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Festival van de Gelijkheid

België, draaischijf van
economische uitbuiting?
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In 2017 registreerde de politie in België 155 gevallen 
van economische uitbuiting, zo lezen we in het jaar-
verslag van Myria, het Belgisch Contactpunt van het 
Europees Migratienetwerk. Dat is slechts het topje 
van de ijsberg. Internationale studies spreken over 
5.000 tot 15.000 slachtoffers in ons land. Werknemers 
worden misleid door hun werkgevers, krijgen 
nauwelijks een inkomen en leven in mensonwaardige 
omstandigheden. Te vaak blijven ze onder de radar 
van sociale werkers, arbeidsinspectie en politie.

Op het Festival van de Gelijkheid, op 29 november, 

lieten vier experten hun licht schijnen op de

schrijnende situaties van economische uitbuiting.

Niet alleen de transportsector
Frank: “Wie sociale dumping zegt, 
denkt spontaan aan de transport-
sector. Je kan immers niet naast de 
Oost-Europese nummerplaten kijken 
op onze snelwegen. Het uitbuiten 
van werknemers uit lageloonlanden 
die er een belabberde arbeids- 
wetgeving en een zwakke sociale be- 
scherming op nahouden, komt echter in 
veel sectoren voor: scheepvaart, bouw, 
schoonmaak, landbouw, slachthuizen... 
Zelfs de IT-sector heeft te maken met 
goedkope Indiase programmeurs die in 
België werken aan dumpinglonen.”

Ook Bpost, Proximus en Ryanair
“Wat ook te denken van Bpost die 
contracten uitbesteedt, waarbij het 
werk uiteindelijk wordt uitgevoerd 
door – al dan niet in het zwart 
werkende – onderaannemers van 
onderaannemers? Of Proximus dat 
callcenters wil outsourcen naar 
Marokko, waar de lonen lager liggen 
en de arbeidsvoorwaarden lakser zijn. 
Of Ryanair dat zijn personeel inschrijft 
in Ierland omdat dat goedkoper is.”

Ver over rand van legaliteit
“Duizenden werknemers in Europa 
worden in de luwte uitgebuit door 
goed georganiseerde netwerken die 
op het randje van en veel vaker ver 
over de rand van de legaliteit opereren. 

Sociale dumping berooft werknemers 
van hun individuele en collectieve 
rechten, ontneemt hen hun menselijke 
waardigheid, brengt werknemers in 
gevaarlijke omstandigheden en creëert 
een sociale onderklasse van mensen 
die nauwelijks de eindjes aan elkaar 
kunnen knopen. Met uitbuiting van 
mensen valt immers véél geld te ver- 
dienen. Voor de malafide bedrijfs- 
leiders geldt slechts één slogan: het 
kan altijd goedkoper. Dat daarbij 
slachtoffers vallen – letterlijk – en af en 
toe een dode te betreuren valt, nemen 
ze er graag bij.”

Frank Moreels, voorzitter BTB 

Sociale dumping ontneemt 
werknemers hun waardigheid’’
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Brievenbusbedrijven
Sylvana: “Samen met mijn collega’s 
deed ik onderzoek naar personeels- 
uitbuiting op Europese riviercruises. 
Het was schrijnend. Terwijl vakantie- 
gangers genieten van een luxereis, 
werkt het personeel zich uit de naad 
voor amper twee of drie euro per 
uur. Ze zijn voor lange tijd ver weg 
van huis. Vaak spreken ze elkaars 
taal niet. Ze hebben geen idee 

over hun rechten en hoe die af te 
dwingen. Hun werkgevers weten 
daarentegen precies waarmee ze 
bezig zijn. Met dubieuze bedrijfs-
constructies omzeilen ze de arbeids- 
regels.”

Inspectie onderbemand
“De verantwoordelijkheid voor de 
uitbuiting ligt bij heel wat mensen en 
instellingen. Om te beginnen moet de 
Europese Unie dringend werken aan 
gelijke regels voor minimumlonen en 
arbeidsvoorwaarden. Meer controles 
en sancties zijn nodig. De arbeids- 
inspectie doet haar best, maar ze is 
onderbemand en heeft onvoldoende 

middelen. Ze reageert in de eerste 
plaats op meldingen, en die komen er 
nauwelijks van de cruiseschepen. Ten 
derde hebben ook wij, burgers, onze 
verantwoordelijkheid. Als iets te mooi 
is om waar te zijn – een cruise van een 
week voor een prikje –dan betalen 
anderen daarvoor de prijs.”

