
WIE STEUN LEVERT AAN HET ILLEGAAL BINNENSMOKKELEN 

VAN PERSONEN, IS STRAFBAAR! 
 
Door de huidige migratiecrisis komt de transportsector in het vizier van mensensmokkelaars 
en vluchtelingen.   Heel vaak is de transportsector ook slachtoffer, want dekzeilen worden 
kapotgemaakt, ladingen worden gecontamineerd, er is tijdsverlies, enz.  Doch soms durven 
chauffeurs zich bezondigen aan strafbare handelingen.   Het is ten behoeve van de 
vrachtwagenbestuurders aangewezen enkele principes die op hen van toepassing zijn, op een 
rijtje te zetten. 
 
“Hulp aan illegale migratie” en “mensensmokkel” worden bestraft door de artikelen 77, 77bis 
en volgende van de vreemdelingenwet (Wet van 15.12.1980 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen).  
 

Wat is strafbaar? 

 
Hulp aan illegale migratie 
 
- Strafbaar is het wetens en willens leveren van hulp aan een persoon (die geen onderdaan 
is van een lidstaat van de Europese Unie) om het grondgebied van een lidstaat van de 
Europese unie binnen te komen, er te laten verblijven of door te reizen. Behalve wanneer 
het gaat om hulp die voornamelijk wordt geleverd omwille van humanitaire redenen, staat er 
een gevangenisstraf op van acht dagen tot een jaar en een geldboete van 10.200 euro tot 
36.000 euro (of een van die straffen alleen). 
Dit zal bvb. het geval zijn voor een vrachtwagenbestuurder die zich bewust is van het feit dat 
hij een transmigrant meeneemt in zijn vrachtwagen en die hem Europa binnenbrengt. Dit is 
ook het geval als de vrachtwagenbestuurder reeds binnen Europa een transmigrant oppikt 
om hem bvb. in de buurt van een haven af te zetten (= doorreis). 
 
Mensensmokkel 
 
- Wanneer bovendien kan worden bewezen dat de hulp werd geleverd met een 
winstoogmerk, is er sprake van (het basismisdrijf) mensensmokkel, en dan zal een zwaardere 
gevangenisstraf worden uitgesproken gaande van één jaar tot vijf jaar en een geldboete van 
3.000 euro tot 300.000 euro.  De rechter zal dit winstoogmerk op basis van het dossier 
beoordelen. 
Dit zal bvb. het geval zijn als de vrachtwagenbestuurder zich niet alleen bewust is van het 
binnenbrengen van een transmigrant, maar als hij daarenboven een geldelijk voordeel op het 
oog heeft.  Er hoeft niet bewezen te worden dat de bestuurder ook effectief al geld ‘gekregen’ 
heeft.  Het feit dat hij winst ‘beoogt’ of ‘nastreeft’, is voldoende. 
 
- De vreemdelingenwet voorziet heel wat mogelijke verzwarende omstandigheden in geval 
van mensensmokkel, waardoor de straf aanzienlijk kan oplopen.  Indien het bv. gaat over 
minderjarige slachtoffers, of indien misbruik wordt gemaakt van de kwetsbare toestand van 
de slachtoffers, of indien het leven van deze slachtoffers opzettelijk of door grove nalatigheid 



in gevaar is gebracht, is een opsluiting van 10 tot 15 jaar voorzien en een geldboete van 6.000 
tot 600.000 euro.  Indien een mensensmokkel dramatisch afloopt en een slachtoffer komt te 
overlijden, is opsluiting tot 20 jaar mogelijk. 
Het leven van personen kan bv. in gevaar zijn indien zij tussen de lading worden aangetroffen, 
of op de assen van de vrachtwagen, of indien zij worden ondergebracht in een koelwagen. 
 
Verbeurdverklaring 
 
Voorzichtigheid is geboden, want vrachtwagens die gebruikt worden voor feiten van “hulp 
aan illegale migratie” of “mensensmokkel” worden in beslag genomen en kunnen door een 
strafrechter worden verbeurdverklaard, ook indien die vrachtwagen niet de eigendom is van 
de chauffeur is.  Een verbeurdverklaring houdt in dat de vrachtwagen onmiddellijk eigendom 
wordt van de Belgische staat.  Transportbedrijven doen er derhalve goed aan een oogje in het 
zeil te houden zodat chauffeurs zich niet laten verleiden tot het plegen van misdrijven zoals 
mensensmokkel. 
 
Hechtenis 
 
Het is algemeen bekend dat personen die feiten van mensensmokkel plegen in België 
nagenoeg altijd voor een onderzoeksrechter worden gebracht en meestal aangehouden 
worden in afwachting van de uitvoering van het strafonderzoek.  Dit geldt evenzeer voor 
binnen- en buitenlandse vrachtwagenchauffeurs die mensen smokkelen of hand- en 
spandiensten leveren aan mensensmokkelorganisaties. 
 
 


