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Not.nr. BG.69.98.000936/18 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE en van de burgerlijke partij: 

1. nr. 

tegen 

1. nr. :f1. ~ 

RRN 
van Roemeense national iteit, 
geboren te :>p 
wonende te 
thans te 

geboren te 
wonende te 

nn 

- oorspronkelijk eerste beklaagde -

Beklaagd van: 

De eerste en de tweede: 

te en/of bij samenhang. elders in het Rijk, 

RRN 

Ti jdens de periode vanaf 1 mei 2011 tot 30 juni 2012, herhaaldelijk, 

als daders, mededaders (art. 66 Sw.) 

2e blad 

A. met inbreuk op artikel 175, §1, 1ste lid van de wet van 6 juni 2010 tot invoering van het 
Sociaal St rafwetboek, in strijd met artikel 4§1, 1ste lid van de wet van 30 april 1999 
betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, 

met ingang vanaf 1 januari 2017 strafbaar gesteld door artikel 1]/1 van de wet van 30 
april 1999 betreffende de tewerkstelling van buiten landse werknemers, in strijd met de 
bepalingen van die wet en de uitvoeringsbesluiten, 

als werkgever, zijn aangestelde of lasthebber, 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, meer bepaald de hierna 
vermelde 124 buitenlandse onderdanen (Roemenië): 
1. vanaf januari 2012- april 2012 
2. januari 2011 
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3. vanaf 23 april2012 tot 8 juni 12 
4. vanaf januari 2012 tot en met juni 2012 
5. vanaf januari 2012 tot en met juni 2012 
6. vanaf j anuari 2012 tot 31 mei 2012 
7. vanaf oktober 2011 tot 3 juni 2012 
8. vanaf januari 2012 tot en met juni 2012 
9. vanaf juni 2011 tot augustus 2013 
10. vanaf december 2011 tot 5 februari 2012 
11. vanaf januari 2012 tot 1 april 2012 
12. vanaf oktober 2011 tot 8 juni 2012 
13. Tijdens de maand januari 2012 
14. vanaf maart 2011 tot 12 juni 2012 
15. vanaf februari 2011 tot 12 juni 2012 en van januari 2013 tot 

jull2013 
16. vanaf juni 2011 tot 3 juni 2012 
17. vanaf januari 2012 tot 25 juni 2012 
18. vanaf j uni 2011 tot 24 juni 2012 
19. vanaf oktober 2011 tot 3 juni 2012 
20. vanaf januari 2011 tot 28 juni 2012 
21. Januari 2012 
22. vanaf juni 2011 tot 28 juni 2012 
23. vanaf januari 2012 tot 24 juni 2012 
24. vanaf oktober 2011 tot 25 juni 2012 
25. januari 2012 
26. januari 2012 -30 juni 2012 
27. vanaf januari 2012 tot 10 juni 2012 
28. vanaf oktober 2011 tot 3 juni 2012 
29. vanaf juni 2011 tot 3 juni 2012 en maart 2013 tot en met juli 

2013 
30. vanaf januari 2012 tot 3 juni 2012 
31. vanaf januari 2011 tot en met juli 2013 
32. vanaf januari 2012 tot 28 juni 2012 
33. vanaf januari 2012 tot 5 februari 2012 
34. vanaf januari 2011 tot en met juli 2013 
35. vanaf januari 2012 tot 8 juni 2012 
36. vanaf oktober 2011 -januari 2012 
37. vanaf oktober 2011 tot 22 juni 2012 
38. vanaf juni 2011 tot 6 apri l 2012 

39. vanaf oktober 2011 tot 29 juni 2012 
40. vanaf januari 2012- 1 april 2012 
41. Vanaf januari 2012-30 juni 2012 
42. vanaf januari 2012- 3 juni 2012 
43. vanaf oktober 2011 - 7 juni 2012 
44. vanaf januari 2012 - maart 2013 
45. September 2011 
46. September 2011 
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47. vanaf januari 2012 - 1 april 2012 
48. vanaf januari 2012 tot en met augustus 2013 
49. vanaf december 2011 - 28 juni 2012 
SO. vanaf oktober 2011- 24 juni 2012 
S1. vanaf januari 2012 - 17 juni 2012 
52. vanaf juni 2011 - 28 juni 2012 
S3. vanaf december 2011- 10 juni 2012 
S4. oktober 2011 
SS. vanaf dec 2011 - 30 juni 2012 
S6. vanaf december 2011- 28 maart 2012 
S7. vanaf januari 2011-7 april2012 
S8. januari 2011 
59. vanaf januari 2011- 10 juni 2012 
60. vanaf augustus 2011 - 28 juni 2012 
61. oktober 2012 
62. vanaf januari 2011- 12 juni 2012 
63. vanaf januari 2011- oktober 2012 
64. Vanaf januari 2012- 30 juni 2012 
6S. vanaf augustus 2011 - 28 juni 2012 
66. Vanaf juni 2011- augustus 2013 
67. vanaf oktober 2011-7 juni 2012 
68. vanaf januari 2012 - 30 juni 2012 
69. vanafjanuari 2012-11juni2012 
70. oktober2011 
71. vanaf december 2011-7 april 2012 
72. vanaf oktober 2011- 2S juni 2012 
73. vanaf januari 2011 - 10 juni 2012 
74. vanaf augustus 2011- 16 mei 2012 
75. vanaf april2011- november 2012 
76. vanaf augustus 2011 - 28 juni 2012 
77. vanaf januari 2012 - 3 juni 2012 
78. vanaf januari 2012 - 29 april 2012 
79. vanaf oktober 2011 - 31 januari 2012 
80. vanaf 1 februari - 8 juni 2012 
81. vanaf oktober 2011- 29 maart 2012 
82. vanaf augustus 2011- 8 juni 2012 
83. vanaf januari 2012 - 31 mei 2012 
84. vanaf januari 2012-31 mei 2012 
8S. vanaf september 2011- augustus 2013 
86. vanaf januari 2012 - 31 mei 2012 
87. vanaf oktober 2011- 27 juni 2012 
88. vanaf januari 2012 - 31 mei 2012 
89. vanaf januari 2012- 31 mei 2012 
90. vanaf augustus 2011- augustus 2013 
91. vanaf december 2011 tot en met juli 2013 
92. Tijdens de periode 4 juni 2011 - juni 2012 
93. Tijdens de periode 2 januari 2012- 31 maart 2012 
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95. 
96. 
97. 
98. 
99. 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 

~ 

vanaf januari 2012 - 8 juni 2012 
januari 2011 
Januari 2012 
vanaf oktober 2011- 30 juni 2012 
vanaf oktober 2011- 30 juni 2012 
Periode oktober 2011- juli 2013 
vanaf augustus 2011-8 juni 2012 
vanaf januari 2012 - 8 juni 2012 
vanaf juni 2011 tot en met juli 2013 
vanaf januari 2012 -31 mei 2012 
Vanaf oktober 2011 -oktober 2013 
Vanaf januari 2013 tot en met mei 2013 
Vanaf december 2012 tot en met juli 2013 
Tijdens de maand maart 2013 
Vanaf januari 2013 tot en met augustus 2013 
Vanaf december 2012 tot en met augustus 2013 
Vanaf januari 2013 tot en met juli 2013 
Vanaf mei 2013 tot en met juli 2013 
Vanaf januari 2013 tot en met juli 2013 
Vanaf januari 2013 tot en met maart 2013 
Vanaf december 2012 -tot en met juli 2013 
Vanaf mei 2013 tot en met juli 2013 
Vanaf januari 2013 tot en met augustus 2013 
Januari 2013 
vanaf november 2012- augustus 2013 
mei 2013 
Vanaf mei 2013 tot en met juli 2013 
Vanaf mei 2013 tot en met juli 2013 
Vanaf 12 september 2013 - oktober 2013 
Vanaf 7 oktober 2013 -23 oktober 2013 