Dure onderzoeksjournalistiek
“Voor onderzoeksjournalisten kost het 
enorm veel tijd om deze verhalen te 
brengen. Maar het is de moeite en het 
geld waard. Door deze toestanden naar 
buiten te brengen, geef ik een stem aan 
de kwetsbaarste mensen.”
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Belgische Transportbond

Onderzoek naar uitbuiting en 
mensenhandel
Edwin: “Als vakbond doen we inter- 
nationaal onderzoek naar arbeids- 
uitbuiting in het wegtransport. Door 
zaken aan het licht te brengen, zet-
ten we dingen in beweging, nationaal 
én internationaal. We dwingen over-
heden om actie te ondernemen en 

confronteren multinationals met de 
gevolgen van hun nalatigheid. In 
juni 2019 kwam de speciale rappor-
teur van de VN-mensenrechtenraad 
met ons mee naar enkele parkeer- 
plaatsen in Nederland om transporteurs 
te interviewen rond mensenhandel en 
uitbuiting.”

Opdrachtgevers verantwoordelijk
“Om uitbuiting uit de wereld te helpen, 
hebben we niet per se extra wetgeving 
nodig. Wél de handhaving van sociale 
spelregels, zeker op Europees niveau. 

Ook moeten de eindopdrachtgevers 
van transportopdrachten hun verant-
woordelijkheid nemen en werken aan 
een ethische code voor hun aannemers 
en onderaannemers.”

Dreigen met verkrachting
“Een van de dossiers die mij het hardst 
heeft geraakt, was dat van Filipijnse 
chauffeurs. Hun werkgever dreigde 
met de verkrachting van hun vrouwen 
en kinderen als ze niet zouden rijden. 
Intussen zijn ze in Nederland erkend als 
slachtoffer van mensenhandel.”

Mensen zonder vangnet
Jan: “Fairwork Belgium informeert 
en begeleidt werknemers in een 
kwetsbare situatie of zonder verblijfs- 
recht die het slachtoffer zijn van 
economische uitbuiting of mensen- 
handel. Toen ik hier in 2010 begon, was 
ik gechoqueerd dat zo veel mensen 
nergens terecht kunnen, dat zoveel 
mensen niet of nauwelijks voor hun 
werk worden betaald. Het gaat niet 
alleen over clandestiene opdracht-
en, maar ook over bouwvakkers die 
publieke gebouwen bouwen, schoon-
makers die aan het werk zijn in het 
Brusselse justitiepaleis en chauffeurs 
die rijden voor grote bedrijven.”

Heel kleine pakkans
“Serie-uitbuiters kunnen hun gang 
gaan, want de pakkans is zeer klein. De 
inspectie doet haar best, maar kan de 
werkgever alleen op strafbare feiten 
wijzen. Als het dossier bij de arbeids-
rechtbank komt, dan krijgt het bedrijf 
in het beste geval een simpele geld-
boete.”

Dode bouwvakker: 
0 euro schadevergoeding
“De ergste situaties zijn de arbeids- 
ongevallen. Er loopt nu een dossier van 
een Oost-Europese bouwvakker zonder 
papieren die ten val kwam op een 
bouwplaats en stierf. Zijn vrouw en kind 

wonen deels in de daklozenopvang, 
deels op straat. De werkgever, die 
100.000 euro schadevergoeding is 
verschuldigd, is spoorloos verdwenen. 
Intussen maalt de juridische molen 
tergend traag voort.”

Sylvana van den Braak, onderzoeksjournalist bij Investico

Edwin Atema, bestuurder bij Nederlandse vakbond FNV

Jan Knockaert, coördinator Fairwork Belgium 

Als iets te mooi is om waar 
te zijn, dan betalen anderen 
de prijs’’

Er is niet meer wetgeving 
nodig, maar wel handhaving’’

Serie-uitbuiters 
kunnen hun gang 
blijven gaan’’
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