
Arrestnummer 

( / �o& / 2019 

Repertorium nummer 

2019 / t� '-1 2 
Datum van uitspraak 

5 september 2019 

Notitienummer griffie 

Notitienummer parket-generaal 

Aangeboden op 

Niet te registreren 

Hof van beroep 

Gent 

Arrest 

derde kamer 
correctionele zaken 

r- COVER 01-00001476445-0001-0019-01-01-� 

llllllllllllllllll l lll lllllll lllllllll Il lll Il l lll _J 



Hof van beroep Gent - derde kamer - 2018/SZ/28 - p. 2 

Not.nr. DE.69.98.001785/17 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE 

tegen 

1. nr. '?J l � RRN 

geboren te op 

wonende te 

thans te 

- oorspronkelijk eerste beklaagde -

De eerste (en de tweede): 

A. Te op 19.02.2016 en 29.02.2016: 

Met inbreuk op artikel 209 van het Sociaal Strafwetboek, het toezicht te hebben 

belemmerd dat krachtens dit Wetboek en de uitvoeringsbesluiten ervan is ingesteld, met 

betrekking tot 69 werknemers: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 
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18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 
54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

59. 
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60. 

61. 

62. 

63. 

64. 

65. 

66. 

67. 
68. 
69. 

Strafbaar met een sanctie van niveau 4, zijnde een gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar 

en/of een geldboete van 600 tot 6.000 euro (artikel 101 Sociaal Strafwetboek). De geldboete 

wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers (artikel 103 Sociaal Strafwetboek) 

B. Als werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber, met inbreuk op artikel 181 van het 

SociaalStrafwetboek, in strijd met de artikelen 4 tot 8 en 9bis van het koninklijk besluit 

van 5 november 2002tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, 

met toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 toodernisering van de sociale 

zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, de 

gegevens vereist krachtens het voormelde koninklijk 

9. 

besluit van 5 november 2002 niet elektronisch te hebben meegedeeld aan de instelling 

belast met de inning van de socialezekerheidsbijdragen in de voorgeschreven vorm en 

op de voorgeschreven wijze, uiterlijk op het tijdstip waarop de werknemer zijn 

prestaties aanvatte met betrekking tot 9 werknemers: 

1. te .QQ ten aanzien van (RR 

2. !L Q.Q._ ten aanzien van 

3. te QQ_ t e  n aanzien van 

4. te ...QQ. t e  n aanzien van 

5. t e  _QQ_ t e n aanzien van 

6. te _QQ_ ten aanzien van (RR 

7. !g_ .QQ ten aanzien van een niet geïdentificeerde 

WerknPmPr 

8. !g__ 22. ten aanzien van (RR 

te _QQ_ . ten aanzien van (RR 
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Strafbaar met een sanctie van niveau 4, zijnde een gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar 

en/of een geldboete van 600 tot 6.000 euro (artikel 101 Sociaal Strafwetboek). De geldboete 
wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers (artikel 103 Sociaal Strafwetboek). 

C. Te op 28.02.2016 

Als werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber, met inbreuk op artikel 181 van het 

SociaalStrafwetboek, in strijd met artikel 9 van het koninklijk besluit van 5 november 

2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, met toepassing van 

artikel 38 van de wet van 26 juli1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot 

vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, de gegevens vereist 

krachtens het voormelde koninklijk besluit van 5 november 2002 niet elektronisch te 

hebben meegedeeld aan de instelling belast met de inning van de socialezekerheids

bijdragen in de voorgeschreven vorm en op de voorgeschreven wijze, uiterlijk op de 

eerste werkdag die volgt op de beëindiging van de aangegeven tewerkstelling, met 

betrekking tot 3 werknemers : 

1. 

2. 

3. 

(RR 

(RR 

· (RR ). 

Strafbaar met een sanctie van niveau 4, zijnde een gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar 

en/of een geldboete van 600 tot 6.000 euro (artikel 101 Sociaal Strafwetboek). De geldboete 

wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers (artikel 103 Sociaal Strafwetboek). 

D. te van 27.07.2016 tot 02.08.2016 

Als werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber, in strijd met de wet van 30 april 1999 

betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers en de uitvoeringsbesluiten 

ervan, arbeid te hebben doen of laten verrichten door een buitenlandse onderdaan die 

niet was toegelaten of gemachtigd tot een verblijf van meer dan drie maanden of tot 

vestiging in België, met betrekking tot de werknemer (RR 

van Marokkaanse nationaliteit, 

Op het ogenblik van de feiten strafbaar krachtens artikel 175 §1 van het sociaal strafwetboek met 

een sanctie van niveau 4, zijnde een gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en/of een 

geldboete van 600 tot 6.000 euro (artikel 101 Sociaal Strafwetboek). De geldboete wordt 

vermenigvuldigd met met aantal betrokken werknemers (artikel 103 Sociaal Strafwetboek). 
Sedert 1 januari 2017 zijn dezelfde straffen bepaald krachtens artikel 12/1 van de hoger vermelde 

wet van 30 april 1999, aldus bepaald in artikel 28 van het Decreet van 23 december 2016 van de 

Vlaamse Overheid houdende de implementatie van de zesde staatshervorming en houdende 

diverse bepalingen met betrekking tot het beleidsdomein Werk en Sociale Economie. 
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Eerste beklaagde bevindt zich, wat betreft de feiten vermeld onder de tenlasteleggingen A 

(1-69), B (2-9); C (1-3) en D, in staat van bijzondere herhaling ingevolge het vonnis van de 

rechtbank van eerste aanleg Oost Vlaanderen, afdeling Dendermonde dd. 02.10.2015. 

Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, 

kamer D13V, zetelende in correctionele zaken dd. 16 maart 2018, op tegenspraak gewezen, 

werd als volgt beslist: 

OP STRAFGEBIED 

Vult de dagvaarding aan met: 

"Door de misdaad of het wanbedrijf rechtstreeks te hebben uitgevoerd of aan de 

uitvoering te hebben meegewerkt, of door enige daad tot de uitvoering zodanige hulp te 

hebben verleend dat het wanbedrijf niet had kunnen worden gepleegd, of door giften, 

beloften, bedreigingen, misbruik van gezag of van macht, misdadige kuiperijen of 

arglistigheden of de misdaad of het wanbedrijf rechtstreeks te hebben uitgelokt, als 

dader of mededader in de zin van artikel 66 van het strafwetboek" 

Eerste beklaagde, 

Verklaart eerste beklaagde schuldig aan de feiten van de tenlasteleggingen A, B, C en D. 

Stelt de staat van bijzondere herhaling vast - maakt toepassing van artikel 65, lid 1 van het 

strafwetboek. 

Veroordeelt de eerste beklaagde voor de feiten van de tenlasteleggingen A, B, C en D samen 

tot een hoofdgevangenisstraf van ZES MAANDEN en een geldboete van ZESHONDERD 

EURO, verhoogd met 50 opdeciemen (x6) tot 3.600 euro, te vermeerderen met 69 

werknemers (x 69) gebracht op 248.400 euro met een vervangende gevangenisstraf van 3 

maanden. 

Verleent de eerste beklaagde gewoon uitstel voor de hele hoofdgevangenisstraf en 550 euro 

van de geldboete verhoogd met 50 opdeciemen (x6) tot 3.300 euro, te vermeerderen met 

69 werknemers (x 69) gebracht op 227.700 voor een periode van drie jaar. 
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Wijst eerste beklaagde er op dat het uitstel van rechtswege herroepen wordt ingeval 

gedurende de proeftijd een nieuw misdrijf is gepleegd dat veroordeling tot een criminele 

straf of hoofdgevangenisstraf van meer dan zes maanden zonder uitstel ten gevolge heeft 

gehad. 

Spreekt in hoofde van de eerste beklaagde de verplichting uit om EENMAAL een bedrag van 

25,00 euro, met 70 opdeciemen verhoogd, 200,00 euro bedragende, te betalen bij wijze van 

bijdrage tot financiering van het Fonds tot financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke 

gewelddaden; 

Legt de eerste beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de 

strafprocedure van 51,20 euro overeenkomstig artikel 91, 2de lid en 148 van het koninklijk 

besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in 

strafzaken, zoals gewijzigd bij KB van 13 november 2012 (B.S. 29/11/2012). 

Veroordeelt eerste beklaagde, krachtens artikel 4 §3 van de wet van 19 maart 2017 tot 

oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, tot het betalen 

van een bijdrage aan het Fonds van 20,00 euro. 

Veroordeelt de beklaagden hoofdelijk tot de gerechtskosten, tot op heden begroot op de 

som van 28,84 euro. 

OP BURGERLIJK GEBIED 

Houdt de beslissing over de burgerlijke belangen aan. 

Wijst de veroordeelde er op dat de tenuitvoerlegging van dit vonnis, wat betreft de 

uitgesproken effectieve gevangenisstraf zoals hoger in dit vonnis bepaald, zal geschieden 

overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 17 mei 2006 betreffende de externe 

rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer 

toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten en dit in zoverre de 

bepalingen van voornoemde wet op het ogenblik van de strafuitvoering in werking zullen zijn 

getreden. 

Overeenkomstig de aldus in werking getreden bepalingen van deze wet zal de uitvoering van 

de effectieve vrijheidsstraf zoals hoger in dit vonnis bepaald eventueel kunnen geschieden 

volgens de modaliteiten die worden bepaald door de strafuitvoeringsrechtbank, de 

strafuitvoeringsrechter of door de Minister van Justitie. 

Voor het geval de partijen niet aanwezig zijn op het ogenblik van de uitspraak gelden de 

huidige vermeldingen als inlichting bij kennisname van dit vonnis (lezing van dit vonnis of 

kopie ervan). 
* * * * * 
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Tegen voormeld vonnis werd hoger beroep ingesteld: 

op 13 april 2018 door tegen al de beschikkingen, zoals aangegeven in het 

grievenformulier; 

op 19 april 2018 door het Openbaar Ministerie tegen 

kingen, zoals aangegeven in het grievenformulier. 

* * * * * 

Gehoord in openbare terechtzitting in het Nederlands: 

en dit tegen de beschik-

de beklaagde in zijn middelen van verdediging, bijgestaan door mr. 

in de plaats van mr. . beiden advocaat te 

mevrouw Substituut-generaal bij het Arbeidshof, in haar vordering. 

* * * * * 

1. TERMINOLOGIE 

1. Het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling 

Dendermonde, sectie correctionele zaken, van 16 maart 2018 wordt in dit arrest 

verder aangeduid als 'beroepen vonnis'. 

