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Veroordelingen voor mensensmokkel in Essex-dossier 
 
Tevreden neemt Myria er kennis van dat de rechtbank in Brugge de meeste 

beklaagden die vanuit België betrokken waren bij het smokkeltransport in 

de zogenoemde Essex-zaak heeft veroordeeld tot vaak zware straffen. Gezien 

de 39 dodelijke slachtoffers had het zich burgerlijke partij gesteld in dit 
belangwekkende en tragische dossier.   

Op 23 oktober 2019 zijn de lichamen van 39 gestikte Vietnamezen gevonden in een 

koelwagen in Essex. Uit het onderzoek bleek dat verschillende slachtoffers in België 

hadden verbleven vóór ze in de koelwagen waren gestapt. In weerwil van het Essex-

drama en ondanks de coronamaatregelen hebben de smokkelaars nog honderden 

Vietnamezen naar het Verenigd Koninkrijk gesmokkeld.   

Er is sprake van een grote internationale criminele organisatie, met cellen die opereren in 

Vietnam, Duitsland, Frankrijk, België, Nederland, … De specifieke overtocht van het 

vasteland naar het Verenigd Koninkrijk werd georganiseerd in samenwerking met een 

Iers transportbedrijf. Onderweg waren de smokkelaars gemaskerd en gewapend. Ook 

gaven ze bevelen aan de smokkelslachtoffers. Verschillende slachtoffers werden aan hun 
lot overgelaten. 

België heeft een uitgebreid Joint Investigation Team gevormd met het Verenigd 

Koninkrijk, Ierland en Frankrijk. Ook met Duitsland en Nederland is er nauw 

samengewerkt. Het onderzoek heeft toegelaten om voor de incriminatieperiode terug te 
gaan tot mei 2018. 

Het Belgische luik van het onderzoek heeft een clandestiene cel aan het licht gebracht die 

symbiotisch en faciliterend opereerde binnen het grotere smokkelnetwerk voor 

overtochten naar het VK. Ook zijn er twee safehouses in Brussel gelokaliseerd waar de 

smokkelslachtoffers opgesloten en bewaakt werden. Die werden door de daders in hun 

telefoongesprekken als opslagplaatsen van hun ‘smokkelwaren’ beheerd. Van hieruit 

werden de slachtoffers groepsgewijs op transport gezet. De prijs voor een 
smokkeltransport vanuit Vietnam naar het VK bedroeg gemiddeld 24.000 euro.  

De winsten van deze criminele organisatie waren gigantisch. Het totale criminele 

vermogensvoordeel liep op tot ruim zeven miljoen euro. Enkel en alleen het dodelijke 

smokkeltransport had al 460.000 euro opgebracht.   

Sindsdien zijn nog gelijkaardige smokkelnetwerken in het vizier van de gerechtelijke 
overheden gekomen. Ook deze zaken volgt Myria nauwgezet op. 
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