
Arrestnummer 

2020/ 

Datum 

20ZO 

2018/S0/27 

/ZOZO 

r COVER 

Hof van beroep 

Antwerpen 

Arrest 

kamer CG
correctionele 

L flllllfflllllllfiiiiiJIIJIIIIIJIIIIIIIIIIIIII ~~ _J 



· f:!of van beroep Antwerpen - 2018/S0/27 - p. 2 

Het OPENBAAR MINISTERIE 

EN de EISER TOT HERSTEL 

DE WOONINSPECTEUR bevoegd ·voor provincie Antwerpen 

met ~antoren gevestigd te 2018 ANTWERPEN, Lang~ Kièvitstraat 

111-113 bus SS 

vertegenwoordigd door Mr. 

tegen 

5LY L 
RRN 
geboren te 

wonende te 

op 

beklaagde, vertegenwoordigd door Mr. 

, beiden.advocaat bij de balie te 

2. t/m 5. ~· 

1. Tenlaste gelegde feiten 

Te , in het gerechtelijke arrondissement Antwerpen: 

advocaat bij qe balie te 

en door Mr. 

in de periode tuS5en 13 lanuari 2011 en 20 oktober 2013. meermaals 

Hetzij door het misdrijf te hebben uitgevoerd of aan de uitvoering rechtstreeks te hebben 
meegewerkt hetzij door enige daad tot uitvoering zodanig te hebben verleend dat het 
misdrijf zonder zijn bijstand niet had· kunnen gepleegd worden, hetzij door. giften, beloften, 
bedreigingen, misbruik van gezag of van macht, misdadige kuiperijen of arglistigheden, het 
misdrijf te hebben uitgelokt (arti.kel 66 Sw). 

A • . 
De eerste, de ... , 
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.":, ........ -·.-~--------------------------

nie! conforme woningen waarvoor zij dan nog huur dienden te betalen; er werd duidelijk. 
gerecruteerd uit buitenlandse werkkrachten dewelke illegaal respectievelijk zonder 
werktoelating In het Rijk verbleven en niet aan de sfag kon del) op de regulier~ arbeidskracht, 
dan·wel uit werkkrachten dewelke zich In een precaire/kwetsbare soclale.situatle bevonden, 

Inbreuk op de artikelen 433quinquies, 433septies en 433novies van het Strafwetboek~ 

8. . 

De eerste, de ... , 

In de Qériode tussen 16 april 2013 en 13 mei 2014, meermaals, 
\ . 

In samenhang: bij Inbreuk op artikel 433decles van het Strafwetboek, met de bedoeling een 
abnormaal profijt te realiseren, rechtstreeks:ot vla een tuss~npersoon misbruik te hebben 
gemaakt van de kwetsbáre toestand waarin een persoon vj'!rkeerde ten gevolge van · 
~ljn/haa~ onwettige of precaire administratieve toestand, zijn/haar precaire sociale tpestand, 
zijn/haar leeftijd, zwangerschap,·een ziekte dan w~l een lichamelijk of geestelijk gebrek of 
onvolwaardigheld door een roerend goed, een deel ervan, een onroerend goed,. een kamer 
of eénandere in artikel479 van het Strafwetboek _b~doelde ·rulmte, verkocht, ~erhuurd of 
ter be~hlkking te ~ebben gest~ld In omstandigheden die in strijd zijn met de menselijke. 
waardigheid, zodanig dat de betrokken persoon In feite geen andere echte en aanvaardbare 
keuze had dan zich te laten misbruiken, met name: 

I. . het pand gelegen te ten nadele van : 

en 

n. 'het pand gelegen te ten nadele van : 
( onderkaft 9 

deel 11); · 

111 .... 

·Daar waar de panden niet conform zijn met de Vlaamse regl~menteri~g, 
. . 

met de strafverzwarende omstandigheid dat van de betrokken actlvitelt een gewoonte werd 
gemaakt voor wat betreft de eerste. 

Inbreuk op de artikelen 433decies en 43~undec!es van het Strafwetboek. 
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--------~ ____ .... 

__ /,/< __ /· ·············/" 

·-·- ·---------------='~~----------____ _..----
_________ ___,_-·-

-----
c. ------------

------· De eerste, de ... , ;_/_ .. -· . --.------
~-s.-wëFI<Î~ver, 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, en dit ten aanzien van de navolgende 5 -

•...•..• -·..- werknemerS: ____ /.-/__.--· 

I. op 14 lanuari 2011, en tussen 30 april 2011 en 8 mej 2013~ meermaals. __ / 

-----

op niet nader bepaalde data, (zie onder meer verslag SI 4/2/14 kaft 111) ____________ . 

. ge~orentE op 
----

lt.tussen 11 februari 2012 en 1 maart 201-3, meer-rtfáal;:· op niet nader beoaaide data. onder 
meer op 8 mei 2012' en 11 mei 2012 ( ~le.onaêr meer onderzo~ksverslag SI 4/2./14 këlft 111) 

. . .--------- ' 

,g; boren te op Roemeense; 

lll.op 17 april·tói3"(kaft 6/l) ______ , 

___________ .. ---------
geboren te op 

Bulgaar~e; 

IV. tussen 8 maart 2012 en 21 september 2013. meermaals. op rilet nader bepaalde data, .---------·· 
onder meer op 9 maart 2012 en op 17 aprll2013, {zie o.a. kaft 6/1) _/ __________ ___ 

, geboren tE (Roemen!ë)-op 

-· 
_____________ ... -----___ .. Roemeense; 

V.op 3 mei 2013 .-----------
, geboren PFl Bulgaarse (~aft ~3/11) : 

bij inbreuk op artjkel"(-§i~" ~:te lid de wet van 30 april1999 betreffende de tewerkstelling 
van buitenlands~ werknemers, 

. ____ ...------ . 

___ ..---t en tijde van de felten strafbaar gesteld door: artlkel175 §1 van het Sociaal Strafwetboek 
_ __----- ·met een sanctie van niveau 4, en thans strafbaar gebleven door artikel 12/1 § 1 van de Wet 

--:--_,....-- van 30 áprll1999 betreffende de tewerkstelling van'buitenlandse wericnemers met een __ _ 
gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en/ of een geldboete van 600 tot -6000 euro. ______ ..--

--------
----~---------

~---

. -------------· 
O~ -OOOOlbD2S~D-DDPS-~Q~:ó2~ol-~ 

------
r PAGE ' 

--------__ .---' L .. ---
__. .. / _______ __ .------- ...J 

----
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o. 
De eerste, de ... , 

Als werkgever, zijn aangesteide of lasthebber de gegevens vereist krachtens het hierná 
vérmelde koninkliJk besluit van 5 november 2002, niet elektronisch meegedeeld te hebben 
aan de Instelling belast met de inning van de s·odale zekerheidsbijdrasen in de 
\loorgeschreven vorm en op de voorgeschreven wijze, uiterlijk op het tijdstip waarop de 
werknemer zijn prestaties aanvangt, 1_1amelljk met betrekking tot de navolgende 20 
werknemers: • . 