2. De zaak werd oorspronkelijk ingeleid bij deze rechtbank door rechtstreekse 

dagvaarding, hierna aangeduid als 'inleidende akte'. 

ll. ONTVANKELIJKHEID HOGER BEROEPEN EN PROCESVERLOOP 

3. Elk hoger beroep is ontvankelijk. Gelet op de inhoud van het verzoekschrift zoals 

bedoeld in artikel 204 Sv. is het hoger beroep beperkt tot volgende punten: 

a. : schuld (elk moreel bestanddeel ontbreekt bij de telastleggingen A 

tot en met D - vraagt de vrijspraak) - ondergeschikt bestraffing (straffen te 

zwaar gelet op het aantal betrokken werknemers); 

b. Openbaar ministerie: volgappel - strengere bestraffing gevraagd. 

4. Na regelmatige betekening van een dagvaarding in hoger beroep werd de zaak voor 

de derde kamer van dit hof - zetelend in correctionele zaken - vastgesteld voor 

behandeling (buiten het geval van artikel 205 van het Wetboek van strafvordering, 

wordt de zaak bij het appelgerecht aanhangig gemaakt door de regelmatig ter griffie 

ingekomen verklaring van hoger beroep, zodat de dagvaarding van het openbaar 

ministerie om voor dit rechtscollege te verschijnen alleen tot doel heeft de partijen in 

te lichten over de plaats, de dag en het uur van het onderzoek van het hoger 

beroep). 
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5. Ten opzichte van de beklaagde werd de zaak bij dit hof behandeld op tegenspraak 

(artikel 185 § 1 Sv.). 

6. Het hof heeft beraadslaagd naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting 

van 20 juni 2019, waarop de zaak inhoudelijk werd behandeld. Het hof was daarbij 

uitsluitend samengesteld uit de magistraten zoals aangegeven in het proces-verbaal 

van terechtzitting van die datum (zie ook artikel 780 Ger. Wb.). 

7. Dit arrest wordt uitgesproken in openbare terechtzitting, overeenkomstig artikel 

782bis Gerechtelijk Wetboek. 

111. VERDERE BEOORDELING VAN DE STRAFVORDERING 

111. A. Feiten - misdrijfomschrijvingen - strafbaarstelling 

8. De inhoud van de inleidende akte wordt alhier volledig hernomen. 

9. Telastleggingen B en C werden met ingang van 1 mei 2016 strafbaar door artikel 181, 

§ 1, 1° van het sociaal strafwetboek. Bij artikel 29 van de wet van 29.02.2016 tot 

aanvulling en wijziging van het Sociaal Strafwetboek en houdende diverse bepalingen 

van sociaal strafrecht (B.S. 21.04.2016 - inwerkingtreding 01.05.2016) werd artikel 

181 van het Sociaal Strafwetboek (op grond waarvan de feiten van de tenlastelegging 

B en C worden vervolgd) gewijzigd. Artikel 181, § 1, 1° van het Sociaal Strafwetboek 

luidt thans als volgt: "Met een sanctie van niveau 4 wordt bestraft, de werkgever, zijn 

aangestelde of zijn lasthebber die, in strijd met het koninklijk besluit van 5 november 

2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, met toepassing 

van artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid 

en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels: 1° de 

gegevens die opgelegd zijn door voormeld koninklijk besluit van 5 november 2002 

niet elektronisch heeft meegedeeld aan de instelling belast met de inning van de 

sociale zekerheidsbijdragen in de voorgeschreven vorm en op de voorgeschreven 

wijze, uiterlijk op het tijdstip waarop de werknemer zijn prestaties aanvat, en uiterlijk 

op de eerste werkdag die volgt op de beëindiging van de aangegeven 

tewerkstelling.". Het hof stelt derhalve vast dat de feiten van de tenlasteleggingen B 

en C thans strafbaar zijn overeenkomstig artikel 181, § 1, 1°, zodat de 

misdrijfomschrijving van deze feiten in de inleidende akte als volgt dienen te worden 

verbeterd : "thans, met ingang van 01.05.2016, strafbaar gebleven op grond van 

artikel 181, § 1, 1° van het Sociaal Strafwetboek" 

r-PAGE 01-00001476445-0009-0019-01-01-4"1 

L 

�� 
� _J 



Hof van beroep Gent - derde kamer - 2018/SZ/28 - p. 10 <)J 
'"'''''��� 

�' --.,,..,.<'-"""'------------------

10. Telastlegging D: Het hof sluit zich grotendeels aan bij de inhoud van de conclusies van 

het openbaar ministerie, dd. 30/04/2019 bij dit hof neergelegd (onderdeel 2.4. 

"tenlastelegging D", blz. 5-7). Het hof motiveert en besluit daarbij als volgt: 

a. Deze telastlegging was op het ogenblik van de feiten strafbaar krachtens 

artikel 175 § 1 van het sociaal strafwetboek (sanctie niveau 4 : 

gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en/of een geldboete van 600 

tot 6.000 euro (art. 101 sociaal strafwetboek). De geldboete wordt 

vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers (artikel 103 sociaal 

strafwetboek). 

b. De misdrijfomschrijving uit artikel 175, § 1 van het Sociaal Strafwetboek 

verhuisde naar artikel 12/1 van de wet van 30.04.1999 betreffende de 

tewerkstelling van buitenlandse werknemers (zie artikelen 28 en 55 van het 

Vlaams Decreet van 23.12.2016 houdende de implementatie van de zesde 

staatshervorming en houdende diverse bepalingen met betrekking tot het 

beleidsdomein Werk en Sociale Economie (B.S. 09.02.2017 - inwerkingtreding 

01.01.2017)). De wetgever heeft alsdan de inhoud van de misdrijfomschrij

ving en de strafmaat (hoofdstraf) niet gewijzigd. De Vlaamse decreetgever 

koos ervoor om de bevoegdheden in te schrijven in de bestaande 

regelgeving. Dit blijkt uit lezing van de memorie van toelichting (zie en vgl. 

