwille van haar prostitutie-activiteiten en opgesloten 
in een gesloten centrum. Zij werd nadien als slachtoffer 
van mensenhandel erkend en bij Payoke ondergebracht 
waar ze verklaringen aflegde. 

De beklaagde liet verschillende meisjes vanuit Nigeria 
via Libië naar Europa overkomen opdat ze zich zouden 
prostitueren in Italië en in België. Zij zorgde voor de 
opvang en huisvesting van de vrouwen, had controle 
over hen, onder meer door hen een voodoo-eed te laten 
zweren en hen te laten beloven een schuld af te betalen 
van tussen 30.000 euro en 40.000 euro. Ook bedreigde 
ze de slachtoffers en de families van de slachtoffers in 
Nigeria. Volgens de rechtbank maakte de beklaagde deel 
uit van een criminele organisatie. Het onderzoek werd 

180 Corr. Brussel Nederlandstalig, 14 juni 2019, 23e k. (bij verstek). 

gevoerd op basis van verklaringen van de slachtoffers, 
telefonieonderzoek en inzage in andere strafdossiers 
waaruit bleek dat zij in verband kon worden gebracht 
met andere bendes die zich inlieten met het overbrengen 
van meisjes uit Nigeria. Ze kon ook in verband worden 
gebracht met de bende van ‘Mama Leather’181. 

De beklaagde werd bij verstek veroordeeld tot een 
gevangenisstraf van vier jaar en tot een geldboete van 
60.000 euro. 

2�2�2� | Chinese privé-prostitutie

Het hof van beroep van Gent herbekeek een zaak van 
mensenhandel met het oog op seksuele uitbuiting van 
Chinese vrouwen in een arrest van 10 april 2019182. 
Deze zaak werd eerder behandeld door de correctionele 
rechtbank van Brugge op 17 mei 2017 en kwam aan 
bod in een vorig verslag.183 In deze zaak stonden een 
Chinese beklaagde en een Belgische beklaagde terecht 
voor onder meer mensenhandel met het oog op uitbuiting 
van prostitutie. Ook waren er tenlasteleggingen van 
poging tot verkrachting, aanranding van de eerbaarheid, 
gevangenhouding en sociaalrechtelijke inbreuken. De 
slachtoffers hadden allemaal de Chinese nationaliteit. Eén 
van de slachtoffers stelde zich burgerlijke partij. 

De Chinese beklaagde ging in beroep tegen de beslissing. 

De feiten deden zich voor in verschillende appartementen 
aan de kust waar Chinese meisjes zich prostitueerden. 
De klanten werden aangebracht via online advertenties 
voor privé-escorts. Bij een eerste verhoor ontkenden de 
vier slachtoffers de prostitutieactiviteiten. Tijdens een 
latere huiszoeking bij de beklaagden werden de Chinese 
paspoorten van de slachtoffers teruggevonden. Een maand 
na de eerste verhoren nam Pag-Asa telefonisch contact op 
met de lokale politie in naam van een van de slachtoffers 
om aangifte te doen wegens poging tot verkrachting, 
wederrechtelijke vrijheidsberoving en aanranding van 
de eerbaarheid. Bij een tweede verhoor verklaarde het 
slachtoffer dat zij in China in contact gekomen was met 
een persoon die haar naar Europa kon brengen om te 
werken in massagesalons. Daarvoor diende ze 10.000 
euro te betalen. Deze persoon dreigde haar te vermoorden 
indien ze dat niet zou betalen. Eenmaal in België werd ze 
gedwongen om zich te prostitueren. Toen zij dat weigerde, 

181 Zie hierover dit verslag, deel 2, hoofdstuk 2, punt 1.1.
182 Gent, 10 april 2019, 8e k. 
183 Corr. West-Vlaanderen, afdeling Brugge, 17 mei 2017, 17e k. Zie Myria, 

Jaarverslag Mensenhandel en mensensmokkel 2018, Minderjarig, in hoogste 
nood, p. 110. 
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werd ze aangerand door de beklaagden. Haar paspoort 
werd afgenomen. Uit het onderzoek bleek dat de eerste 
beklaagde ook dames aanbood in Dubai. 

De rechtbank oordeelde dat beide beklaagden zich wel 
degelijk schuldig maakten aan het misdrijf mensenhandel 
met het oog op seksuele uitbuiting van de Chinese 
meisjes. Wat de tenlastelegging poging tot verkrachting, 
aanranding van de eerbaarheid en gevangenhouding 
betrof, sprak de rechtbank de twee beklaagden vrij. 
Dat aangezien de verklaringen van het slachtoffer niet 
ondersteund werden door objectieve elementen. De eerste 
beklaagde werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 
drie jaar en tot een geldboete van vier maal 6.000 euro, die 
laatste met uitstel. De tweede beklaagde werd veroordeeld 
tot een gevangenisstraf van achttien maanden en tot een 
geldboete van vier maal 6.000 euro, allebei met uitstel. De 
rechtbank verklaarde verschillende overtuigingsstukken 
verbeurd en sprak eveneens een verbeurdverklaring uit 
ten belope van 6.487,5 euro. 

Aan het slachtoffer dat zich burgerlijke partij stelde werd 
een gemengde materiële en morele schadevergoeding van 
10.000 euro toegekend. 

In beroep bevestigde het hof de schuld voor de 
tenlasteleggingen van mensenhandel met het oog op 
uitbuiting van prostitutie, het houden van een huis 
van ontucht en de sociaalrechtelijke inbreuken. De 
vrijspraak voor de poging tot verkrachting, aanranding 
van de eerbaarheid en gevangenhouding bleef behouden. 
De gevangenisstraf werd evenwel herleid tot twee jaar, 
met uitstel. De geldboete van vier maal 6.000 euro werd 
bevestigd, wel voor een deel met uitstel. Ook werd er een 
verbeurdverklaring van 7.000 opgelegd.

Het hof herberekende de schadevergoeding voor de 
burgerlijke partij op 2.500 euro materiële schadevergoeding 
en 500 euro morele schadevergoeding. Een deel van de 
verbeurdverklaarde bedragen wees het hof toe aan de 
burgerlijke partij ter compensatie van de materiële schade.

2�2�3� | Thais prostitutienetwerk

De Nederlandstalige correctionele rechtbank van 
Brussel sprak zich in een vonnis van 8 november 
2019 uit over een zaak van mensenhandel van Thaise 
vrouwen.184 

184  Corr. Brussel Nederlandstalig, 8 november 2019, 23e k. 

Twee beklaagden — een koppel — werden vervolgd 
voor mensenhandel met het oog op uitbuiting van 
prostitutie, voor exploitatie van ontucht of prostitutie, 
lid (de tweede, de man) of leidinggevend persoon (de 
eerste, de vrouw) te zijn van een criminele organisatie en 
voor witwaspraktijken. De feiten speelden zich af tussen 
2007 en 2016 ten aanzien van verschillende slachtoffers. 
De beklaagden werden vervolgd voor zowel de feiten in 
België als die in Thailand (art. 10ter en 12 V.T. Sv.).

Het dossier werd opgestart toen de federale gerechtelijke 
politie in Brussel werd geïnformeerd over een Thais meisje 
dat in de buurt van het Brusselse Noordstation in een 
bar te werk zou zijn gesteld door een Thaise man die 
meestal in Thailand verbleef. De politie kon het meisje 
terugvinden en startte een onderzoek waarbij ze onder 
anderen prostituees in de buurt ondervroeg. Verschillende 
Thaise meisjes werden op die manier geïdentificeerd, 
alsook de eerste beklaagde. Zij zou diegene zijn die contact 
had met de meisjes en zorgde dat voor hen een vitrine 
beschikbaar was door te onderhandelen met de andere 
prostituees in de buurt. Aan haar moesten de meisjes ook 
geld afgeven (100 euro per dag). 

Het onderzoek werd gevoerd door middel van een 
bevraging van de diensten van financiën over het belastbare 
inkomen van de beklaagde. De (beroeps)inkomsten van de 
beklaagde bleken verwaarloosbaar. Uit een bevraging van 
Western Union en de banken bleek evenwel dat zij grote 
sommen geld had overgeschreven naar het buitenland. 
Daarnaast vonden er ook observaties plaats, gebeurde 
er een onderzoek naar Facebookprofielen, werd een 
telefonieonderzoek gevoerd, werden andere prostituees 
uit de buurt bevraagd en werden de verschillende Thaise 
meisjes bevraagd. Zo kwam ook de tweede beklaagde in 
beeld. Er gebeurde een telefoontap op de nummers van 
de beklaagden. Bij een huiszoeking in de woning van de 
beklaagden werden vijf Thaise meisjes aangetroffen. Er 
werden ook gsm-toestellen en een computer in beslag 
genomen. 

De meisjes verklaarden dat ze vanuit Thailand naar België 
reisden met de hulp van een tussenpersoon of via de 
eerste beklaagde. Op de luchthaven in België werden ze 
opgehaald door de beklaagden. Zij wisten op voorhand 
dat ze in de prostitutie zouden werken. Volgens een van 
de slachtoffers is het in de streek waar zij vandaan kwam 
algemeen geweten dat de eerste beklaagde dergelijke 
activiteiten regelt. Ze moesten een schuld afbetalen aan 
de beklaagden die varieerde tussen 12.500 euro en 30.000 
euro. Daarmee betaalden ze hun reiskosten en de kosten 
voor hun visum en verblijf af. De kosten voor het ‘verblijf’ 
bedroegen 7.000 euro per 6 maanden. De meisjes dachten 
dat ze daarmee een verblijfstitel hadden maar eigenlijk 
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ging het gewoon om een brief van de advocaat dat er 
een aanvraag tot regularisatie was ingediend. Elke zes 
maanden werd deze brief vervangen door een nieuwe. 
De meisjes kregen de opdracht deze brief voor te leggen 
in het geval van een controle. Daarnaast moesten ze aan 
de beklaagde 600 euro betalen voor kost en inwoon en 
moesten ze enkele honderden euro’s per dag betalen om 
de vitrines aan het Noordstation te mogen gebruiken. 
Meerdere meisjes verklaarden ook dat ze om hun reis 
te bekostigen een lening aangingen met een persoon in 
Thailand tegen een interest van 3% of 5% per maand, vaak 
met een eigendomsakte van de familie als onderpand. 
Ze gewaagden van meerdere andere tussenpersonen 
in Thailand, mogelijk uit de entourage van de eerste 
beklaagde. Sommige meisjes waren tijdens de verhoren 
radeloos, omdat ze niet wisten hoe ze de schulden nu 
moesten aflossen en daardoor in de problemen zouden 
komen. Uit de uitlezing van de gsm van de eerste beklaagde 
kon worden afgeleid dat zij in Thailand contact had met 
meerdere personen over de aankomst, vliegtickets en 
documenten van de Thaise meisjes, over de afbetaling van 
de schulden van de meisjes, over de overschrijving van 
grote sommen geld naar Thailand, over de opdrachten die 
ze gaf aan de Thaise meisjes in België en over de contacten 
met andere prostituees over de beschikbare vitrines aan 
het Noordstation. Uit het bankonderzoek bleek dat de 
eerste beklaagde voor de meisjes grote sommen geld 
overschreef naar Thailand. 

Er vond ook een huiszoeking plaats bij een derde persoon 
met wie de beklaagde vaak telefonisch contact had over 
de meisjes. Die persoon werd verhoord. Hij bleek een 
tolk Thais-Frans te zijn en een tussenpersoon tussen de 
beklaagden en de advocate die de verblijfsdocumenten 
regelde voor de Thaise meisjes. 

Er gebeurde ook een huiszoeking bij de advocate 
die eveneens werd verhoord. De beklaagden bleken 
gokverslaafden te zijn en gingen vaak naar het casino. 
Ook de leiding en de medewerkers van het casino werden 
bevraagd. 

Er werden inlichtingen gevraagd uit Thailand over 
verschillende personen die meermaals aan bod kwamen 
in het onderzoek en naar wie de meisjes verwezen. Deze 
personen konden worden geïdentificeerd. Een van de 
personen was een man die een belangrijke rol speelde 
binnen dit Thaise netwerk en tegen wie er in het verleden 
al een bevel tot aanhouding was uitgevaardigd voor het 
illegaal tewerkstellen van personen in het buitenland. 
De Thaise autoriteiten wilden evenwel niet ingaan op de 
vraag om deze personen te verhoren. 

Verschillende meisjes werden begeleid door Payoke en 
kregen het statuut van slachtoffer van mensenhandel. 

De rechtbank oordeelde dat er sprake was van een 
criminele organisatie. Uit het strafdossier bleek dat het 
ging om een internationaal georganiseerde vereniging die 
gedurende een lange periode Thaise meisjes naar België 
overbracht om hen uit te buiten in de prostitutie. Hun 
reis was goed voorbereid en georganiseerd en zij werden 
bij hun aankomst opgevangen en begeleid. De top van 
de organisatie deed een beroep op tussenpersonen. De 
internationale context, de frequentie van de activiteiten, 
het grote aantal slachtoffers, de samenwerking tussen 
verschillende personen die betrokken waren bij het 
netwerk, het onderlinge overleg en de duidelijke 
rolverdeling binnen het netwerk zijn allemaal elementen 
die het bestaan aantonen van een goed georganiseerde 
criminele organisatie. De rechtbank meende uit het 
strafdossier ook af te kunnen leiden dat de eerste 
beklaagde duidelijk een leidinggevende rol speelde 
binnen deze organisatie. 

De eerste beklaagde was volgens de rechtbank eveneens 
schuldig aan de tenlastelegging van mensenhandel 
met het oog op seksuele uitbuiting. Zij liet de meisjes 
uit Thailand overkomen, gaf hun een onderkomen en 
zorgde voor de tewerkstelling in de prostitutie. Ook de 
verzwarende omstandigheden werden bewezen geacht. 

Voor wat de tenlastelegging exploitatie van ontucht en 
prostitutie betrof, meende de rechtbank dat er in het 
strafdossier onvoldoende elementen terug te vinden waren 
om te stellen dat de eerste beklaagde voordeel haalde 
uit de tewerkstelling in de prostitutie van de meisjes. De 
meisjes moesten wel hun schulden in verband met hun 
visum afbetalen aan de eerste beklaagde, namelijk de 
advocaatkosten. Maar in het strafdossier wordt maar één 
keer vermeld dat de meisjes 100 euro per maand dienden 
af te betalen aan de eerste beklaagde. Er is geen verder 
onderzoek gevoerd daarover en er werden daarover geen 
andere personen ondervraagd. De rechtbank kon dan 
ook niet beoordelen of er sprake was van uitbuiting van 
de slachtoffers door de beklaagden. De beklaagde werd 
ook schuldig bevonden aan het witwassen van gelden. 

De rechtbank meende dat er voor de tweede beklaagde 
onvoldoende objectieve elementen waren in het 
strafdossier om te besluiten dat hij op de hoogte was van 
de specifieke activiteiten van de meisjes en zijn vriendin, 
de eerste beklaagde. Door de taalbarrière begreep hij vaak 
niet wat er gebeurde. Het valt te betwijfelen dat hij niet op 
de hoogte zou zijn geweest van het feit dat de meisjes in 
de prostitutie werkten maar hij wist niet dat zij schulden 
dienden af te betalen. Volgens de rechtbank ging het 
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hier om een naïeve man die zich liet meeslepen door 
verliefdheid. Hij kreeg het voordeel van de twijfel. 

Er werd rekening gehouden met de overschrijding van de 
redelijke termijn bij de straftoemeting. 

De eerste beklaagde werd veroordeeld tot 36 maanden 
gevangenisstraf en tot een geldboete van 80.000 euro, 
allebei voor een deel met uitstel. Een som van ongeveer 
160.000 euro werd verbeurdverklaard. De tweede 
beklaagde werd vrijgesproken voor alle feiten. 

2�2�4� | ‘Loverboy’-techniek

Verschillende dossiers van mensenhandel met jonge 
vrouwen uit Oost-Europa die via de ‘loverboy’-methode 
waren gerekruteerd zijn in Brussel en in Antwerpen 
behandeld.

Bij een eerste zaak die de correctionele rechtbank van 
Brussel op 28 juni 2019 heeft behandeld, ging het om 
mensenhandel met jonge Albanese vrouwen.185 

Zeven Albanese beklaagden werden vervolgd voor 
mensenhandel met het oog op seksuele uitbuiting met 
verzwarende omstandigheden ten aanzien van zeven 
jonge Albanese vrouwen, voor valsheid in geschrifte en het 
gebruik van valse paspoorten en voor bendevorming. Eén 
beklaagde gaf verstek. De eerste zes werden ook vervolgd 
voor rekrutering voor en uitbuiting van de prostitutie van 
deze jonge vrouwen. 

De jonge vrouwen, die zich in vitrines prostitueerden, 
waren allemaal afkomstig uit dezelfde Albanese stad of uit 
de omliggende dorpen. De hoofdbeklaagden behoorden 
tot dezelfde familie en kwamen uit dezelfde stad, waar 
een wijk naar de familie is vernoemd en waar ze heel 
invloedrijk zou zijn.

Het geld van de prostitutie werd in cash naar Albanië 
overgebracht, om geen sporen na te laten van 
overschrijvingen via agentschappen of banken.

De rechtbank veroordeelde de beklaagden voor alle 
tenlasteleggingen en achtte de mensenhandel bewezen: 
de beklaagden hadden hun slachtoffers gerekruteerd via 
de ‘loverboy’-techniek, deelgenomen aan het vervoer 
van de slachtoffers van Albanië naar België, hen bij 
hun aankomst op het grondgebied opgevangen en hun 
huisvesting verleend. De slachtoffers werden voortdurend 

185 Corr. Brussel Franstalig, 28 juni 2019, 47e k. (beroep).

onder controle gehouden en hun inkomsten dienden voor 
het levensonderhoud van de beklaagden en/of om hun 
(reële of vermeende) schulden af te lossen.

De rechtbank hield rekening met de verzwarende 
omstandigheden: misbruik van de kwetsbare situatie van 
de slachtoffers als gevolg van hun precaire financiële, 
sociale en familiale situatie, de activiteit maakte een 
gewoonte uit en deelname aan een vereniging. Het 
onderzoek kon naast de banden tussen de beklaagden 
ook de organisatie die was opgezet om de slachtoffers te 
vervoeren evenals hun samenwerking om toezicht op de 
slachtoffers te houden en hun onderdak te verschaffen 
aantonen.

Bovendien hadden de beklaagden een systeem opgezet 
voor het verkrijgen van valse documenten, waardoor de 
slachtoffers via een gemeenschappelijke vervalser in 
België konden verblijven. 

De zes hoofdbeklaagden werden veroordeeld tot 
gevangenisstraffen van vijf jaar en tot een boete van 84.000 
euro. De versteklatende beklaagde werd veroordeeld tot 
vier jaar gevangenisstraf en tot een boete van 42.000 euro.

Tegenover twee beklaagden werd een verbeurdverklaring 
van geldbedragen — vermogensvoordelen die ze 
rechtstreeks uit de misdrijven hadden gehaald — 
uitgesproken.

Myria had zich burgerlijke partij gesteld en kreeg definitief 
de som van 2.500 euro toegewezen.

Twee andere zaken zijn in Antwerpen behandeld.

Het hof van beroep van Antwerpen heeft een zaak van 
mensenhandel met het oog op seksuele uitbuiting 
van jonge Roemeense vrouwen, die de correctionele 
rechtbank van Antwerpen op 7 november 2018186 had 
behandeld, opnieuw berecht.

In dit dossier werden vijf beklaagden vervolgd voor 
mensenhandel met verzwarende omstandigheden, 
namelijk leidend persoon te zijn van en deelname aan 
een criminele organisatie.

De hoofdbeklaagde bracht verschillende meisjes — vaak 
uit economisch zwakke milieus in Roemenië — over 
naar België met de belofte dat ze hier veel geld zouden 
verdienen. Eenmaal in België moesten de meisjes in de 
prostitutie werken via een datingwebsite. Ze werkten als 

186 Corr. Antwerpen, afdeling Antwerpen, 7 november 2018, k.   AC10 
(onuitgegeven).
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escorte of in vitrines. De meisjes moesten dat vaak zonder 
condoom doen. Een groot deel van hun inkomen streek hij 
op. Hij maakte daarbij gebruik van de ‘loverboy’-techniek. 
De slachtoffers waren afhankelijk van de beklaagde 
door een combinatie van verliefdheid en angst. Hij kon 
bijzonder agressief en dominant uit de hoek komen. De 
meisjes spraken alleen Roemeens en waren ook in die 
zin afhankelijk van de beklaagden. Twee van de meisjes 
werden zwanger van de hoofdbeklaagde. 