Se blad 

misdrijf vóór 1 juli 2011 strafbaar overeenkomstig artikel 12, eerste lid, 1 o, a van de vermelde wet van 
30 apri/ 1999 met een gevangenisstraf van een maand tot een jaar en/ of een geldboete van 6.000 tot 
30.000 euro; het misdrijf strafbaar met zoveel geldboetes als er buitenlandse onderdanen betrokken 
zijn geweest bij de begane inbreuken - artikel14 van de vermelde wet, 

misdrijf vanaf 1 juli 2011 strafbaar overeenkomstig artikel175, §1 van het Sociaal Strafwetboek met 
een sanctie van niveau 4 zoals voorzien door artikel 101 van het Sociaal Strafwetboek, zijnde een 
gevangenisstraf van 6 maanden tot 3 jaar en/ of een strafrechtelijke geldboete van 600 tot 6.000 euro; 
het misdrijf strafbaar met zoveel geldboetes als er werknemers in overtreding met de vermelde 
reglementering tewerkgesteld waren zonder dat deze geldboete, zoals voorzien door artikel103 van 
het Sociaal Strafwetboek, hoger mag zijn dan het honderdvoud van de maximum geldboete, 
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misdrijf vanaf 1 januari 2017 strafbaar met een gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar enjof 
een geldboete van 600 tot 6.000 euro (artikel12/1, §1, lid 1 van de wet van 30 april 1999}. De 
geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers (artikel12/1, §1, lid 2 van de 
wet van 30 apri/1999}. 

B. met inbreuk op artikel 181, eerste lid van de wet van 6 juni 2010 tot invoering van het Sociaal 
Strafwetboek, in strijd de artikelen 4 tot 8 en 9bis 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 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de 
leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, als werkgever, zijn aangestelde of lasthebber, de 
gegevens vereist krachtens het voormelde koninklijk besluit van 5 november 2002, aan de 
instelling die belast was met de inning van de socialezekerheidsbijdragen, niet elektronisch te 
hebben meegedeeld, In de voorgeschreven vorm en op de voorgeschreven wijze uiterlijk op 
het tijdstip waarop de werknemer zijn prestatles aanvatte, met betrekking tot de volgende 124 
werknemers: 

1. vanaf januari 2012 - april 2012 
2. januari 2011 

3. vanaf 23 april 2012 tot 8 juni 12 

4. vanaf januari 2012 tot en met juni 2012 

5. vanaf januari 2012 tot en met juni 2012 

6. vanaf januari 2012 tot 31 mei 2012 

7. vanaf oktober 2011 tot 3 juni 2012 
8. vanaf januari 2012 tot en met juni 2012 

9. vanaf juni 2011 tot augustus 2013 

10 vanaf december 2011 tot 5 februari 2012 

11 vanaf januari 2012 tot 1 april 2012 

12 vanaf oktober 2011 tot 8 j uni 2012 
13 Tijdens de maand januari 2012 

14 vanaf maart 2011 tot 12 juni 2012 

15 vanaf februari 2011 tot 12 juni 2012 en van januari 2013 tot juli 2013 

16 vanafjuni2011 tot3juni2012 

17 vanaf januari 2012 tot 25 juni 2012 
18 vanaf juni 2011 tot 24 juni 2012 

19 vanaf oktober 2011 tot 3 juni 2012 

20 vanaf januari 2011 tot 28 juni 2012 

21 Januari2012 
22 vanafjuni 2011tot28juni2012 

23 vanaf januari 2012 tot 24 juni 2012 

24 vanaf oktober 2011 tot 25 juni 2012 

25 januari 2012 
26 januari 2012- 30 juni 2012 

27 vanaf januari 2012 tot 10 juni 2012 

28 vanaf oktober 2011 tot 3 juni 2012 

r--PA GE 01-00001618650- 0006-0028-01-01-~ 

L 
~ 
;~ _j 



,, 
Hof van beroep Gent - derde kamer- 2019/SZ/15- p. i 

- ·- J 

7e blad 

29. vanaf juni 2011 tot 3 juni 2012 en maart 2013 tot en met juli 2013 

30. vanaf januari 2012 tot 3 juni 2012 

31. vanaf januari 2011 tot en met juli 2013 

32. vanaf januari 2012 tot 28 juni 2012 
33. vanaf januari 2012 tot S februari 2012 

34. vanaf januari 2011 tot en met juli 2013 

3S. vanaf januari 2012 tot 8 juni 2012 

36. vanaf oktober 2011 - januari 2012 

37. vanaf oktober 2011 tot 22 juni 2012 

38. vanaf juni 2011 tot 6 apri l 2012 

39. vanaf oktober 2011 tot 29 juni 2012 

40. vanaf januari 2012 - 1 april 2012 
41. Vanaf januari 2012-30 juni 2012 

42. vanaf januari 2012- 3 juni 2012 

43. vanaf oktober 2011 - 7 juni 2012 

44. vanaf januari 2012- maart 2013 

4S. September 2011 

46. September 2011 
47. vanaf januari 2012- 1 april 2012 

48. vanaf januari 2012 tot en met augustus 2013 

49. vanaf december 2011- 28 juni 2012 
SO. vanaf oktober 2011- 24 juni 2012 

Sl. vanaf januari 2012- 17 juni 2012 
S2. vanaf juni 2011 - 28 juni 2012 

S3. vanaf december 2011- 10 juni 2012 

S4. oktober 2011 
SS. vanaf dec 2011 - 30 juni 2012 

S6. vanaf december 2011- 28 maart 2012 

S7. vanaf januari 2011-7 april 2012 
S8. januari 2011 

59. vanaf januari 2011- 10 juni 2012 

60. vanaf augustus 2011- 28 juni 2012 

61. oktober 2012 
62. vanaf januari 2011- 12 juni 2012 

63. vanaf januari 2011 -oktober 2012 

64. Vanaf januari 2012 - 30 juni 2012 

65. vanaf augustus 2011 - 28 juni 2012 
66. Vanaf juni 2011- augustus 2013 

67. vanaf oktober 2011 - 7 juni 2012 

68. vanaf januari 2012 - 30 juni 2012 
69. vanaf januari 2012 - 11 juni 2012 

70. oktober 2011 
71. vanaf december 2011-7 april2012 
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72. 
73. 

74. 

75. 

76. 

77. 
78. 

79. 
80. 

81. 
82. 
83. 

84. 

85. 

86. 

87. 

88. 
89. 
90. 

91. 
92. 
93. 
94. 

./ 

vanaf oktober 2011- 25 juni 2012 
vanaf januari 2011 - 10 juni 2012 

vanaf augustus 2011 - 16 mei 2012 

vanaf april 2011- november 2012 

vanaf augustus 2011-28 juni 2012 

vanaf januari 2012- 3 juni 2012 

vanaf januari 2012 - 29 april 2012 

vanaf oktober 2011 - 31 januari 2012 

vanaf 1 februari - 8 juni 2012 
vanaf oktober 2011 - 29 maart 2012 

vanaf augustus 2011 - 8 juni 2012 

vanaf januari 2012 - 31 mei 2012 

vanaf januari 2012 - 31 mei 2012 

vanaf september 2011 - augustus 2013 

vanaf januari 2012 - 31 mei 2012 

vanaf oktober 2011 - 27 juni 2012 
vanaf januari 2012 - 31 mei 2012 

vanaf januari 2012 - 31 mei 2012 

vanaf augustus 2011- augustus 2013 
vanaf december 2011 tot en met juli 2013 

Tijdens de periode 4 juni 2011 - juni 2012 

Tijdens de periode 2 januari 2012- 31 maart 2012 

95. vanaf januari 2012 - 8 juni 2012 

96. januari2011 
97. Januari 2012 

98. vanaf oktober 2011 - 30 juni 2012 
99. vanaf oktober 2011 - 30 juni 2012 

100. Periode oktober 2011- juli 2013 

101. vanaf augustus 2011 - 8 juni 2012 
102. vanaf januari 2012 - 8 juni 2012 

103. vanaf juni 2011 tot en met juli 2013 

104. vanaf januari 2012 -31 mei 2012 

105. Vanaf oktober 2011- oktober 2013 

106. Vanaf januari 2013 tot en met mei 2013 
107. Vanaf december 2012 tot en met juli 2013 

108. Tijdens de maand maart 2013 

109. Vanaf januari 2013 tot en met augustus 2013 
110. Vanaf december 2012 tot en met augustus 2013 

111. Vanaf januari 2013 tot en met juli 2013 

112. Vanaf mei 2013 tot en met juli 2013 

113. Vanaf januari 2013 tot en met juli 2013 

114. Vanaf januari 2013 tot en met maart 2013 
115. Vanaf december 2012 -tot en met juli 2013 

r-- PAGE 01-0000161&650-000&-002&-01-01-~ 

L 
~~ 
~ ...J 

Se blad 



Hof van ber::p Ge,~.:- derde kamer - 2019/SZ/15 - p, 9 J 

116. 
117. 
118. 
119. 
120. 