I. tussen 13 lanuarl 2011 en 18 april 2013, meermaals. op nlet nader 
bepaalde data, laatst op 17 aprll2013 (zie o.a. kaft 6/1); 

geboren te op 
van Bulgaarse natlonallteJt; 

11. tussen 13 !an'uari 2011 en 18 april 2013, meerroaals. onder meer op 14 
februari 2011 en 31 mei 2011. laatst or; 17 aprli 2013 (zie o.~. kaft 6/1); 

geboren tE op 

111. . tyssen 1 mei 2011 en 15 december 2012. meermaals. op niet nader 
· bepaalde data (stuk 251/11); 

geboren te op , Roemeense; 

IV. · tyssen 13 Januari 2011 en 1 mei 2012, meermaals. op niet nader 
bepaalde data, (zie o.a. verslag SI 4/2/14 kaft 111) 

, geboren te I op Roemeense; 

V. Op 141anuad 2011 en tussen 30 april2011 en 8 mei 2013, me'errnaals, 
op niet nader bepaalde data, (zie o.a. verslag 514/ 2/14 kaft 111) 

. geboren te 0~ Roemeense; 

Vl. tussen 8 ·maart 2012 en 18 april 2013. meermaals. op niet nader 
bepaalde data, onder meer op 9 maart 2012 en laatst op 17 aprl!2013 (zie o.a. kaft 6/1) 

gebore~ te op 

Roemeense; 

VIl. tussen 13 januàri 2011 en 18 april 2013, meermaals, onder meer op 
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11 april 2013. (zie o.a. kaft 6/H-----------------

__________ ..,.. 

-----

geborel')_.te- op 
.------

------
--------

____ 4_4_ 

.:.--------------
---------------

Roemeense; 

VIII. tussen-Î2 april2012 en 7 september io12. meermaais. op niet nader 
___ .bepáalde data, onder meer op 6 september 2012 (stuk 243.rode nummering/tV en 161/1V)~ ----

----~---
geboren te op Roemeense; 

-----
IX. tussen U . februari 2012 en·l maart 2013, meermaals. op niet nader _.--:··---
beRaalde data. onder meer óp 8 mei 2012 en 11 mei 2012. (zie o.a. verslag Si 4/2/14 kaft·1rff 

. -------------
, geboren te Roemeense; 

.. -----
x. tussen s mei 2012 en 12 me! 201Ï. meerma~!s •. ecffiÎet nader bepaalde . 
data, onder meer op 11 mei 2012. (P\1 ) 

geboren te op 
Neaenanase; _____ _ 

XI. .. tos5én 31 december 2012 en 8 februari 2013. meermaals, op niet 

--------
_ -· nader bepaalde data. (PV onderkaft 6/1) ---

geboren te op 

XII. tussen 16 april 2013 en 17 niei 2013 meermaals, op niet nader ______ .----
beoaalde data. onder meer op 1i april 2013, (zie onder meer verslag SI --/---
4/2/14 kaft 111 en kaft 4,_5 en 7/1) _____________ ,---------------- . 

geboren tE , Bulgaarse; 
____ .... ----

XIII. op 17 aprll2013 (kàft 6/1) _/ / 

teb;;~~-~~-- op , Bulgaarse; 

XIV. Tussen '1'6-;~;j; 2013 en 17 mei '2013 (zie onder meer kaft 6 en 7/1) --· ---
----

---------------------------
geboren te op Belgische; 

XV. Op.16 mei 2013 (kaft 7/1) 

geboren te 

XVI. Op 16 september 2013 (kaft 8/1) 

lp Poolse; ---------------

__ .. ---··/·-·---·___.__..-----· 
---.. ---

r PAGE 01-00001b0254D-D~_g7.-mJoi,::;;:D:L-~ 
. ---~---

,---------

• -------------
L s - _____ >-~---

---------------- . 
----
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. '• .. ~ .. --.-·- -------------=-.;;;;;;.. _________ _ ______ ... -

geborenfé 
~-

.~-

, geboren op 

____ ... ---
--~--------------

op Belg; 

Bulgaarse (kaft 13/11) 

XVIII. Op 20 augustus 2013 (kaft ll/11) 

geboren te Of Belg ( onderkaft 12/llJ;.---~~ ~~-
~-~------------

Op 19 oktober 20i3 (kaft 11/U) -~--

geboren op , Tjsechische" (Ó~;;;;;:~:3NI; 
Op 5 oktober 2013 (kaft 10/11) ~-~-----------------·/· . 

__ ..... --------

XIX. 

xx .. 

geborttn.te op Roemeense ( onderkaft 

------------

13/11); -----~-

_bij l iiiÎ;.;;;;:;:~ artl~len 4 tot en met 8 van ~t koninklijk beslult van 5 november 2002 toi 
____________ .-- Invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, met toepassing· van artlkel38 van de 

______ __.~-~--~ - wetvan 26 julll996 tot modemis~ring van de sociale zekerheld en tot vrijwaring van d~ 
leefbaarheld van de wettelijke pensioenstelsels, 

----------

------------
strafbaar gesteld door artikel181 van het Sociaal Strafwetboek met een sanctie van niy_eau-4~ 

:: :::::.·:IJÓ aang~telde of lanhebber geenlódl~~:::k:::~·:::·:pgeneld, ten. 
aanzien van navolgende 14 werknem~cs,-tn -dé periode tussen 13 !anuari 2011 en 17 mei . 
2013.meermaa!s, meer bepaal.d--tetfaanzien van: · · 

---------
I. 