Pari. St. Vl. Pari., 2016-2017, nr. 971/1, waarin staat (onderlijning en 

markeringen aangebracht door het hof): 
"1. Algemene toelichting 

1. Samenvatting 

Dit ontwerp van decreet implementeert een aantal bevoegdheden die door de 

zesde staatshervorming aan de gewesten overgeheveld werden. Tevens wijzigt het 

ontwerp van decreet een aantal bepalingen aangaande het beleidsdomein. 

2. Situering 

De bevoegdheden van het beleidsdomein Werk en Sociale Economie werden via de 

bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming 

uitgebreid. 

Een eerste decreet van 24 april 2015 houdende de implementatie van de zesde 

staatshervorming en houdende diverse bepalingen inzake het beleidsdomein Werk 

en Sociale Economie (B.S. 7 mei 2015} heeft een deel van deze nieuwe bevoegdheden 

geïmplementeerd in de bestaande Vlaamse regelgeving. Het betrof onder meer de 

controle op en het sanctioneren van werkzoekenden op het vlak van de 

beschikbaarheid op de arbeidsmarkt, de erkenning van PWA (plaatselijk 

werkgelegenheidsagentschap) en een aantal bepalingen inzake controle, 

handhaving en sanctionering van de nieuwe bevoegdheden (onder andere inzake 

dienstencheques). 

De bevoegdheden inzake economische migratie - die eveneens door de zesde 

staatshervorming overgeheveld werden - werden door het decreet van 24 april 

2015 nog niet geïmplementeerd. Voor deze materie geldt immers een specifieke, 

deels gedeelde bevoegdheidsregeling. Verschillende overlegmomenten met de 

betreffende federale en gewestelijke actoren waren nodig om tot een duidelijke 

bevoegdheidsverdeling te komen en om concrete afspraken te maken. Een 

definitief akkoord over de bevoegdheidsverdeling en de verschillende categorieën 
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buitenlandse werknemers werd bekrachtigd op het Overlegcomité van 25 
november 2015. 
Zesde staatshervorming - dit ontwerp van decreet bevat hoofdzakelijk bepalingen 

houdende de verdere implementatie van de zesde staatshervorming: 

- implementatie van de materie economische migratie in de Vlaamse regelgeving, 

zowel wat de tewerkstelling van buitenlandse werknemers betreft 

(arbeidskaarten}, wat de zelfstandige beroepsactiviteit betreft (beroepskaarten}, 

als wat het toezicht, de controle, de handhaving en de adviesprocedure betreft; 

- een aantal correcties en verduidelijkingen bij de controle-, toezichts- en 

handhavingsbepalingen van het decreet van 24 april 2015. Waar de 

geregionaliseerde materies nog enkele federale restbepalingen bevatten, wordt in de 
tekst verduidelijkt dat deze punten niet tot de bevoegdheid van het Vlaamse Gewest 

behoren; 

- implementatie van de bepalingen inzake toezicht, controle en handhaving inzake 

loopbaanonderbreking; 

decretale verankering 
dienstencheques. Deze 
samenwerkingsprotocol dat 
november 2015; 

van het territoriaal aanknopingspunt 
verankering wordt gedragen door 

de verschillende gewesten hierrond afsloten 

inzake 
het 

op 10 

- invoering van een getrapt sanctie-instrumentarium in gevallen van discriminatie bij 

dienstenchequeondernemingen; 

- twee bepalingen inzake betaald educatief verlof, met het oog op vereenvoudiging 
en rechtszekerheid voor de werkgevers. 

Diverse bepalingen - naast de bepalingen inzake staatshervorming bevat het 

ontwerp van decreet twee bepalingen inzake de Vlaamse Dienst voor 

Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, VDAB (aanbod aan niet-werkzoekende 

jongeren en inkrimping van het aantal algemene directeurs) en een bepaling 
aangaande erkende regionale samenwerkingsverbanden (stopzetting van de 

subsidiëring van de erkende regionale samenwerkingsverbanden, ERSV). 

3. Inhoud 

3.1. Wat betreft het luik economische migratie 

De bepalingen inzake economische migratie maken het leeuwendeel uit van dit 

ontwerp van decreet. Het Vlaamse Gewest is sedert de zesde staathervorming 

bevoegd geworden voor de tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten, met 

uitzondering van de normen betreffende de arbeidskaart afgeleverd in functie van 

de specifieke verblijfssituatie van de betrokken personen en de vrijstellingen van 

beroepskaarten verbonden aan de specifieke verblijfssituatie van de betrokken 

personen (artikel 6, §1, IX, 3°, van de bijzondere wet van B augustus 1980 tot 

hervorming der instellingen}. 

De wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de zesde staatshervorming heeft meer 
specifiek de arbeidskaarten A en B geregionaliseerd, alsook de beroepskaarten voor 

zelfstandigen met inbegrip van de hiermee verbonden vrijstellingen. Dit betekent dat 

de gewesten bevoegd zijn voor de regelgeving, de toepassing, de controle, de 

handhaving en de adviesprocedure betreffende deze materies. De 

controlebevoegdheid blijft een gedeelde bevoegdheid, wat betekent dat de 

vaststelling van de inbreuken eveneens kan worden verricht door de daartoe door de 

federale overheid gemachtigde ambtenaren. Omgekeerd krijgt de Vlaamse inspectie 
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in dit ontwerp van decreet de bevoegdheid om de resterende federale materies 
inzake arbeidskaarten (de huidige arbeidskaart C} te controleren. 