121. 
122. 
123. 
124. 

Vanaf mei 2013 tot en met juli 2013 

Vanaf januari 2013 tot en met augustus 2013 
Januari 2013 
vanaf november 2012 -augustus 2013 
mei 2013 
Vanaf mei 2013 tot en met juli 2013 
Vanaf mei 2013 tot en met juli 2013 
Vanaf 12 september 2013 - oktober 2013 
Vanaf 7 oktober 2013 -23 oktober 2013 

9e blad 

misdrijf vóór 1 juli 2011 strafbaar overeenkomstig artikel 12 bis, §1-1" van het koninklijk besluit van 
5 november 2002 met een gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en/of een geldboete van 
500 tot 2.500 euro; het misdrijf strafbaar met zoveel geldboetes als er werknemers in overtreding 
met de vermelde reglementering tewerkgesteld waren zonder dat deze geldboete hoger mag zijn 
dan 125.000 euro - artikel12bis, §1 -1· van het vermelde koninklijk besluit, 

misdrijf vanaf 1 juli 2011 strafbaar overeenkomstig artikel 181, eerste lid van het Sociaal 
Strafwetboek met een sanctie van niveau 4 zoals voorzien door artikel 101 van het Sociaal 
Strafwetboek, zijnde een gevangenisstraf van 6 maanden tot 3 jaar en/of een strafrechtelijke 
geldboete van 600 tot 6.000 euro; het misdrijf strafbaar met zoveel geldboetes als er werknemers 
in overtreding met de vermelde reglementering tewerkgesteld waren zonder dat deze geldboete, 
zoals voorzien door artike/103 van het Sociaal Strafwetboek, hoger mag zijn dan het honderdvoud 
van de maximum geldboete. 

C. als werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber, met inbreuk op artikel 162, eerste lid, 1" van 
het Sociaal Strafwetboek, in strijd met artikel 9, eerste lid van de wet van 12 april 1965 
betreffende de bescherming van het loon der werknemers, het loon van de werknemers niet te 
hebben uitbetaald of niet te hebben uitbetaald op de datum dat het loon invorderbaar is, met 
betrekking tot volgende 96 werknemers: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

(januari 2012- april 2012) 
(januari 2012- 30 juni 2012) 

Januari 2012 -30 juni 2012) 
(januari 2012- 30 j uni 2012) 

(januari 2012- 30 juni 2012) 
((januari 2012-30 juni 2012) 
(januari 2012-30 juni 2012) 

(januari 2012- 30 juni 2012) 
(ianuari 2012-30 juni 2012} 

(mei 2011- april 2012) 
(januari 2012- april 2012) 

(oktober 2011-april 2012) 
( januari 2012 - 30 juni 2012) 

(januari 2012-30 juni 2012) 
(januari 2012-30 juni 2012} 
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16. (januari 2012 - 30 juni 2012) 
17. (januari 2012-30 juni 2012) 
18. (januari 2012- 30 juni 2012) 
19. (januari 2012- 30 juni 2012) 
20. (januari 2012-30 juni 2012) 
21. (januari 2012 - juni 2012) 
22. januari 2012 -juni 2012) 
23. (januari 2012- juni 2012) 
24. (januari 2012- juni 2012) 
25. (januari 2012 - juni 2012) 
26. (januari 2012- juni 2012) 
27. (januari 2012- juni 2012) 
28. (januari 2012 - juni 2012) 
29. (Januari 2012- juni 2012) 
30 (september 2011- oktober 2011) 
31 Cianuari 2012- 30 juni 2012) 
32. (januari 2012- 30 juni 2012) 
33. (mei LU11 - april 2012) 
34. (mei 2011 - april 2012) 
35. (januari 2012-30 juni 2012) 
36. (januari 2012- 30 juni 2012) 
37. (januari 2012 - 30 juni 2012) 
38. loktober 2011- december 2011) 
39. (januari 2012- 30 juni 2012) 
40. (januari 2012 - 30 juni 2012) 
41. (januari 2012 - 30 juni 2012) 
42. (januari 2012- 30 juni 2012) 
43. j anuari 2012-30 juni 2012) 
44. (januari 2012-30 juni 2012) 
45. 1 10eptember 2011- april 2012) 
46. (september 2011 - april 2012) 
47. (januari 2012- april 2012) 
48. (januari 2012 ...... 30 juni 2012) 
49. (januari 2012-30 juni 2012) 
50. (april 2012) 
51. (Januan L.UlL.- 30 juni 2012) 
52. (januari 2012-30 juni 2012) 
53. (januari 2012 -30 juni 2012) 
54. (januari 2012 - 30 juni 2012) 
SS. (januari 2012-30 juni 2012) 
56. (oktober 2011- december 2011) 
57. (januari 2012-30 juni 2012) 
58. (januari 2012-30 juni 2012) 
59. (januari 2012 -30 juni 2012) 
60. (januari 2012- 30 juni 2012) 
61. (januari 2012-30 juni 2012) 
62. januari 2012 - 30 j uni 2012) 
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63. (januari 2012-30 juni 2012) 
64. [januari 2012-30 juni 2012) 
65. (ianuari 2012-30 juni 2012) 
66. [januari 2012-30 juni 2012) 
67. (januari 2012 - 30 juni 2012) 
68. (januari 2012-30 juni 2012) 
69. (januari 2012-30 juni 2012) 
70. (januari 2012- 30 juni 2012) 
71. (mei 2012) 
72. ll ;:muari 2012 - 30 juni 2012) 
73. (januari 2012 - 30 juni 2012) 
74. (januari 2012- 30 juni 2012) 
75. :Januari 2012 - 30 juni 2012) 
76. (januari 2012 - 30 juni 2012) 
77. fi::~nua ri 2012 - 30 juni 2012) 
78. (januari 2012- 30 juni 2012) 
79. (januari 2012-30 juni 2012) 
80. (januari 2012- 30 juni 2012) 
81. (september 2011- april 2012) 
82. ( ianuari 2012-30 juni 2012) 
83. (januari 2012- 30 juni 2012) 
84 Oanuari 2012- 30 juni 2012) 
85 (seotember 2011- april 2012) 
86. (januari 2012-30 juni 2012) 
87. (januari 2012-30 juni 2012) 
88. (september 2011 -april 2012) 
89. januari 2012- 30 juni 2012) 
90. (januari 2012- 30 juni 2012) 
91. (januari 2012 - april 2012) 
92. (januari 2012- 30 juni 2012) 
93. n (oktober 2011 - apri l 2012) 
94. (januari 2012- 30 juni 2012) 
95. januari 2012-30 j uni 2012) 
96. (januari 2012-30 juni 2012) 

misdrijf vóór 1 juli 2011 strafbaar overeenkomstig artikel 42, 1 • van de wet van 12 april 1965 
betreffende de bescherming van het loon der werknemers met een gevangenisstraf van acht 
dagen tot een maand en/ of een geldboete van 26 tot 500 euro, 

misdrijf vanaf 1 juli 2011 strafbaar gesteld door artikel 162, eerste lid, 1• van het Sociaal 
Strafwetboek, met een sanctie van niveau 2 zoals voorzien door artikel 101 van het Sociaal 
Strafwetboek, zijnde een strafrechtelijke geldboete van 50 tot 500 euro, 

misdrijfvolgens artikel162, tweede lid van het Sociaal Strafwetboek strafbaar met een geldboete 
die te vermenigvuldigen is met het aantal betrokken werknemers, zonder dat deze geldboete 
meer dan het honderdvoud van de maximumgeldboete mag bedragen zoals bepaald in artikel 
103, tweede lid van het Sociaal Strafwetboek. 
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Bil samenhang (art. 155 Ger. W.) 

als daders, mededaders (art. 66 Sw.) 