Het geld dat hij verdiende aan de meisjes maakte hij over 
naar Roemenië, waar hij een huis liet bouwen. Een deel 
ervan vergokte hij. 

Hij liet zich bijstaan door vrienden en kennissen. Ook 
zijn vaste vriendin, die aanvankelijk zelf als slachtoffer 
naar België was gehaald, hielp mee de meisjes te 
controleren en de gelden te innen. Andere kennissen uit 
Roemenië kwamen naar België met hun echtgenoten en 
werden ook verplicht in de prostitutie te werken, terwijl 
de mannen hulp boden aan de hoofdbeklaagde als 
chauffeur en controleur van de meisjes. De vrienden en 
hun echtgenotes moesten een soort beschermingsgeld 
betalen aan de hoofdbeklaagde, naast huur. 

De beklaagde verbleef afwisselend in België, Roemenië 
en het VK, waar hij ook banden met het prostitutiemilieu 
had. Toen hij in het buitenland verbleef, namen vrienden 
zijn taken over. 

Het onderzoek werd gevoerd aan de hand van vaststellingen, 
gegevens verstrekt door de advertentiewebsite, een 
telefonieonderzoek, tapgesprekken, een financieel 
onderzoek, verhoren van zowel de slachtoffers als de 
beklaagden en huiszoekingen. 

De rechtbank achtte de vijf beklaagden schuldig. De 
hoofdbeklaagde werd gezien als de leider van een 
criminele organisatie. 

De hoofdbeklaagde werd veroordeeld tot een 
gevangenisstraf van zeven jaar en tot een geldboete van 
144.000 euro. Zijn vriendin werd veroordeeld tot een 
gevangenisstraf van vier jaar en tot een geldboete van 
40.000 euro. De andere beklaagden werden veroordeeld 
tot gevangenisstraffen van vier jaar en twee jaar en tot 
geldboetes van 32.000 euro. 

Het huis in Roemenië werd verbeurdverklaard, net als 
verschillende voorwerpen. Voor de rechtbank was het 
duidelijk dat de woning gebouwd werd met de inkomsten 
uit de misdrijven. 

Verschillende beklaagden en het parket tekenden beroep 
aan tegen het vonnis.

De hoofdbeklaagde en zijn vriendin riepen in dat hun recht 
op privacy en hun recht op een gezinsleven geschonden 
waren. Ze stelden dat ze een polygame relatie hadden 
en in een soort commune leefden met de andere meisjes 
die elkaar kenden en hielpen in het dagelijkse leven. Het 
hof hechtte geen geloof aan dat verhaal. In het dossier 
waren er voldoende elementen die aantoonden dat hij de 
meisjes uitbuitte en controle over hen had. Hij had een 
internationaal netwerk van personen uitgebouwd om de 
gelden afkomstig uit de prostitutieactiviteiten ongemerkt 
van België naar Roemenië door te sluizen om daar een 
riante villa op te laten trekken. Ook zijn vriendin, de 
tweede beklaagde, nam bewust deel aan de activiteiten 
van de criminele organisatie. 

In zijn arrest van 25 april 2019 bevestigde het hof van 
beroep van Antwerpen de schuld van de beklaagden.187 
Alleen voor de uitbuiting van de schoonzus van de 
hoofdbeklaagde werden de beklaagden vrijgesproken 
wegens onvoldoende aanwijzingen. 

De gevangenisstraf van de hoofdbeklaagde werd verhoogd 
van zeven jaar naar acht jaar. De geldboete werd herleid 
naar 120.000 euro. De gevangenisstraffen van de twee 
andere beklaagden, namelijk zijn vriendin en zijn 
halfbroer, werden bevestigd maar ze kregen uitstel voor 
de helft van de straf. 

Ook de verbeurdverklaring van de woning in Roemenië 
werd bevestigd door het hof. 

Bij een tweede zaak, die op 10 maart 2020 door de 
correctionele rechtbank van Antwerpen werd 
behandeld, ging het om Bulgaarse jonge vrouwen.188

In deze zaak werden twee beklaagden, die samen een 
koppel vormden, vervolgd voor mensenhandel met het 
oog op seksuele uitbuiting. 

Het onderzoek werd opgestart nadat een slachtoffer, een 
prostituee die werkte in het Antwerpse Schipperskwartier, 
klacht had neergelegd tegen haar pooier en tegen de 
vrouw die haar had geronseld. 

Zij verklaarde dat de tweede beklaagde haar twee jaar 
eerder had overtuigd om vanuit Bulgarije naar België 
te komen om in de prostitutie te werken. Eenmaal in 
België moest ze eerst haar reiskosten afbetalen, nadien 

187 Antwerpen, 25 april 2019, k. C6.
188 Corr. Antwerpen, afdeling Antwerpen, 10 maart 2020, k.  AC10 (beroep).
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de helft van haar inkomsten afstaan en uiteindelijk alle 
verdiensten afgeven. 

Uit de WhatsApp- en Facebook-berichten konden 
de speurders afleiden dat er aanvankelijk een soort 
liefdesrelatie was tussen het slachtoffer en de eerste 
beklaagde. Hij paste de ‘loverboy’-techniek toe. Later 
werden de gesprekken bedreigend. Ze moest zich 
prostitueren in Antwerpen, Amsterdam en Brussel. 
Er werd ook een vitrine geregeld voor haar door de 
beklaagden. Tweemaandelijks kwam de beklaagde van 
Bulgarije naar België om het geld te innen. 

Verschillende getuigen, onder wie ook enkele andere 
meisjes uit het prostitutiemilieu, konden de verklaringen 
van het slachtoffer bevestigen. Er was sprake van nog een 
ander meisjes dat voor de beklaagde zou hebben gewerkt. 
Zij werd bedreigd en mishandeld en vluchtte uiteindelijk 
naar Spanje. 

Uit de politionele informatie uit Bulgarije bleek dat de 
beklaagde daar niet echt gekend was. Hij had er geen 
inkomsten. Wel kon worden vastgesteld dat hij tijdens 
grenscontroles in het verleden werd aangetroffen in 
het gezelschap van prostituees. Dit wees er volgens de 
speurders op dat hij al langere tijd Bulgaarse meisjes 
tewerkstelde. Uit een vermogensonderzoek in Bulgarije 
bleek dat hij er een huis had dat ook gedeeltelijk op naam 
van het slachtoffer stond. Bovendien bleek dat elke keer hij 
werd aangehouden in het kader van het dossier hij ervoor 
zorgde dat alle activa op naam van de tweede beklaagde 
en andere familieleden werden gezet. 

Het slachtoffer maakte gewag van doodsbedreigingen 
tegen haarzelf en tegen haar moeder in Bulgarije. Dat 
konden de politiediensten ook vaststellen in de loop van 
het onderzoek. Zij werd ermee bedreigd dat ze met zuur 
zou worden overgoten als ze haar verklaringen niet zou 
intrekken. 

De rechtbank achtte de feiten bewezen, ook ten aanzien 
van de tweede beklaagde. Zij had namelijk eveneens een 
actieve rol gespeeld bij het ronselen én het uitbuiten van 
het slachtoffer. 

De rechtbank veroordeelde de eerste beklaagde tot een 
gevangenisstraf van vier jaar en tot een geldboete van 
8.000 euro. Zijn vriendin, de tweede beklaagde, werd 
veroordeeld tot een gevangenisstraf van dertig maanden 
en tot een geldboete van 8.000 euro. Hun eigendommen 
werden verbeurdverklaard.

2�2�5� | Gedwongen en gewoonterechtelijk 
huwelijk

In twee dossiers van mensenhandel ging het om een 
gedwongen huwelijk van een minderjarige en om een 
gewoonterechtelijk huwelijk.

De correctionele rechtbank van Oudenaarde en het 
hof van beroep van Gent hebben de tenlastelegging 
mensenhandel aangenomen in een zaak van een 
vroegtijdig en gedwongen huwelijk van een minderjarige.

In deze zaak werd een Somalische beklaagde vervolgd voor 
verkrachting van een minderjarige ouder dan veertien 
en zestien jaar met verzwarende omstandigheden; 
mensenhandel met het oog op uitbuiting van prostitutie of 
andere vormen van seksuele uitbuiting met verzwarende 
omstandigheden; vrijwillige slagen en verwondingen met 
verzwarende omstandigheden; onmenselijke behandeling 
met verzwarende omstandigheden; valsheid in geschrifte 
en gebruik van valse stukken; willekeurige opsluiting.

Hij werd ervan beschuldigd zijn minderjarige echtgenote 
tot seksuele betrekkingen te hebben gedwongen. De 
geboortedatum van het jonge meisje zou zijn vervalst 
op haar identiteitsdocumenten en op de Somalische 
huwelijksakte.

Het meisje stelde zich via haar voogd burgerlijke partij.

Het onderzoek werd opgestart toen het meisje in juli 2018 
de politie belde. Die trof haar aan op het balkon van het 
appartement waar ze met haar partner, de beklaagde, 
woonde. Zij verklaarde dat ze in 2016 gedwongen was 
om op vijftienjarige leeftijd, via de telefoon, te huwen. Ze 
kwam in 2017 vanuit Somalië in België aan. Haar moeder 
zou ervoor gezorgd hebben dat zij een paspoort kreeg met 
een valse geboortedatum. Haar man zou haar tot seksuele 
betrekkingen hebben gedwongen. Het appartement 
mocht ze niet verlaten.

Een leeftijdstest wees uit dat het meisje veertien jaar en 
zes maanden oud was, met een marge van twee jaar. In 
2016 was een visum aangevraagd voor gezinshereniging 
met haar echtgenoot (op grond van een religieus huwelijk 
dat in 2011 zou hebben plaatsgevonden).

Ze werd verschillende keren gehoord, met name via 
een audiovisueel verhoor. Op zevenjarige leeftijd werd 
ze in Somalië besneden (besnijdenis type drie, met een 
vernauwing van de vaginale opening), wat het seksuele 
contact met haar man bijzonder pijnlijk maakte. De man 
zou hebben geweigerd haar naar de dokter te brengen om 
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haar vaginale opening te vergroten. Sinds de aanhouding 
van haar man werden zij en haar familie bedreigd. Haar 
man zou haar komst naar België hebben georganiseerd, 
via Oeganda en door de tussenkomst van een smokkelaar. 
De papieren zouden in Oeganda zijn geregeld. Ze gaat 
halftijds naar school.

Ook de beklaagde is verhoord. Hij verklaarde dat hij in 
2011 met het meisje in Somalië was getrouwd maar de 
huwelijksakte zou pas in 2016 zijn opgesteld, omdat hij 
haar naar België wou laten overkomen. Hij betaalde 
zijn schoonmoeder 1.500 euro voor het huwelijk en 
alle reiskosten. Zijn echtgenote was volgens hem ruim 
meerderjarig. Hij ontkende haar tot seksuele betrekkingen 
te hebben gedwongen.

In een vonnis van 30 augustus 2019 heeft de 
correctionele rechtbank van Oudenaarde verschillende 
tenlasteleggingen als bewezen beschouwd.189 Wat de 
valse documenten betrof, oordeelde de rechtbank dat 
de Somalische documenten in 2016 waren opgesteld, 
toen de beklaagde dus al in België was. Ze waren nodig 
om het meisje naar België over te laten komen, waarbij 
ze als zijn volwassen verloofde werd voorgesteld. Er is 
vastgesteld dat de geboortedatum en de naam op de 
Somalische identiteitskaart, de Somalische geboorteakte, 
de huwelijksdatum en de naam op de huwelijksakte net 
als de naam op de Belgische verblijfsvergunning vervalst 
waren.

Ook de verkrachting is bewezen: het huwelijk vond niet 
plaats in 2011 maar in 2016 toen de beklaagde al in België 
was. De eerste seksuele betrekkingen gebeurden in 2017, 
na de aankomst van het meisje in België. Het jonge meisje 
stemde er niet mee in. Ze had haar echtgenoot nog nooit 
ontmoet. De rechtbank baseerde zich daarvoor op de 
herhaalde verklaringen van het slachtoffer en die van 
de buren die regelmatig geschreeuw hoorden, en op de 
verklaringen van de beklaagde die vindt dat seksuele 
betrekkingen een echtelijke plicht zijn.

Wat de mensenhandel betrof, droeg de beklaagde actief 
bij aan de komst van het jonge meisje naar België, 
vermoedelijk voor een (gedwongen) huwelijk, door de 
daaraan verbonden kosten te betalen. Hij ving haar op 
en buitte haar zelf seksueel uit. De rechtbank wees er 
in dit verband op dat de wet geen bijzondere vorm van 
uitbuiting vereist. Door haar minderjarigheid, isolement 
en afhankelijkheid bevond ze zich in een kwetsbare sociale 
situatie.

189 Corr. Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde, 30 augustus 2019, vak. k.

De beklaagde werd ook veroordeeld voor de tenlastelegging 
onmenselijke behandeling maar werd vrijgesproken voor 
de tenlasteleggingen opzettelijke slagen en verwondingen 
en willekeurige opsluiting.

De rechtbank veroordeelde de beklaagde tot een 
gevangenisstraf van acht jaar en tot een ontzetting uit 
de rechten. Hij veroordeelde hem ook tot betaling aan 
de burgerlijke partij van een morele schadevergoeding 
van 5.000 euro.

In een arrest van 28 februari 2020 heeft het hof van 
beroep van Gent190 de in eerste aanleg uitgesproken 
veroordelingen en vrijspraken bevestigd. Op één punt 
heeft het hof het vonnis evenwel bijgestuurd: de eerste 
rechters waren niet bevoegd en veroordeelden de 
beklaagde dus ten onrechte voor de tenlastelegging 
verkrachting van een minderjarige ouder dan zestien jaar 
(aangezien het slachtoffer als jonger dan zestien jaar werd 
beschouwd) waarvoor de raadkamer had beslist dat er 
geen reden was tot vervolging. 

Het hof verzwaarde de straf tot twaalf jaar gevangenis.

In een andere zaak sprak de correctionele rechtbank 
van Antwerpen zich in een vonnis van 12 november 
2019191 bij verstek uit over een dossier waarin een 
beklaagde vervolgd werd voor mensenhandel met het oog 
op seksuele uitbuiting ten aanzien van één slachtoffer. De 
zaak kwam pas aan het licht in 2017. De feiten dateerden 
evenwel van de periode 2015-2016. Het slachtoffer, een 
gescheiden vrouw met een dochter, ging een niet-officieel 
huwelijk naar Albanese gewoonte aan onder druk van 
haar ouders. Haar partner, de beklaagde, die haar was 
aangeraden door vrienden zou een welgestelde man zijn 
die in Duitsland woonde. Zodra het huwelijk gesloten 
was, nam hij haar mee naar Italië. Daar dwong hij haar 
aan straatprostitutie te doen. Hij dreigde dat hij haar 
jongere zus iets zou aandoen indien ze niet meewerkte. 
Ze werkte er voor 20 à 30 euro per klant en moest al 
haar verdiensten afgeven aan de beklaagde. Hij en een 
vriend controleerden haar. Als ze niet genoeg verdiende, 
werd ze geslagen. De beklaagde gebruikte drugs, was 
onvoorspelbaar en kon plots heel agressief uit de hoek 
komen. Nadien is het koppel naar Duitsland vertrokken. 
Daar moest het slachtoffer in een groot bordeel werken. 
Ze moest er een kamer huren voor 140 euro, waar ze ook 
overnachtte. Ze verdiende er 20 à 30 euro per 20 minuten. 
Het geld moest ze integraal afstaan. In deze periode werd 
ze zwanger. Het koppel kwam naar België omdat abortus 

190 Gent, 28 februari 2020, 10e k.
191 Corr. Antwerpen, afdeling Antwerpen, 12 november 2019, K. AC10 (bij 

verstek). 
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hier goedkoper was. Een week na de abortus moest het 
slachtoffer opnieuw aan het werk ondanks de pijn, ditmaal 
in een club in België. Ze woonde er in een appartement 
waar ook nog een andere vrouw aanwezig was die voor 
de beklaagde werkte. Nadat ze gedwongen was voort 
te werken ondanks het aanhoudende bloedverlies, 
slaagde ze erin op een dag naar haar ouders in Albanië 
te vluchten. Haar ouders durfde ze niet te vertellen dat ze 
in de prostitutie had moeten werken. Nadat de beklaagde 
gehoord had dat het slachtoffer opnieuw in Albanië was, 
vluchtte zij verder naar een vriendin in Nederland en later 
naar Zweden, waar ze asiel aanvroeg. Haar asielaanvraag 
werd afgewezen. Via Denemarken kwam ze uiteindelijk 
opnieuw in België terecht. 

De rechtbank achtte de beklaagde schuldig. Er waren 
voldoende objectieve elementen in het dossier die 
de geloofwaardige verklaringen van het slachtoffer 
bevestigden. De beklaagde werd bij verstek veroordeeld 
tot een gevangenisstraf van vier jaar en tot een geldboete 
van 6.000 euro. Een bedrag van 13.300 euro werd 
verbeurdverklaard. Dat bedrag was gebaseerd op de 
tewerkstelling van een sekswerker die gedurende een 
bepaalde periode zes dagen per week werkt aan ongeveer 
140 euro per dag.

2.3. | Economische uitbuiting

2�3�1� | Bouw

De hoven van beroep van Brussel, Luik en Gent hebben 
een aantal dossiers van mensenhandel in deze sector, 
die in vorige verslagen aan bod zijn gekomen, opnieuw 
berecht. 

Zo had de Franstalige correctionele rechtbank van 
Brussel in een vonnis van 24 november 2016192 
een Franse beklaagde van Malinese origine die in zijn 
onderneming voor de renovatie van gebouwen Tunesische 
werknemers uitbuitte veroordeeld voor mensenhandel 
en voor verschillende tenlasteleggingen inzake sociaal 
strafrecht. Deze werknemers hadden tegen abnormaal 
lage lonen (800  euro voor vier maanden werk) op 
verschillende werven gewerkt, waarbij ze gehuisvest 
waren in mensonwaardige omstandigheden.

192 Corr. Brussel Franstalig, 24 november 2016, 59e k. zie Myria, Jaarverslag 
Mensenhandel en mensensmokkel 2017, Online, pp. 115-116 en www.
myria.be (rechtspraak).

In beroep betwistte de beklaagde alle tenlasteleggingen 
tegen hem. In zijn arrest van 6 mei 2019193 achtte het 
hof van beroep van Brussel de ontkenningen van de 
beklaagde weinig geloofwaardig. Net als de eerste rechter 
bevestigde het hof dat de verklaringen van de werknemers 
inzake de beschrijving van de beklaagde overeenstemden, 
dat de beklaagde hen gerekruteerd had en — voor drie 
van hen — dat ze in mensonwaardige omstandigheden 
waren gehuisvest in een gebouw dat zijn eigendom was.

Het hof bevestigde de in eerste aanleg uitgesproken 
straffen en was dan ook van mening dat op grond van 
de eensluidende en gedetailleerde verklaringen van de 
werknemers, die werden bevestigd door verschillende 
materiële elementen uit het dossier, met zekerheid kon 
worden geconcludeerd dat de beklaagde misbruik had 
gemaakt van de precaire verblijfssituatie van drie van deze 
werknemers om hen in omstandigheden aan het werk te 
zetten die in strijd waren met de menselijke waardigheid.

Het hof bevestigde de in eerste aanleg uitgesproken 
straffen maar liet de gevangenisstraf gepaard gaan met 
een gedeeltelijk en geen volledig uitstel en bevestigde 
in grote lijnen ook de burgerrechtelijke veroordelingen.

Een andere zaak, die door de correctionele rechtbank 
van Luik werd behandeld, betrof twee Belgische 
beklaagden van Roemeense afkomst, broer en zus, die 
werden vervolgd voor mensenhandel met het oog op 
economische uitbuiting en voor diverse tenlasteleggingen 
inzake sociaal strafrecht. Hun werd ten laste gelegd dat 
ze twee Roemeense werknemers (een koppel) die zich 
burgerlijke partij hadden gesteld aan het werk hadden 
gezet in omstandigheden in strijd met de menselijke 
waardigheid (abnormaal lage lonen, onhygiënische 
huisvesting, abnormaal lange arbeidstijden, werknemers 
afhankelijk van hulp van buitenaf voor voeding, geen 
medische zorg bij arbeidsongevallen). Zij moesten 
renovatiewerken uitvoeren, voornamelijk in een gebouw 
in Hoei dat eigendom was van de vrouwelijke beklaagde.