Dit ontwerp van decreet voegt volgende bepalingen inzake economische migratie in 

de respectievelijke bestaande regelgevingen in: 

al regelgevende bevoegdheid 

De Vlaamse bevoegdheden worden ingeschreven in de bestaande regelgeving 

inzake tewerkstelling van buitenlandse werknemers (wet van 30 april 1999} en 

inzake zelfstandige beroepsactiviteit door vreemdelingen (wet van 19 februari 

1965}." 

Er werden dus regionale wijzigingen aangebracht in de bestaande federale 

materiewetten. Artikel 175 van het sociaal strafwetboek werd opgeheven 

voor het Vlaamse Gewest (art. 55 decreet 23 december 2016). 

c. Artikel 12/1 van de wet van 30.04.1999 betreffende de tewerkstelling van 

buitenlandse werknemers werd bij artikel 11 van een eerste wet van 

09.05.2018 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die 

zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden opgeheven (B.S. 08.06.2018 -

inwerkingtreding 24.12.2018 (artikel 12)), behalve wat au pairs betreft. 

d. Door artikel 4 van een tweede wet van 09.05.2018 werd een artikel 175/1 

ingevoegd in het Sociaal Strafwetboek (B.S. 08.06.2018 - inwerkingtreding 

24.12.2018). Artikel 175/1 bepaalt thans: "De buitenlandse werknemers 

gemachtigd te werken op basis van een specifieke verblijfssituatie § 1 Met 

een sanctie van niveau 4 wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of 

zijn lasthebber die, in strijd met de wet van 9 mei 2018 betreffende de 

tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke 

verblijfssituatie bevinden, arbeid doen of laten verrichten door een 

buitenlandse onderdaan die niet is toegelaten of gemachtigd tot een verblijf 

van meer dan drie maanden of tot vestiging in België. De geldboete wordt 

vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers. De rechter kan 

bovendien de straffen bepaald in de artikelen 106 en 107 uitspreken.". 

e. Aldus stelt zich de vraag of door de afschaffing van de wet van 30 april 1999 

het tewerkstellen van vreemdelingen zonder geldig verblijf nog strafbaar is in 

het Vlaamse Gewest. Dit hof is van oordeel dat de federale wetgever binnen 

zijn bevoegdheidssfeer bleef, gelet op de inhoud van de volgende 

parlementaire stukken: 
i. "In de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse 

werknemers ( "wet van 30 april 199"} dienen situaties van economische 

migratie voortaan niet meer te worden geregeld aangezien de federale 

overheid ter zake niet langer bevoegd is" (Pari. St. Kamer, 2017-2018, nr. 54-

2947/2, 3). 

ii. "Door dit wetsontwerp wordt de wet van 30 april 1999 grotendeels 

vervangen voor wat de federale bevoegdheden betreft op het ogenblik dat 
het samenwerkingsakkoord met betrekking tot de single permit in werking 

treedt, na goedkeuring ervan door alle betrokken overheden" (Pari. St. 
Kamer, 2017-2018, nr. 54-2947 /2, 4). 
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iii. "Artikel 175 van het sociaal strafwetboek, dat verwijst naar de huidige wet 
van 30 april 1999, wordt opgeheven voor wat de federale bevoegdheden 

betreft op het ogenblik dat de nieuwe wet betreffende de tewerkstelling van 

buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden, 

in werking zal treden, behalve wat de au pairs betreft. Op dat ogenblik zal 

een artikel 175/1 in het sociaal strafwetboek worden ingevoegd, dat 

uitsluitend de misdrijven en sancties met betrekking tot de federale 
bevoegdheden bevat; die sancties blijven voorlopig ongewijzigd" (Pari. St. 
Kamer, 2017-2018, nr. 54-2947 /2, 4). 

iv. "Artikel 3 heft het huidige artikel 175 uit het sociaal strafwetboek op voor 

wat de federale bevoegdheden betreft, behalve voor de au pairs. Artikel 175 

blijft bestaan voor de gewestelijke inbreuken, voor zover de gewesten 
daarover zelf geen regelgeving hebben aangenomen" (Pari. St. Kamer, 2017-

2018, nr. 54-2947 /2, 10). 

f. De wetgevende norm werd bijgevolg voor het Vlaamse Gewest niet 

opgeheven. De federale wetgever kan ook geen decretale bepaling wijzigen. 

Immers, wetten en decreten staan op gelijk niveau en hebben gelijke 

rechtskracht. Dat de federale wetgever de wetgevende norm voor het 

Vlaamse Gewest niet heeft willen opheffen blijkt tevens uit het feit dat de 

federale wetgever in artikel 11 van de wet van 9 mei 2018 melding maakt van 

de opheffing van de wet van 30 april 1999, zoals gewijzigd door de wetten 

van 6 juni 2010 en 11 februari 2013. De federale wetgever verwijst dus niet 

naar het Vlaamse decreet van 23 december 2016 dat eveneens wijzigingen 

aanbracht aan de wet van 30 april 1999. 

g. Er kan ook worden verwezen naar artikel 8 van de wet van 9 mei 2018 dat 

stelt: "De sociaal inspecteurs, de ambtenaren die door de Koning worden aangeduid 

en de ambtenaren daartoe gemachtigd door de gewesten beschikken over de 

bevoegdheden bedoeld in de artikelen 23 tot 39 van het Sociaal Strafwetboek 

wanneer zij, ambtshalve of op verzoek, optreden in het kader van hun opdracht tot 

informatie, advies en toezicht inzake de naleving van deze wet en de 

uitvoeringsbesluiten ervan. De sociaal inspecteurs en de door de Koning aangeduide 
ambtenaren zijn eveneens bevoegd voor de vaststelling van de inbreuken op de wet 

van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers en zijn 
uitvoeringsbesluiten, evenals op de decreten en ordonnanties genomen op basis van 

artikel 6, § 1, IX, 3° van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 en zijn 

uitvoeringsbesluiten". 