_ . ...jl;'.~~-

~~~· .~------------ 111. 

IV. 

. V. 

Roemeense; 

Roemeense; 

van Bulgaarse nationaliteit: 
geboren te 

geboren te 

geboren te 

. geboren te 

. geboren te op 

OD 
op 

0~ 

op 
Roemeense; -~-----

r P. GE Dl-DDDDl b02 s•o-0001-J!ll'I•:Ó;;~;~~;--~··"".-/.-
___ ;-----~--• ~--

~~ 

L . . ~.:.------:----------- ..J 
__ ... ------------

___ .----

Roemeense; 

___ ... --~~-----~--------· 

·. 
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.. -·· 

.. ····· 

.. · ·· -···-· ·· · ·~·---------:------'"""':"!' ........ __________ _ 
... -··· 

Vl. ;··geboren te 
Roemeen_se; ___ .... 

VIl. geboren te op 

Roemeense: 
. .. VIft: .. geboren te 

.··· 

op Nederlandse; 

IX. geboren te OD 

x. geboren te op 
. Bulgaarse; . : .. ·· · .. 

XI. geboren te :>p 

Bulgaarse; .. 
XII. geboren te op 

Belgische; 

XIII. aeboren op 
• ... ·· 

Bülgaarse; 

XIV. geboren te op 
.. -·· 

Poolse; . 

bij inbreuk op artike1 _4.,.§-t; .. î•~ van het Koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 be~reffende het 
bijhouden varysociale documenten en op artikel 3, §3, van het KoninkliJk beslult van 8 augustus 

19BO..J>etrèffende het bljhoud~n van sociale documenten, 

..... ·.- strafbaar gesteld door artlkel187,· §1, eerste lid, van het Sodaal Strafwetboek met een sanctie van 

niveau 3. 

F. 
Oe eerste. de •••.• 

..····· 

Als werkgever, zijn aangestelde· of lasthebber r)agelaten te hebben b.ij de· Rijksdienst voor Sociale 

Zekerheld aangifte met verantwoording van hèt bedrag der·.versêh.uldigde bijdragen te doen · 
gewordent In de periode tussen 31 maart ·2011 (ee~te-kWartaal2011) en 1 augustus 2013 {tweede 
kwartaal2013- artikel33,2 K8.28/11/69), meerrt\áals, met betrekking tot de navolgende 16 
werknemers: ....... . 

I. 

11. 
..... ----nC 

geboren te op 

op 

.: .. ··· 
.. -·· ·IV. 

van·BÛIRaarse nationaliteit;· 
geboren tE 

geboren te 
geboren te 

geboren te 

op 
:>p 

. Roemeense; 
Roemeense; 

Roemeense; 

V. op 

Roemeense; .... -· 

Vl. 
VIl. 
VIII. 

geboren te 
. geboren te 

op 
op 

Roemeên.se · 
.... ··· 

-Koemeen.se; 
,geboren te 

..····· 

.. ··· 

...J 
... -··· 

.-······ 



.. 
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op Nedertand~e; 
IX. • geboren te :>p 
X: . geboren tt op e'ulgaarse 
XI. geboren te )p 

Bulgaarse; 
XII. geboren te 

Belalsche; 
XIII. geboren op Bul~aarse; 

XIV. geboren .te 00 Poolse; 
XV. geboren te op Roemeense; 
XVI. geboren te op Roemeense; 

bij inbre!Jk op artikel 21 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de beslultwet van 28 
december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheld der ar~eiê:lers en op a~ikel 33 §2, eerst· 
lid, van het koninklijk' beslult van 28 november 1969 tot uitvoering v~n voormelde wet, 

strafbaar gesteld door artikel .223, §1, 1• van het Sociaal Strafwetboek en bij dit artikel 
gesanctioneerd met een sanctie van niveau 3. 

G. 
De eerste, de ... . · 

Als werkgever, zijn aangestelde of lasthebber, een buitenlandse onderdaan arbeid te hebben doen 
of laten verrichten zonder. een arbeidsvergunning te hebben verkregen van de bevoegd~ overheld 
en/of die ni.et over een arbeidskaart beschikt, ten aanzien van 5 werknemers, namelijk: 

I. tussen 12 april 2012 en 7 september 2012. meermaals. op·niet nader 
beoaaide data. onder meer op 6 september 2012 (stuk 243 rode numm~rlrig/IV en 161/lV). 

~ebbren te op Roemeense 

11. tussen 16 april2013 eg 17 me!2013 meermaals, op niet nader 
bepaalde data. onder meer op 17 april 2013 (zie onder meer verslag 514/2/14 kaft 111 en kaft 4, 5 er 
7/1) . . . 

geboren te Bulgaarse; 

111 . tussen 13 januari 2011 en 18 april 2013. meennaals. onder meer april-2013, 
geboren te op , ROemeense; . 

IV. tussen 1.3 lanuari 2011 en 18 april 2013, meermaals, op niet nader bepaalde data, laatst op 
17 aoril2013; · 

geboren te 0~ . van 
Bulgaarse nationaliteit; 

r PAG.E · Cl-OQ001b0254D-OOlO-OD'1'1-C2-01·-41 . 

L • ~ . 
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V. tu~sen 13 januarl261f;~-~::::::::012, meermáals, onder meerog 14 februari 2011 
en 31 mei 201!~------------- -

geboren tE o~ Roemeense; 

-------------------------t;;j-~~breuk op de artikelen 4 §1, ste lid en 5 van de wet van 30 aprll1999 betreffende de 
tewerkstelli11g van buitenlandse werknemers, -

ten tijde van de felten strafbaar gesteld door artikel175 §2.van het Sociaal Strafwetboek met ~n----------
sanctie van niveau 3, en thans strafbaar gebleven door aitikel12 §1 van de Wet van 3_9-.aprflt999 · 
·betreffende _de tewerkstelling vao buitenlandse werknemers met een gevange_nisstf~lf van zes -
.maanden tot drie jaar en/ of een geldboete van 250 tot 2500 euro. :.__----

:::::· ;:~:~ 2011 ~- 18 aonmi4;;~::~1:.:~~:~-n~d:~gaalde dMa. 

Als werkgeve-r,_vjn-aa·~;~:;~;de of lasthebber, de Individuele rekening.onvolledig of onjuist te 
hebben..opgêsteld, met betrekking tot de navolgende 2 werknemers: 

______ _.. ... -->--------------------:---- ~oemeense; gebOren te op 

11. , geboren te op -

bij Inbreuk op artikel 4, §::::n;~ lid van het koniilklljk beslult nr. 5 ~an-!3-.:;k;.;;:.: :;: ·· . _. 
betreffe~de het bijhouden van sociale documén~en en de artikelen 14..-15;-16 en 17 'van het 
koninklijk besluit van a augustus 1980 betreffende hefbijhou~rrvan-sociale documenten, 

strafbaar gèsteld door artikel187, § 2, eerste lld,-2...--;~-~--~~~-~~iaal Strafwetboek met een sanctie 
van niveau 3. -------

:;., eerste, ·- _______ / ___ ... --------- ________ /- . 

In de oeFfoaê tussen 16 april 2013 en 13 mei 2014, meermaals, 

--

--- __________________ / __ /_. ---,~-~~entiao& biJ Inbreuk op ártlkel 5, strafbaar gesteld door artikel 20§1 al 1 van het decreet d.d. 
_ _ _ 15 juli 1997 houdende dè Vlaamse Wooncode, als verhuurder, als eventuele onderverhuur~er of al! 

· persoon die een woning ter beschikking steit, 

een won lng die' niet Voldoet aan de verelsten en nonnen van artikel 5 rechtstreeks o{.vla_,..-' ____ / __ /--

tussenpersoon verhuurd, te huur gesteld of ter beschikking gesteld te hebbep..mef het oog op 

. r PAGE . Ol -00001'02500-0DU-_!IO_.,.,.~o.;:;~~:-~ ----------
------'~/-------------_>-------- - c/ ___ ,.-------- . _j 
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bewoning, 

1: In hoofde van de eerste 

een pand, bestaande uit een handelspand, 2 zelfstandige woningen en 3 kamers, gelegen te 
en waarbij werd vastgesteld dat woning 1/1, woning 3/1 en kamers 

2/1, 2/2 en 2/3 niet voldoen aan de normen van voormèld decreet (pv 
onderkaft 3 deel1), 

11. In hoofde yan de eerste 

een pand, bestaande uit een handelspand, 2 zelfstandige woningen en 2 kamers, gelegen t~ 
. en waarbij werd vastgesteld dat woning 1/1, woning 3/1 en kamers 

2/1 en 2/2 niet voldoen aan de normen van voormeld decreet ( onderkaft 9 deelll), · 

111. . In hoofde van de eerste . ... 

een pand, bestaande uit 4 appartementen, gelegen te , en 
waarbij werd vastgesteld ·dat woning 0/1, woning 1/1, woning 2/1 en woning 3/i niet voldoen aa·n 
de normen van voorm~ld decreet ( onderkaft 14 deelll), 

Met de strafverzwarende omstandigheld dat door eerste van de activiteit eengewoonte wordt 
gemaakt; 

VERBEURDVERKLARING ., 

