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POLICY AGAINST MODERN SLAVERY

BELEID TEGEN MODERNE SLAVERNIJ

“Bannen van alle relaties met spelers die ver of van
 dichtbij in verband worden gebracht met slavernij”

ManpowerGroup BeLux bant elke economische relatie met spelers die van ver of van dichtbij in 
verband worden gebracht met mensenhandel of enige vorm van moderne slavernij. Dit is een historisch 
engagement, een fundamentele waarde van de Ethische Code en van de professionele deontologie 
van ManpowerGroup. Dit principe is zonder enig compromis van toepassing op alle activiteiten van 
ManpowerGroup BeLux.

Overeenkomstig met artikel 4 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens, “mag 
niemand onderworpen worden aan slavernij of tot dwangarbeid worden gedwongen”. Mensenhandel en moderne 
slavernij zijn bijgevolg misdrijven die strikt gereguleerd en bestraft worden door het Belgische strafwetboek(1).

MENSENHANDEL bestaat erin een persoon te rekruteren, te vervoeren, over te brengen, te herbergen of te 
ontvangen met het oog op uitbuiting in een van de volgende omstandigheden:
- Hetzij op basis van bedreigingen, dwang, geweld of een handeling ter kwader trouw jegens het slachtoffer,  

zijn familie of een persoon die een gebruikelijke relatie heeft met het slachtoffer.
- Hetzij door een wettige, natuurlijke of geadopteerde bloedverwant in opgaande lijn van deze persoon of door 

een persoon die gezag over deze persoon heeft of misbruik maakt van het gezag dat hij door zijn functies heeft.
- Hetzij door misbruik te maken van een situatie van kwetsbaarheid als gevolg van leeftijd, ziekte, invaliditeit, 

lichamelijke of psychische handicap of een toestand van zwangerschap, zichtbaar of door de dader bekend.
- Hetzij in ruil voor of door het toekennen van een vergoeding of eender welk ander voordeel of een belofte 

hiertoe.

SLAVERNIJ is ten aanzien van een persoon bepaalde eigendomsrechten uitoefenen.

UITBUITING VAN EEN AAN SLAVERNIJ ONDERWORPEN PERSOON is het plegen van een seksuele aanval op 
een persoon die duidelijk in slavernij leeft of waarvan de toestand van slavernij door de dader gekend is, het 
ontvoeren van hem/haar of het onderwerpen van hem/haar aan dwangarbeid of gedwongen dienstverlening.
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(1) Art.433quinquies tot 433octies van het Strafwetboek
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DWANGARBEID is het dwingen van een persoon, via geweld of bedreiging, om werk uit te voeren zonder 
bezoldiging of in ruil voor een bezoldiging die overduidelijk niet in verhouding is tot de omvang van het verrichte 
werk.

GRATIS OF LAAGBETAALD WERK is eveneens een vorm van moderne slavernij en wordt gekenmerkt door het 
verkrijgen van onbetaalde diensten vanwege een persoon “wiens kwetsbaarheid of afhankelijkheid duidelijk is of 
door de dader bekend is”, het leveren van diensten zonder bezoldiging of tegen een vergoeding die duidelijk niet 
in verhouding is tot de omvang van het verrichte werk.

Mensenhandel en slavernij kunnen vele vormen aannemen. De belangrijkste zijn: schuldslavernij, dwangarbeid, 
seksuele slavernij, gedwongen huwelijk, traditionele slavernij, gratis of laagbetaald werk en kinderarbeid.

Zo wordt aan elke werknemer van ManpowerGroup BeLux gevraagd om elke vorm van slavernij of 
mensenhandel (zoals hierboven beschreven) waarmee hij/zij tijdens de uitoefening van zijn/haar functies 
geconfronteerd wordt, aan zijn/haar leidinggevende te melden.
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