De federaal sociaal inspecteurs blijven derhalve bevoegd om inbreuken op de 

wet van 30 april 1999 vast te stellen: "Artikel 6, § 1, IX, 3°, tweede lid, van de 

bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen zoals gewijzigd 

door de bijzondere wet van 6 januari 2014, bepaalt inderdaad, in afwijking van het 

vertica/iteitsprincipe, dat de federale ambtenaren bevoegd zijn voor de vaststelling 

van inbreuken op gewestelijke regelgeving inzake de tewerkstelling van buitenlandse 

werknemers. Deze toewijzing van bevoegdheid door de bijzondere wetgever vereist 

een concreet wetgevend initiatief waarbij de federale overheid deze toegewezen 
bevoegdheid "opneemt". Artikel 8 van het ontwerp bevat een delegatie aan de 

Koning tot het aanduiden van de bevoegde inspectiediensten die dan tegelijk 
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bevoegd zijn voor de inbreuken op zowel de federale als de gewestelijke regelgeving 
inzake tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten. Wat betreft deze 

inspectiebevoegdheid over de gewestelijk maatregelen wordt enerzijds verwezen 

naar de wet van 30 april 1999 (waarbij eigenlijk de thans gewestelijke 

bevoegdheden in deze wet worden bedoeld) om de actuele situatie te vatten, en 

anderzijds naar de bepaling in de bijzondere wet om de toekomstige regelgeving 

waarvoor deze inspectiediensten bevoegd zijn, te omschrijven. Artikel 8 beoogt aldus 
niet de au-pairs waarvoor dus inderdaad de wet van 30 april 1999 en zijn 

uitvoeringsbesluiten voorlopig van toepassing blijven" (Pari. St. 2017-2018, nr. 54-

294 7 /1,9 - eigen onderlijning). 

Op Vlaams niveau blijft men trouwens ook na de wet van 9 mei 2018 

voortbouwen op de wet van 30 april 1999. Dit blijkt uit het Besluit van de 

Vlaamse Regering van 7 december 2018 houdende uitvoering van de wet van 

30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers en 

waarbij in artikel 1, 20° wordt verwezen naar de wet van 30 april 1999. 

h. Het hof stelt derhalve vast, gelet op alle gedane vaststellingen zoals hiervoor 

vermeld, dat de feiten van de tenlastelegging D thans nog steeds strafbaar 

zijn omdat de wetgevende norm voor het Vlaams Gewest onverkort blijft 

gelden. Wanneer de federale wetgever de wet van 30 april 1999 op de 

tewerkstelling van buitenlandse werknemers en de bijhorende strafbepaling 
heeft opgeheven, heeft dat enkel betrekking op situaties van vreemdelingen 

die zich in een bijzondere verblijfssituatie bevinden. Voor economische 

migratie - een regionale bevoegdheid - kan de federale opheffing van de wet 

van 30 april 1999 geen effect hebben. 

i. De tewerkstelling van buitenlandse onderdanen zonder specifieke 

verblijfssituatie wordt in Vlaanderen dan ook nog steeds gesanctioneerd 

door art. 12/1 van de wet van 30 april 1999, zoals ingevoerd door het decreet 

van 23 december 2016. 

111. B. Bevoegdheid 

11. De feiten, zoals omschreven in de telastleggingen lastens de beklaagde, zijn strafbaar 

met correctionele straffen. De eerste rechter was en dit hof is bevoegd om kennis te 

nemen van de strafvordering. 

111. C. Verjaring 

12. De verjaring van de strafvordering is op heden niet ingetreden, gelet op de in artikel 

21 V.T.Sv. bepaalde verjaringstermijn (5 jaar), alsmede het tijdstippen en/of de 

periode zoals aangegeven in de inleidende akte. 
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111. D. Ten gronde 

111. D. 1. Relevante feiten en omstandigheden 

13. Het beroepen vonnis (blz. 7-14) bevat een uitvoerig overzicht van de feiten en de 

door de inspectiediensten gedane vaststellingen. Het hof herneemt dit overzicht en 

gaat eveneens uit van de daarin vervatte gegevens. 

111. D. 2. Bewijs feiten en schuld van de beklaagde 

14. Op basis van de gebezigde bewijsmiddelen, verzameld tijdens het vooronderzoek en 

het onderzoek ter terechtzitting, tekent het hof, in het licht van de hierna 

aangegeven beslissingen, bijkomend het volgende aan: 

a. De gedane vaststellingen tonen aan dat de beklaagde op de 

geïncrimineerde tijdstippen en gedurende de daarin vermelde periode 

verantwoordelijkheid droeg als zaakvoerder in de vennootschap (vanaf 

01/01/2016 tot 01/03/2016) (zie telastleggingen A, B.2., B.3., B.4., C.l., C.2., C.3.), 
in de zaak (telastlegging B.5.) en 
in de zaak :telastleggingen B.6., B.7., B.8., B.9. en D.). 