Tevens gedagvaard om ~vereenkomstlg de artikelen 42,10, 43, 43bls, 4~3 novles en 433terdecles 
van het Strafwetboek te worden veroordeeld tot de bijzondere verbeur~verklaring v~n de· 
navolgende onroerende goederen, zijnde zaken ~Ie het voorwerp ·van het misdrijf uitmaken, en die 
welke gediend he~ben of bestemd waren tot 'het plegen van het misdrijf, uit hoofde van de 
tenlastelegging A en B 

I. Het onroerend goed gelegen te 
11. Het onroerend goed gelegen te 

Tevens gedagvaard om overeenkomstig de artikelen 42,3° èn 43 bis van het StrafwetbÇ)ek 
t~ worden veroordeeld tot de bijzondere verbeurdverklaring van het bedràg van 625.050, 79 EURO, 
a.ls vermogensvoordeel dat rechtstreeks Is verkregen uit de misdrijven zoals omschreven in 
tenlaste.legging A, c, 0, E, F, Gen H zijnde de ontlopen RSZ bijdragen uit hoofde.van sociale 

I PA~~· D:L-00001b02Sif0-0012-DO"!"I-D2-0l.-41 

L.ll. ~ 
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·-· ... ~ ..... ., .~ ......... .., ....... ~.-~---~--------------------

fraude, schijnzelfstandigheid en zwartwerk, 

Hieronder inbegrepen 

I. Een bedrag van 95,00 EURO In beslag genomen en overgemaakt op rekening van het COIV cfr. 
proces-verbaal13.934/14{ kaft OS); · . · · 

U.Een bedrag van 1.634,84 EURO In beslag genomen en overgemaakt op rekening van het COIV cfr. 
proces-ver~aal [kaft IV. stuk 155 blauwe nummering) · 

tii.Een bedrag van 6.074,61 EURO in beslag genomen en overgemaakt op rekening van het COIV dr. 
proces-verbaal !kaft IY stuk 248 blauwe nummering); 

Berekening van het bedrag van het wederrechtelijk vermogen terugte vinden ,in het 
Onderzoeksverslag van Sociale Inspectie van 4 februari 2014, kaft 111, p. 37/44; 

Tevens gedagvaard om overeenkomstig de artikelen 42,3• en 43 bis van het Strafwetboek teworde · 
veroordeeld tot de bijzondere verbeurdverklaring van de supra vermelde onroerende goederen, In 
de mate waarin ze niet worde.n verbeurd verklaard overeenkomstig de artikelen 42,1 °, 43, 43bls, 
433 novles en 433terdecies van het Strafwètboek, als vermogensvoordeel dat rechtstreeks Is 
verkregen uit de· misdrijven zoals omschreven In tenlastelegging A, C, 0, E" F, G en H zijnde de 
ontlopen RSZ bijdragen ~lt hoofde van sociale fraude, schijnzelfstandigheld en zwartwerk, 

Berekening van·het bedrag van het wederrechtelijk vermogen terug te vinden In het 
Onderzoeksverslag van Sociale Inspectie van 4 februari 2014, k~ft 111, p. 37 I 44.; 

EXPLOITATIEVERBOD 

Tevens gedagvaard ~ich te horen veroordelel) tot een vetbod o·m. de onderneming of Inrichting ~a a 
de inbreuk werd begaan geheel of gedeeltelijk uit te baten in eigen naam dan wel middels een 
tu~~npersoon, gedurende een periode van drie jaar, onder verbeurte van een dwangsom naar 
appreciatie van de rechtbank lr'l toepassing van artlkel106 §1 van· het Sociaal Strafwetboek, zijnde 
de navolgende cafe's: 

I. Café I 

11. Café' . 
111 •. Café" 
IV. café", 
V. Café I I! 

Vl. café · 
VIl. Café · 

r PAGF; Dlo-OOOOl.b0251fO_:DO:L3-00CJCJ-02-Dl-. .Tl 

··. 



Hof van beroep Antwerpen - 2018/S0/2 7 - p. 14 

- ~·······~·--..-------------;...____; _______ _ 
VIII. Café" 11 

I I' I 

Met de omstandigheid dat de èerste de felten gepleegd hee~ bin~en éénjaar waa~oP. het vonnis 
van 8 maart 2011 uitgesproken door de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen afdeling 
Antwerpen, rechtdoende in correctionele zaken en waarbij eerste veroordeeld werd tot een 
bijkomende hoofdg~vangenlsstraf van 6 maanden tm bijkomende geldboete van 187.500 ~uro 
hoofdens inbreuken op wet 30/04/1999 - tewerkstélling vreemdelingen zonder verblijfsvergunning 
KB 5/11/2002- DIMONA, in kracht van gewijsde Is gegaan ( artikellOS v~n het Sociaal StrafwetbÓek) 

Met de omstandigheld dat de eerste de feiten gepleêgd heeft binnen één jaar waarop het vonnis 
van 12 juni 2012 ultge'sproken door de rechtbank·van eerste aanleg te Antwerpen afdeling 

. Antwerpen, rechtdoende in correctionele zaken en .waarbij eerste veroordeeld werd tot een 
bijkomende bestraffing van 210._()00 euro hoofdensInbreuken op wet 30/04/1999- tewerkstelling 
vreemdelingen zond~r verblijfsvergunning, KB 5/11/2002- DIMONA en Wet van 27/06/1969 
betreff~nde de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. in kracht van gewijsde Is gegaan (artikel 
108 van het Sociaal Strafwetboek) 

Gezien het bewijs van overschrijving van de dagv~ardlng van beklaagde door de bewaarder der 
.Hypoth.eken o'p het eerste hypotheekkantoor var . dd.29/11/2017 boek :teelT nr. 

en deel nr. I . 

2. Bestreden beslissing: 

2.1. Er werd hoger beroep ingesteld op: . 

18 juli 2018 door beklaagdE tegen al de beschikkingen, 

19 juli 2018 door het openbaar ministerie tegen beklaagde tegen 

alle beschikkingen, 

2.2. Er werd een verzoekscl'lrift in de zin van· art. 204 van het Wetboek van Strafvordering 
ingediend op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, afdeling 
Antwerpen op: 

18 juli 2018 door beklaagde 

19 juli 2018 door het openbaar mlnlste~le t.a.v. beklaagde 

2.3. tegen het vonnis, t.a.v. voornoemde beklaagde op tegenspraak gewezen op 19 juni 
. . . 

2018 door de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afd.ellng Antwerpen, ACS kamer (3 

r~hters), waarbij t .a.v. voornoemde beklaagde beslist werd als volgt: 

L 
~· . • • _J 
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--------
(eerste bekl_aagde) Op tegenspraak: 

--------
___ .. ---------- Spreekt voor de tenlasteleggingen A en B.lll vrij. 

-----------

Vero.ordeelt zich bevindende in staat van wettelijke herhaling, voor de .--:----------· 

----~-----------------· tenlasteleggingen BI, Bil, C, 0, E, F, G, H, i vermengd: 

tot een hoofdgevangenlsstràf van 9 maanden. -------------
en tot een geldboete van 17 maal 500,00 EUR en ver111.eeráér.-d-;;;et 50 opdeciemen 
en gebracht op 51000,00 EUR. Boete vervangbaad)jfgebreke van betaling binnen de . 
wetteliJke termijn door een gevangentsstrafv~n 3 maanden·. 

tot het betalen van ~-o.-btjal·ag;·::~-~0,00 EUR aan het Begratingsfonds voor juridische 
tweedelljnsbljstand:·-· · 

__ ... -tot_é·;~-~~-::·vergoeding voor beheerskosten In strahaken. Deze vergoeding bedraagt 51,20 
------:·· EUR. . _.,.-___ ...... 

tot het betalen van een bijdrage van 1 maal de som van 2SJOO EÛR verhoogd met 70 __ _ 
'opdeelemen en gebracht op 1 maal 200,00 EUR tedinanclering van het Fonds tot hulp aan -------

de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden. .------------------------· 

Verklaart verbeurd: ---
___ .. -----.... 

lastens eerste beklaagde, conform art. 42, 1• en 433ter-dééie;;~~ de hierna vermelde 
onroerende goederen, aangewend bij de. weg.rhooefé"n t enlasteleggingen B.l en B. 11 en 
eigendom zijnde van eerste b~klaagqe: ------ · 

.het onroerend goed g_eJegén te 
het onroeren9 goèágelegen te 

. -- . --------
Lastens-eerste beklaagde, conform art. 42, 3• en 43bls SW, als illegaal vermogensvoordeel 

_ .. --·voortvloeiend uit de weerhouden tenlasteleggingen C t/m H, een som van 100.000 EURO; 
. ____ .___>···- hierin begrepen een bedrag van 95,00 EURO, 1.634,84 EURO en 6.074,61 EURO, alle gestort 

------------- _ .. - . . op een rekening van het 

rPAGE 
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_ Herstelvordering 