D. Bij inbreuk op de artt. 433quinquies, §1, 3" en 433septies, 2" Strafwetboek, zich schuldig te 
hebben gemaakt aan mensenhandel, door, teneinde de 96 hierna vermelde Roemeense 
werknemers aan het werk te zetten of te laten aan het werk zetten in omstandigheden die in 
strijd zijn met de menselijke waardigheid, hen te hebben aangeworven, vervoerd, overgebracht, 
gehuisvest, opgevangen, de controle over hem te hebben gewisseld of overgedragen, de 
toestemming van hem met de voorgenomen of daadwerkelijke uitbuiting van geen belang zijnde, 
met de omstandigheden dat misbruik werd gemaakt van de bijzonder kwetsbare positie 
omschreven in artikel 433septies 2• 

tijdens de periode van 1 mei 2011 tot 23 okober 2013, dit ten nadele van hierna vermelde 
96 personen: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 

(januari 2012- april 2012) 
(januari 2012- 30 juni 2012) 

januari 2012 - 30 juni 2012) 
lianuari 2012-30 juni 2012) 

(januari 2012- 30 juni 2012) 
((januari 2012-30 juni 2012) 
Uanuari 2012- 30 juni 2012) 

(januari 2012 - 30 juni 2012) 
(januari 2012 - 30 juni 2012) 

(mei 20~1- april 2012) 
(januari 2012-april 2012) 

(oktober 2011-april2012) 
{januari 2012-30 juni 2012) 

(januari 2012-30 juni 2012) 
(januari 2012- 30 juni 2012) 

(januari 2012 - 30 juni 2012) 
f i:~nuari 2012- 30 juni 2012) 

(januari 2012-30 juni 2012) 
(januari 2012 - 30 juni 2012) 

[januari 2012 - 30 juni 2012) 
(januari 2012- juni 2012) 

(januari 2012- juni 2012) 
(januari 2012- juni 2012) 

(januari 2012- juni 2012) 
(januari 2012- juni 2012) 

(januari 2012 -juni 2012) 
(januari 2012 - j uni 2012) 

(januari 2012- juni 2012) 
ianuari 2012 -juni 2012) 

(september 2011- oktober 2011) 
januari 2012-30 juni 2012) 
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32. 
33. 
34. 
3S. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
4S. 
46. 
47. 
48. 
49. 
so. 
Sl. 
S2. 
S3. 
S4 . 
ss. 
S6. 
57. 
S8. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
7S. 
76. 
77. 
78. 

/ 

I 

(januari 2012- 30 juni 2012) 
(mei 2011- april 2012) 

(mei 2011 -april 2012) 
(januari 2012- 30 juni 2012) 

(januari 2012 - 30 juni 2012) 
januari 2012 - 30 juni 2012) 

loktober 2011- december 2011) 
:Januari 2012-30 juni 2012) 
(januari 2012 - 30 juni 2012) 

1 (januari 2012- 30 juni 2012) 
(januari 2012- 30 juni 2012) 

Oanuari 2012 - 30 juni 2012) 
Oanuari 2012 - 30 juni 2012) 

tl3eptember 2011- april 2012) 
(september 2011- april 2012) 
(januari 2012 - april 2012) 
lianuari 2012- 30 juni 2012) 

(januari 2012- 30 juni 2012) 
[april2012) 

(januari 2012- 30 juni 2012) 
(januari 2012 - 30 juni 2012) 

Oanuari 2012 - 30 juni 2012) 
(januari 2012- 30 juni 2012) 

(januari 2012- 30 juni 2012) 
oktober 2011 -december 2011) 

:Januari 2012- 30 juni 2012) 
(januari 2012- 30 juni 2012) 

(januari 2012-30 juni 2012) 
:Januari 2012 - 30 juni 2012) 

:Januari 2012 - 30 juni 2012) 
(januari 2012 - 30 juni 2012} 
(januari 2012- 30 juni 2012) 

:Januari 2012-30 juni 2012) 
januari 2012 - 30 juni 2012) 

{januari 2012-30 juni 2012) 
(januari 2012-30 juni 2012) 

(januari 2012 - 30 juni 2012) 
januari 2012-30 juni 2012) 

(januari 2012 - 30 juni 2012) 
mei 2012) 

:ia nuari 2012 - 30juni 2012) 
(januari 2012- 30 juni 2012) 

(januari 2012 - 30 juni 2012) 
(januari 2012 - 30 juni 2012) 

(januari 2012- 30 juni 2012) 
(januari 2012- 30 juni 2012) 

!Januari 2012 - 30 juni 2012) 
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79, 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 

/ 

(januari 2012 -30 juni 2012) 
:Januari 2012- 30 juni 2012) 

(september 2011 - april 2012) 
anuari 2012 -30 juni 2012) 

(januari 2012-30 juni 2012) 
(januari 2012-30 juni 2012) 
:september 2011- april 2012) 

(januari 2012-30 juni 2012) 
(januari 2012- 30 juni 2012) 

(september 2011- april 2012) 
(januari 2012-30 juni 2012) 
(januari 2012- 30 juni 2012) 

(januari 2012 - april2012) 
(januari 2012 - 30 juni 2012) 

(oktober 2011- april 2012) 
!januari 2012-30 juni 2012) 

anuari 2012-30 juni 2012) 
Januari 2012 - 30 juni 2012) 

14e blad 

misdrijf strafbaar met opsluiting van t ien jaar tot vijftien jaar en met geldboete van 1.000 tot 
100.000 euro, 

te vermenigvuldigen met het aantal slachtoffers in toepassing van artikel 7 van de wet van 24 juni 
2013, in werking getreden op 2 augustus 2013, 

E. Bij inbreuk op artt. 433quinquies, §1, r en 433septies, r Strafwetboek, zich schuldig te hebben 
gemaakt aan mensen handel, door teneinde door de hierna vemelde 96 Roemeense onderdanen 
personen aan het werk te zetten of te laten aan het werk zetten in omstandigheden die in strijd 
zijn met de menselijke waardigheid, hen te hebben aangeworven, vervoerd, overgebracht, 
gehuisvest, opgevangen, de controle over hem te hebben gewisseld of overgedragen, de 
toestemming van hem/haar met de voorgenomen of daadwerkelijke uitbuiting van geen belang 
zijnde, met de omstandigheld dat het een daad van deelneming aan de hoofd- of bijkomende 
bedrijvigheid van een vereniging betreft, ongeacht of de schuldige de hoedanigheld van leidend 
persoon heeft of niet 

tijdens de periode van 1 mei 2011 tot en met 23 oktober 2013, dit ten nadele van hierna 
vermelde 96 personen: 