In een beslissing van 2 oktober 2017 had de 
correctionele rechtbank van Luik194 de mannelijke 
beklaagde vrijgesproken voor alle tenlasteleggingen tegen 
hem. De vrouwelijke beklaagde daarentegen werd voor 
alle tenlasteleggingen veroordeeld.

Het dossier werd geopend na een telefoontje van buren 
die meldden dat een Roemeens echtpaar aan het 
werk was in een gebouw in Hoei en er in erbarmelijke 

193 Brussel, 6 mei 2019, 11e k.
194 Corr. Luik, afdeling Luik, 2 oktober 2017, 18e k. (beschikbaar op www.

myria.be); Zie Myria, Jaarverslag Mensenhandel en mensensmokkel 2018, 
Minderjarig, in hoogste nood, pp. 114-115. 
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omstandigheden was gehuisvest. De lokale politie begaf 
zich ter plaatse en trof er de werkneemster aan. De twee 
Roemeense werknemers werden gehoord en beschreven 
hun arbeidsomstandigheden.

In een arrest van 23 januari 2020 bevestigde het hof 
van beroep van Luik de veroordeling van de vrouwelijke 
beklaagde voor alle tenlasteleggingen, met name voor 
mensenhandel.195 In een gedetailleerde motivering 
oordeelde het hof dat de bestanddelen van de inbreuk 
waren bewezen, met name op basis van de volgende 
elementen: renovatiewerkzaamheden voor een belachelijk 
laag loon (ongeveer 111 euro/maand, zeven dagen per 
week, met werktijden van soms meer dan twaalf uur per 
dag, meer dan precaire huisvestingsomstandigheden ter 
plaatse, afhankelijkheid van de beklaagde voor voedsel).

Het hof hield ook rekening met de verzwarende 
omstandigheden misbruik van een kwetsbare 
situatie, dwang (de vrouwelijke beklaagde hield de 
identiteitsdocumenten van de slachtoffers bij, die ook 
van haar afhankelijk waren voor bestaansmiddelen zoals 
voedsel) en dat de activiteit een gewoonte uitmaakte.

Het hof bevestigde de vrijspraak van de andere beklaagde 
voor de tenlastelegging mensenhandel. Net als de 
rechtbank meende het hof dat het strafdossier aangaande 
de beklaagde lacunes vertoonde wat de situatie van de 
burgerlijke partijen betrof. Het hof hield wel rekening 
met de tenlasteleggingen inzake sociaal strafrecht voor 
één van de burgerlijke partijen: de mannelijke beklaagde 
was de werknemer in Roemenië gaan ophalen om werken 
uit te voeren, die ook effectief zijn gebeurd in de woonst 
van de beklaagde.

Het hof bevestigde de twaalf maanden gevangenisstraf 
met uitstel voor de vrouwelijke beklaagde maar voegde 
er een boete van 3.000 euro met uitstel aan toe. Het 
bevestigde ook de verbeurdverklaring van het gebouw en 
de verbeurdverklaring per equivalent van de som van bijna 
24.000 euro, die aan de burgerlijke partijen is toegewezen.

De mannelijke beklaagde werd veroordeeld tot een boete 
van 6.000 euro met uitstel en tot een verbeurdverklaring 
per equivalent van de som van 6.030,32 euro.

Het hof bevestigde de morele schadevergoeding van 1.250 
euro die aan de burgerlijke partijen werd toegekend en 
veroordeelde de vrouwelijke beklaagde ook definitief tot 
betaling van een economische schadevergoeding van 
15.000 euro aan elk van hen.

195 Luik, 23 januari 2020, 6e k.

Het hof van beroep van Gent boog zich in een arrest van 
24 april 2019196 over een zaak van economische uitbuiting 
waarin de correctionele rechtbank van Brugge een 
vonnis had geveld op 21 maart 2018.197 Daarin stond 
een beklaagde met de Belgische nationaliteit terecht voor 
de economische uitbuiting van een Ghanees slachtoffer 
en voor een sociaalrechtelijke inbreuk ten opzichte van 
drie slachtoffers.

De politie was opgeroepen voor een man die helemaal 
overstuur was en om hulp vroeg. De man praatte heel 
gebrekkig Engels en vertelde dat iemand hem wilde 
doden. Al snel kwamen de rechercheurs uit bij het 
immokantoor van de beklaagde. Het slachtoffer bevestigde 
dat hij bij deze beklaagde in de bouwsector werkte. Hij 
kreeg er onderdak en eten in ruil voor zijn prestaties 
(opruimen, schilderen, …). Hij had zijn papieren aan 
de beklaagde moeten afgeven en beschikte niet over 
verblijfsdocumenten. Deze beklaagde was gelinkt 
aan een immobedrijf waartegen er al langere tijd een 
onderzoek liep. Omdat er vermoedens van mensenhandel 
waren, werd het parket ingelicht en werd het slachtoffer 
overgebracht naar Pag-Asa.

Het onderzoek gebeurde aan de hand van de uitlezing van 
de gsm van het slachtoffer, verhoren van verschillende 
getuigen en huiszoekingen.

De rechtbank achtte de beklaagde schuldig en 
veroordeelde hem tot een gevangenisstraf van dertig 
maanden en tot een geldboete van 6.000 euro. Het 
slachtoffer kreeg een morele schadevergoeding van 7.500 
euro. De beklaagde tekende beroep aan tegen dit vonnis. 

Het hof oordeelde dat het vonnis voor wat de 
tenlastelegging mensenhandel betrof volledig moest 
worden vernietigd omdat noch het openbaar ministerie 
noch de rechter het misdrijf had gecorrectionaliseerd. 
Het hof moest bijgevolg deze tenlasteleggingen opnieuw 
beoordelen. 

Het hof oordeelde dat het slachtoffer moest werken in 
omstandigheden die in strijd waren met de menselijke 
waardigheid. Omwille van zijn precaire verblijfssituatie 
en zijn sociale situatie had hij geen andere keuze dan 
zich neer te leggen bij de door de beklaagde opgedrongen 
situatie. Hij kreeg geen loon voor zijn werk, alleen kost 
en inwoon. Ook de papieren van het slachtoffer werden 
gedurende een bepaalde periode achtergehouden door 

196 Gent, 24 april 2019, 3e k.
197 Corr. West-Vlaanderen, afdeling Brugge, 21 maart 2018, 17e k. Zie Myria, 

Jaarverslag Mensenhandel en mensensmokkel 2018, Minderjarig, in hoogste 
nood, p. 115 en www.myria.be (rechtspraak).

http://www.myria.be
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de beklaagde. Die laatste beloofde hulp, ondersteuning 
en papieren in ruil voor werkopdrachten. 

Het hof achtte de beklaagde schuldig aan de 
tenlasteleggingen. Hij werd veroordeeld tot een 
gevangenisstraf van één jaar en tot een geldboete van 
6.000 euro, beide met gedeeltelijk uitstel. Het slachtoffer 
kreeg een morele schadevergoeding van 2.500 euro. 

Tot slot sprak de Nederlandstalige correctioneel 
rechtbank van Brussel zich in een vonnis van 7 maart 
2019198 uit over een zaak waarin twee Iraanse beklaagden 
terechtstonden voor onder meer mensenhandel met het 
oog op economische uitbuiting in de bouw. Ze werden 
daarnaast ook vervolgd voor illegale tewerkstelling van 
buitenlandse werknemers, nalaten om Dimona-aangiftes 
te doen en niet-uitbetalen van lonen. 

Meerdere personen werden tewerkgesteld op bouwwerven 
in verschillende Brusselse gemeenten. De feiten deden 
zich voor tussen 2012 en 2015. De slachtoffers, die de 
Iraanse nationaliteit hadden, moesten gedurende 
meerdere weken op een werf werken en waren er ook 
gehuisvest. Ze kregen bijzonder lage lonen, van soms maar 
500 euro per maand voor lange dagen van tien tot veertien 
uur, zes dagen per week. Een slachtoffer verklaarde tijdens 
een periode van ziekte niet te zijn betaald. De beklaagden 
waren hem nog loon verschuldigd. Een ander slachtoffer 
verklaarde op drie werven te hebben gewerkt. Hij werkte 
lange dagen van meer dan tien uur voor een bijzonder laag 
loon. Hij sliep op de werven op de grond op een deken 
in mensonwaardige omstandigheden, zonder sanitaire 
voorzieningen. Wanneer de slachtoffers bij de ene 
beklaagde aanklopten voor loon werden ze doorverwezen 
naar de andere en omgekeerd. 

De tweede beklaagde was de oprichter en de eerste 
beklaagde was medevennoot van een bouwonderneming. 
De eerste beklaagde werkte als werfleider op de werven. 
De tweede beklaagde beweerde dat de eerste beklaagde 
werknemers in een illegale verblijfssituatie tewerkstelde 
en dat hijzelf niet op de hoogte was daarvan. De eerste 
beklaagde verklaarde dat de tweede beklaagde wel op 
de hoogte was en de lonen uitbetaalde. De slachtoffers 
kenden de beklaagden uit de Iraanse gemeenschap. Ze 
hadden geen wettig verblijf in België en bevonden zich 
daardoor in een kwetsbare situatie. Er werd hun telkens 
opnieuw werk en loon beloofd waardoor ze afhankelijk 
bleven van de beklaagden. 

De rechtbank achtte de feiten bewezen. De verklaringen 
van de slachtoffers liepen gelijk. Bovendien had de 

198 Corr. Brussel Nederlandstalig, 7 maart 2019, 25e k. (beroep). 

onderneming geen andere werknemers in dienst dus het 
werk op de werven moest wel zijn uitgevoerd door de 
slachtoffers. Tijdens een controle in 2015 werd bovendien 
opnieuw de illegale tewerkstelling van een buitenlandse 
werknemer vastgesteld.

Als gevolg van de bewezen feiten van mensenhandel 
met verzwarende omstandigheden zijn ook de andere 
tenlastelegging bewezen. 

De rechtbank stelde wel vast dat de redelijke termijn 
overschreden was. In de loop van het onderzoek was er een 
periode van drie jaar waarin zonder enige verantwoording 
geen enkele opsporingsdaad werd gesteld. Een effectieve 
gevangenisstraf zou dan ook disproportioneel zijn. 

De beklaagden werden veroordeeld tot een gevangenisstraf 
van een jaar, met uitstel en tot een geldboete van 60.000 
euro. 

Een slachtoffer werd begeleid door Pag-Asa en 
stelde zich burgerlijke partij. Hij kreeg een materiële 
schadevergoeding van 8.681,73 euro en een morele 
schadevergoeding van 1.000 euro. 

2�3�2� | Horeca

Twee dossiers uit de horecasector die in vorige verslagen 
aan bod zijn gekomen moesten respectievelijk in Luik en 
in Gent opnieuw worden behandeld.

In de zaak in Luik werd een Belgische beklaagde van 
Indische origine vervolgd voor mensenhandel met het 
oog op economische uitbuiting tegenover drie Indische 
onderdanen die hij in zijn restaurant zou hebben uitgebuit. 
Die laatsten hadden zich burgerlijke partij gesteld. Een 
van hen, de zoon van één van de werknemers, was op 
het ogenblik van een deel van de feiten minderjarig 
(zestien jaar). De beklaagde werd eveneens vervolgd 
voor mensensmokkel en voor diverse tenlasteleggingen 
inzake sociaal strafrecht (met name niet-betaling van het 
loon, het niet-aangeven van de prestaties bij de RSZ, geen 
verzekering hebben tegen arbeidsongevallen). Samen 
met de andere beklaagde werd hij ook vervolgd voor 
hulpverlening bij illegaal verblijf; hij had namelijk acht 
Indiërs gehuisvest.

Het restaurant werd drie keer na elkaar door de sociale 
inspectie gecontroleerd (een keer in 2012, twee keer in 
2015). Tijdens de eerste controle zetten twee personen het 
op een lopen, duidelijk op bevel van de beklaagde. Het 
ging om twee van de drie werknemers die zich burgerlijke 
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partij stelden en die tijdens de volgende controles ook 
in de keuken aanwezig waren. Ze zijn allebei oom van 
de hoofdbeklaagde. De derde werknemer (minderjarig 
op het ogenblik van de eerste controle) bediende de 
klanten. De families van beide werknemers (onder wie 
de minderjarige) woonden in de kelder van het restaurant. 

In eerste aanleg had de correctionele rechtbank 
van Namen in een vonnis van 22 november 2017 
geoordeeld dat alle tenlasteleggingen bewezen waren.199 

De hoofdbeklaagde en het openbaar ministerie tekenden 
beroep aan.

In een arrest van 13 februari 2020 heeft het hof van 
beroep van Luik het vonnis in eerste aanleg in grote 
lijnen bevestigd.200 Het hof oordeelde dat de bestanddelen 
van mensenhandel allemaal aanwezig waren en dat 
de beklaagde wel degelijk zijn ooms en hun gezin had 
gerekruteerd, gehuisvest en opgevangen om ze in zijn 
restaurant uit te buiten. De uitbuiting bleek uit de 
gedetailleerde en eensluidende verklaringen van de 
burgerlijke partijen en hun familieleden, alsmede uit 
de vaststellingen van de speurders. De schending van 
de menselijke waardigheid werd vastgesteld op grond 
van het loon (500 euro per werknemer per maand), 
de arbeidstijd die kon oplopen tot 67 uur per week, 
het zwartwerk verricht door personen die hier illegaal 
en zonder arbeidskaart verbleven, de uiterst moeilijke 
levensomstandigheden (huisvesting in de kelder van het 
restaurant, totaal ongeschikt voor het verblijf van een 
gezin), de volledige afhankelijkheid van de beklaagde 
(de paspoorten van de slachtoffers zaten verstopt in de 
schoorsteen).

Het hof achtte het irrelevant dat de beklaagde ook in de 
kelder had geslapen, dat hij voor een school had gezorgd 
of (vruchteloze) stappen bij advocaten had ondernomen 
en wees erop dat de Belgische normen prevaleren boven 
de Indiase normen.

De verklaringen van de burgerlijke partijen werden in de 
loop van de tijd weliswaar gewijzigd maar dat had volgens 
het hof te maken met de evolutie van hun levenscontext: 
vlucht tijdens de eerste controle; ter plaatse moesten 
ze het contact met de beklaagde die hen uitbuitte wel 
onderhouden, aangezien ze van hem afhankelijk waren 
door hun illegale verblijfssituatie tijdens de tweede 
controle; opvang door een gespecialiseerd opvangcentrum 

199 Corr. Namen, afdeling Namen, 22 november 2017, 12e k. Zie. Myria, 
Jaarverslag Mensenhandel en mensensmokkel 2018, Minderjarig, in hoogste 
nood, pp. 114-115 en www.myria.be (rechtspraak).

200 Luik, donderdag 13 februari 2020, 6e k.

na de derde controle, waar ze uitleg kregen over hun 
rechten die ze tot dan toe niet kenden.

Het hof hield rekening met de verzwarende omstandigheid 
gezag en misbruik van een kwetsbare situatie en voegde 
daar nog de minderjarigheid van één van de slachtoffers 
aan toe, waartegen de beklaagde zich moest verdedigen.

Volgens het hof is de tenlastelegging mensenhandel 
eveneens bewezen gebleven: de beklaagde had het verblijf 
van de burgerlijke partijen en hun gezinnen — die geen 
EU-onderdanen waren — in België mogelijk gemaakt. De 
beklaagde haalde daar een vermogensvoordeel uit, door 
hen aan het werk te zetten tegen een loon dat ver onder het 
minimumloon lag en door tegelijkertijd de verschillende 
sociale bijdragen te ontduiken.

Het hof bevestigde de burgerrechtelijke veroordelingen 
en de in eerste aanleg uitgesproken straffen (maar kende 
een volledig uitstel toe voor de volledige geldboete).

In Gent boog het hof van beroep van Gent zich in zijn 
arrest van 11 september 2019201 over een beslissing 
van de correctionele rechtbank van Kortrijk van 
25 juni 2018202 in een dossier van mensenhandel en 
mensensmokkel in een Chinees restaurant. De twee 
beklaagden werden ook vervolgd voor valsheid in 
geschrifte en voor verschillende inbreuken op het Sociaal 
Strafwetboek. 

De rechtbank had het voor bewezen verklaard dat 
de beklaagden zich schuldig hadden gemaakt aan 
mensenhandel en dat er duidelijk sprake was van 
economische uitbuiting. De slachtoffers legden 
geloofwaardige, gedetailleerde en gelijklopende 
verklaringen af. De Chinese slachtoffers waren schromelijk 
onderbetaald, ze waren volledig overgeleverd aan de 
grillen van de beklaagden, werkten zo goed als zeven 
dagen op zeven, en dat vele uren lang. Zij sliepen 
in weinig benijdenswaardige omstandigheden. Ze 
waren totaal afhankelijk van de beklaagden door hun 
precaire verblijfssituatie en door het feit dat ze hun 
verblijfsdocumenten aan hen hadden moeten afgeven. 

Wat het aspect mensensmokkel betrof, stond de schuld 
vast volgens de eerste rechter, al stonden de beklaagden 
zelf niet in voor de reis van de slachtoffers vanuit China. 
Ook het faciliteren van het illegale verblijf in België door 
onderdak en tewerkstelling was strafbaar. 

201 Gent, 11 september 2019, 3e k. 
202 Corr. West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, 25 juni 2018, 11e k.. Zie Myria, 

Jaarverslag Mensenhandel en mensensmokkel 2019, Slagkracht voor 
slachtoffers, pp. 129-130.

http://www.myria.be
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De rechtbank oordeelde wel dat de redelijke termijn 
overschreden was en daar werd rekening mee gehouden 
tijdens de straftoemeting. De beklaagden werden 
veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf maanden 
en tot een geldboete van 6.000 euro, allebei met uitstel. 

Eén slachtoffer stelde zich burgerlijke partij en kreeg een 
morele schadevergoeding van 5.000 euro en een materiële 
schadevergoeding van 5.900 euro. 

De twee beklaagden stelden beroep in. 

De beklaagden betwistten alleen de tenlasteleggingen ten 
aanzien van het slachtoffer dat zich burgerlijke partij had 
gesteld in het dossier. Volgens de beklaagden waren haar 
verklaringen ongeloofwaardig en was zij nooit aanwezig 
geweest in het restaurant. Haar verklaringen zouden alleen 
maar dienen om haar verblijf in België te regulariseren. 
Het hof aanvaardde dat. Hoewel de verklaringen van het 
slachtoffer gedetailleerd waren, kon er geen enkel objectief 
bewijs gevonden worden in het dossier. Ze werd nooit 
aangetroffen tijdens de controles van inspectiediensten 
en niemand van de andere werknemers herkende haar 
op foto’s. De beklaagden werden vrijgesproken voor de 
tenlasteleggingen die op dit slachtoffer betrekking hadden. 
Voor alle andere tenlasteleggingen was de schuld wel 
bewezen volgens het hof. 

Het hof oordeelde wel dat de redelijke termijn 
overschreden was en dat het dus een straf kon uitspreken 
die lager was dan de wettelijke minimumstraf. Voor beide 
beklaagden herleidde het hof de straf in die zin dat er geen 
hoofdgevangenisstraf meer werd opgelegd. Ze werden 
wel veroordeeld tot geldboetes van respectievelijk 3.000 
euro en 4.500 euro maar voor een deel met uitstel. De 
schadevergoeding voor het slachtoffer dat zich burgerlijke 
partij had gesteld werd ongegrond verklaard aangezien de 
beklaagden waren vrijgesproken voor de tenlasteleggingen 
die op haar betrekking hadden.

2�3�3� | Kleinhandel

Het hof van beroep heeft een beslissing in een dossier 
rond een winkel herzien.

In deze zaak werd een Belgische beklaagde van Pakistaanse 
origine vervolgd voor mensenhandel met verzwarende 
omstandigheden en voor diverse tenlasteleggingen inzake 
sociaal strafrecht. Er werden hem ook feiten van pesterijen 
op het werk en van willekeurige opsluiting tegenover een 
werknemer die hij illegaal in zijn winkel tewerkstelde 
ten laste gelegd. Twee andere beklaagden (de broer en 

de neef van de hoofdbeklaagde) werden vervolgd voor 
opzettelijke slagen en verwondingen tegenover diezelfde 
werknemer en een andere werknemer. Het bedrijf van 
de eerste beklaagde werd als burgerlijk aansprakelijke 
gedagvaard.

In een vonnis van 4 december 2017 had de correctionele 
rechtbank van Charleroi de hoofdbeklaagde in 
eerste aanleg vrijgesproken van de tenlastelegging 
mensenhandel en voor de feiten van pesterijen op het werk 
en willekeurige opsluiting.203 Alleen de tenlasteleggingen 
inzake sociaal strafrecht werden hard gemaakt. 