• Betreffende het pand_ gelegen te 

-~ . ___ .---
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Beveelt dat aan het pand, gelegen te . een andere 
bestemming moet worden gegeven en dit In overeenstemming met de bepalingen van de 
Vl~amse Codex Ruimtelijke Ordening, hetzij dat de woning moet worden gesloopt, tenzij de 
slOOf? verboden Is op. grond van de wettelijke; decretale of reglementaire bepalingen, dit 
binnen een termijn van 10 maanden te rekenen vanaf het In kracht van gewijsde gaan van 
huidige vonnis. 

,Zegt dat de Wooninspecteur en/ of het college van burgemeester en schepenen te 
in geval het vonnls.nlet ten uitvoer wordt gelegd, ambtshaÎve In de uitvoering 

ervan kan voorzien. 

MachtiRt de Wooninspecteur en/ of het college van burgemeester en ~chepenen te 
de van de herstelling van de plaats afkomende materialen en voorwerpen te 

verkopen, te vervoeren, op te slaan en te vernietigen op een door hem gekozen plaats. 

Zegt voor recht dat de veroordeelde gehouden is. ~lle uitvoeringskosten, verminderd met de 
opbrengst van de verkoop van de materialèn en voorwerpen, te vergoeden op vertoon van 
een staat, begroot en invorderbaar verklaard door de beslagrech~er. 

• Betreffende het pand gelegen te 

Beveelt het herstel van het onroer-end goed, gelegen te 
door renovatie-, verbeterings- of aanpasslngswerken met het oog op het wegwerken van 

alle gebreken van deze woning zodat deze voldoet aan de woonkwaliteitseisen conform ·art. 
5 van de Vlaamse wooncode· en dit binnen een termijn van 10 maanden. · 

Zegt dat de Wooninspecteur en/ of het college van burgemeester ~n schepenen te· 
in geval het vonnis, niet ten uitvoer wordt gelegd, ambtshalve In de uitvoering 

ervan kan .voorzien. 

Machtigt dÊ! Wooninspecteur en/ of het coll~ge van burgemeester en schepenen te 
de van de herstelling van de plaats afkomende materialen en voorwerpen te 

verkopen, te vervoeren, op te slaan en te vernietigen op een door hem gekozen plaats. 

Zegt voor recht dat de veroordeelde gehouden is alle uitvoerl.ngskosten, verminderd met de 
opbrengst van de verkoop. van de materialen en voorwerpen, te vergoeden op vertoon van 
een staat, begroot en Invorderbaar verklaard door de beslagrechter 

Veroordeelt beklaagde tót de kosten van de strafvordering en begroot 
deze in hoofde van beklaagde op 1/5 x 131.66 = -26.33 EUR. 
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Bureerrechtellik 

Houdt de burgerlijke belangen ambtshalve aan. 

3. Rechtspl!llins voor het hof 

-1. Oe zaak werd behandeld op de openbare 'zlttlnge!" van 2~ november 201~ en 12 

dec~mber 2019. Het Hof nam kennis van de stukken van de rechtspleging e~ hoorde 

hierbij: 

de woonlnspecteur.in zijn vordering voorgedragen door voormelde advocaat; 

het openbaar mi.nisterie in zijn uiteenzetting van.de zaak en In ~ijn vordering. . 

de beklaagde In : zijn middelen van verdediging ontwikkeld door zijn voormelde 

advocaat, die beroepsbesiL!iten en stukken neerlegde. 

2. Oe In de processtukken aanwezig~ conclusies van de eiser tot herstel (neergelegd op 25 

september 2019) en die van beklaagde (neergelegd op i1 oktober 20~9) werden 

· Fegelmatig neergelegd en In het beraad betrokken. Geen enkele procespartij formuleert 

op dit punt enige krit iek of werpt desbetreffend een bez.waar op. De condusie van 12 
december 2019 vormt een reactie op de vordering· van het openbaar ministerie,· wat 

. . 
voor beklaagde een nieuw feit vormt. Ook deze conclusie wordt In het beraad 

betrokken. 

4. Beoordeling 

4.1. Ontvankelljkh~ld van de. rechtsmlddelen-grieven 

3. He~ hog~r ·beroep van beld~agde van 18 juli 2018 tegen _alle 

beschikkingen van het bestreden vonnis van 19 juni 2018 is ontvankelijk.· Bij regelmatig 

verzoekschrift van 18 juli 2018, tijdig Ingediend op de correctionele griffie van de 

afdelir:tg Antwerpen van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, voert ~eklaagde 

gepreciseerde en voldóende nauwkeurige beroepsgrieven aan. 

M.b.t. de procedur~. Beklaagde beroept zich op de exceptio ob~curi libel/i en stelt dat 

de strafvordering onontvankelijk is. 

L. .J 
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-~·~·-~·~··-----------------------

M.b;t. de schuld: beklaagde betwist de schuldigverklaring voór de tenlasteleggingen 

81,'811, C~ 0, E, F, G, H, en I bij gebrek aan bewijs. 

M.b.t. de straf betwist bekJaagde elke straf, doch ondergeschikt en In het bijzónder 

de verbeurdverklaring van de onroerende goederen gelegen te 

en De verbeurdverklaring dient mlnstens te 

worden beperkt tot de appartementen waarin de feiten van de .tenlastele~ging B.zlch 

zouden hebben voorgedaan. 

M.b.t. de burgerlijke recht~ordéring meent beklaagde dat de herstelvordering van 

· · de wooninspecteur achterhaald en zonder voorwerp is, mlnstens ~ient rekening te 

worden gehouden met de actuele staat van de betrokken gebouwen. 

4. Het hoger beroep van het openbaar ministerie aangetekend op i9 juli 2018 .t~gen alle 

beschikkingen Is ontvankel.ijk enkel voor zover dit de beschikkingen óp strafrechtelijk 

gebied betreft. Het is, biJ. gebrek aan hoedanigheid, niet ontvankelijk voor het overige. 

Bij . regelmatig yerzoekschrift .van 19 juli 2018, t ijdig Ingediend ~p de correctionele 

griffie van de afdeling Antwerpen .van de rechtbank van eerste àanleg Antwerpen, voert 

~et openbaar ministerie gepreciseerde en voldoende naûwkeurige ber~psgrle~en aan 

door aan te voeren: 

1. M.b.t. de schuld. Het openbaar ministerie· Is van oordeel dat c;le tenlastelegging 

mensenhandel wel bewezen voorkomt; . . . 
2. M.b.t. de straf: de aan beklaagde opgeleg~e bestraffing wordt niet passend geacht. 

5. Door de eiser tot herstel werd bij conclusie incidenteel beroep ingesteld. Dit beroep is 

ontvankelijk .. 

4.2. Beoordeling ten gronde 

4.2.1. Omvang van de beoordeling ten gron.de 

6. Rekening houdend met de grieven ligt ter beoordeling van het hof ·voor: de 

schuldigverklaring voor wat betreft de· feiten van tenlasteleggingen A, BI, Bil, C, D, E, F, 

G, H, en· I, dê delletsomschrijving van deze fetten en desgevallend de straftoemeting, 

alsook de vordering van de wooninspecteur op burgerrechtelijk gebied. De vrijspra'ak 

vän. beklaagde voor de feiten van de _tenlastelegging ·B.III staat vast: Het hof heeft 

ambtshalve geen grieven van openbare orde opgeworpen zoals bedoeld In artikel 210, 

tweède lid, Wetboek van Strafvordering 

L • _J 
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' • • ,!"'! '"'•' . , ... --" .. _ ,... ______________ ...;.;... __________ _ 

... -· 

7. Beklaagde verweert . zich in zijn conclusie uitgebreid op de 

ttmlasteJegglng ·e.m; ·telet op het feit dat deze vrijspraak verworven Is, dient het hof 

niet (:)P. .dè 'éfelen van de condusie die betrekking hebben op de tenlasteleggi~g aju te 

.. antWoorden . 

4.2.2. Overige procedurele problemen en voorafpande beoordeUngen 

A. Overschrijving van de dagvaarding In de registers van de hypotheekbewaarder 
.. ·· 

8. De dagvaarding voor de corre~ionele rechtbank werd overgeschreven tn .. de re~lsters 
van de hypotheekbewaarder zoals decretaalls voorgeschreven -ril artikel 20ter van de . . . .. ·· 