1. (januari 2012- april 2012) 
2. [januari 2012- 30 juni 2012) 
3. uanuari 2012-30 juni 2012) 
4. (januari 2012-30 juni 2012) 
5. (januari 2012- 30 juni 2012) 
6. ({januari 2012- 30 juni 2012) 
7. :januari 2012-30 juni 2012) 
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8. (januari 2012 - 30 juni 2012) 
9. Cianuari 2012 -30 juni 2012) 
10. mei 2011 - april 2012) 
11. :ianuari 2012- april 2012) 
12. (oktober 2011-april2012) 
13. januari 2012- 30 juni 2012) 
14. (januari 2012- 30 juni 2012) 
15. (januari 2012-30 juni 2012) 
16. (januari 2012 - 30 juni 2012) 
17. (januari 2012-30 juni 2012) 
18. (januari 2012- 30 juni 2012) 
19. (januari 2012- 30 juni 2012) 
20. (januari 2012- 30 j uni 2012) 
21. (januari 2012- juni 2012) 
22. januari 2012- juni 2012) 
23. januari 2012- juni 2012) 
24. (januari 2012- juni 2012) 
25. (januari 2012 - juni 2012) 
26. januari 2012- juni 2012) 
27. januari 2012- juni 2012) 
28. (januari 2012- juni 2012) 
29. (januari 2012- juni 2012) 
30. (september 2011- oktober 2011) 
31. :januari 2012- 30 juni 2012) 
32. (januari 2012- 30 juni 2012} 
33. (mei 2011- april 2012} 
34. (mei 2011- april 2012) 
35. ianuari 2012- 30 juni 2012) 
36. [januari 2012 - 30 juni 2012) 
37. (januari 2012-30 juni 2012) 
38. oktober 2011- december 2011) 
39. (januari 2012- 30 juni 2012) 
40. (januari 2012- 30 juni 2012) 
41. (januari 2012-30 juni 2012) 
42. (januari 2012 - 30 juni 2012) 
43. (januari 2012-30 juni 2012) 
44. (januari 2012 - 30 juni 2012) 
45. (!September 2011- april 2012) 
46. (september 2011- april 2012) 
47. (januari 2012- april 2012) 
48. (januari 2012 - 30 juni 2012) 
49. (januari 2012- 30 juni 2012) 
50. (april 2012) 
51. januari 2012- 30 juni 2012} 
52. (januari 2012- 30 juni 2012) 
53. januari 2012-30 juni 2012) 
54. januari 2012- 30 juni 2012} 
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ss. januari 2012- 30 juni 2012) 
56. (oktober 2011- december 2011) 
57. (januari 2012- 30 juni 2012) 
58. januari 2012-30 juni 2012) 
59. (januari 2012- 30 juni 2012) 
60. januari 2012 - 30 juni 2012) 
61. (januari 2012- 30 juni 2012) 
62. flanuari 2012-30 juni 2012) 
63. januari 2012- 30 juni 2012) 
64. januari 2012 - 30 juni 2012) 
65. januari 2012-30 juni 2012) 
66. (januari 2012- 30 juni 2012) 
67. (januari 2012- 30 juni 2012) 
68. januari 2012- 30 juni 2012) 
69. (januari 2012- 30 juni 2012) 
70. januari 2012- 30 juni 2012) 
71. (mei 2012) 
72. ianuari 2012-30 juni 2012) 
73. (januari 2012-30 juni 2012) 
74. (januari 2012 - 30 juni 2012) 
75. (januari 2012-30 juni 2012) 
76. (januari 2012- 30 juni 2012) 
77. januari 2012-30 juni 2012) 
78. (januari 2012-30 juni 2012) 
79. januari 2012-30 juni 2012) 
80. (januari 2012- 30 juni 2012) 
81. (september 2011- april 2012) 
82. 1nuari 2012-30 juni 2012) 
83. ;januari 2012-30 juni 2012) 
84. (januari 2012-30 juni 2012) 
85. :september 2011- april 2012) 
86. :Januari 2012-30 juni 2012) 
87. (januari 2012- 30 juni 2012) 
88. (september 2011- april 2012) 
89. (januari 2012 - 30 juni 2012) 
90. (januari 2012-30 juni 2012) 
91. januari 2012- april 2012) 
92. (januari 2012-30 juni 2012) 
93. (oktober 2011- april 2012) 
94. (januari 2012- 30 juni 2012) 
95 . nuari 2012-30 juni 2012) 
96. :Januari 2012-30 juni 2012) 

misdrijf strafbaar met opsluiting van tien jaar tot vijftien jaar en met geldboete van 1.000 tot 
100.000 euro, te vermenigvuldigen met het aantal slachtoffers in toepassing van artikel 7 van de 
wet van 24 juni 2013, in werking getreden op 2 augustus 2013. 
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Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge, kamer 
B.17, zetelende in correctionele zaken dd. 9 januarl2019, op tegenspraak gewezen, werd als 
volgt beslist: 

Herkwalificeert de tenlastelegging A als volgt: 

'Als werkgever., zijn aangestelde of zijn lasthebber, met inbreuk op artikel 12, §1, 1" van de wet van 30 
april1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, een buitenlandse onderdaan 
arbeid te hebben doen of laten verrichten zonder een arbeidsvergunning te hebben verkregen van de 
bevoegde overheid en! of die niet over een arbeidskaart beschikt_ met betrekking tot 124 werknemers, 
die vermeld worden onder inbreuk A in de geding inleidende dagvaarding; 

misdrijf vóór 1 juli 2011 misdrijf strafbaar overeenkomstig art. 12, eerste lid, 1" b) van voormelde wet 
met een gevangenisstraf van één maand tot één jaar en! of een geldboete van 6.000 tot 30.000 EUR; 
het misdrijf strafbaar met zoveel geldboetes als er buitenlandse onderdanen betrokken zijn geweest 
bij de begane inbreuken- artike/14 van de vermelde wet; 

vanaf 1 juli 2011 strafbaar met een sanctie van niveau 3, zijnde een geldboete van 100 tot 1.000 euro 
(artike/101 Sociaal Strafwetboek). De geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken 
werknemers (artikelen 175, §2, tweede lid en 103 Sociaal Strafwetboek); het misdrijf strafbaar met 
zoveel geldboetes als er werknemers in overtreding met de vermelde reglementering tewerkgesteld 
waren zonder dat deze geldboete, zoals voorzien door artikel103 van het Sociaal Strafwetboek, hoger 
mag zijn dan het honderdvoud van de maximumgeldboete. 

misdrijf vanaf 1 januari 2017 strafbaar met een gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar enjof 
een geldboete van 250 tot 2.500 euro (artikel12/1 §1 lid 1 van de wet van 30 april 1999). De 
geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers (artikel12/1 §1/id 2 van de 
wet van 30 apri/1999).' 

In hoofde van de eerste beklaagde 

Verklaart de feiten sub A (zoals geherkwalificeerd), B tot en met E bewezen in hoofde van 

Wijst het verzoek tot opschort ing van de uitspraak van de veroordeling af als ongegrond. 

Veroordeelt voor de feiten sub A (zoals geherkwalificeerd), B tot 
en met E samen, In toepassing van artikel 65 eerste lid van het strafwetboek, namelijk de 
zwaarste, tot een gevangenisstraf van VIER EN TWINTIG (24) MAANDEN en een geldboete 
van DUIZEND (1.000,00} EURO te vermeerderen met 50 opdeciemen en alzo gebracht op 
zesduizend (6.000,00) euro, te vermenigvuldigen met 96 werknemers(= 576.000,00 euro). 
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Bij toepassing van artikel 1 der wet van 5 maart 1952, zoals laatst gewijzigd door art. 36 van 
de wet van 07.02.2003, waarbij voormelde geldboete met vijftig opdecimes dient te worden 
verhoogd. 

Beveelt dat, bij gebrek aan betaling binnen de door de wet bepaalde tijd, voormelde 
geldboete zal mogen vervangen worden door een gevangenisstraf van drie (3) maanden. 

De veroordeelde is nog niet veroordeeld geweest tot een hoofdgevangenisstraf van meer 
dan twaalf maanden of tot een gelijkwaardige straf die in aanmerking genomen wordt 
overeenkomstig artikel 99bis van het Strafwetboek, en de opgelegde hoofdvrijheidsstraf 
gaat vijf jaar gevangenis niet te boven. 

Gelet op artikel 8 van de Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de 
probatie, beveelt dat de tenuitvoerlegging van huidig vonnis binnen de perken van artikel14 
van dezelfde wet uitgesteld wordt voor een termijn van: 

vijf jaar voor wat betreft de uitgesproken gevangenisstraf en 
drie jaar voor wat betreft vier/vijfden van de uitgesproken geldboete. 

Verklaart deze veroordeelde ontzet uit de rechten zoals voorzien in artikel 31, eerste lid Sw. 
voor de duur van vijf (5} jaar. 