De rechtbank had ook de twee andere beklaagden 
vrijgesproken voor de tenlastelegging slagen en 
verwondingen.

Het openbaar ministerie tekende beroep aan tegen de 
vrijspraak van de beklaagde voor feiten van mensenhandel, 
pesterijen op het werk en willekeurige opsluiting.

In tegenstelling tot de rechtbank zou het hof van beroep 
van Bergen in een arrest van 11 maart 2020204 de feiten 
van mensenhandel als bewezen beschouwen.

In een gedetailleerde motivering waarin het de 
bestanddelen van de inbreuk opsomde, oordeelde het 
hof dat die op basis van verschillende elementen aanwezig 
waren: 

	■ de uitvoerige verklaringen van de werknemer die stelde 
dat hij bij aankomst in het station van Charleroi door 
de beklaagde werd opgevangen, achterin de winkel 
onderdak kreeg, elke dag vele uren per dag (van 5 uur 
's ochtends tot 's avonds laat) voor hem had gewerkt, 
de winkel niet mocht verlaten tenzij voor het werk en 
met name om te gaan werken in de andere winkel van 
de beklaagde, de beklaagde hem elke nacht opsloot 
in zijn kamer, hij geen arbeidsovereenkomst had en 
nooit werd betaald, behalve af en toe een klein bedrag 
in cash, en dat hij zodra hij klaagde geslagen werd; 

	■ de verklaringen van de getuigen (met name het feit 
dat de werknemer in een met een hangslot afgesloten 
ruimte sliep); 

	■ de vaststellingen van de politiediensten (meer bepaald 
over de inrichting van de werkplek en van het verblijf 
van het slachtoffer) en van de inspecteurs van het 
Toezicht op de Sociale Wetten;

	■ de videobewakingsbeelden van de winkel waaruit 
bleek dat de werknemer dagelijks vele uren aan het 

203 Corr. Henegouwen, afdeling Charleroi, 4 december 2017, 8e k. 
(onuitgegeven).

204 Bergen, 11 maart 2020, 4e k.
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werk was en dat de beklaagde hem tot aan zijn woning 
begeleidde, waarbij de beklaagde hem volgde om het 
hek te sluiten; 

	■ de verklaringen van de beklaagde en van zijn 
familieleden, en ook het onwaarschijnlijke en 
tegenstrijdige karakter van de (wisselende) verklaringen 
van de beklaagde.

Bijgevolg oordeelde de rechtbank dat de beklaagde de 
werknemer wel degelijk had gerekruteerd, gehuisvest 
en gecontroleerd met het oog op tewerkstelling in 
omstandigheden die in strijd waren met de menselijke 
waardigheid — volgens de Belgische normen en 
niet volgens de Pakistaanse cultuur (vele werkuren, 
diverse inbreuken op het Sociaal Strafwetboek, leef- 
en woonomstandigheden van het slachtoffer). In 
tegenstelling tot het vonnis van de rechtbank, wees het 
hof er ook op dat het feit dat het slachtoffer overdag enige 
bewegingsvrijheid kreeg en over een telefoon beschikte 
niets afdeed aan het feit dat de inbreuk was gepleegd.

Het hof hield ook rekening met de verzwarende 
omstandigheden misbruik van de kwetsbare situatie, 
dwang (door de verplichting om op de werkplek te 
verblijven zonder die te kunnen verlaten) en gezag over 
het slachtoffer.

Het hof herzag daarnaast het vonnis met betrekking tot de 
tenlasteleggingen pesterijen op het werk en willekeurige 
opsluiting.

Het hof veroordeelde de beklaagde tot een gevangenisstraf 
van twee jaar (met uitstel) en tot een boete van 6.000 euro, 
en sprak een verbod uit op het uitoefenen van bepaalde 
burgerlijke en politieke rechten.

2�3�4� | Carwash

In twee carwash-dossiers werden veroordelingen voor 
mensenhandel uitgesproken, één in Brussel, één in 
Namen.

De Nederlandstalige correctionele rechtbank van 
Brussel sprak zich in een vonnis van 18 december 
2019205 uit over een zaak van mensenhandel met het 
oog op economische uitbuiting in een carwash. De 
feiten deden zich voor tussen 2010 en 2018. Het ging om 
twee afzonderlijke dossier die werden samengevoegd. 
In het eerste dossier stonden vijf beklaagden — met de 
Belgische, Indische en Pakistaanse nationaliteit — terecht. 

205  Corr. Brussel Nederlandstalig, 18 december 2019, 25e k. (beroep). 

Zij waren allemaal zaakvoerders van de oorspronkelijke 
vennootschap. In de tweede zaak werden de eerste 
twee beklaagden vervolgd alsook een vennootschap als 
burgerrechtelijk aansprakelijke partij. De beklaagden 
werden onder meer vervolgd voor mensenhandel met 
verzwarende omstandigheden, huisjesmelkerij, illegale 
tewerkstelling van buitenlandse werknemers, nalaten 
om een Dimona-aangifte te doen, niet-aangifte van 
verschuldigde bedragen aan de RSZ, niet-betaling van 
wettelijke lonen,… 

Gedurende een langere periode vonden er verschillende 
controles plaats in de carwash. Zo troffen de 
inspectiediensten eind 2017 bij een controle van de 
carwash in een zijruimte van de loods een woonruimte 
aan met een matras, kookplaat en persoonlijke spullen. 
Er werd duidelijk geleefd in deze ruimte. De persoon van 
Pakistaanse nationaliteit die er verbleef verklaarde dat hij 
in de carwash werkte en dat zes dagen per week van 8u ’s 
morgens tot 19u ’s avonds tegen een dagvergoeding van 
40 euro. Er was hem beloofd dat hij door de tewerkstelling 
een verblijfsstatus zou krijgen. Nadien vonden er nog 
verschillende controles plaats waarbij er telkens personen 
werden aangetroffen die illegaal werden tewerkgesteld. 
Op een gegeven moment werd de vennootschap van de 
beklaagden stopgezet. Er werd een nieuwe vennootschap 
opgericht waarmee de werkzaamheden gewoon 
voortgingen. 

De rechtbank oordeelde dat een deel van de feiten die 
gepleegd werden vóór 2011 verjaard waren. Het dossier 
kende twee grote onderzoeksperiodes, in de periode tot 
2011 en in de periode vanaf 2017. Hierdoor konden de 
laatste drie beklaagden, die alleen gelinkt konden worden 
aan de oudere feiten, niet verder worden vervolgd. De 
twee eerste beklaagden en hun nieuwe vennootschap 
daarentegen konden door de eenheid van opzet wel voor 
een aantal oudere feiten worden vervolgd. 

De rechtbank achtte de eerste twee beklaagden schuldig 
aan mensenhandel en aan sommige sociaalrechtelijke 
tenlasteleggingen. Voor andere tenlasteleggingen, 
waaronder ook enkele sociaalrechtelijke, werden ze 
vrijgesproken omdat deze onvoldoende bewezen waren. 
De rechtbank hield er rekening mee dat de toestand 
bleef duren, ondanks de verschillende tussenkomsten 
en controles van de inspectie- en de politiediensten. De 
beklaagden gebruikten telkens nieuwe ondernemingen 
om de carwash voort te zetten met miskenning van de 
meest fundamentele sociaalrechtelijke verplichtingen. 
Volgens de rechtbank was er een groot recidivegevaar. De 
beklaagden werden in het eerste dossier veroordeeld tot 
een gevangenisstraf van achttien maanden, met uitstel, en 
tot een geldboete van 16.000 euro. In het tweede dossier 
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werden ze veroordeeld tot een geldboete van 4.800 euro. 
De rechtbank beval ook de sluiting van de hele carwash 
voor een termijn van drie jaar. De vennootschap werd 
burgerrechtelijk aansprakelijk verklaard voor de betaling 
van de geldboetes en van de gerechtskosten van de 
beklaagden in het tweede dossier. 

De correctionele rechtbank van Namen heeft zich op 
22 januari 2020 over het andere dossier uitgesproken.206

In deze zaak werden vier beklaagden met de Indiase en 
de Belgische nationaliteit (waarvan de eerste twee man en 
vrouw zijn en de vierde een vennootschap) vervolgd voor 
mensenhandel van een Roemeense werknemer en voor 
verschillende tenlasteleggingen inzake sociaal strafrecht. 
De twee eerste beklaagden bevonden zich in staat van 
wettelijke herhaling. De werknemer die slachtoffer was 
had zich burgerlijke partij gesteld.

De feiten hingen samen met of lagen in het verlengde 
van die waarover dezelfde rechtbank zich in het verleden 
al had uitgesproken. De vennootschap beheerde een 
carwash in Andenne onder het gezag van de tweede, 
vrouwelijke beklaagde die er werkend vennoot was. De 
facto was de eerste beklaagde er zaakvoerder, ondanks zijn 
hoedanigheid van stille vennoot waardoor hij in principe 
niet mocht instaan voor het dagelijkse beheer.

De burgerlijke partij werkte voor rekening van de 
vennootschap in de carwash in Andenne, die door de 
sociale inspectie werd gecontroleerd. Op de dag van de 
inspectie was de burgerlijke partij er aan het werk en 
verklaarde die spontaan in een kamer boven het kantoor 
te wonen.

De rechtbank veroordeelde de eerste drie beklaagden voor 
de tenlastelegging mensenhandel en voor inbreuken op 
het sociaal strafrecht. De burgerlijke partij werkte op basis 
van een zelfstandige samenwerkingsovereenkomst, wat 
volgens de rechtbank in strijd was met de elementen uit het 
dossier. De rechtbank was van mening dat er wel degelijk 
sprake was van een mondelinge arbeidsovereenkomst. 
De werknemer werkte meer dan tien uur per dag. De 
rechtbank schatte zijn brutoloon op 1,86 euro per gewerkt 
uur, oftewel 13% van wat hij had moeten krijgen (14,1470 
euro per uur).

De rechtbank achtte de tenlastelegging mensenhandel 
op basis van de volgende elementen bewezen: het 
onfatsoenlijke loon, de huisvesting van de werknemer 
in een duidelijk onbewoonbare kamer en zijn volledige 
afhankelijkheid van de beklaagden. 

206 Corr. Namen, afdeling Namen, 22 januari 2020, 12e k. (beroep).

De rechtbank hield ook rekening met de tenlasteleggingen 
inzake sociaal strafrecht voor de burgerlijke partij en voor 
een andere werknemer.

De rechtbank sprak de vennootschap vrij voor de 
tenlasteleggingen tegen haar, aangezien de eerste twee 
beklaagden de zwaarste fout hadden begaan.

De rechtbank veroordeelde de twee eerste beklaagden tot 
een effectieve gevangenisstraf van twaalf en vier maanden 
en de derde beklaagde tot een gevangenisstraf van zes 
maanden volledig met uitstel en tot een boete van 8.000 
euro.

De drie beklaagden werden veroordeeld tot betaling aan 
de burgerlijke partij van de som van 48.504,65 euro ex 
aequo et bono voor materiële en morele schade.

2�3�5� | Kippenkwekerij

Het hof van beroep van Antwerpen sprak zich in een 
arrest van 13 november 2019207 uit over een vonnis van de 
correctionele rechtbank in Turnhout op 20 december 
2017 over mensenhandel in een kippenkwekerij, dat 
behandeld werd in een eerder jaarverslag208. Een van de 
zeven beklaagden had beroep aangetekend. Myria kwam 
opnieuw tussen als burgerlijke partij.

In deze zaak werden zeven beklaagden veroordeeld 
— onder wie een Belg, vier Bulgaren en twee 
vennootschappen — voor mensenhandel met het oog 
op economische uitbuiting, voor verschillende sociaal- 
en fiscaalrechtelijke inbreuken en voor het verhuren van 
kamers die niet voldeden aan de vereisten. De feiten 
deden zich voor in een kippenkwekerij tussen 2004 en 
2012 waar een veertigtal Bulgaren waren tewerkgesteld. De 
zaakvoerders hadden verschillende constructies opgezet 
waarbij de werknemers werkten als schijnzelfstandigen of 
via een fictieve detachering. Bij de straftoemeting werd er 
door de rechtbank rekening gehouden met het feit dat de 
arbeiders zichzelf niet zagen als slachtoffers omwille van 
hun precaire leefomstandigheden in hun eigen land en 
omwille van de culturele affiniteit die ze ermee hebben. 
De rechtbank stelde bovendien dat er sprake was van een 
beperkte overschrijding van de redelijke termijn.

De beklaagden werden veroordeeld tot hoofd-
gevangenisstraffen tussen achttien maanden en vijf jaar 

207 Antwerpen, 13 november 2019, k. C6.
208 Corr. Antwerpen, afdeling Turnhout, 20 december 2017, TC1 k. Zie Myria, 

Jaarverslag Mensenhandel en mensensmokkel 2018, Minderjarig, in hoogste 
nood, p. 121 en www.myria.be (rechtspraak).

http://www.myria.be
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met (gedeeltelijk) uitstel en tot geldboetes tot 110.000 
euro. 

Het hof van beroep meende dat op basis van het 
strafdossier niet bewezen kon worden dat er sprake 
was van mensenhandel in hoofde van de beklaagde. De 
verschillende werknemers beschouwden zichzelf niet 
als slachtoffers van mensenhandel. Verder oordeelde 
het hof: “Het feit dat er voor de werknemers geen sociale 
bijdragen betaald werden, dat ze een lager loon kregen 
dan het minimumloon in België en dat er verschillende 
sociaalrechtelijke inbreuken waren vastgesteld is op zich 
onvoldoende om te besluiten dat ze het slachtoffer zijn van 
mensenhandel”. Het hof sprak de beklaagde dan ook vrij. 

2�3�6� | Bakkerij

De Franstalige correctionele rechtbank van Brussel 
heeft op 3 februari 2020 een dossier van mensenhandel 
in de bakkerijsector behandeld.209

In dit dossier werden vier Belgische beklaagden, waaronder 
een vennootschap, vervolgd voor mensenhandel met 
verzwarende omstandigheden van een Marokkaanse 
werknemer, die zich burgerlijke partij had gesteld. Ze 
werden ervan beschuldigd hem in hun bakkerij te hebben 
laten werken in omstandigheden die in strijd waren met 
de menselijke waardigheid: loon variërend van 100 tot 
250 euro per maand, huisvesting op de werkplek in 
omstandigheden in strijd met de menselijke waardigheid 
(krappe ruimte met vocht op de muren, opklapbed, 
toilet met lavabo met alleen koud water), prestaties van 
minstens 12.30 uur per dag, zeven dagen op zeven. 

De hoofdbeklaagde en de vennootschap werden ook 
vervolgd voor verschillende tenlasteleggingen inzake 
sociaal strafrecht.

De hoofdbeklaagde is de zaakvoerder van de vennootschap 
die een bakkerijactiviteit uitoefent, terwijl de twee andere 
beklaagden vennoten zijn. 

In twee vestigingen werden verschillende controles 
uitgevoerd, waarvan twee 's nachts. Tijdens een eerste 
controle probeerde een arbeider te ontsnappen via de 
achterdeur maar de politie vond hem uiteindelijk, verstopt 
achter een container. Hij gaf een valse identiteit op en 
identiteitsdocumenten had hij niet. Later zou blijken dat 
het om de werknemer ging die hier het slachtoffer was. 
Tijdens een andere controle werd diezelfde werknemer 

209 Corr. Brussel Franstalig, maandag 3 februari 2020, 69e k. (definitief).

met een gescheurd T-shirt als werkkledij aangetroffen 
terwijl hij aan het werk was. Hij was bovendien ter 
plaatse gehuisvest en hij sliep op een matras op de vloer 
in een lokaal met vochtplekken. Tijdens het verhoor 
door de sociale inspectie verklaarde de man dat hij in 
2002 in België was aangekomen en dat hij tevergeefs een 
regularisatie had aangevraagd. Hij was tewerkgesteld in de 
twee werkplaatsen van de beklaagden en sliep altijd op de 
plek waar hij brood bakte. Hij werkte meer dan twaalf uur 
per dag, kreeg nooit vrij en werd soms 100, 200 of 250 euro 
per maand betaald. Elke avond liet één van de beklaagden 
hem via sms weten hoeveel broden hij moest bakken. 
Hij vertelde dat hij ademhalingsproblemen en allergieën 
had die verband hielden met zijn werkomstandigheden. 
Een buurt- en een telefonieonderzoek bevestigden de 
verklaringen van de werknemer. 

De rechtbank stelde vast dat de beklaagden wel degelijk 
als werkgevers in de zin van het sociaal strafrecht moesten 
worden beschouwd. In een gedetailleerde motivering 
veroordeelde de rechtbank alle beklaagden voor 
mensenhandel en wees hij op verschillende elementen 
waaruit bleek dat de werknemer was tewerkgesteld in 
omstandigheden in strijd met de menselijke waardigheid: 
zwaar werk 's nachts; gebrek aan uitrusting op vlak van 
veiligheid en hygiëne op het werk; werktijden en -ritme 
(zeven dagen op zeven, 's nachts); niet-betaling van het 
loon, wat de werknemer afhankelijk maakte en hem 
dwong onfatsoenlijke huisvestingsomstandigheden voor 
lief te nemen; slechte huisvestingsomstandigheden op de 
werkplek; de onmogelijkheid om een sociaal leven of een 
gezinsleven te hebben; gebrek aan sociale bescherming.

Het hof hield ook rekening met de verzwarende 
omstandigheden gezag over het slachtoffer en misbruik 
van een kwetsbare situatie. Listige kunstgrepen, 
bedreigingen en dwang werden daarentegen niet 
ondersteund door objectieve elementen uit het dossier.

De rechtbank veroordeelde de hoofdbeklaagde en zijn 
vennootschap ook voor de tenlasteleggingen inzake 
sociaal strafrecht.

De hoofdbeklaagde werd veroordeeld tot een 
gevangenisstraf van vijftien maanden met volledig 
uitstel en tot een boete van 6.000 euro, de twee andere 
beklaagden respectievelijk tot een gevangenisstraf van 
een jaar met uitstel en tot een boete van 3.000 euro, en tot 
de opschorting van de uitspraak van de veroordeling. De 
vennootschap werd veroordeeld tot een boete van 36.000 
euro, deels met uitstel.

De vier beklaagden werden veroordeeld tot betaling aan 
de burgerlijke partij van een morele schadevergoeding van 
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4.000 euro. De rechtbank deed nog geen uitspraak voor het 
overige van de vordering, waarbij de burgerlijke partij de 
netto materiële schade die ze eist moest verduidelijken.

2�3�7� | Sorteren van tweedehandskledij

De Franstalige correctionele rechtbank van Brussel 
heeft op 9 maart 2020 een dossier van mensenhandel 
in de sector van het sorteren van tweedehandskledij 
behandeld.210

In dit dossier werd een Belgische beklaagde afkomstig 
uit Syrië en zijn (failliete en gefailleerde) vennootschap 
vervolgd voor mensenhandel van twee Algerijnse 
werknemers die zich burgerlijke partij hadden gesteld. Zij 
werden ervan beschuldigd hen te hebben gerekruteerd om 
te werken in omstandigheden in strijd met de menselijke 
waardigheid (heel laag en onregelmatig betaald loon, 
vele uren zwaar werk, geen beschermingskledij 
tijdens gevaarlijk werk, bedreigende houding van de 
werkgever, bijzonder moeilijke werkomstandigheden 
(hoog werkritme, veel stof dat ademhalingsproblemen 
veroorzaakte, geen of weinig verwarming, mens-
onwaardige huisvestingsomstandigheden). Ze werden 
ook vervolgd voor verschillende tenlasteleggingen inzake 
sociaal strafrecht: niet-betaling van loon voor deze twee 
werknemers; illegale tewerkstelling van buitenlandse 
werknemers zonder verblijfsrecht, het ontbreken van een 
Dimona-aangifte en het niet-aangeven van prestaties bij de 
RSZ voor de twee Algerijnse werknemers en verschillende 
andere Afrikaanse werknemers.