Vlaamse Wooncode en wettelijk is voorgeschrevèn In ·dé. ~ypotheekwet. · 

8. verjaring van de strafvordering 

.. ···· 

9. De felten van de tènlastelegglngen A, 8.1, 8.11, C, 0, E, F, .G, Hen I werden gepleegd met 

eenzelfde·st~fbaar opzet, zodat de verjaring begint te loPen vanaf 19 oktober 2013. De 

Verjaring werd gestuit door het toezenden, door het openbaar ministerie, van het 

dossier aan· de hoofdgriffier .bij het 'hof van beroep van 6 augustus 2018. De verjaring Is 

nog niet aan de orde. 

C. Redelijke termlln 
... --· 

10. Beklaagde voert een schending van de redelijke termijn aan. De ~~delljké.termijn neemt 

een aanvang op het moment waarop de beklaagde op offiéfêle, maar daarom niet 

formele wijze, kennis krijgt van een tegen hem gerlchte strafvervolging of-opsporing, 

hetzij dus vanaf het moment waarop hijondê~·de dreiging van een strafvervolgi~g leeft. 

Het respect voor de redelij ke termijn moet verder worden beoordeeld met 
-··· 

Inachtneming van ge -volgênde criteria : de aard en de .complexiteit van de ·za~k, de . . 
houding v~n- de beklaagde, de houding van de met het onderzoek, de opsporing, de - ' 
vervotgîng en de berechting belaste Instantles en het belang van de zaak voor de 

. _ _.. beklaagde. De beoordeling gebeurt, In de regel, naar de loop van hèt ganse proces . 
.. --· 

·11. Het hof wijst op de volgende data. 

Beklaagde wist dat hij zich diende te verdedigen vanaf 17 april 2013. 

De onderzoeksrechter leverde een beschikking tot mededeling af op 20,os~tóÎS. 
Het auditoraat nam een eindvordering op 28.04.2016. 
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legd.e.-eé;l"~;~:·:::chrift tot het stellen van een bijkomende 

onderzoekshandellnf~~r op 15.06.2016. 

De o9dertoéksrechter deelde het onderzoek een tweede keer mee op 12.09.201G . 

. ----Oêr~adkamer nam een beschikking tot verwijzing ~aar-de correctionele rechtbank op 

_ __..---- 2 november 2016. ·TeRen deze beschikking w~rd op 9.11.2016 hoger beroep 
________ ...... ----- aangetekend door Dit hoger beroep'werd .op 9 februarl2017 door 

-------· de KI onontvankeliJk verklaard. 

_.-----~----

Er werd gedagvaard voor de bodemrechter op ·s december 2017, zitting waarop ____ .. ------· 

concl.usietermljnen werden t~egestaan. De zaak werçf behandeld. op de zlttlng_.van-f 

mei 2018 en de zaa_k werd gevonn.ist op 19 juni 2018. Er werçi-hóge~- beroep 

aangetekend op 19 juli 2018~ De zaak werd ingeleid voQr:-hefh~f van· beroep te 

Antwerpen op 23 mei 2019, zitting waarop een çonclû-sl~-kalender· werd gè~eerd. 
De zaak werd behandeld op de ·zittlng~o--var(Îs november 2019 en 12 december 

2019 en huidig arrest wordt gev.eld·óp-l l maart 2020. ----· . 
~---

12. Het onderzoek_kendé";;~-~ormaal verloop en was na twee jaar afgerond, wat normaar 

Is. voQr.--eefl"'~nderzoek met een graad van complexiteit - met tussenkomst van 

___ --vér·~·hlllende gespecialiseerde politie- én inspectiediensten. Het onder~oek had ook 

___ ..-----· be~rekking~ oP verschillende panden en cafés. Wat de procedure na de beschikking tot 

------------ mededeling tot aan het w ijzen van het huidige arrest betreft, kan een beperkte 

overschrijding van de redelijke termijn worden aangenomen. Het duurde bijna een jaar 

voor het openb.aar ministerie zijn .elndvorderlng had ~pgesteld . . Ook duurd-e het bljnët _ __...----------

een jaar voor de zaak werd ingeleid voor de bodemrechter en voor ·het hof van_beróéP, 

13. Het tijdsverloop sinds de felten heelt er rilet toe geleid dat.beWl]i;;;;;;;~::·;s verloren 
gegaan of dat beklaagde:- zou gehinderd zijn In zJjn-lifÓg;lijkheid om tegenspraak te 

voeren over het bewijsmateriaal. Beklaagde oé;~ikt nog steeds over ·de mogelijkheld 

om elk nuttig geacht .stuk te zllnervé;dediging voor te leggen- en kan nog steeds elk 

verweer voeren dat h.li--Wen;~lljk acht. De beperkte overschrijding van de redelijke 

termijn zal dg.or-ffêth-~f in aanmerking worden genomen bij de eventuele beoordeling 

va11 .. destraft~emeting. · 

_____ ./ _____ ./_/--~---~ctuallserlngen 
----.----·-

14. De felten onder de tenlastelegging C waren op het moment dat ze werden gepleegd ____ __-

strafbaar op basis van artikel 175 § 1 van het sociaal strafwetboek. Dit artikel werd-------

opgeheven bij artikel SS Decr.VI. 23 december 2016 (BS 9 februari 2017), __ met-rng~ng _ ........ -
-------------

---
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-------------
. -----------.. ...... -y-------------~,.;... _________ _ 

Van 1 i~nuari 2017 (art. S~)~DtrtéÎ;;~-~~:::~:-:~fbaar gebleven op basis van artikel 
12/1 §1 van de wet van3o aprlll999 met identieke straffen. 

~--------- . 

15._ De-feit;~ ond~r de tenlastelègging G waren op het moment dat'ze werden gepleegd --- . 

-
_..---------------·· strafbaar op basis van artikel 175 § 2 van het sociaal strafwetboek met een sanctie van 

__ niveau 3. Dit artikel werd opgeheven bij artikel 55 Decr.VI. 2~ ·december 2016 (BS 9 ------
---- februa·ri 2017}, met ingang van 1 januari 2oi1 (art: 56): De feltèn zijn echter stra~aar 

gebleven op ba~is van artikel 12 §1 van de . wet van 30 april 1999 met zwaardere ___ -----
straffen. Dit t,eeft tot gevolg dat het hof de mildste strafwet zal dienen toe t~ p~ssen: ____ _ 

16. Qe aan de beklaagde onder cie tenlastelegilng I verwOtèn _gedtájji;;;-~:::treft de 
. verhuurde kamers en voor zover gepleègd ~oor 11 august~; l 013 was strafbaar gesteld 

. . -----
op het ogenblik dat zij werden gepleegdL-)llef name door het decreet van 4 februari .... -- . 
1997 houdende de kwallteits- e_n. vettigheidsnormen .voor kamers en studentènkamers, 
Is op heden nog steeds_straf6a~r gesteld, met name op'basis. van artikel 2o § 1 van de 

Vlaamse wool")~e·:·-r~ssen de voormelde opeenvolge~de wettelijlee regimes verliep 

geen pertóite~~arblmien de bedoelde ged~glng straffeloos wa.s. . · 
--------- . . 

--------f.r-Het decreet yan 4 febru~ri 1997 houdende· de kwallteits- en veiligheidsnormen voor 
-----------

__________ · _ _,.. .... - kame.rs en studentenkamers werd opgeheven bij decreet van 29·maart 2013 ~oudende 

- wijziging .van diverse decreten wat de woonkwaliteitsbewaking betreft, (BS 1 augustus 

----

2013 (ed. 1}) met ·Ingang van 11 augustus 2013. De normen ~an artikel 4, 6 en 7 van het-----------

decrèet van· 4 februari 1997, werden echter overgenomen in· het b~slult van de _VJaa-tTis; 

--
.-----------

----· 

Regering van 12 juli 2013 betreffende de· kwaliteits- en velllghelc;ls.no~en· voor 

woningen, . (BS 1 augustus 2013 (ed. 1)) en de overtr~ding _Yim·tféi; normen is thans 

strafbaar op basis vao artikel 20 § 1-van de Vlaan)se· WÓ;~code met mildere st~affen 
(een gevangenisstraf van zes maanden !ot---dfié'-jaar en een geldboete van 500 tot 

25.000 euro of met een van c;tJe-straffen alleen), zodat deze laatste strafbepaling -- - . 
conform artikel 2 van h~tstráfWetboek dient te worden toegepast. ---------

E. Exceotlo.Ób~;urillbelli 
-----

_____ .-- . 

_ __..----=-----l8. Beklaagde werpt ~e exceptlo obscuri libelli op en vordert.dat het hof de str~fvorderlng 
onontvankelijk zou verklaren.· Men wijst .erop dat volgens de gedinginleidende 

dagvaarding- men bedoelt waarschijnlijk de verwijzlngsbeschikking van de raadkamer-