Verwijst deze veroordeelde tevens tot het betalen van een vaste vergoeding voor beheers
kosten in strafzaken van drieënvijftig euro en achtenvijftig cent (53,58 euro) in uitvoering 
van art. 91 tweede lid van het Koninklijk Besluit van 28 december 1950, houdende het 
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 (geïndexeerd zoals voorzien in artikel 148 van 
het K.B. van 28 december 1950, de ministeriële omzendbrief nummer 131quater (ns) van 31 
januari 2013 en de omzendbrief 131/5 van 25 september 2018)(artikel 18 en 19 van de Wet 
van 19 december 2014, houdende diverse bepalingen betreffende Justitie(1)). 

Verplicht deze veroordeelde een bedrag van vijfentwintig euro, verhoogd met 70 opdecimes 
en aldus gebracht op tweehonderd euro (200,00 euro) te betalen bij wijze van bijdrage tot 
de financiering van het Fonds tot financiële hulp aan de slachtoffers van opzettelijke geweld
daden en aan de occasionele redders (artikel 29 van de wet van 1 augustus 1985 zoals laatst 
gewijzigd door K.B. van 31 oktober 2005; artikel 1 van de wet van 5 maart 1952 betreffende 
de opdecimes op de strafrechtelijke geldboeten, zoals gewijzigd door de artikelen 59 en 60 
van de Programmawet (1) van 25 december 2016 (Belgisch Staatsblad van 29 december 
2016). 

Verwijst deze veroordeelde tevens tot het betalen van een bedrag van twintig (20,00} euro 
als bijdrage voor het Begratingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand overeenkomstig 
art. 2, 4§1 en §3 en 5 van de wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begratingsfonds 
voor de juridische tweedelijnsbijstand. 
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Verwijst deze veroordee lde solidair met de medeveroordeelde tot de kosten van het geding, 
in totaal begroot op 1184,22 euro. 

Verwijst deze veroordeelde tevens tot de kosten van eigen dagvaarding en de helft van de 
kosten van dagvaarding van de burgerlijke partij, in totaal begroot op 43,80 euro. 

Spreekt overeenkomstig art. 42,3° Sw., art. 43bis Sw. en art 43 quater Sw. de bijzondere 
verbeurdverklaring uit lastens het vermogen van eerste veroordeelde op de vermogens
voordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen, op de goederen en waarden die in de 
plaats ervan zijn gesteld en op de inkomsten uit belegde voordelen, nl. van het bedrag ten 
belope van 395.538,51 euro. 

Stelt de overtuigingsstukken 
ermee te handelen als naar recht. 

ter beschikking van het Openbaar Ministerie om 

OP BURGERLIJK GEBIED 

Verklaart de vordering van de burgerlijke partij 
zoals hierna bepaald gegrond. 

ontvankel ijk en in de mate 

Veroordeelt dienvolgens de veroordeelden in solidum om te betalen aan deze burgerlijke 
partij de som van 4.000,00 euro materieel en moreel vermengd, vermeerderd met de 
v.ergoedende intresten aan de wettelijke rentevoet vanaf 1 september 2012 tot heden en 
vanaf heden de gerechtelijke intresten en de kosten, waaronder een rechtsplegings
vergoeding van 780,00 euro. 

Wijst het meergevorderde af als zijnde ongegrond. 

Houdt in toepassing van art. 4 V. T. Wetboek van Strafvordering, zoals gewijzigd bij de wetten 
van 11 j uli 1994, 28 maart 2000 en 13 april2005 ambtshalve de burgerlijke belangen aan. 

* * * * * 

Tegen voormeld vonnis werd hoger beroep ingesteld: 
op 29 januari 2019 door tegen alle burgerlijke en strafrechte-
lijke beschikkingen, zoals aangegeven in het grievenformulier: 
op 8 februari 2019 door het Openbaar Ministerie tegen tegen 
alle beschikkingen op strafgebled, zoals aangegeven in het grievenformulier. 

* * * * * 
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Gehoord in openbare terechtzitting in het Nederlands: 
de beklaagde in zijn middelen van verdediging, bijgestaan door 
mr. 3dvocaat te Ruiselede; 
mr. advocaat te in de plaats van mr. advocaat te 

die de burgerlijke partij : vertegenwoordigt in zijn eis; 
mevrouw Substituut-generaal bij het Arbeidshof, in haar vordering. 

* * * * * 

I. TERMINOLOGIE 

1. Het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge, 
sectie correctionele zaken, van 9 januari 2019 wordt in dit arrest verder aangeduid 
als 'beroepen vonnis'. 

2. De zaak werd oorspronkelijk ingeleid bij deze rechtbank door beschikking tot 
verwijzing, hierna aangeduid als 'inleidende akte'. 

I. 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 telastleggingen D en E en bestraffing 
alsmede burgerlijke vordering; 

b. Openbaar ministerie: volgberoep en bestraffing. 

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). 

5. Ten opzichte van de beklaagde werd de zaak bij dit hof behandeld op tegenspraak 
(artikel 185 § 1 Sv.). Ook ten overstaan van de burgerlijke partij was 
er tegenspraak (artikel 185 § 1 Sv.). 

6. Het hof heeft beraadslaagd naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting 
van 5 maart 2020, 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.). 
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7. Dit arrest wordt uitgesproken in openbare terechtzitting, overeenkomstig artikel 
782bis Gerechtelijk Wetboek. 

11. VERDERE BEOORDELING VAN DE STRAFVORDERING 

111. A. Feiten- misdrijfomschrijvingen-strafbaarstelling 

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

9. De te last gelegde feiten, zo bewezen, zijn strafbaar overeenkomstig de artikelen 
zoals vermeld in de inleidende akte en in het beroepen vonnis. 

111. B. Bevoegdheid 

10. De feiten, zoals omschreven in de telastleggingen, zijn strafbaar met correctionele 
straffen. De eerste rechter was en dit hof is bevoegd om kennis te nemen van de 
strafvordering. 

111. C. Verjaring 

11. 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 tijdstip en/of de periode 
zoals aangegeven in de inleidende akte. 

111. D. Ten gronde 

111. D. 1. Relevante feiten en omstandigheden 

12. Het beroepen vonnis (blz. 17-19) bevat een overzicht van de feiten. Het hof 
herneemt dit overzicht en gaat eveneens uit van de daarin vervatte gegevens. 

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

13. Voorafgaandelijk: de schuld van de beklaagde met betrekking tot de feiten zoals 
omschreven onder A tot en met C maken geen voorwerp uit van onderhavige 
beoordeling : in het grievenschrift werden terzake geen grieven aangevoerd, zodat 
deze feiten definitief bewezen zijn en de schuld van de beklaagde met betrekking tot 
deze misdrijven vaststaat. 

14. De beklaagde betwist de telastleggingen D en E (mensenhandel met verzwarende 
omstandigheden). 
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15. Ten onrechte: 
a. Het hof verwijst alhier vooreerst en kortheidshalve naar de motieven van de 

eerste rechter, zoals vervat in het beroepen vonnis, blz. 25-28, nrs. 1.2.7. en 
1.2.8 .. 