Via zijn vennootschap was de beklaagde ook actief in 
het sorteren van tweedehandskledij, die vervolgens naar 
Afrika werd uitgevoerd. De feiten kwamen aan het licht 
toen een van de twee Algerijnse werknemers door de 
sociale inspectie werd verhoord, na contact te hebben 
gehad met een gespecialiseerd opvangcentrum. Daarbij 
gaf hij uitleg over zijn reisroute vanuit Algerije en over zijn 
werkomstandigheden bij de beklaagden (zeven dagen op 
zeven, gemiddeld één vrije dag per maand, proefperiode, 
onregelmatige betaling, doodsbedreigingen). Ook 
de andere Algerijnse werknemer zou door de sociale 
inspectie worden verhoord na overleg met datzelfde 
gespecialiseerde opvangcentrum. De sociale inspectie is 
vervolgens naar de loods gegaan waar het bedrijf actief was. 
Behalve dat de schuur op slot was, trof ze er verschillende 
werknemers zonder verblijfs- en werkvergunning aan 
en stelde ze een gebrek aan ventilatie, een geur van 
schimmel en vocht, en een enorme stofontwikkeling door 

210 Corr. Brussel Franstalig, 9 maart 2020, 69e k. (beroep).

het manipuleren van de kledij vast. Ook de beklaagde 
zou worden verhoord. Hij gaf uitleg bij de werking van 
zijn bedrijf: aankoop van tweedehandskledij in grote 
hoeveelheden, het sorteren ervan in het magazijn, het 
doorverkopen van de beste stukken in zijn winkel of in 
andere winkels voor tweedehandskledij, het exporteren 
van de rest naar Afrika. 

De rechtbank stelde het verval van de strafvordering 
voor de vennootschap van de beklaagde vast, waarvan 
het faillissement was afgesloten. De beklaagde voerde 
verschillende procedurele argumenten aan: het feit dat hij 
zonder advocaat was gehoord (hoewel hij de gelegenheid 
had om met een advocaat te overleggen), de schending van 
het recht op een eerlijk proces en de overschrijding van de 
redelijke termijn. De rechtbank verwierp die argumenten. 
Wat de schending van het recht op een eerlijk proces 
betrof, benadrukte de rechtbank dat er niets verdachts is 
aan het feit dat de werknemers in hun procedure werden 
bijgestaan door een gespecialiseerd opvangcentrum. 
Het is immers net de bij koninklijk besluit vastgestelde 
wettelijke opdracht van die vzw om slachtoffers van 
mensenhandel op te vangen en te begeleiden.

De rechtbank heeft de beklaagde vrijgesproken van de 
tenlastelegging mensenhandel, aangezien het op basis van 
het onderzoek niet mogelijk was om de verklaringen van de 
klagers voldoende te objectiveren. De sociaal inspecteurs 
konden hun werk- en/of woonomstandigheden niet 
met eigen ogen vaststellen; er werden geen getuigen 
gehoord; het openen van bepaalde lokalen werd niet 
gecontroleerd aan de hand van de sleutels in het bezit 
van een van de twee klagers; op basis van de moeilijke 
werkomstandigheden die tijdens de inspectie werden 
vastgesteld kon niet worden afgeleid dat de klagers eerder 
in die omstandigheden hadden gewerkt.

Aangezien de tewerkstelling van de twee Algerijnse 
werknemers die zich burgerlijke partij hadden gesteld 
onvoldoende was bewezen, werd de beklaagde ook 
vrijgesproken van de hen betreffende tenlasteleggingen 
inzake sociaal strafrecht. De rechtbank hield wel rekening 
met deze tenlasteleggingen voor de werknemers die de 
sociale inspectie bij de controle had aangetroffen terwijl 
ze aan het werk waren.

De beklaagde werd veroordeeld tot een boete van 67.200 
euro, deels met uitstel, en tot een verbod van drie jaar om 
een dergelijke beroepsactiviteit uit te oefenen.

De rechtbank verklaarde zich onbevoegd om kennis te 
nemen van de vorderingen van de burgerlijke partijen, 
gezien de vrijspraak van de beklaagde voor de hen 
betreffende tenlasteleggingen.
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2�3�8� | Huishoudelijk werk

Het hof van beroep van Brussel heeft een zaak van 
mensenhandel in de sector van het huishoudelijk werk, 
die in een vorig verslag aan bod is gekomen, opnieuw 
berecht.211 

De beklaagde, een Congolese vrouw, werd vervolgd voor 
mensenhandel met het oog op economische uitbuiting 
en voor verschillende tenlasteleggingen inzake sociaal 
strafrecht tegenover een Congolees meisje dat op het 
moment van de feiten minderjarig (twaalf jaar bij het 
begin van de feiten) was, dat bij haar inwoonde en dat ze 
zou hebben uitgebuit. Ze werd eveneens vervolgd voor 
feiten van geweld op het werk, illegale tewerkstelling van 
een kind en vrijwillige slagen en verwondingen

In een beslissing van 24 november 2017 in eerste aanleg 
had de correctionele rechtbank van Brussel haar 
vrijgesproken voor de tenlasteleggingen mensenhandel en 
geweld op het werk.212 De rechtbank hield alleen rekening 
met de tenlasteleggingen inzake sociaal strafrecht, illegale 
tewerkstelling van een kind en vrijwillige slagen en 
verwondingen. 

Het openbaar ministerie en de burgerlijke partij tekenden 
beroep aan. De beklaagde gaf verstek. Aangezien ze geen 
beroep had aangetekend en het openbaar ministerie zijn 
beroep beperkte tot de in eerste aanleg uitgesproken 
vrijspraken, verklaarde het hof van beroep van Brussel 
in een arrest van 2 december 2019 de tenlasteleggingen 
inzake sociaal strafrecht, illegale tewerkstelling van een 
kind en opzettelijke slagen en verwondingen definitief 
als bewezen.213 

In tegenstelling tot de rechtbank verklaarde het hof dat 
ook de tenlastelegging mensenhandel, met alle genoemde 
verzwarende omstandigheden, en de tenlastelegging 
geweld op het werk waren bewezen.

Wat de mensenhandel betrof, was het materiële en morele 
element van het misdrijf volgens het hof aangetoond. In 
tegenstelling tot de rechtbank oordeelde het hof dat er geen 
twijfel over bestond dat het minderjarige meisje tijdens 
haar langdurige verblijf bij de beklaagde gedwongen 
werd om zware huishoudelijke arbeid te verrichten 
en voor de kinderen te zorgen in omstandigheden die 
in strijd waren met de menselijke waardigheid. In dat 
verband wees het hof op het volgende: ze was verplicht 

211  Myria, Jaarverslag Mensenhandel en mensensmokkel 2018, Minderjarig, 
in hoogste nood, pp. 126-127.

212 Corr. Brussel Franstalig, 24 november 2017, 59e k. (beschikbaar op: www.
myria.be).

213 Brussel Franstalig, 2 december 2019, 11e k. (bij verstek).

om steeds 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.

Het hof verhoogde de in eerste aanleg opgelegde 
straf tot twee jaar gevangenisstraf zonder uitstel. Ook 
het burgerrechtelijke vonnis werd herzien: het hof 
veroordeelde de beklaagde tot betaling aan het slachtoffer 
van 100.577,60 euro materiële schade (wat overeenkomt 
met de schade als gevolg van niet-betaling van het loon 
en van het verlies van twee schooljaren) en 5.000 euro 
morele schade.

In een andere zaak, waarover de correctionele rechtbank 
van Waals-Brabant zich op 2 april 2019214 heeft 
uitgesproken, werden twee beklaagden — een Belgisch-
Chinees koppel — vervolgd voor mensenhandel en voor 
verschillende tenlasteleggingen inzake sociaal strafrecht 
tegenover een Chinese werkneemster die hier illegaal 
verbleef en voor hun kinderen zorgde. Ze werden er ook 
van beticht een arbeidsongeval waarvan de werkneemster 
het slachtoffer was niet te hebben aangegeven. Een van 
de beklaagden en zijn vennootschap werden eveneens 
vervolgd voor de tenlasteleggingen valsheid in geschrifte 
en inzake sociaal strafrecht tegenover andere werknemers 
die in het door hen uitgebate restaurant werkten.

De rechtbank hield rekening met de tenlasteleggingen 
inzake sociaal strafrecht. Uit het onderzoek bleek dat de 
werkneemster bijna vier jaar ten dienste van het koppel 
had gestaan, waarbij ze hoofdzakelijk voor hun twee 
kinderen moest zorgen. Ze werkte steeds in het zwart. 
In januari 2017 werd ze aangereden door een auto 
toen ze op weg was naar de school om er de kinderen 
op te halen. Zij liep daarbij verschillende letsels op, 
waardoor ze een aantal dagen werd gehospitaliseerd. Een 
arbeidsongevallenverzekering hadden de beklaagden 
niet afgesloten. Ze gaven het arbeidsongeval waarvan de 
werkneemster het slachtoffer was ook nooit aan. Op de 
dag van het ongeval maakten de beklaagden een einde 
aan de arbeidsrelatie en waren ze op zoek gegaan naar 
een nieuwe oppas. 

De rechtbank veroordeelde hen eveneens voor de 
tenlastelegging niet-betaling van het loon. Dat bedroeg 
1.200 per maand, waarvan de beklaagden een deel 
inhielden als waarborg om hen in te dekken voor het 
geval de werkneemster onverwacht zou vertrekken. Haar 
nettoloon bedroeg de facto dan ook niet meer dan 600 à 
700 euro per maand. Een deel van deze inhoudingen op 

214 Corr. Waals-Brabant, 2 april 2019, 6e k. (definitief).
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haar loon gaven de beklaagden wel terug. Het gemiddelde 
bedrag van 1.100 euro per maand was evenwel lager dan 
de geldende barema's. 

Wat de tenlastelegging mensenhandel betrof, gunde de 
rechtbank de beklaagden het voordeel van de twijfel en 
sprak hen daarvoor vrij. Een aantal elementen wees op 
economische uitbuiting: het loon dat de werkneemster 
ontving was onvoldoende in verhouding tot het aantal 
gepresteerde uren, zelfs rekening houdend met de 
voordelen in natura en de kost en inwoon die ze kreeg; 
er was geen sociale zekerheidsdekking. Toch oordeelde 
de rechtbank dat deze elementen niet volstonden om te 
concluderen dat de werkneemster aan het werk was gezet 
in omstandigheden die in strijd waren met de menselijke 
waardigheid. Zo wees de rechtbank op de aard van het 
werk dat niet vernederend was, het samen eten en delen 
van sanitaire voorzieningen met de familie, het feit dat 
de werkneemster haar paspoort behield en vrij was om 
te gaan en staan waar ze wou, dat ze geld aan de kant had 
kunnen zetten,… 

De rechtbank weerhield daarnaast de tenlasteleggingen 
inzake sociaal strafrecht en valsheid in geschrifte voor de 
tewerkstelling van werknemers in het restaurant van één 
van de beklaagden en van zijn vennootschap.

De rechtbank veroordeelde de beklaagden tot boetes van 
respectievelijk 12.000 euro en 4.800 euro, deels met uitstel. 
Ook de vennootschap werd veroordeeld tot een boete van 
24.000 euro met uitstel.

De rechtbank veroordeelde de beide beklaagden tot 
betaling aan de werkneemster van de som van 17.140,72 
euro voor niet-betaling van het loon.

2�3�9� | Voetbal

Brusselse rechtbanken hebben twee uitspraken gedaan 
in de voetballerij, waarvan één in beroep.

In de eerste zaak sprak het hof van beroep van Brussel 
op 8 mei 2019215 een arrest uit.

In dit dossier werden meerdere Belgische beklaagden 
vervolgd voor verschillende tenlasteleggingen en twee 
daarvan (een was voorzitter van een Brusselse voetbalclub) 
voor mensensmokkel en mensenhandel. Samen met de 
andere beklaagden werden die laatsten ook vervolgd voor 
tal van tenlasteleggingen inzake valsheid in geschrifte en 

215 Brussel (Franstalig), 8 mei 2019, 11e k.

gebruik van valse stukken. Een andere beklaagde, een 
gemeenteambtenaar, werd vervolgd voor hulp bij illegaal 
verblijf en voor het opstellen van bedrieglijk bewijzen van 
inschrijving in het vreemdelingenregister (BIVR).

De twee hoofdbeklaagden werden ervan beschuldigd 
misbruik te hebben gemaakt van de situatie van jonge 
Afrikaanse voetballers die hier onwettig verbleven. 
Ze zouden ook bewijzen van inschrijving in het 
vreemdelingenregister hebben nagemaakt om ze aan te 
sluiten bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB).

In eerste aanleg had de Franstalige correctionele 
rechtbank van Brussel in een vonnis van 7 
april 2014216 tegenover hen de tenlasteleggingen 
mensensmokkel, mensenhandel en ook valsheid in 
geschrifte bewezen geacht.  Wat de mensenhandel betrof, 
achtte de rechtbank dat de beklaagden deze voetballers 
hadden tewerkgesteld in omstandigheden in strijd met 
de menselijke waardigheid, in die mate zelfs dat ze de 
voetballers menselijk en financieel compleet aan hun lot 
overlieten in het ziekenhuis toen ze geblesseerd waren, 
terwijl die ervan uitgingen dat alle zorgverlening gedekt 
was. Bovendien behandelden ze hen op een arrogante 
manier.

De gemeenteambtenaar werd ook veroordeeld voor de 
meeste tenlasteleggingen tegen hem. 

Aangezien de redelijke termijn was verstreken, werd 
tegenover bepaalde beklaagden een eenvoudige 
schuldigverklaring uitgesproken en tegenover andere een 
opschorting van de uitspraak van veroordeling.

De gemeenteambtenaar tekende beroep aan tegen de 
strafrechtelijke en burgerrechtelijke bepalingen van het 
vonnis. Ook het openbaar ministerie deed dat tegen deze 
beklaagde. 

Twee voetballers die zich burgerlijke partij hadden gesteld 
tekenden eveneens beroep aan tegen de burgerrechtelijke 
bepalingen van het vonnis. De rechtbank kende hun elk 
500 euro schadeloosstelling toe voor de morele schade. 
De rechtbank verwierp evenwel de vordering voor een 
materiële schadevergoeding omdat het ontvangen van 
een loon uit zwartwerk een onrechtmatig voordeel is 
waarvan het verlies geen aanleiding kan geven tot een 
schadeloosstelling.

216 Corr. Brussel Franstalig, 7 april 2014, 61e k. Zie Myria, Jaarverslag 
Mensenhandel en mensensmokkel 2015, Schakels verbinden, p. 123 en 
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In beroep zijn de voetballers die burgerlijke partij waren 
niet verschenen.

Het hof stelde vast dat de strafvordering tegenover 
de gemeenteambtenaar verjaard was. Voor de 
burgerrechtelijke bepalingen bevestigde het hof het 
vonnis in eerste aanleg.

In de andere zaak die de Franstalige correctionele 
rechtbank van Brussel op 4 november 2019217 heeft 
behandeld, werden twee Belgen — de ex-voorzitster 
en de voormalige vicevoorzitter van een voetbalclub 
— vervolgd voor mensenhandel met verzwarende 
omstandigheden van een Nigeriaanse voetballer en voor 
valsheid in geschrifte en het gebruik van valse stukken. 
Zij werden ervan beschuldigd deze voetballer te hebben 
gerekruteerd, gehuisvest en opgevangen om hem aan 
het werk te zetten in omstandigheden in strijd met de 
menselijke waardigheid (onvoldoende loon, verbroken 
beloftes en inhouden van zijn paspoort). Zij zouden ook 
een loonfiche hebben vervalst om de indruk te wekken 
dat de voetballer werd betaald volgens de overeenkomst 
die met de voetbalclub was gesloten. Samen met de vzw 
die de voetbalclub beheert, werden ze eveneens vervolgd 
voor verschillende tenlasteleggingen inzake sociaal 
strafrecht die op deze voetballer betrekking hadden 
(geen onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, geen 
arbeidsongevallenverzekering, geen driemaandelijkse 
aangifte bij de RSZ, niet-betaling van het loon). 

In 2014 vatte de voetbalclub, waarvan de spelers tot dan 
toe uitsluitend amateurs waren, het plan op om één of 
meerdere professionele spelers te rekruteren. Zo wierf 
de club een jonge Nigeriaanse speler aan die eerder bij 
andere clubs actief was geweest. De speler verbleef hier 
evenwel illegaal. Hij woonde bij de beklaagden thuis en 
kreeg wat zakgeld. In mei 2014 tekende hij bij de club 
zijn eerste contract als betaald voetballer. Het ging om 
een overeenkomst voor meerdere seizoenen, voor een 
brutosalaris van 4.000 euro. Hij ging terug naar Nigeria om 
er zijn administratieve situatie in België te regulariseren, 
waarna hij in november 2014 volledig legaal terugkeerde. 
Er zou dan een nieuwe overeenkomst met de club zijn 
getekend, voor een salaris van 7.000 euro bruto per maand, 
met een woning van de club. Hij hervatte de trainingen 
en de wedstrijden tussen november 2014 en januari 
2015. Hij kreeg evenwel nooit de woning van de club en 
van zijn loon ontving hij maar een klein deel, waarbij de 
loonfiches door de beklaagden zouden zijn vervalst. Zo 
zou hij twee keer 700 euro hebben ontvangen. Bovendien 
was hij niet aangegeven bij de RSZ, werkte hij zonder 
sociale bescherming en was hij volledig afhankelijk van 

217 Corr. Brussel Franstalig, 4 november 2019, 69e k. (beroep).

de beklaagden, die hem zijn paspoort hadden afgenomen. 
In januari 2015 zetten de beklaagden hem op straat.

De rechtbank veroordeelde de beklaagden voor alle 
tenlasteleggingen en stelde dat de tenlastelegging 
mensenhandel was bewezen. Hoewel hij in comfortabele 
omstandigheden was gehuisvest, oordeelde de rechtbank 
dat bij andere criteria sprake was van omstandigheden 
in strijd met de menselijke waardigheid: het ontbreken 
van een sociaal statuut, het niet-betalen van het 
overeengekomen loon (in casu enkele bedragen die 
hij had ontvangen die veel lager waren dan het loon 
waarop hij recht had, waardoor hij afhankelijk was van 
de beklaagden), het achterhouden van het paspoort. Zo 
bespaarden de beklaagden op de loonkosten voor de 
speler, terwijl ze hoopten dat de waardevolle speler de 
club zou doen klimmen in de stand.

De rechtbank hield ook rekening met verschillende 
verzwarende omstandigheden (gezag over het slachtoffer, 
misbruik van de kwetsbare positie, dwang (door het 
achterhouden van het paspoort van de speler)).

De rechtbank veroordeelde de twee beklaagden tot een 
gevangenisstraf van vijftien maanden met uitstel en tot 
een boete van 4.800 euro. Ook de vzw werd bij verstek 
veroordeeld tot een boete van 18.000 euro voor inbreuken 
op het sociaal strafrecht.

De rechtbank veroordeelde de twee beklaagden tot 
betaling aan de voetballer van 2.500 euro als morele 
schadevergoeding voor de tenlastelegging mensenhandel; 
en de twee beklaagden en de vzw tot betaling van één 
euro provisioneel voor het loonverlies en 1.500 euro als 
morele schadevergoeding voor het niet-naleven van de 
sociale wetgeving.

2�3�10� | Andere sectoren

Enkele uitspraken vielen in atypische sectoren zoals de 
houthakkerij, de krantenbedeling en binnen een religieuze 
congregatie.

a) Houthakkerij

De correctionele rechtbank van Namen heeft op 26 
juni 2019 een zaak van mensenhandel behandeld in de 
houthakkerijsector.218

218 Corr. Namen, afdeling Namen, woensdag 26 juni 2019, 12e k. (definitief).
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Een Belgische beklaagde en een vennootschap werden 
vervolgd voor mensenhandel en mensensmokkel met 
verzwarende omstandigheden van een Burkinese 
werknemer die zich burgerlijke partij had gesteld. Ze 
werden ook vervolgd voor verschillende tenlasteleggingen 
inzake sociaal strafrecht tegenover deze werknemer en 
ook tegenover Roemeense werknemers.

De beklaagde kocht op veilingen loten brandhout op stam, 
waarbij hij het kappen in eerste instantie uitbesteedde. 
De verzaging van de stammen en de levering van de 
houtblokken gebeurden onder zijn gezag. Het loon van 
zijn arbeiders —die in het zwart werkten — betaalde 
hij cash en zijn omzet ‘in het zwart’ boekte hij met de 
doorverkoop van het hout aan onder anderen pizzeria-
uitbaters, die hem contant betaalden.

De beklaagde had de Burkinese werknemer in de buurt 
van het Klein Kasteeltje gerekruteerd en deze laatste 
moest voor de beklaagde brandhout gaan hakken in het 
Zoniënwoud.

De beklaagde had ook Roemeense werknemers 
gerekruteerd, dit keer ietwat in het geheim in de buurt 
van een Brussels metrostation. Ook zij werkten onder zijn 
gezag, tegen een in cash uitbetaald loon.