verschillende· personen samen over een periode van enkele jaren allen dezelfde felt~.o.· ---------
hebben gepleegd lasteris alle genoemde slachtoffers. Het ontbreekt volgens __ ~bekláagde . 

aan duideliJke en opgesplitste tenlasteieggingen, hetgeen de rech!_en-ván-~erdedlging · 
. . -----------------
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van beklaagde zou schenden. Het zou niet duidelijk zijn wat aan beklaagde wordt 

verweten.-

19. Oe akte van aanhangigmaklog moet aangeven welke precieze feiten ten laste worden 

gelegd zodat de beklaagde zich daartegen kan verdedigen. Enk~ I wanneer op grond van 

de o'mschrijving van een bepaald feit In de akte van aanhanglgm_aklng uit het.dossler 

niet'op 'te maken Is welk pr~des feit -bedoeld wordt, Is het de rechter niet mogelijk te 

bepalen welk feit bij hem aanhangig 1$ en kan hij de beklaagde niet veroordelen. 

Wanneer de omschrijving van het feit wel is bepaald, maar niet voldoende nauwkeurig 

Is, moet de rechter aan de partijen daarvan kennis geven met het oog op mogelijke 

predsering. 

- 20. Oe beklaagde is In deze zaak perfect In de mogelijkheld om op basis van de . ' 
verwljzingsbeschlkklng van_ de raadkamer In samenlezing met de andere stukken van 

het strafdossier, te bepalen voor welke felten hij vervolgd wordt, In het k;ider van 

mededaderschap. Oe verwijzingsbesèhikking Is voldoende nauwkeurig zodat beklaagde . . . 
weet ?P welke felten hij zich concreet en t.a.v. welke werknemer of slachtoffer hij zich 

dient te verwere~. Beklaagde werd bovendien gedurende het onderzoek verschillende 

malen ondervraagd en geconfronteerd met de elementen In het dossier laStens hem, 

zodat hij weet waarop hij zich dient te verdedigen. 

F. Vertetering materlêle vergissing 

21. In de opsomming van ··de 20 personen die slachtoffer zijn van mensenhandel in de 

tenlastelegging A is geboren te 

op ~eggevallen . Het hof verbetert deze 

materiële vergissing. 

4.2.3. Beoordeling ten gronde op strafrechteliJk gebled 

. 4.2.3.1. De feiten 

§ 1. Controle van de verschillende cafés 

A. Aanloop naar de controles vari 17 april 20U 

22. Op 14/01/2011 omstreeks 20.40 u voert de een controle uit in het café op 

de hoek van te . Dit café wordt uitgebaat door de 
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De sociaal inspecteur stelt bij zijn controle vast dat 

toogwerk doet, klanten bedient en geld ontvangt van de klanten. 

er 

is in 

het bezit van een Roemeense identiteitskaart. Zij is NIET in het bezit van een 

arbeidskaart. 

23. Zij begrijpt bij interpellatie door de sociaal inspecteur het verschil tussen werknemer en 

zelfstandige niet, heeft geen kennis van het Belgische systeem van sociale zekerheid, of 

van de begrippen vennoot en aandelen. Zij verklaart het volgende: 

"Ik bedien vandaag de klanten in café . De baas is er niet, Ik kom enkel 

vandaag werken, ik ben om 18 uur begonnen en zal tot 04.00 uur werken. Daarvoor 

krijg ik 50 euro.lk heb geen arbeidskaart. De baas is Deze heeft gevraagd 

om hier te komen omdat de andere dienster ziek is. Ik werk hier alleen vandaag, Ik 

heb zelf geen geld betaald om mee baas te zijn in de zaak. Enkel is hier baas. 

Ik werk voor hem. Ik werk alleen vandaag en wil daarna niet meer hier werken, want 

ik heb een kindje. 

24. De door haar genoemde betreft , die in deze 

25. 

volgens DIMONA Is Ingeschreven als werknemer, en die tegelijk ook zaakvoerder is van 

de . die het café op adre uitbaat. In die laatste 

hoedanigheid is hij ook aangesloten bij een sociale kas voor zelfstandigen. Hoewel hij 

slechts in loondienst is bij de , werd hij door wel genoemd als de 

manager, de enige baas die zij hier kende, en degene die haar had aangeworven. Zij 

werd niet DIMONA gemeld. De heeft sinds de oprichting als 

zaakvoerster. 

~ing niet in op een uitnodiging tot verhoor. 

*** 

26. In het kader van een algemeen administratief onderzoek stuurde een sociaal inspecteur 

van de op 31 januari 2011 een brief naar de maatschappelijke zetel van 

vaarln men een bezoek aankondigde voor 14 februari 2011 tussen 14 en 

16 uur. In het schrijven werd uitdrukkelijk vermeld welke sociale documenten dienden 

voorgelegd te worden. Er werd tevens op gewezen dat de aanwezigheid van de 

verantwoordelijke persoon noodzakelijk was. Op het aangekondigde tijdstip bood de 

sociaal inspecteur zich aan in het café aan de . Het café was vrij 

toegankelijk voor het publiek. Hij werd te woord gestaan door de zaakvoerder 
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die op dat ogenblik instond voor de uitba.ting van het café~ Zij 

vertelde toen d~t zij enkel belast. is ·met de uitbating van het café en dat zij niet op de 

hoogtê is van het papierwerk of het personeelsbeleid. Zij verwees voor de gevraagde 

·Informatie door naar haar medezaakvoerder Die zou · op dat ogenblik 

eve·nwel in het buitenland verblijven. Op S mei 2011 stuurde de sociaal inspecteur een 

nieuwe bezoekaankondiging naar de firma voor een controle op 31 mei 2011 tussen 10· 

en 12 uur. Dit schr.ljven ~erd per aangetekende en per gewone zending verstuurd. 

Opnieuw werden een aantal documenten opgevraagd en wérd er op gewezen dat de 

documenten en de verantwoordelijke ter plaatse dienden te zijn. In dit schrijven werd 

er ook uitdrukkelijk op gewezen dat indien de sociaal Inspecteur, d~qr de 'tekortkoming 

van de werkgever, opnieuw In de onmogelijkheid werd gesteld o~ zijn opdrach~ 'te 

vervullen, men .zou besluiten dat de werkgever de nodige inlichtingen weigerde fe 

verstrek~en en dat men hlervan een PV zou opstellen. Op 31 mei 2011 bood dé sociaal 

Inspecteur zich omstreeks 10u30 opnieuw aan· -in het café dat wordt uitgebaat door 

·Opnieuw we-rd hij te woord gestàan door Opnieuw_ 

verklaarde zij dat zij nl~t - op de hoogte Is van het paplen.\ferk. Aangezien door 

allerlei omstandigheden momenteel ook niet in staat was om de persOneelszaken op te 

volgen, werd dhr. aangeworven als m~nager. Hij was op dat ogenblik niet 

aanweiig en zou in het bezit zijn van alle documenten. 

27. Op het momen_t van deze controle had de sociaal inspecteurtelefonisch contact met de 

manage~-werknemer en met de boekhouder van de firma. Er werd afgesproken dat de 

opgevraagde document~n uiterlijk tegen het einde van die week zouden bezorgd 

worden op het directiekantoor van . Op maandag 6 juni 2011 stelde de sociaal 

inspecteur op het directiekantoor vast dat er geen documenten van de .firma 

Nerden afgeleverd. 

• •• 

28. In het kader van een celactie vóerden sociaal Inspecteurs, bijgestaan door twee 

inspecteurs van de lokale polltie op, 15 februari 2012 . een 

personeelscontrole uit In café gelegen te 

BIJ het betreden van de zaak bleken er een zevental klanten aanwez.ig. De zaak wordt 

uitgebaat door de met zetèl op.dlt adres. Achter de. toog stond· een 

vrouw die de klanten bediende. Het betrof . Hoewel zij de zaak 

openhield, veridaarde zij er niet te werken. Het zou een vriendendienst betreffen. Bij 

ontstentenis van ander personeel, noch enige verantwoordelijke, liet de politie haar 

verstaan dat zij zouden overgaan tot tljde!iJke sluiting van de zaak.- Na een kwartier en 