b. Zoals het openbaar ministerie bijkomend terecht aangeeft in conclusies, 
neergelegd bij dit hof op 15 januari 2020, moet het begrip 'menselijke 
waardigheid' bij tewerkstelling in verband worden gebracht en geëvalueerd 
tegen de achtergrond van het begrip 'arbeidsomstandighedenrecht of 
arbeidsbeschermingsrecht'. De regels van de arbeidsbescherming hebben tot 
doel ervoor te zorgen dat de arbeid in behoorlijke omstandigheden wordt 
verricht. Dit doel wordt verwezenlijkt door de arbeidstijd te beperken, 
rusttijden voor te schrijven, te waken over het welzijn van de werknemers op 
het werk, ongerechtvaardigde discriminatie te verbieden en zwaar en 
ongezond werk zoveel mogelijk te beperken. Tevens dient rekening te 
worden gehouden met de arbeidsomstandigheden zoals arbeidsduur, loon
bescherming enz. Ernstige schendingen van het arbeidsomstandighedenrecht 
zullen dan ook een substantieel gewicht toekennen aan de kwalificatie 
mensenhandel, net omdat zij een heldere illustratie zijn van 'tewerkstelling 
van werknemers op een wijze dat zij economisch worden uitgebuit'. 
Mensenhandel dat gepaard gaat met economische uitbuiting zal ook steeds 
gepaard gaan met zwartwerk en/of de tewerkstelling van vreemdelingen die 
niet gemachtigd zijn tot een verblijf van drie maanden in België. Het niet 
afsluiten van een arbeidsongevallenverzekering kan in dit kader ook in 
aanmerking worden genomen. Zoals hierna zal blijken wordt door dit hof 
aangenomen dat er in dit opzicht niet noodzakelijk afzonderlijke vervolgingen 
moeten worden ingesteld door het arbeidsauditoraat voor het niet afsluiten 
van een arbeidsongevallenverzekering, doch is het een omstandigheid die in 
aanmerking kan worden genomen bij de beoordeling van het tewerkstellen 
in omstandigheden die in strijd zijn met de menselijke waardigheid. 

c. Het tewerkstellen van werknemers op een wijze dat ze economisch worden 
uitgebuit is een tewerkstelling die in strijd is met de menselijke waardigheid 
als bedoeld in artikel 433quinquies, § 1, 3°, Strafwetboek. Het begrip 
"menselijke waardigheid" duidt op een kwalitatief niveau van leven dat door 
het respect van anderen wordt beschermd en een menselijk bestaan waarin 
basisvoorzieningen zijn verzekerd. 

d. Bepaalde arbeidsomstandigheden die als gevolg kunnen hebben dat de 
betrokken werknemers niet langer in staat zijn om op vrije en gelijke wijze in 
hun essentiële noden te voorzien, kunnen in strijd zijn met de menselijke 
waardigheid. Verschillende elementen kunnen in aanmerking worden 
genomen om arbeidsomstandigheden die in strijd zijn met de menselijke 
waardigheid vast te stellen. Wat het loon betreft, kan een loon dat kennelijk 
niet in verhouding staat tot het zeer grote aantal verrichte arbeidsuren, 
eventueel zonder rustdag, of het verstrekken van niet-betaalde diensten 
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worden omschreven als arbeidsomstandigheden die in strijd zijn met de 
menselijke waardigheid. Zo het loon lager ligt dan het gemiddeld maandelijks 
minimuminkomen zoals bedoeld in een in de Nationale Arbeidsraad gesloten 
collectieve arbeidsovereenkomst, zal zulks voor de feitenrechter een 
onbetwistbare aanwijzing voor economische uitbuiting zijn. Er kan ook sprake 
zijn van arbeidsomstandigheden die in strijd zijn met de menselijke 
waardigheid wanneer een of meer werknemers werken in een arbeidsklimaat 
dat kennelijk niet in overeenstemming is met de normen opgelegd in de wet 
van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de 
uitvoering van hun werk (Pari. St. Kamer 2004-05, nr. 1560/1, 19). Het 
tewerkstellen van werknemers op een wijze dat ze economisch worden 
uitgebuit (en waardoor zij niet langer op vrije en gelijke wijze in hun 
essentiële noden kunnen voorzien) is op zich reeds een tewerkstelling die in 
strijd is met de menselijke waardigheld zoals bedoeld in artikel 433quinquies, 
§ 1, 3" Strafwetboek (zie en vergelijk Cass. 5 juni 2012, Arr. Cass., 2012, afl. 6-
7-8, 1554). Hierbij is het evident dat de arbeidsomstandigheden waarin de 
buitenlandse werknemers in hun thuisland genoegen zouden moeten hebben 
nemen niet de norm zijn om in deze al of niet te kunnen spreken van een 
tewerkstelling in strijd met de menselijke waardigheid, zodat de Belgische 
tewerkstellingsvoorwaarden de maatstaf vormen waaraan de situatie van de 
buitenlandse werknemers moet worden getoetst. 

e. In casu kan men niet onderuit aan de vaststelling dat de tewerkgestelde 
werknemers werkten aan een bijzonder laag loon, zoals reeds door de eerste 
rechter vastgesteld en gemotiveerd in het beroepen vonnis (motieven die 
thans niet meer betwist worden -zie beperking van het grievenschrift-naar 
welke motieven het hof alhier kortheidshalve reeds verwezen heeft (zie 
hoger in dit arrest)}. Uit het strafdossier blijkt overduidelijk dat de beklaagde 
een circuit had opgezet om goedkope Roemeense arbeidskrachten in te 
zetten voor zijn Belgische onderneming. Dat de arbeidsomstandigheden niet 
rooskleurig, laat staan menswaardig, waren blijkt uit de verklaringen van 
werknemers die klacht formuleerden. Het hof verwijst alhier kortheidshalve 
naar de in de conclusies van het openbaar ministerie geciteerde verklaringen 
van de genaamde (blz. 8-9 van deze conclusies, neergelegd 
bij dit hof op 15 januari 2020}. Werknemer stelde dat zij 
niet verzekerd waren in België. Het ontbreken van een arbeidsongevallen
verzekering blijkt trouwens uit het arbeidsongeval dat op 14 
november 2012, waarbij hij van een stelling van 5 meter hoog viel, met een 
armbreuk en een rugletsel tot gevolg. De werkdagen waren bijzonder lang 
(10 uren in een zesdagenweek was de standaardnorm, doch werd dikwijls 
overschreden waarbij 12 uur per dag geen uitzondering was). Het loon dat 
daartegenover stond was bijzonder laag. De minimumlonen, zoals in België 
van kracht, werden niet eens uitbetaald. Overloon al evenmin. Er bestonden 
geen Al-documenten, zodat men niet wist of men verzekerd was. 
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f . De feiten werden gepleegd in een veremgmg, waarin de beklaagde de 
spilfiguur was. Hij handelde in samenspraak en na overleg met 

en daarna met zijn zoon Zijn 
beweringen als zou hij niet de enige geweest zijn die zich verrijkt heeft en dat 
er een mede-verantwoordelijkheid zou geweest zijn van anderen (zie inhoud 
nr. 35 e.v. syntheseconclusie in graad van hoger beroep, blz. 37) doet dan 
ook niets af aan zijn schuld wat dit aspect van de zaak betreft. Hij vergeet dat 
hij zaakvoerder was van de vennootschap en leidinggevende, dus beslissende 
bevoegdheden had. De poging tot 'schuldverschuiving' die de beklaagde op 
die wijze tracht te doen kan in deze zaak actueel geen gunstig effect voor 
hem resulteren. 

16. De telastleggingen D en E zijn, gelet op al deze vaststellingen, ook voor dit hof 
bewezen gebleven in hoofde van de beklaagde, gelet op de beoordelingsgegevens 
van het strafdossier en het onderzoek ter terechtzitting. De door de beklaagde voor 
dit hof ontwikkelde middelen en argumenten, strekkende tot zijn verdediging, 
werden door de eerste rechter correct en gemotiveerd weerlegd. De beklaagde 
brengt geen nieuwe of andere argumenten aan dan deze welke reeds op pertinente 
wijze door de eerste rechter werden beantwoord. De door de beklaagde 
aangehaalde argumenten kunnen ook dit hof niet overtuigen en zijn niet van aard om 
tot een andere overtuiging te leiden. 

17. Alle overige middelen en argumenten worden door het hof als irrelevant of niet ter 
zake dienend afgewezen. Zij wegen zeker niet op tegen de voormelde motieven en 
zijn niet van aard om tot een andere overtuiging te leiden. 