De rechtbank achtte de tenlastelegging mensensmokkel 
bewezen omdat de beklaagde door de rekrutering van 
de Burkinese werknemer bijdroeg aan zijn illegaal 
verblijf op het grondgebied. De beklaagde profiteerde 
van de kwetsbare positie van de werknemer om er een 
vermogensvoordeel uit te halen, door het loon en de 
daaraan verbonden lasten niet te betalen en op die manier 
geld uit te sparen. Bijgevolg achtte de rechtbank ook de 
tenlasteleggingen inzake sociaal strafrecht met betrekking 
tot deze werknemer bewezen.

Hij hield ook rekening met de beperkte tenlasteleggingen 
inzake sociaal strafrecht met betrekking tot de Roemeense 
werknemers.

De rechtbank sprak de beklaagde evenwel vrij voor 
de tenlastelegging mensenhandel, omdat deze niet 
voldoende was aangetoond. Hij wees er onder meer 
op dat het bij de getuigenissen van personen die in het 
Zoniënwoud werkten niet altijd om directe getuigenissen 
ging en dat die soms tegenstrijdig waren, met name wat 
de werktijden van de Burkinese werknemer betrof.

De rechtbank sprak de vennootschap vrij van alle 
tenlasteleggingen, omdat de beklaagde de enige 
natuurlijke persoon binnen de rechtspersoon was aan 
wie de strafbare feiten moesten worden toegeschreven.

De beklaagde werd veroordeeld tot een gevangenisstraf 
van zes maanden (met volledig uitstel) en tot een boete 
van 6.000 euro (deels met uitstel). De beklaagde werd 
ook veroordeeld tot de betaling van een materiële 
schadevergoeding aan de burgerlijke partij van 9.750 
euro en van een morele schadevergoeding van 3.000 euro.

b) Krantenbedeling

De correctionele rechtbank van Gent sprak zich uit over 
een zaak van mensenhandel met het oog op economische 
uitbuiting in het kader van krantenbedeling in een 
vonnis van 15 januari 2020.219 In deze zaak werd een 
Belgische beklaagde van Slovaakse origine vervolgd voor 
mensenhandel en geen of geen correcte Dimona-aangifte. 

De zaak kwam aan het licht nadat een ouder koppel het 
Slovaakse slachtoffer al bedelend had aangetroffen en hem 
naar een opvangcentrum voor daklozen had gebracht. 
Payoke contacteerde de sociale inspectie met de vraag 
een onderzoek te starten naar mensenhandel met het 
oog op economische uituiting. 

Uit het onderzoek bleek dat het slachtoffer in 2015 werd 
gerekruteerd in Slovakije door de beklaagde. Hij was op 
dat moment dakloos. Zodra hij in België aangekomen was, 
werd het slachtoffer als (schijn)zelfstandige ingeschreven, 
zonder dat hij daarvan op de hoogte was. De beklaagde 
nam zijn Slovaakse identiteitskaart af en ze vroegen samen 
een verblijfskaart aan bij de gemeente, die de beklaagde 
bijhield. Het slachtoffer werd in contact gebracht met een 
distributiemaatschappij voor wie de beklaagde en hijzelf 
folders en brieven moesten ronddelen in verschillende 
regio’s rond Gent. Aanvankelijk werd het geld voor de 
gepresteerde uren op de rekening van de beklaagde 
gestort. Pas in juni 2016 werd een bankrekening geopend 
op naam van het slachtoffer. De beklaagde hield daarvan 
evenwel de bankkaart en de pincode bij. Het slachtoffer 
werd bijzonder slecht betaald. Sommige maanden kreeg 
hij niets, andere maanden tussen 20 en 500 euro. Hij klopte 
hiervoor zeer veel uren; van 5u of 6u ’s ochtends tot 15u 
deelde hij brochures rond, na deze uren moest hij soms 
nog tot 22u folders plooien. 

Het slachtoffer woonde in bij de beklaagde en diens gezin. 
Toen hij op een bepaald moment ziek was en een tapijt 
bevuilde, werd hij uit het huis gezet en moest hij in de 
garage slapen. Het slachtoffer kocht zelf een matras om 
op de grond te slapen. Er was geen elektriciteit of water. 
Zijn behoefte moest hij in een plastic zak doen. Water kon 
hij bij een andere Slovaakse familie halen. De beklaagde 
bracht hem af en toe eten. Na enkele weken mocht hij 

219  Corr. Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, 15 januari 2020, k. G29 (definitief).
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opnieuw bij het gezin slapen. Hij werd wel regelmatig 
opgesloten in de garage. Bovendien waren de beklaagde 
en het gezin vaak fysiek agressief tegen het slachtoffer. 
Het slachtoffer was geregeld ziek maar had geen geld om 
naar de dokter te gaan. Toen hij ergens eind 2016 opnieuw 
ziek werd tijdens de werkuren, sloot de beklaagde hem 
wederom op in de garage. Het slachtoffer kon die nacht 
ontsnappen en doolde drie weken rond op straat. Daar 
werd hij aangetroffen door het koppel dat hem naar een 
opvangcentrum voor daklozen bracht. Na enkele weken 
kwam de beklaagde erachter dat het slachtoffer zich in dat 
centrum bevond en nam hij het slachtoffer onder druk 
mee naar de gemeente. Daar moest hij zijn verblijfskaart 
inleveren, waarna de beklaagde hem meenam naar het 
busstation en hem een buskaartje kocht om terug te keren 
naar Slovakije. 

Er werd een bankonderzoek gevoerd en er gebeurden 
observaties en een buurtonderzoek. Er werd een 
onderzoek gevoerd door de diensten van de RSZ. 

Er werd een arts als deskundige aangesteld door de 
arbeidsauditeur. Deze verklaarde dat het slachtoffer een 
moeilijke jeugd had gehad, aan een depressie leed en 
zwakbegaafd was. Hierdoor bleek hij heel beïnvloedbaar 
en kwetsbaar. 

Het slachtoffer stelde zich burgerlijke partij. 

De rechtbank achtte de beklaagde op basis van 
verschillende elementen uit het strafdossier schuldig aan 
mensenhandel met de verzwarende omstandigheid dat 
hij misbruik had gemaakt van de kwetsbare situatie van 
het slachtoffer. 

De beklaagde werd veroordeeld tot een gevangenisstraf 
van achttien maanden, met uitstel, en tot een geldboete 
van 12.000 euro. Het slachtoffer kreeg een materiële 
schadevergoeding van 20.000 euro en een morele 
schadevergoeding van 3.000 euro.

c) Religieuze congregatie

De correctionele rechtbank van Gent heeft op 26 juni 
2019220 een omvangrijk dossier behandeld met feiten 
die zich binnen een religieuze congregatie voordeden. 
In dat dossier werden de Gentse paters augustijnen 
en hun overste evenals de vzw die instond voor de 
organisatie van evenementen in het klooster vervolgd 
wegens verschillende tenlasteleggingen inzake sociaal 
strafrecht (tewerkstelling van vreemdelingen zonder 
verblijfsrecht of arbeidskaart, geen onmiddellijke aangifte 

220 Corr. Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, 26 juni 2019, k. G29 (beroep).

van tewerkstelling), mensenhandel, hulp bij illegale 
immigratie en valsheid in geschrifte. De paters augustijnen 
en hun overste werden ook vervolgd omdat ze de RSZ 
een onjuiste of onvolledige aangifte hadden bezorgd van 
het bedrag van de voor twee werknemers verschuldigde 
bijdragen.

Volgens het arbeidsauditoraat rekruteerde de overste van 
de augustijnen in Afrika jonge seminaristen, aan wie hij 
een officiële functie binnen de katholieke kerk (opleiding 
tot priesterschap) beloofde, terwijl het in werkelijkheid 
ging om het rekruteren van goedkope arbeidskrachten 
voor de commerciële activiteiten van het klooster. De 
jonge seminaristen kwamen voornamelijk uit Benin, 
Togo en Ivoorkust. De tenlastelegging mensenhandel had 
betrekking op dertien personen onder hen, die zich ook 
burgerlijke partij hadden gesteld.

De beklaagden zouden eveneens valse uitnodigingen, 
attesten en verbintenissen tot tenlasteneming 
hebben opgesteld en gebruikt voor het verkrijgen van 
verblijfsvergunningen voor deze jonge Afrikaanse 
seminaristen, met vermelding van een valse hoedanigheid 
als monnik en van een voorafgaande opleiding als monnik 
in het land van herkomst.

Het dossier werd opgestart na een klacht van een jonge 
Beninse postulant, die de paters augustijnen ervan 
beschuldigde hem te hebben laten werken zonder ook 
maar enigszins rekening te hebben gehouden met de 
sociale verplichtingen. Na deze getuigenis zouden nog 
verschillende andere personen worden verhoord. Uit 
deze getuigenissen bleek dat de overste het vliegticket 
en het visum betaalde, dat de seminaristen een 
eenpersoonskamer in het klooster hadden, dat ze eerst 
Nederlands moesten leren, dat ze toestemming moesten 
vragen om het klooster te verlaten, dat ze niet werden 
betaald voor hun werk. Ze kregen 30 euro zakgeld en 300 
à 400 euro om kledij te kopen.

Er werden huiszoekingen uitgevoerd, onder meer in het 
klooster.

De overste werd ook verhoord en verklaarde dat de 
vzw was opgericht om de rentabiliteit van het klooster 
te optimaliseren, door de gelijkvloerse verdieping te 
exploiteren voor feesten, congressen,…

In een lange en gedetailleerde motivering sprak de 
rechtbank de beklaagden vrij voor de tenlastelegging 
mensenhandel, hulp bij illegale immigratie, valsheid in 
geschrifte en de meeste tenlasteleggingen inzake sociaal 
strafrecht.



96 Deel 2  |  Evolutie van het fenomeen en strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel 96

Voor de inbreuken inzake sociaal strafrecht stelde 
de rechtbank vast dat de buitenlandse postulanten 
effectief diensten hadden geleverd in het klooster van 
de paters augustijnen in Gent (onderhoud van het 
klooster en de tuin, voorbereiding van de vieringen, 
hulp aan en verzorging van de oudere broeders) maar 
dat deze activiteiten deel uitmaakten van het leven in een 
geloofsgemeenschap en van het normale engagement van 
postulanten voor het klooster. De rechtbank stelde ook vast 
dat in de kloostergebouwen verschillende commerciële 
evenementen voor derden werden georganiseerd die niet 
in de pastorale praktijk pasten, vandaar dat een specifieke 
vzw was opgericht. De postulanten stonden vooral in 
voor het leegmaken en het opruimen van de zalen, het 
meewerken aan de Gentse Feesten, soms het bewaken 
van de ingang of het serveren van het bier van de abdij. 
De rechtbank achtte het niet bewezen dat de postulanten 
tijdens deze evenementen meer taken verrichtten dan de 
paters augustijnen binnen de gemeenschap, en evenmin 
dat zij deze diensten onder het gezag van de paters of de 
vzw hadden geleverd.

Wat de mensenhandel betrof, stelde de rechtbank vast dat 
de kandidaat-postulanten (en hun families) goed op de 
hoogte waren van het feit dat ze deel zouden uitmaken 
van een religieuze gemeenschap waar alle inkomsten naar 
de kloostergemeenschap zouden gaan en dat ze volgens 
de regels van die gemeenschap zouden moeten leven. Ze 
kregen wel degelijk de beloofde opleiding en de prestaties 
die ze in het klooster leverden vielen binnen het normale 
kader van het kloosterleven. Bovendien betaalden de 
paters augustijnen alle verblijfskosten (reis, visum, verblijf 
zelf en maaltijden) en hun vorming. Maandelijks kregen 
ze zakgeld en ook wat geld om kledij te kopen. Mits ze 
daarvoor de toestemming kregen, mochten ze ook naar 
buiten. Ze mochten het klooster ook definitief verlaten en 
de monniken zorgden ervoor dat ze konden terugkeren 
naar hun land van herkomst, op kosten van de paters 
augustijnen.

Wat de tenlastelegging hulp bij illegale immigratie betrof, 
oordeelde de rechtbank dat uit het strafdossier niet bleek 
dat de beklaagden bewust niet-EU-burgers hadden 
geholpen om België binnen te komen of er te verblijven 
in strijd met de wetgeving.

De rechtbank weerhield maar enkele tenlasteleggingen 
inzake sociaal strafrecht voor vrijwilligers van wie de 
prestaties verder gingen dan louter vrijwilligerswerk, 
evenals voor het niet-aangeven van (in het zwart betaalde) 
overuren van twee werknemers.

De rechtbank veroordeelde de overste van de augustijnen 
tot een boete van 10.800 euro, deels met uitstel, en de 

vzw Paters Augustijnen en de vzw die de evenementen 
organiseerde tot een boete van 36.000 euro, ook deels 
met uitstel.

Gelet op de vrijspraken verklaarde de rechtbank zich 
onbevoegd om zich uit te spreken over de vorderingen 
van de burgerlijke partijen.

2.4. | Uitbuiting van bedelarij

De Franstalige correctionele rechtbank van Brussel 
heeft op 6 november 2019 een dossier van mensenhandel 
met het oog op de uitbuiting van bedelarij behandeld.221

Een jonge Roemeense werd vervolgd voor mensenhandel 
met het oog op de uitbuiting van bedelarij, voor het 
aanwerven met het oog op en de uitbuiting van bedelarij 
en voor opzettelijke slagen aan haar minderjarige neef. Al 
deze tenlasteleggingen gingen gepaard met verzwarende 
omstandigheden.

De beklaagde verscheen niet en haar neef stelde zich via 
zijn voogd burgerlijke partij. Ook het opvangcentrum dat 
de minderjarige had opgevangen stelde zich burgerlijke 
partij.

Het dossier werd opgestart toen een jongen, de 
bewuste minderjarige die toen twaalf jaar oud was, zich 
blootsvoets en in een vuile training aan het onthaal van 
het commissariaat aanbod, met in zijn hand een briefje 
met daarop een boodschap in het Engels dat hij een tolk 
nodig had en dat hij problemen had met zijn oom. Via een 
Roemeense tolk legde hij uit dat zijn nicht, de beklaagde, 
zijn moeder had voorgesteld om hem drie weken mee te 
nemen op vakantie naar België. Ze waren met een autocar 
hierheen gekomen. Vervolgens werd hij gedwongen om 
's ochtends, 's middags, 's avonds en tijdens het weekend 
zelfs 's nachts verschillende uren te bedelen in de buurt 
van een casino en een bioscoop. Hij verduidelijkte dat het 
de vriend van zijn nicht was die hem dwong om te bedelen 
en dat hij geslagen werd als hij weigerde. Hij verklaarde dat 
hij al enkele weken op straat leefde en dat hij op de grond 
in de ingang van een winkel verbleef. Hij verklaarde dat de 
nicht zijn paspoort, zijn geboorteakte en een verklaring 
van zijn moeder waarin ze hem toestemming gaf om 
Roemenië te verlaten steeds bij zich hield.

221 Corr. Brussel Franstalig, 6 november 2019, 47e k. (bij verstek).
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Na verhoor nam de politie het kind met de wagen 
mee, om hem de plaatsen aan te laten duiden waar hij 
verbleef en om zijn nicht te identificeren. Die laatste werd 
geïdentificeerd aan de hand van haar identiteitskaart. 
Tijdens de fouillering werd het paspoort van de jongen 
en van het meisje met wie ze bedelde (haar dochter) in 
haar tas gevonden. De politie trof op de beklaagde ook 
geldbedragen en een uittreksel van een Western Union-
verrichting van 1.500 euro aan, bestemd voor een man, 
over wie ze beweerde dat hij de man van haar zus was.

Tijdens haar politieverhoor legde de beklaagde uit dat 
ze al bijna een maand in België was om te bedelen. Zij 
wees erop dat haar neef eveneens bedelde maar dat ze 
zijn opbrengsten niet afnam. Ze bevestigde hem een klap 
te hebben gegeven omdat hij niet luisterde en dat zijn 
hoofd toen de muur had geraakt. Ze ontkende haar neef 
te hebben verplicht om te bedelen. Zij bevestigde wel 
dat ze samen met haar man, haar dochter en haar neef 
op de grond sliep.

Tijdens het verhoor door de onderzoeksrechter bevestigde 
zij de verklaringen die ze bij de politie had afgelegd en 
dat haar neef en zijn moeder op de hoogte waren van de 
redenen van diens komst naar België, namelijk bedelen.

De rechtbank weerhield alle tenlasteleggingen tegen de 
beklaagde op grond van de onthulling van de feiten, de 
vaststellingen van de politie op de jongen, de verhoren 
van het slachtoffer en de beklaagde, en het geld en de 
documenten die tijdens de fouillering op de beklaagde 
waren aangetroffen. Zo stelde de rechtbank vast dat de 
beklaagde de voogd van de jongen was en dat zij dus gezag 
over hem had terwijl hij minderjarig was, dat hij zich in 
een kwetsbare situatie bevond, dat hij het slachtoffer was 
van geweld en bedreigingen om te bedelen, dat zij samen 
met haar partner handelde om haar neefje te dwingen tot 
bedelen, en dat zij het geld dat het bedelen opleverde aan 
derden overmaakte.

De rechtbank veroordeelde de beklaagde tot vijf jaar 
gevangenisstraf en tot een boete van 16.000 euro en 
tot betaling aan het slachtoffer van de som van 1 euro 
definitief, alsook aan het opvangcentrum. De rechtbank 
gelastte eveneens de onmiddellijke aanhouding van de 
beklaagde.

2.5. | Gedwongen criminaliteit

In een vonnis van 30 maart 2020 sprak de correctionele 
rechtbank van Antwerpen zich uit over een zaak van 
mensenhandel met het oog op het laten plegen van 
misdrijven door een Belgisch slachtoffer.222 

Vijf beklaagden met de Macedonische nationaliteit 
die samen een gezin vormen werden vervolgd, elk 
afzonderlijk voor verschillende feiten, onder meer voor 
mensenhandel, misbruik van de kwetsbare situatie van 
een persoon, onterende behandeling van een persoon en 
uiten van bedreigingen ten aanzien van personen. Het 
slachtoffer, een Belgische man, en de vzw Payoke stelden 
zich burgerlijke partij. 

Het onderzoek werd opgestart nadat medio 2019 een 
aantal buren aan de politie hadden gemeld dat er in 
hun buurt een oudere man dagelijks en ongeacht de 
weersomstandigheden op het terras van een woning 
moest slapen. De politie begon een onderzoek en trof 
inderdaad een hulpbehoevende en slecht verzorgde man 
aan. 

Uit het onderzoek bleek dat het slachtoffer in 2008 
al in contact kwam met het gezin tijdens zijn werk als 
loketbediende bij De Post. De banden werden onmiddellijk 
aangehaald en hij werd er regelmatig thuis uitgenodigd. 
Het slachtoffer raakte op deze manier gehecht aan het 
gezin. Al snel werd hem gevraagd om hun af en toe 
geld toe te stoppen omdat de familie het moeilijk had. 
Aanvankelijk gaf hij het gezin maandelijks 300 euro. Al 
snel gaf hij het gezin ook zijn bankkaarten en pincodes, 
waardoor hij de controle over zijn geld de facto verloor. 
Het slachtoffer kreeg ruzie met zijn eigen broer en zus over 
de nauwe contacten die hij had met het gezin. Zo raakte 
hij nog meer sociaal geïsoleerd. Hij nam ook ontslag bij 
De Post nadat hij geld had gestolen van zijn werkgever, 
op vraag van een van de beklaagden. 

In 2009-2010 verkocht het slachtoffer zijn appartement op 
voorstel van de familie. Een groot deel van de opbrengst 
diende om zijn schulden af te betalen. Het resterende 
geld stortte hij op zijn rekening waarvan de familie de 
bankkaart en pincode had. Op korte termijn werd het geld 
afgehaald door het gezin. Het slachtoffer werkte opnieuw 
deeltijds voor een inkomen van 1.400 euro per maand. 
Zodra zijn loon gestort werd, werd het opgesoupeerd door 
de familie. Er werd onder meer een auto gekocht door de 

222 Corr. Antwerpen, afdeling Antwerpen, 30 maart 2020, k. AC10, nr. 
2020/1879 (beroep).
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familie. Hij huurde een studio van het CAW. Hij had de 
sleutel aan het gezin gegeven dat de studio verhuurde 
aan een kennis en de huur opstreek. Het slachtoffer 
zelf woonde in bij het gezin en betaalde daarvoor een 
wekelijkse huur. Hij leefde er in slechte hygiënische 
omstandigheden. Het slachtoffer was verplicht buiten te 
eten en te slapen. Hij moest zich wassen aan een kraantje. 
Als hij de toelating kreeg van de familie, mocht hij zich 
sporadisch eens douchen. 