b. De naleving van de diverse sociale wetsbepalingen, voorwerp van actuele beoor

deling, dienden dan ook door hem te worden nageleefd en vervuld. Hij droeg 

strafrechtelijke verantwoordelijkheid. Wanneer hij andere personen aanstelde 

om feitelijk het zaakvoerderschap waar te nemen bleef zijn verantwoordelijkheid 

bestaan : hij diende immers in eerste instantie te zorgen voor bekwame personen 
en nadien ook toezicht uit te oefenen op de correcte uitvoering van dit zaak

voerderschap in het licht van de na te leven sociale wetsbepalingen. Dit heeft hij 

zeer duidelijk niet gedaan, waardoor de thans vastgestelde inbreuken konden 

worden begaan en verwezenlijkt. Alles werd aldus zowat aan het lot overgelaten 

en dit is zeker mede de schuld van de beklaagde. Hij vertrouwde het feitelijk 

zaakvoerderschap toe aan een persoon die een beroepsverbod had opgelopen, 

wat al evenmin getuigt van een normaal voorzichtig gedrag. Toen de inspectie

diensten in februari 2016 nadere controlewerkzaamheden wilden uitvoeren werd 

dit toezicht gewoonweg onmogelijk gemaakt omdat de beklaagde simpelweg niet 

opdaagde op de aangekondigde tijdstippen {19/02/2016 en 29/02/2016). 

15. De telastlegging B.1. is, gelet op deze vaststellingen, in hoofde van de beklaagde niet 

naar eis van recht bewezen gebleven voor dit hof. Hij droeg op 30/09/2015 nog geen 

verantwoordelijkheid als zaakvoerder van de Hij wordt terzake thans 

ontslagen van rechtsvervolging hoofdens deze telastlegging, waarbij wordt vast

gesteld dat het onderzoek en de vervolging van deze telastlegging geen afzonderlijke 

kosten heeft teweeggebracht, deze kosten één en ondeelbaar veroorzaakt zijnde 

door de overige, thans bewezen gebleven telastleggingen (zie ook hierna, volgend 

randnummer van dit arrest). 
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16. De overige telastleggingen (A., B.2. tot en met B.9., C.l. tot en met C.3. en D. zijn 

voor dit hof bewezen gebleven in hoofde van de beklaagde, gelet op de 

beoordelingsgegevens van het strafdossier en het onderzoek ter terechtzitting. Het 

hof verwijst naar het correcte feitenrelaas en naar de motieven vervat in het 

beroepen vonnis, die alhier als hernomen worden beschouwd. Deze motieven 

worden niet weerlegd door het verweer dat thans in graad van beroep wordt 

gevoerd. Het hof verwijst ook naar hetgeen in randnummer 13 van dit arrest werd 

aangehaald. 

111. E. Bestraffing en bijkomende veroordelingen 

17. De feiten, alhier in hoofde van de beklaagde bewezen gebleven, voorwerp van de 

telastleggingen A., B.2. tot en met B.9., C.l. tot en met C.3. en D., zoals hoger in dit 

arrest aangegeven, zijn de uitwerking van eenzelfde strafbaar opzet, zodat met 

toepassing van artikel 65 strafwetboek voor deze feiten tezamen slechts één straf 

wordt opgelegd, nl. de zwaarste. 

18. Bij de straftoemeting houdt het hof rekening met: 

a. de overwegingen, vervat in het beroepen vonnis (blz. 16-19), die alhier als 

hernomen worden beschouwd, 

b. de aard en objectieve ernst van de bewezen gebleven feiten, 

c. de omstandigheden waarin deze werden gepleegd, 

d. de bijzonder hardleerse persoonlijkheid van de beklaagde, 

e. het ongunstig strafrechtelijk verleden van de beklaagde op het ogenblik van 

de feiten, 

f. het beginsel dat de straftoemeting niet alleen de vergeldingsbehoefte, maar 

ook de preventie moet dienen. De op te leggen straf moet dan ook van aard 

zijn de beklaagde ervan te weerhouden zich in de toekomst nog aan 

dergelijke feiten schuldig te maken, hem aan te sporen tot meer 

verantwoordelijkheidsbesef en tot het naleven van de wet. 

19. De eerste rechter heeft aan de beklaagde een wetmatige en passende straf opgelegd 

ter beteugeling van de feiten, voorwerp van de telastleggingen zoals hier bewezen 

gebleven. Deze bestraffing blijft absoluut noodzakelijk om de beklaagde tot blijvend 

normbesef te brengen en om verdere recidive in zijn hoofde te voorkomen. 

20. Bijzondere forfaitaire bijdrage in de kosten: 

De veroordeling tot betaling van de vaste vergoeding (art. 91 K.B. van 28 december 

1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken) is voor elke 

criminele, correctionele en politiezaak een verplichte aanvulling van de 

strafrechtelijke veroordeling. Zij heeft een eigen karakter en is geen straf (Cass. 

09/11/1994, J.T. 1995, 214; A.C. 1994, 938; navolgbaar). Zij moet worden 

uitgesproken ongeacht de datum van de bewezen verklaarde feiten, in het bijzonder 
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ongeacht de omstandigheid dat de feiten dagtekenen van vóór de inwerkingtreding 

van de wetsbepalingen, die de rechter ertoe verplichten die vergoeding aan iedere 

veroordeelde op te leggen (Cass., 03/03/1993, A.R. nr. 402; navolgbaar). 

Artikel 2 Swb. is op die bijdrage niet toepasselijk. 