111. E. Bestraffing en bijkomende veroordelingen 

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

19. Bij de straftoemeting houdt het hof rekening met: 
a. de overwegingen, vervat in het beroepen vonnis (blz. 28-31), die alhier als 

hernomen worden beschouwd, inclusief de motieven die aanleid ing gaven tot 
het niet toekennen van de gevraagde gunst van de opschorting van de 
uitspraak van veroordeling (er zijn trouwens geen redenen aannemelijk 
gebleken waaruit zou kunnen worden afgeleid dat betrokkene zijn 
reclassering in het gedrang zou kunnen komen of die zijn declassering zouden 
kunnen veroorzaken door de door de eerste rechter opgelegde straf); 

b. de aard en objectieve ernst van de bewezen gebleven feiten; 
c. de omstandigheden waarin deze werden gepleegd; 
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d. de persoonlijkheid van de beklaagde; 
e. het strafrechtelijk verleden van de beklaagde; 
f. de gevolgen van de feiten voor de slachtoffers; 
g. 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 verantwoor
delijkheidsbesef en tot het naleven van de wet. 

20. De eerste rechter heeft, rekening houdend met al deze parameters, aan de 
beklaagde een wetmatige en passende straf opgelegd ter beteugeling van de feiten, 
voorwerp van de telastleggingen zoals hier bewezen gebleven (A, B en C niet verder 
betwist en D en E alhier bewezen gebleven). Deze bestraffing blijft absoluut 
noodzakelijk om de beklaagde tot blijvend normbesef te brengen en om verdere 
recidive in zijn hoofde te voorkomen. De ontzetting uit de rechten, zoals door de 
eerste rechter opgelegd, blijft behouden, doch overeenkomstig artikel 33 van het 
strafwetboek. 

21. Inzake de bijzondere verbeurdverklaring sluit het hof zich alhier en al evenzeer aan 
bij de motieven van de eerste rechter. De besparingen die de beklaagde verwezen
lijkte door niet uitbetaling van de minimumlonen lieten hem toe zijn onroerende 
eigendommen te behouden en te onderhouden, wat een vermogensvoordeel 
uitmaakte (opmerking van het hof: zoals aangegeven in conclusies van het openbaar 
ministerie (blz. 14), neergelegd bij dit hof op 15 januari 2020, beschikte de beklaagde 
ten tijde van de geïncrimineerde feiten over diverse eigendommen). Dit vermogens
voordeel werd door de bevoegde diensten berekend op een minimale wijze (ja zelfs 
beperkte periode), zoals aangegeven in de conclusies van het openbaar ministerie 
(blz. 15-16) aangegeven, terwijl het hof zich eveneens aansluit bij de motieven van de 
eerste rechter wanneer het erop aankomt het precieze aandeel van de beklaagde 
zelf, overeenkomstig de regels van de billijkheid, te bepalen. Er zijn voor dit hof geen 
nieuwe aannemelijke gegevens gebleken of komen vast te staan die aanleiding 
zouden kunnen zijn tot wijziging van het bedrag, zoals door de eerste rechter 
vastgesteld in hoofde van de beklaagde. Het beroepen vonnis wordt ook wat dit 
aspect van de zaak bevestigd. Gelet op de gegevens in verband met de vermogens
toestand van de beklaagde (zie hoger, conclusies openbaar ministerie) kan er als 
dusdanig geen sprake zijn van een onredelijk zware bestraffing in zijnen hoofde. 

22. De eerste rechter besliste passend over de gerechtskosten - onder voorbehoud van 
wat volgt -, de overtuigingsstukken, de bijdrage tot het Fonds voor hulp aan 
slachtoffers van opzettelijke gewelddaden, en de krachtens artikel 4 van de wet van 
19 maart 2017 verschuldigde bijdrage. 
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23. De vaste vergoeding voor de kostprijs van het verloop der strafprocedure waartoe 
iedere veroordeelde vóór 1 januari 2020 diende te worden veroordeeld en de 
verhoging van de gerechtskosten met maximaal tien procent wegens de correspon
dentiekosten, kunnen thans niet meer worden opgelegd. Immers werd artikel 91 van 
het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de 
gerechtskosten in strafzaken opgeheven bij artikel 43 van het koninklijk besluit van 
15 december 2019 tot vaststelling van de organisatie van de arrondissementele 
bureaus gerechtskosten en de procedure volgens dewelke gerechtskosten in 
strafzaken en gelijkgestelde kosten worden toegekend, geverifieerd, betaald en 
teruggevorderd (BS 27 december 2019, tweede editie). Dit besluit trad in werking op 
1 januari 2020 (art. 46 koninklijk besluit van 15 december 2019). 

24. De beklaagde wordt thans bijkomend veroordeeld tot de kosten van het hoger 
beroep, zoa ls hierna in het geheel begroot aan de zijde van het openbaar ministerie. 

111. BEOORDELING VAN DE BURGERLIJKE VORDERINGEN 

25. De eerste rechter heeft passend en oordeelkundig beslist met betrekking tot de 
rechtsvordering van de burgerlijke partij . Het hof verwijst naar en 
herhaait alhier de motieven zoals vervat op blz. 31 van het beroepen vonnis. Bij dit 
hof werden onvoldoende aannemelijk elementen aangebracht die tot een andere 
beslissing zouden kunnen leiden. Deze partij vroeg voor dit hof trouwens bevestiging 
van het beroepen vonnis. 

26. De afhandeling van de burgerlijke belangen werd terecht ambtshalve aangehouden. 
De zaak wordt daartoe opnieuw verzonden naar de eerste rechter. 

27. In toepassing van artikel162bis W. Sv. (ingevoegd door art. 9 van de wet van 21 april 
2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan 
de bijstand van een advocaat, B.S. 31 mei 2007) alsmede de bepalingen van het K.B. 
van 26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding 
bedoeld in artikel 1022 Ger. W. en tot vaststell ing van de datum van inwerking
treding van de artikelen 1 tot 13 van de wet van 21 april 2007 betreffende de 
verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een 
advocaat (B.S. 9 november 2007) kent het Hof een rechtsplegingsvergoeding toe van 
780 euro aan de burgerlijke partij 
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OP DEZE GRONDEN, 

HET HOF, recht doende op tegenspraak; 

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

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

Verklaart elk hoger beroep ontvankelijk en erover beslissend: 

OP STRAFGEBIED 

Bevestigt het beroepen vonnis in alle onderdelen en beslissingen lastens de beklaagde 
evenwel enkel mits deze wijzigingen: 

dat de krachtens artikel 91 van het K.B. van 28 december 1950 verschuldigde bijdrage 
niet meer wordt opgelegd; 
dat de kosten gevallen aan de zijde van het openbaar ministerie in eerste aanleg, 
waartoe de voormelde beklaagde is gehouden, worden herbegroot op 1.076,56 euro 
(solidair met een medeveroordeelde - thans niet in beroep) en op 39,82 euro (kosten 
eigen dagvaarding en helft dagvaarding BP). 

Veroordeelt hem thans eveneens tot de kosten van het hoger beroep, aan de zijde van het 
openbaar ministerie alhier in het geheel begroot op 200,88 euro. 

OP BURGERLIJK GEBIED 

Bevestigt het beroepen vonnis wat betreft de beoordeling van de burgerlijke vordering van 
en kent aan deze burgerlijke partij thans een bijkomende rechtsplegings

venweding in graad van hoger beroep toe van 780 euro ten laste van 

Verzendt de zaak voor verdere afhandeling van de aangehouden burgerlijke belangen 
opnieuw naar de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge, sectie 
correctionele zaken. 

r--PAGE 01-00001618650-0027-0028-01-01-~ 

L 
~ll 
~ _j 



.. 
Hof van beroep Gent - derde kamer- 2019/SZ/15 - p. 28$ 

. - -- ,7 

afschriften 105,00 
6,00 

opstelrecht 35,00 
dagvaardingen 54,88 

Totaal 200,88 
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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 §2 al.3 Ger.Wb.) 

Raadsheer Kamervoorzitter 

en op de openbare terechtzitting Vän ZEVEN MEI TWEEDUIZEND TWINTIG uitgesproken door 
Kamervoorzitter 

in aanwezigheid van Substituut-generaal bij het Arbeidshof, 

met bijstand van griffier. 

Griffier Kamervoorzitter 

r PAGE 01-00001618650-0028-0028-01-01-~ 

L _j 