Gedurende de laatste maanden moest hij ook (een 
twintigtal) winkeldiefstallen plegen op vraag van de 
beklaagden. 

Het slachtoffer begreep zelf niet hoe het zo ver kon komen. 
Hij kon geen nee zeggen. Er werd op hem ingepraat en 
hij werd onder druk gezet. Het gezin deed moeilijk en 
werd boos als hij iets weigerde. De gezinsleden dreigden 
ermee hem op straat te zetten. Het leek voor hem een 
uitzichtloze situatie. Hij was erg beïnvloedbaar en 
emotioneel afhankelijk van het gezin. Ondertussen had 
het slachtoffer een grote schuldenberg. Er werd een 
collectieve schuldenregeling aangevraagd. De buren die 
uiteindelijk naar de politie waren gestapt werden bedreigd 
door het gezin. 

Het onderzoek werd gevoerd aan de hand van 
een huiszoeking, vaststellingen van de politie, een 
bankonderzoek, gedetailleerde en consistente 
verklaringen van het slachtoffer en de (ongeloofwaardige) 
verklaringen van de beklaagden. 

De rechtbank achtte alle beklaagden schuldig, allen voor 
de feiten die hun werden tenlastegelegd. Bovendien waren 
er meerderen onder hen niet aan hun proefstuk toe. Ze 
hadden al verschillende veroordelingen op hun strafblad. 
Een beklaagde was in het verleden zelfs al veroordeeld voor 
mensenhandel. De vader, de moeder en een zoon van het 
gezin werden veroordeeld tot respectievelijk vijf jaar (de 
ouders) en dertig maanden (de zoon) gevangenisstraf en 
tot geldboetes van 20.000 euro. De twee andere kinderen 
van het gezin werden veroordeeld tot tien en achttien 
maanden gevangenisstraf met uitstel en tot geldboetes van 
8.000 (met gedeeltelijk 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. Payoke kreeg een schadevergoeding van 2.500 euro 
(materieel en moreel samen). 

3. Mensensmokkel

3.1. | Rekrutering in het 
Maximiliaanpark

De Nederlandstalige correctionele rechtbank van 
Brussel heeft op 5 september 2019223 een dossier inzake 
mensensmokkel behandeld. 

Drie beklaagden, twee Irakezen en een Iraniër, werden 
vervolgd voor mensensmokkel. De eerste twee tegenover 
twee Iraanse onderdanen, de derde tegenover één van die 
twee Iraanse onderdanen. Een van de beklaagden bevond 
zich in staat van wettelijke herhaling. De eerste twee 
beklaagden zouden hun klanten in het Maximiliaanpark 
hebben geronseld en voor de som van 3.000 euro zouden 
ze hen in een vrachtwagen richting Duitsland hebben 
verstopt. De derde zou één van die onderdanen irregulier 
vanuit Italië via Frankrijk naar België hebben gebracht, 
voor een bedrag van 32.000 euro. Een van de beklaagden 
werd ook vervolgd voor poging tot afpersing van een van 
de Iraniërs en voor verboden wapendracht. De eerste twee 
beklaagden werden ook vervolgd voor illegaal verblijf.

De zaak werd opgestart toen de twee slachtoffers bij 
de lokale politie een klacht tegen hun smokkelaars 
indienden. Ze legden gelijklopende verklaringen af: 
ze kwamen onafhankelijk van elkaar in België aan en 
ontmoetten elkaar in het Maximiliaanpark. Ze verbleven 
enkele nachten samen in het opvangcentrum voor 
transitmigranten in Haren. Enkele dagen later werden ze 
in het Maximiliaanpark aangesproken door de eerste twee 
beklaagden. Die stelden voor om hen naar het Verenigd 
Koninkrijk te smokkelen voor 3.000 euro per persoon. 
Daarop zijn ze samen met het openbaar vervoer naar de 
parking van Groot-Bijgaarden gegaan, waar de beklaagden 
hen in een vrachtwagen op de parking hebben gestopt. 24 
uur later beseften zij dat ze in Duitsland waren en dat ze 
dus de verkeerde richting waren uitgegaan. Ze slaagden 
erin de aandacht van de chauffeur te trekken en terug te 
keren naar Brussel. Er werd een nieuwe afspraak gemaakt 
met de eerste twee beklaagden. Een van de Iraniërs vroeg 
om terugbetaling en ze gingen met de twee beklaagden 
mee naar hun woonplaats, waar ze met een mes zouden 
zijn bedreigd. Naar aanleiding van deze feiten besloten ze 
een klacht in te dienen. Tijdens zijn verhoor gaf een van de 
twee beklaagden toe dat hij de twee slachtoffers opzettelijk 

223 Corr. Brussel Nederlandstalig, 5 september 2019, vak. k. (definitief voor 
wat betreft twee beklaagden op tegenspraak veroordeeld).
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in een vrachtwagen had gestopt die de verkeerde kant op 
ging, omdat hij niet naar de juiste plaats durfde te gaan, 
die in handen van de Soedanezen zou zijn.

Een van de slachtoffers verklaarde dat hij verschillende 
pogingen had ondernomen om het Verenigd Koninkrijk te 
bereiken en dat hij een smokkelaar had ingeschakeld die 
in Italië woonde en die als derde verdachte zou worden 
geïdentificeerd.

De rechtbank veroordeelde de drie beklaagden voor de 
tenlastelegging mensensmokkel en wees erop dat het wel 
degelijk om een transit ging, ook al waren de slachtoffers in 
Duitsland en niet in het Verenigd Koninkrijk aangekomen. 
Hij weerhield eveneens de tenlastelegging inzake onwettig 
verblijf. Door gebrek aan bewijzen werd de beklaagde 
evenwel vrijgesproken van de tenlasteleggingen afpersing 
en verboden wapendracht.

De beklaagden werden voor de feiten van mensensmokkel 
veroordeeld tot gevangenisstraffen van respectievelijk 
twaalf, twintig en dertig maanden. De rechtbank beval 
de onmiddellijke aanhouding van de derde beklaagde.

3.2. | Iraakse netwerken die 
bijzonder gewelddadig 
tewerk gingen

In een vonnis van 16 april 2019 sprak de correctionele 
rechtbank van Dendermonde zich uit over een dossier 
van mensensmokkel met verzwarende omstandigheden 
met zeven beklaagden, allen met de Iraakse nationaliteit.224 
De feiten die door de rechtbank beoordeeld werden 
dateerden van januari tot april 2018. Het ging om een 
groep mensensmokkelaars die heel actief waren op de 
parkings langs de E17. De dadergroep bleek ook nadien 
nog bijzonder actief toen de leden ondertussen waren 
vervangen. De zaak kwam aan het licht nadat in het 
kader van een Frans onderzoek een bestelwagen was 
gevolgd door de Franse politie. Vanaf de grens werd 
de bestelwagen gevolgd door de Belgische politie. De 
bestelwagen reed zowel die politiewagen als meerdere 
andere voertuigen aan. De daders konden ontsnappen 
maar er werden transitmigranten aangetroffen in de 
laadruimte. De Belgische en de Franse onderzoekers 
sloten een samenwerkingsovereenkomst. 

224 Corr. Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, 16 april 2019, k. D19D 
(beroep).

Het onderzoek werd gevoerd aan de hand van analyses van 
ANPR (Automatic Number Plate Recognition) en andere 
camerabeelden, onderzoek van de Facebookprofielen 
van de beklaagden, observaties, telefonieonderzoek, 
foto’s op gsm-toestellen, DNA-onderzoek, mastregistratie 
van telefoons en verklaringen van migranten. De 
dadergroep bestond vooral uit Irakese Koerden. Ze 
opereerden vanuit de ‘jungle’ in Calais waar ze de 
slachtoffers ronselden. De beklaagden maakten gebruik 
van anonieme Britse simkaarten die vaak werden 
vervangen. Ook wisselden ze geregeld van telefoon. Ze 
communiceerden vooral via datacommunicatie. Hierdoor 
was het moeilijk om oproepnummers te linken aan de 
daders. Ook afluistermaatregelen leverden zo goed als 
geen belastende informatie op. Sommige informatie kon 
worden achterhaald dankzij achtergelaten gsm-toestellen 
bij intercepties. De identificatie van de beklaagden liep 
hierdoor moeizaam. 

De gebruikte voertuigen wisselden elkaar snel op en 
hadden vervalste Belgische of Britse nummerplaten. 
Het tussenschot was meestal verwijderd zodat bij een 
eventuele interceptie de smokkelaars zich snel onder de 
transitmigranten konden mengen. 

De rechtbank oordeelde dat er sprake was van een 
vereniging. De beklaagden kenden elkaar en ontmoetten 
elkaar nadien opnieuw in Italië. Ze hadden allemaal 
een specifieke rol in het systeem, als ronselaar, logistiek 
ondersteuner, dispatcher, uitvoerder, begeleider of 
chauffeur. Het lijkt er bovendien op dat zij werden 
aangestuurd vanuit Irak of Syrië. 

De groep bracht vijf keer per week transitmigranten van 
Frankrijk naar Belgische parkings, om er in vrachtwagens 
te klimmen die richting het VK reden. Het ging om naar 
schatting drie tot veertig migranten per nacht. De meeste 
slachtoffers kwamen uit Syrië of Irak. De slachtoffers 
betaalden 3.000 tot 4.000 euro voor de overtocht, die ze 
vaak bekostigden via familie in Koerdistan of via gelden 
die ze in bewaring gaven in afwachting van de overtocht. 
In sommige gevallen was het bedrag al betaald nog vóór 
hun vertrek uit het land van herkomst. 

De beklaagden maakten vaak gebruik van koelwagens, 
wat grote risico’s inhield voor de slachtoffers. Ze waren 
bedreven in het professioneel demonteren en opnieuw 
monteren van het slotsysteem. Op die manier bleef 
een eventuele verzegeling intact, waardoor de indruk 
werd gewekt dat alles in orde was. Koelwagens worden 
namelijk aan de grens nauwelijks gecontroleerd wegens 
de bederfbaarheid van de lading. Ook de transporten 
naar de snelwegparkings in overvolle bestelwagens 
hielden gevaar in voor de slachtoffers. De smokkelaars 
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schuwden het geweld en de bedreigingen niet. Een 
vrachtwagenchauffeur verklaarde dat hij bedreigd 
werd met een mes toen hij de smokkelaars betrapte. 
Ze gebruikten ook geweld bij de achtervolgingen door 
de politie. Ze reden in op de politiewagen of op andere 
wagens, maakten zich schuldig aan spookrijden op de 
snelweg,…

Nadat in april 2018 een gewelddadige confrontatie had 
plaatsgevonden tussen twee groepen smokkelaars werd 
vastgesteld dat de leden van de dadergroep geleidelijk 
aan door anderen werden vervangen. De meeste leden 
verbleven nadien in Italië (Rome). Vandaar dat de 
incriminatieperiode van dit dossier beperkt was voor de 
periode tot dit incident. 

De rechtbank volgde de redenering van sommige 
beklaagden niet dat zij zelf transitmigranten waren en 
in ruil voor smokkelactiviteiten een overtocht naar het 
VK mochten maken. Dat was geloofwaardig aangezien 
verschillende beklaagden al in het VK hadden verbleven. 

De rechtbank veroordeelde de beklaagden tot 
gevangenisstraffen van vier, vijf en zes jaar en tot 
geldboetes tussen 640.000 en 2.480.000 euro. Er werden 
grote sommen verbeurdverklaard. 

In een dossier van mensensmokkel dat behandeld werd 
in het vonnis van 26 juni 2019 van de correctionele 
rechtbank van Antwerpen werden vijftien beklaagden, 
sommigen met de Iraakse nationaliteit en anderen met de 
Britse nationaliteit maar van Iraakse origine, vervolgd.225 
Er was sprake van een goed georganiseerd internationaal 
Koerdisch netwerk met medewerkers in België, Frankrijk, 
Spanje, Engeland en Koerdistan. 

Het dossier kwam tot stand door onder meer observaties, 
vaststellingen door de politiediensten, telefonieonderzoek, 
uitlezing van gsm-toestellen, informatie uit het 
Franse onderzoeksdossier (onder meer telefoontaps), 
contacten via Messenger of een Facebookprofiel, 
foto’s en videofragmenten op de gsm-toestellen, DNA-
onderzoek, sporenonderzoek (vingerafdrukken in 
een smokkelwagen), huiszoeking, verklaringen van 
slachtoffers en medebeklaagden en bekentenissen, 
betrapping op heterdaad. 

De slachtoffers toonden zich meestal niet bereid om mee 
te werken aan het onderzoek. Zo hadden vaak ook niet de 
intentie om asiel aan te vragen in België. 

225 Corr. Antwerpen, afdeling Antwerpen, 26 juni 2019, k. AC10, nr. 2019/3380 
(beroep door eerste beklaagde, definitief voor de andere beklaagden, 
behalve voor zij die veroordeeld zijn bij verstek). 

De bende organiseerde sinds november 2017 transporten 
naar Engeland van ongeveer zestig personen per nacht, 
drie à vier nachten per week. De beklaagden werden 
vervolgd voor mensensmokkel en voor weerspannigheid. 
De slachtoffers betaalden tussen 3.500 euro en 12.000 euro 
voor een garantieweg, afhankelijk van de wijze waarop de 
slachtoffers werden gesmokkeld. De organisatie verstopte 
de slachtoffers in vrachtwagens van nietsvermoedende 
chauffeurs.

De meeste bendeleden zouden over wapens beschikken 
en schuwden het geweld ten aanzien van de slachtoffers 
en de politiediensten niet. Bedreigingen werden verbaal 
en fysiek geuit jegens de slachtoffers en er was sprake van 
wapendracht. Tijdens verschillende intercepties door 
de politie werden de voertuigen als wapens gebruikt om 
op de politiediensten in te rijden. Op andere momenten 
sprongen de smokkelaars uit een rijdende wagen waarin 
nog slachtoffers zaten. Bij een interceptie merkten de 
politiediensten een bestelwagen op die te zwaar geladen 
was. Ze maanden de bestuurder aan te stoppen, die 
weigerde. Daarop schoten de politiediensten een van 
de achterbanden lek. In de bestelwagen bevonden zich 
drieëndertig personen onder wie zes minderjarigen. 
De smokkelaars hadden de scheidingswand tussen hen 
en de slachtoffers ingeslagen en mengden zich onder 
de slachtoffers om niet als smokkelaars te worden 
geïdentificeerd. Het onderzoek en de intercepties 
gebeurden vaak grensoverschrijdend in samenwerking 
met de Franse en de Nederlandse politiediensten. 

Een ander slachtoffer verklaarde met een kalasjnikov te 
zijn bedreigd nadat hij verklaringen had afgelegd aan de 
politie. 

Bovendien brachten ze de slachtoffers in gevaar door hen 
te transporteren in koelwagens en zelfs in een citerne 
met ijzersulfaatpoeder, waarna de slachtoffers bij hun 
bevrijding medische verzorging nodig hadden. 

De slachtoffers waren vaak van Iraakse origine en werden 
meestal opgepikt in de ‘jungle’ van Calais. Ze werden 
benaderd via sociale media, met name Facebook. Er waren 
meermaals ook zwangere vrouwen en jonge kinderen 
bij, soms zelfs kleine baby’s. De betaling verliep via een 
wisselkantoor in Irak. Zodra er een storting van de gelden 
bevestigd werd, werden de slachtoffers doorgestuurd naar 
een chauffeur van een bestelwagen. Bij een geslaagde 
transactie naar het VK kwamen de gelden, die in bewaring 
gegeven waren, vrij ten gunste van de smokkelorganisatie. 

De organisatie ging bijzonder professioneel te 
werk; ze gebruikte codetaal via minder traceerbare 
communicatiekanalen en roepnamen. Er werd 
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gebruikgemaakt van huurwagens en voertuigen die maar 
enkele keren dienst deden en die via het VK aangeleverd 
werden om de identificatie te bemoeilijken. 

De organisatie was hiërarchisch georganiseerd en de 
hoofdbeklaagde werd beschouwd als de leider. Drie 
anderen namen deel aan de besluitvorming binnen de 
organisatie en hadden zeggenschap. Ook ronselden 
zij slachtoffers in de ‘jungle’ van Calais. Soms werden 
de geronselde vertrekkandidaten mee ingeschakeld in 
het netwerk van de criminele organisatie. Daarnaast 
zorgden ze op de parkings voor een goede werking van 
de smokkeloperaties. 

Sommige beklaagden argumenteerden dat zij meewerkten 
aan de smokkelactiviteiten om zo hun eigen oversteek 
naar het VK te kunnen betalen. Ze hadden onvoldoende 
financiële middelen en moesten daarom werken voor 
de organisatie. Zij vroegen om enige nuance wat de 
fijne grens tussen mededader en slachtoffer betreft. De 
rechtbank volgde de beklaagden niet in deze redenering. 
Uit het dossier bleek namelijk dat zij nooit ter plaatste 
bleven met de andere slachtoffers en geen bagage bij 
zich hadden. Na het afzetten van de slachtoffers keerden 
zij onmiddellijk terug naar Noord-Frankrijk om de dag 
nadien opnieuw mee in te staan voor nieuwe transporten. 
Bovendien wisselden ze regelmatig van simkaart. 
Sommige beklaagden argumenteerden dat zij nooit 
enig geldelijk voordeel verkregen hadden. De rechtbank 
meende dat de gratis overtocht die zij in ruil voor hun 
medewerking zouden krijgen kon worden gezien als een 
indirect vermogensvoordeel, een voordeel in natura. 

De beklaagden werden veroordeeld tot gevangenisstraffen 
tussen elf jaar, negen jaar, zes jaar, vijf jaar, vier jaar, twee 
jaar, veertig maanden en dertig maanden. De geldboetes 
varieerden tussen 80.000 euro en 720.000 euro. 

Een van de beklaagden werd vrijgesproken. Deze had 
een legale verblijfsstatus in het VK en was er actief als 
autohandelaar. Hij zou twee wagens van Dover naar Calais 
gebracht hebben. De rechtbank vond dat er onvoldoende 
objectieve elementen in het dossier waren die konden 
aantonen dat deze beklaagde wetens en willens betrokken 
was bij de activiteiten van mensensmokkel. Drie 
beklaagden werden bij verstek veroordeeld. 

Verschillende goederen, voertuigen en een geldsom van 
89.934 euro werden verbeurdverklaard. 

3.3. | Albanees netwerk

Het hof van beroep van Gent226 sprak zich in een 
arrest van 20 november 2019 uit over een zaak van 
mensensmokkel door een Albanese bende die opereerde 
op snelwegparkings langs de E40 richting Frankrijk. Deze 
zaak werd in het vorige jaarverslag behandeld.227 In de 
procedure voor de correctionele rechtbank van Brugge 
op 14 december 2018228 werden dertien van de veertien 
beklaagden schuldig bevonden aan mededaderschap aan 
mensensmokkel met verzwarende omstandigheden. Ze 
werden veroordeeld tot gevangenisstraffen tussen dertig 
maanden en tien jaar en tot hoge geldboetes van 1.000 
euro te vermenigvuldigen met het aantal slachtoffers, 
gedeeltelijk met uitstel. Grote bedragen werden 
verbeurdverklaard. 

Verschillende beklaagden en het parket tekenden beroep 
aan. 

In beroep werden vijf beklaagden beoordeeld. 

Uit het onderzoek bleek dat de organisatoren van de 
mensensmokkel in het VK zaten. Van daar uit werden de 
prijzen bepaald, chauffeurs gezocht,... Op het Europese 
vasteland — ofwel vanuit Albanië ofwel vanuit een hotel 
in de regio van Gent — werden slachtoffers geronseld. 
De organisatie was gespecialiseerd in gegarandeerde 
mensensmokkel waarbij de vrachtwagenchauffeurs 
vaak betrokken waren. Er werden prijzen tussen 8.000 
en 13.000 pond gevraagd. Drie van de beklaagden 
waren dergelijke vrachtwagenchauffeurs. Er vonden ook 
levensgevaarlijke tochten plaats in koelwagens. Uit het 
onderzoek bleek dat de organisatie al vijf jaar bezig was 
met de smokkelpraktijken. Verschillende leden van de 
bende waren familie van elkaar. 

Het onderzoek werd gevoerd aan de hand van verhoren 
van de aangehouden personen, een telefonieonderzoek, 
observaties, uitlezing van gsm-toestellen, afluister-
maatregelen en informatie-uitwisseling met de Britse 
politie. 