Krachtens artikel 6, eerste alinea, van de Programmawet Il van 27.12.2006 en de 

artikelen 77, tweede lid en 79 van het Koninklijk Besluit van 27.4.2007, houdende 

het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken, bedroeg deze 

vergoeding (na indexatie) 30,69 euro. Bij arrest van de Raad Van State dd. 

17 /12/2008 (Nr. 188.928) werd dit K.B. vernietigd (B.S. 02/02/2009, 7548). De 

bepalingen van het vroegere algemeen reglement in strafzaken blijven toepasselijk. 

Krachtens artikel 91, tweede lid van het K.B. van 28/12/1950 houdende algemeen 

reglement op de gerechtskosten in strafzaken, zoals laatst gewijzigd door de 

artikelen 1 en 2 van het Koninklijk Besluit van 11 december 2001 betreffende de 

invoering van de euro in de regelgeving inzake justitie, blijft de beklaagde 

veroordeeld tot betaling van een forfaitaire vergoeding. Het bedrag ervan bedraagt 

actueel (ingevolge het Koninklijk besluit dd. 13/11/2012 tot wijziging van het 

Algemeen Reglement op de gerechtskosten in strafzaken, vastgesteld bij koninklijk 

besluit van 28 december 1950 wat betreft de administratieve kosten in strafzaken) 

en na indexatie zoals bepaald in de artikelen 148 en 149 van het Algemeen 

reglement op de gerechtskosten in strafzaken, € 53,58 (zie ook omzendbrief 131/5 

over de indexering van de bedragen die mogen worden aangerekend door de 

personen die door de gerechtelijke overheden worden gevorderd voor het uitvoeren 

van een opdracht in een dienstverlenende rol die gerechtskosten in strafzaken 

genereert, gepubliceerd in B.S. 04/10/2018). 

Het beroepen vonnis wordt in die zin gewijzigd wat de thans veroordeelde betreft. 

21. De navolgende beslissingen, vervat in het beroepen vonnis, worden bevestigd: 

a. solidariteitsbijdrage {200 euro) (blz. 21 beroepen vonnis); 

b. bijdrage fonds voor tweedelijnsbijstand {20 euro) (blz. 21 beroepen vonnis); 

c. gerechtskosten eerste aanleg (blz. 22 beroepen vonnis). 

22. De beklaagde wordt thans bijkomend veroordeeld tot de kosten van het hoger 

beroep, zoals hierna in het geheel begroot aan de zijde van het openbaar ministerie. 

23. De afhandeling van de burgerlijke belangen werd terecht ambtshalve aangehouden. 

De zaak wordt daartoe opnieuw verzonden naar de eerste rechter. 
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OP DEZE GRONDEN, 

HET HOF, recht doende op tegenspraak, met eenparigheid van stemmen (art. 211bis Sv.} 

met toepassing van de artikelen: 
- in de inleidende akte, het beroepen vonnis en hoger in dit arrest aangegeven 
- 211 en 212 Sv. 
- 24 van de wet van 15/06/1935 op het taalgebruik in gerechtszaken. 

Alle andere en strijdige conclusies van de hand wijzend als niet gegrond; 

Verklaart elk hoger beroep ontvankelijk en erover beslissend: 

Hervormt het beroepen vonnis enkel als volgt: 

Stelt vast dat het feit zoals oorspronkelijk omschreven onder B.1. niet naar eis van recht 

bewezen is gebleven voor dit hof, zodat de beklaagde thans ontslagen wordt van 

rechtsvervolging hoofdens deze telastlegging, waarbij wordt vastgesteld dat het onderzoek 

en de vervolging van deze telastlegging geen afzonderlijke kosten heeft teweeggebracht, 

deze kosten één en ondeelbaar veroorzaakt zijnde door de overige, thans bewezen gebleven 

telastleggingen. 

Bepaalt het bedrag van de bijzondere forfaitaire bijdrage, waartoe de beklaagde thans 

veroordeeld blijft, op 53,58 euro ipv 51,20 euro. 

Stelt vast dat de overige telastleggingen (A., B.2. tot en met B.9., C.l. tot en met C.3. en D.) 

voor dit hof bewezen zijn gebleven in hoofde van de beklaagde en dat de door de eerste 

rechter opgelegde bestraffing thans geldt voor de aldus bewezen gebleven feiten. 

Bevestigt het beroepen vonnis in alle overige onderdelen en beslissingen lastens de 

beklaagde. 

Veroordeelt hem thans bijkomend tot de kosten van het hoger beroep, aan de zijde van het 

openbaar ministerie alhier in het geheel begroot op 156,94 euro. 

Verzendt de zaak voor verdere afhandeling van de aangehouden burgerlijke belangen 

opnieuw naar de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, 

sectie correctionele zaken. 
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kosten: 

afschriften 69,00 

6,00 

opstelrecht 35,00 

dagvaardingen 32,67 

subtotaal 142,67 

+10% 14,27 

Totaal 156,94 

Dit arrest is gewezen door de derde kamer van het Hof van beroep te Gent, samengesteld uit de 

magistraten die in deze zaak hebben gezeteld en geoordeeld: 

Raadsheer in het Arbeidshof 

(art. 101 al.3 Ger.Wb.} 

Raadsheer Kamervoorzitter 

en op de openbare terechtzitting van VIJF SEPTEMBER TWEEDUIZEND NEGENTIEN uitgesproken 

door Kamervoorzitter 

in aanwezigheid var Substituut-generaal bij het Arbeidshof, 

met bijstand van , griffier. 

Griffier Kamervoorzitter 
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