226 Gent, 20 november 2019, 8e k. (gedeeltelijk cassatie t.a.v. een beklaagde; 
deze moet opnieuw worden beoordeeld door het hof van beroep van 
Antwerpen). 

227 Myria, Jaarverslag Mensenhandel en Mensensmokkel 2019, Slagkracht 
voor slachtoffers, p.139.

228  Corr. West-Vlaanderen, afdeling Brugge, 14 december 2018, k. B.17 
(beschikbaar op: www.myria.be (rechtspraak)).

http://www.myria.be
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Drie beklaagden waren in het VK gearresteerd maar 
verzetten zich tegen een uitlevering aan België. Een andere 
beklaagde werd in Hongarije gearresteerd. 

In beroep betwistten de beklaagden dat ze deel uitmaakten 
van een criminele organisatie. Het hof oordeelde dat er 
wel degelijk sprake was van een criminele organisatie, 
namelijk een gestructureerde vereniging van meer dan 
twee personen die duurt in de tijd met als oogmerk het in 
onderling overleg plegen van misdaden en wanbedrijven. 
De eerste beklaagde was duidelijk de leider van de 
organisatie die vanuit het VK alles regelde. Naast andere 
medewerkers, waren er de personen die daadwerkelijk 
instonden voor het smokkelen en verschillende chauffeurs. 

Het hof bevestigde in grote lijnen het vonnis van de eerste 
rechter. Het verhoogde de straffen van verschillende 
beklaagden van respectievelijk acht jaar naar tien jaar 
en van zes jaar naar acht jaar. Voor andere beklaagden 
werden de bedragen die werden verbeurdverklaard 
aangepast. 

Myria had zich burgerlijke partij gesteld en kreeg een 
schadevergoeding voor de materiële en morele schade 
van 5.000 euro. 

3.4. | Eritrese netwerken

De correctionele rechtbank van Dendermonde heeft twee 
Eritrese netwerken berecht.

In de eerste zaak sprak de correctionele rechtbank van 
Dendermonde zich in een vonnis van 26 november 
2019229 uit over een groot smokkelnetwerk. Daarbij werden 
veertien beklaagden vervolgd voor mensensmokkel 
met verzwarende omstandigheden, leiderschap van 
een criminele organisatie, beslissingsdeelname bij 
de activiteiten van een criminele organisatie en de 
voorbereiding en uitvoering van activiteiten van de 
criminele organisatie in de periode van oktober 2017 tot 
augustus 2018. De smokkelactiviteiten vonden plaats op 
parkings langs de E40 richting kust. 

Dit smokkelnetwerk bestond vooral uit Eritrese en 
Ethiopische smokkelaars die mensen van Soedanese 
en Eritrese origine naar het VK smokkelden door ze in 
vrachtwagens te verstoppen. 

229  Corr. Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, 26 november 2019, k. 
D19D (beroep).

Uit het onderzoek bleek dat de bende voordien actief was 
op een parking in Frankrijk maar nadat deze was gesloten 
verplaatsten ze hun activiteiten naar België. Sommige 
beklaagden hadden een verblijfsstatus in België of in 
Frankrijk. 

Zij beweerden dat ze de parking ‘gekocht’ hadden voor 
40.000 euro van een andere bende. 

Het onderzoek gebeurde aan de hand van 
telefonieonderzoek, observaties, afluistermaatregelen, 
een inkijkoperatie in een kraakpand, huiszoekingen 
waarbij verschillende zaken in beslag werden genomen, 
een financieel onderzoek, verhoren van transitmigranten 
en van beklaagden. 

De normale prijs voor een smokkeltransport was 800 euro 
maar daar werd soms van afgeweken. De slachtoffers 
betaalden al eens lagere prijzen van 400 euro à 500 euro 
en soms hogere bedragen tot 1.000 euro per oversteek. 
Hiervoor mochten de slachtoffers zo vaak proberen tot 
ze uiteindelijk succesvol in het VK arriveerden. Indien de 
slachtoffers de oversteek niet meer wilden maken, kregen 
ze hun geld niet terug. Soms verliep de betaling via een 
tussenpersoon. Op de parking hielpen de smokkelaars 
de slachtoffers in de vrachtwagens te klimmen. Overdag 
hielden ze zich schuil in ‘safehouses’. Enkele van de 
beklaagden opereerden ook vanuit een café-restaurant 
in Antwerpen waar ze hun gelden bewaarden, (illegale) 
monetaire transacties uitvoerden en gebruikmaakten 
van het ‘Hawala’-banksysteem zodat de transfers niet 
traceerbaar waren voor de autoriteiten. 

De smokkelaars maakten gebruik van ongeregistreerde 
simkaarten uit Nederland die een van de beklaagden daar 
ging kopen. In België is het niet mogelijk simkaarten te 
kopen zonder zich te identificeren. Deze ongeregistreerde 
simkaarten werden gebruikt om in contact te staan met 
de transmigranten zonder traceerbaar te zijn. Grote 
aantallen van die simkaarten werden bij een huiszoeking 
aangetroffen. 

De organisatie smokkelde aan een bijzonder hoge 
frequentie. Vier à vijf nachten per week vonden er 
smokkelactiviteiten plaats op de parkings. 

Sommige beklaagden hadden als taak om nieuwe 
‘klanten’ aan te brengen. Zij deden dat meestal vanuit het 
Maximiliaanpark in Brussel of vanuit de ‘jungle’ in Calais. 
De slachtoffers werd beloofd dat ze in contact zouden 
worden gebracht met de ‘snelste’ smokkelaars en dat ze 
konden overnachten in een ‘safehouse’ in de buurt van de 
parkings. De tussenpersonen werden daarvoor vergoed en 
kregen een deel van het bedrag dat het slachtoffer moest 
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betalen. Uit de afluistermaatregelen bleek dat sommige 
beklaagden ook mensen begeleidden die vanuit Eritrea 
naar Europa wilden komen of vanuit Griekenland naar 
België probeerden te geraken.

De smokkelaars schuwden het geweld niet, tegenover 
zowel de slachtoffers, vrachtwagenchauffeurs die de 
smokkel opmerkten, andere bendes als de politiediensten. 
Ze maakten daarbij soms gebruik van metalen staven en 
stokken. Er vonden regelmatig gevechten plaats tussen 
smokkelbendes op de parkings. 

Er werden ook kinderen gesmokkeld en er werd veelvuldig 
gesmokkeld in koelwagens, omdat de controles daarop 
minder groot zijn. 

Tijdens de verhoren ontkenden de beklaagden 
aanvankelijk dat ze smokkelaars waren. Ze beweerden 
allemaal zelf naar het VK te willen gaan. Ze zouden elkaar 
daarbij allemaal helpen. 

Volgens de rechtbank was er onmiskenbaar sprake 
van een criminele organisatie. Er was een duidelijke 
hiërarchie en taakverdeling. Eerst en vooral was er het 
‘voetvolk’; zij namen het werk op de parking voor hun 
rekening. Ze bewaakten de slachtoffers en begeleidden 
hen naar de parking. Sommigen van hen wilden zelf in 
het VK geraken. Daarnaast waren er de tussenpersonen. 
Ze kwamen weinig op de parkings maar hadden wel 
andere essentiële taken, zoals het aanbrengen van nieuwe 
transitmigranten en het bijhouden van gelden. Daarnaast 
had je drie beklaagden die tot de kernleden van de bende 
behoorden. Ze wisselden elkaar af en verbleven de rest 
van de tijd in Frankrijk. De gelden waren grotendeels 
voor hen. De organisatie had ook een vernuftig systeem 
voor het bewaren van gelden. Er waren daarvoor twee 
penningmeesters: een voor de slachtoffers uit Antwerpen, 
een voor de slachtoffers uit Brussel. Zij bewaarden het geld 
voor de smokkelaars zodat ze zelf niet te veel geld op zak 
hadden. De slachtoffers verkozen ook om hun geld aan 
de penningmeesters te betalen zodat de smokkelaars niet 
met hun geld konden gaan lopen. 

De rechtbank oordeelde dat de meeste beklaagden 
schuldig waren aan de tenlasteleggingen. Voor sommige 
beklaagden werd de incriminatieperiode wel beperkt, 
en voor een aantal dus ook het aantal slachtoffers in 
hun hoofde. Drie beklaagden werden vrijgesproken 
op grond van twijfel. Een beklaagde kwam tijdens het 
onderzoek maar een korte periode in beeld waarin hij 
de simkaarten uit Nederland kocht. Volgens de rechter 
bleek uit het strafdossier niet dat hij wetens en willens 
bijdroeg tot mensensmokkel. Een andere beklaagde 
werd vrijgesproken op grond van redelijke twijfel. Hij had 

alleen contact met de smokkelaars in het kader van de 
smokkel van zijn twee ‘zussen’ en neef. Uit het strafdossier 
bleek volgens de rechter niet dat hij wetens en willens 
noodzakelijke hulp verleende aan de mensensmokkel. 

De hoofdbeklaagden werden veroordeeld tot 
gevangenisstraffen van respectievelijk vijf, zes jaar en 
veertig maanden en tot hoge geldboetes, gedeeltelijk 
met uitstel. De andere beklaagden werden veroordeeld 
tot gevangenisstraffen tussen twintig maanden en dertig 
maanden en tot hoge geldboetes, sommige gedeeltelijk 
met uitstel. Twee beklaagde kregen een werkstraf en 
geldboetes. Verschillende beklaagden werden bij verstek 
veroordeeld. Er werden sommen geld verbeurdverklaard. 

In de tweede zaak sprak de correctionele rechtbank van 
Dendermonde zich in een vonnis van 25 februari 2020 
uit over een Eritrese smokkelbende met acht beklaagden.230 
Zij werden vervolgd voor feiten van mensensmokkel met 
verzwarende omstandigheden in de periode van 2016 
tot begin 2019. De smokkelbende was vooral actief op 
parkings langs de E17 richting kust, bij de bushaltes in 
Kruibeke en in de omgeving ervan. 

Het onderzoek werd gevoerd aan de hand van observaties, 
waaronder ook observaties van een nachtwinkel en de 
woning van een van de smokkelaars, telefonieonderzoek, 
analyse van camerabeelden in stations, zendmastlocatie, 
tapmaatregelen, verklaringen van de beklaagden en 
onderzoek van Facebookprofielen. Er kon maar één 
slachtoffer worden ondervraagd. Aan de hand van de 
IMEI-nummers en simkaarten konden de verschillende 
beklaagden worden geïdentificeerd. 

De smokkelaars gebruikten tactieken om niet samen in 
het openbaar gezien te worden met de transitmigranten. 
Ze vermeden rechtstreeks contact met hen en werkten via 
tussenpersonen, ze verplaatsten zich afzonderlijk naar 
de parkings en namen een ander weg naar de parkings. 

Uit het onderzoek bleek dat de slachtoffers 800 euro 
betaalden om naar het VK te reizen. Vanaf november 2018 
vroeg men 1.000 euro. Zij berekenden dat de smokkelaars 
zo ongeveer 300.000 euro verdiend zouden hebben. 

De slachtoffers werden ook gesmokkeld in koelwagens. 
Bij een van de tapmaatregelen vernamen de Belgische 
politiediensten dat de mensen aan het sterven waren en 
verwittigden ze de Britse politiediensten die de koelwagen 
konden onderscheppen. De smokkelaar die hiervan op 
de hoogte was verwittigde de hulpdiensten niet. Er zaten 

230  Corr. Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, 25 februari 2020, k. D19D 
(beroep vastgelegd op 12 oktober 2020).
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27 slachtoffers in die ernstig onderkoeld waren. Onder de 
transitmigranten bevonden zich ook smokkelaars die zelf 
naar het VK probeerden te geraken. 

De hoofdbeklaagde werd beschouwd als de spilfiguur, de 
baas van de parking. Hij ontkende een smokkelaar te zijn 
en verklaarde zelf een transitmigrant te zijn die naar het 
VK wilde. Hij werd in Frankrijk al eerder veroordeeld voor 
mensensmokkel. De andere beklaagden fungeerden als 
tussenpersonen. Zij informeerden de transitmigranten, 
hielpen hen naar de parkings te gaan, informeerden 
over de transporten,… Sommige beklaagden bekleedden 
een bevoorrechte positie en stonden iets dichter bij de 
hoofdbeklaagde. Zij mochten het geld ontvangen. 

De rechtbank kon uit het strafdossier niet opmaken 
of de activiteiten gebeurden onder de verzwarende 
omstandigheid van geweld en bedreigingen. De 
rechtbank sprak de beklaagden vrij voor deze verzwarende 
omstandigheid. 

De rechtbank oordeelde ook dat er geen sprake was 
van een criminele organisatie, wel van een vereniging. 
Criminele organisaties zijn complexer dan bendes. Ze 
hebben nationale/internationale vertakkingen. Ze hebben 
een complexere, beter georganiseerde en meer bestendige 
structuur waarbinnen legale en illegale activiteiten kunnen 
plaatsvinden ook al hebben niet alle leden noodzakelijk 
de bedoeling om mee te werken aan het plegen van 
misdrijven. Deze dadergroep kende geen internationale 
vertakkingen. Wel is het duidelijk dat iedere beklaagde de 
intentie had een misdrijf te plegen en daarbij zijn eigen 
voordeel na te streven. De leidende figuren handelden 
uit louter winstbejag, terwijl de anderen meewerkten 
om hun eigen oversteek naar het VK te garanderen. De 
rechtbank heromschreef de verzwarende omstandigheid 
van de criminele organisatie naar de verzwarende 
omstandigheid van een vereniging. De hoofdbeklaagde 
werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven 
jaar en tot een geldboete van 1.824.000 euro. De andere 
beklaagden werden veroordeeld tot gevangenisstraffen 
tussen twintig maanden en vijf jaar en tot gelboetes tussen 
152.000 euro en 1.088.000 euro. Zes van de beklaagden 
werden bij verstek veroordeeld, vijf van hen bevinden 
zich nu in het VK. Er werd een bedrag van 70.000 euro 
verbeurdverklaard. 

Myria had zich burgerlijke partij gesteld en kreeg een 
morele schadevergoeding van 1 euro.

3.5. | Afghaans smokkelnetwerk 
— gezamenlijk 
onderzoeksteam (JIT)

Het hof van beroep van Gent sprak zich in een 
arrest van 21 januari 2020231 uit over een zaak van 
mensensmokkel, die in het vorige jaarverslag behandeld 
werd.232 In eerste aanleg waren zestien personen vervolgd 
voor mensensmokkel in het kader van een criminele 
organisatie met een groot netwerk dat actief was in 
verschillende Europese landen. Myria had zich burgerlijke 
partij gesteld. In een vonnis van 25 maart 2019 door de 
correctionele rechtbank van Gent kregen verschillende 
beklaagden hoge gevangenisstraffen, enkele andere 
beklaagden werden vrijgesproken.233 

Een van de beklaagden tekende beroep aan. 

De criminele organisatie had een uitgebreid netwerk 
in Europa en smokkelde personen van verschillende 
nationaliteiten richting het Verenigd Koninkrijk. De 
organisatie smokkelde personen in bestelwagens en in 
kleine vrachtwagens waarin verborgen ruimtes waren 
gecreëerd. Tijdens verschillende intercepties konden 
linken met België worden gelegd, onder meer door 
gevonden documenten en onderzoek van telefoondata. 
Op basis van deze informatie werd in België een 
strafonderzoek gestart. Toen tijdens dit onderzoek 
bleek dat er ook geregeld contacten waren met Bulgarije 
en het VK, volgde een Europese samenwerking op 
politioneel niveau en op het niveau van het parket en 
de onderzoeksrechter, nadat een gerechtelijk onderzoek 
was opgestart in het kader van een joint investigation 
team (JIT). Uit het geheel van deze onderzoeken bleek 
dat een organisatie was uitgebouwd die vooral door 
Afghanen werd gefaciliteerd en die werd geleid door 
twee welbepaalde personen in het VK en in Bulgarije. Het 
netwerk smokkelde personen uit onder meer Afghanistan, 
Syrië en Irak naar het VK. België was daarbij het kruispunt 
waar de personen in de wagens met verborgen ruimte 
werden ingeladen. Voor een volledige reis betaalden 
migranten 10.000 euro. 

De twee hoofdbeklaagden en enkele andere beklaagden 
werden schuldig geacht respectievelijk de leider en de 
mededaders te zijn van een criminele organisatie die 
zich bezighield met mensensmokkel met verzwarende 

231 Gent, 21 januari 2020, 4e k. (voorziening in cassatie afgewezen).
232 Myria, Jaarverslag Mensenhandel en mensensmokkel 2019, Slagkracht 

voor slachtoffers, pp. 137-138.
233 Corr. Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, 25 maart 2019, 28e k.
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omstandigheden. Zij kregen gevangenisstraffen tussen 
acht maanden en zeven jaar en geldboetes tussen 24.000 
en 760.000 euro.

Verschillende andere beklaagden werden vrijgesproken 
wegens gebrek aan bewijzen. 

Myria kreeg een forfaitaire schadevergoeding van 2.500 
euro. 

Voor het hof van beroep voerde de beklaagde aan dat 
hij maar een ondergeschikte positie innam binnen de 
criminele organisatie. Het hof ging hierin niet mee en 
bevestigde de beslissing van de eerste rechter. 

3.6. | Mensensmokkel 
geherkwalificeerd in hulp 
bij illegale immigratie 
(artikel 77 van de wet van 
15 december 1980)

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft zich 
op 30 maart 2020 uitgesproken over een smokkeldossier 
waarvan de feiten zich afspeelden op de luchthaven van 
Antwerpen.234 Twee personen werden vervolgd.

Eind 2018 werd op de luchthaven een vrouw aangehouden 
met een Brits paspoort die een vlucht naar Londen wou 
nemen. De fysionomische kenmerken van de vrouw 
kwamen niet overeen met de foto van het paspoort dat zij 
voorlegde. Haar verklaringen waren vaag en tegenstrijdig. 
Op dezelfde vlucht zaten twee mannen met de Britse 
nationaliteit maar eveneens van Eritrese origine. Een van 
die mannen had dezelfde achternaam als de vrouw. De 
drie beweerden elkaar niet te kennen. De politiediensten 
gingen over tot een onderzoek. De drie personen werden 
ondervraagd, hun gsm-toestellen werden uitgelezen, de 
camerabeelden van de luchthaven werden geanalyseerd 
en er werd een retroactief telefonieonderzoek gevoerd. 
Een foto van het Britse paspoort werd teruggevonden op 
het gsm-toestel van een van de beklaagden. De vrouw en 
de twee mannen waren afzonderlijk met een taxi van het 
station aangekomen maar nauwelijks enkele minuten 
na elkaar. De verklaringen van de drie waren bovendien 
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tegenstrijdig: eerst beweerden ze elkaar niet te kennen, 
nadien verklaarden ze familie van elkaar te zijn. 

Tijdens de procedure voor de rechtbank verklaarden de 
beklaagden dat ze respectievelijk de broer en de neef 
waren van de vrouw. De vrouw afkomstig uit Eritrea zou 
in Zweden geleefd hebben en na haar echtscheiding 
dakloos zijn geworden. De Zweedse migratie-instanties 
hadden haar asielaanvraag negatief beoordeeld en ze 
had een bevel om het grondgebied te verlaten ontvangen. 
De beklaagden hadden geprobeerd haar te helpen om 
naar het VK te reizen waar haar zoon en broer verbleven. 
De rechtbank stelde dat hij deze verklaringen niet kon 
beoordelen maar zich moest baseren op het strafdossier 
en dat daaruit bleek dat de beklaagden fungeerden als 
de passeurs. 

De rechtbank herkwalificeerde de feiten wel naar art. 
77 van de wet van 15 december 1980 omdat het moreel 
element, het bijzonder opzet “met het oog op het direct 
of indirect verkrijgen van een vermogensvoordeel” zoals 
voorzien in art. 77bis niet was aangetoond. De rechtbank 
volgde de verdediging in de redenering dat er gelet op de 
specifieke context en de familiale banden geen bewijs was 
van een direct of indirect vermogensvoordeel. 

De rechtbank ging niet mee in het argument dat de 
beklaagden de hulp voornamelijk om humanitaire redenen 
hadden verleend. De beklaagden waren familieleden die 
specifiek en doelbewust naar België waren afgereisd om de 
doorreis van de vrouw naar het VK mee te organiseren en 
te begeleiden. Het ging niet om particuliere hulpverleners 
die primaire hulp of zorg verschaffen aan een persoon in 
illegaal verblijf. 

Beide beklaagden werden veroordeeld tot een 
gevangenisstraf van een jaar en tot een geldboete van 
13.600 euro, allebei met uitstel. 