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'•' ...:· ··-----------------------~;..... __ _ 
op het ogenblik dat enkele klanten het caf~ verlieten op verzoek vanwege de politie, 

kwam een man toe dié zich bekendmaak~e· als de manager, met_ name 

HIJ gaf aan dat hij er in dienst was en legde zijn arbeidscontract voor. Het betrof een 

bediendencontract voor onbepaalde duur van 20 ur.en per week. Volgens de 

arbeidstijdregeling in dit contract, verrichtte hij zijn· prestatles op maandagen tot en met 

vrijdagen van 10u00 tot 12u00 en van l~uOO tot 16~00. De verantwoordelijke van de 

zaak, , zou volgens hem in het buitenland verblijven. Bij nazicht blijkt' dat' 

dat de tewerkstelling van niet gemeld werd bij DIM ON~ . 

••• 

· 29. Op 6. mei 2012 gaat de lokale polltie van over tot controle van café 

30. 

BIJ de. controle wordt . aangetroffen achter de toog. Ze Is 

~nkele klanten aan ·het bedlenen en rekent çonsumpties af. Ze verklaart aan de politie 

dat ze die dag op proef Is gestart en ze nog geen arbeidscontract ~eeft. Ze is oolë geen 

werkend vennoot. Ze overhandigt documenten aan de politie waaruit blijkt dat de 

handelszaak werd overgenomen door met als zaakvoerders 

er . Op 8 mei 2012 g~at een so~aal inspecteur van de FOD 

SOCIALE ZEKERHEID samen met leden van de lokale polltie van (afdeling 

I, om 16.00 uur over tot controle In de drankgelegenhe~d Deze 

uitbating 'Is nog steeds. eig~ndom van , met maatschappelijke zetel 

~ldaar. Deze vennootschap Is niet als werkgever gekend bij de Rijksdienst voor Sociale 

. Zekerheid. In de zaak, waarin enkele klanten a~nwezig zijn, staat een vrouw achter de 

toog die zich aan de hand van een Roemeense identiteitskaart Identificeert als 

legt een verklaring af in de Engelse taal waaruit blijkt dat: 

zij In de zaak werkt sinds zaterdag (05/05/2012); 

zij voor de tweede maal In de zaàkwerkt; 

zij haar identiteltsdocument nog aan de baas 

zij niet heeft moeten betalen om in de zaak te ·werken; 

moet geven; 

. de baas haar vertelt ~anneer zij de zaak moet openen en dat ;ij het werk niet kan 

v~rlaten vooraleer de baas Is teruggekomen en haar toelating heeft gegeven naar 

huls te gaan; 

haar. enige ta.ak er in bestaat de klanten te bedienen; 

zij niet weet hoeveel ze zal verdienen; 

zij nog steeds een proef doet; 
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de prijzen niet door haar kunnen worden veranderd maar dat deze vast in de kassa 

zitten; 

zij voor de eerste keer in België werkt; 

zij voor haar baas komt werken en niet als zelfstandige. 

31! wordt voor verdere Identificatie en · contactname met de Dienst 

Vreemdelingenzaken ov~rgebraçht naar het pollti.ekantoor. Onderi;ussen Is 

in· de zaak toegeko!"en en hij stelt zich voor als verantwoordelijke •. Uit 

·de blijkt en zaa~oerders zijn van de 

·vennootschap. Ze worden per brief uitgenodigd voor verhoor: 

32. Op 11 mei 2012 te 22.50 uur gaan sociaalln~pecteurs, vergezeld van leden van de lokale 

polltie van (afdeling I opnle.uw over tot controle In café In 

de zaak zijn meerdere kianten aanwezig. Op hèt ogenblik dat ze de zaak betreden 

stellen ze de vlsu vast dat terug achter äe toog staat. Een 

tweede vrouw die In de loop van bet. onderzoek aan de hand van een Nederl~nds 
0 • 

pa~poort en ·een bijlage 12 zal wordet1 ~eldentificeerd ·als 

van Nederlandse nationaliteit, is bezig klanten te bedienen 

.die aan een. tafel zitten. Ze wacht op ~e betaling van de door · haár aang~brachte 
bestelling en brengt het geld achter de toog. Zij verklaart .in de. Nederlandse taal dat: 

zij voor de t~eede dag op. proef werkt In de .zaak; 

zij niet weet hoe de onderneming heet; 

haar baas " 11 heet; 

ziJ op donderdag 06/05/2012 ook twee uur in de zaak proef d.raalde; 

zij de klanten bedient; 

zij 12 euro per uur zou ontvangen; 

zij nog geen enkel document onclertekend heeft; 

zij geen zelfstandige is; 

zij gewoon als'serveerster werkt 

33. Op 21 mei 2012 verklaar:t 

hij één van .de verantwoordelijken Is van 

voor· de administratie; · 

in verhoor dat: 

en hij verantwoordelijk is 

naar het . café Is toegekomen en de we ris heeft · 

uitgedrukt als zelfstandige te werken; 

hij haar verteld heeft dat ze dan aandelen moest kopen; 

L ·1.1 ~ · 
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34. 

. . ~··.~.~ .. --------------------------

zij 20% van de aandelen gekocht hee~ maar ze nog niet heeft betaald; . . . 
hiJ met öe documenten naar de boekhoude'r zou gaan·en dat dit alles reeds op 04 mei. 

2012 gebeurd was; 

toen op 05/05/2012 door de polltie wer~end werd 

aa~getroffen zij dus reeds zelfstandige was; 

observeren; 

naar het café kwam om werk te zoeken; 

geen ervaring had met werken in een café; 

er In toestemde gewoon te komen kijken en 

niet In de zaak werkte. 

overhandigt aan de sociaal Inspecteur een mail van het 

sociaal verzekeringsfonds gericht aan .de boekhouder van 

en gedateerd op G9 !"lei 2012. Bij deze mail Is een verklaring van · 

aansluiting gevoegd. is op het ogenblik van de 

vaststellingen niet aangesloter:'l bij een kas voor zelfstandigen~ De verklaring van 

aansluiting vermeldt als datum van benoeming wel 04/05/2012 maar is· pas op 

09/05/2012 opgesteld. 

35. De tewerkstelllnR van 

door 

en 

werd niet DI~ONA gemeld·. 

Is van Ro·èmeense nationaliteit. Op 23 mei 2012 deelt het Departement Wer~ en 

Sociale E_conomle van de Vlaamse overheld mee da~ noch aan de weri<nemer noch aan 

de werkgever een arbeidskaart of árbeidsvergunnlng werd afgeleverd. Er werden voor 

geen Individuele rekeningen of fiscale fiches van de 

ten.iggevonden. 

. 36. Op 26 april '2013 en 7 oktober 2013 werd verhoord door 

). Zij verklaart het volgende. de (zie PV enPV 

Op het moment van de controle was ·de zus van haar vriend 

aan het.werk In caf~ Dit Is een café van die de grote baas 

Is en de directeur Is volgens haar 

café was van die de.· grote. baas is, maar hij heeft ook 

nog andere cafés, zijnde en . Voorheen was hij 

ook nog de baas van :afé, dat gelegen was In de 

Toen ze aan het werk ging, vernam ze dat In de gevanse.nls zat en 

twee dagen later heeft ze een· man ontmoet die zich voorstelde als 

Hij zei dat hij de directeur was van het café. Hij zei dat hij 5 euro per uur betaalde en 
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ze diende 12 u t.e werken. Ze verdiende dus .60 euro: Ze diende café te openen 

vanaf 13.00 uur 's namiddags tot 01:00 4ur 's nachts. Het café was enkel tijdens deze 

uren geopen·d. 

Ze diende het café af te sluiten en de ontvangste.n ·in een omslag te steken, n~dat-·ze 

60 euro als loon bad genom~n. De omslagen waren bestemd voor 

Het Is zo dat alle 9mslagen van de cafés werden gebrac.ht naar café 

Ze diende 200 euro aan te b$1en voor de huur van één kamer. · . . 

Ze had geen arbeidscontract voor de periode dat ze l.n café· werkte. Nadien heeft 

ze nog In er gewerkt. 

'belde haar QP wanneer hij haar ergens nodig had. Ze ~erkte soms i dagen per week, 

soms twee of drie dagen en soms een week ~at ze niet werkte. Ze kreeg 50 euro voor 

10 uur werk. Ze kreeg op 8 of 9 mei 2012 een contract van na controle 

door de politie. · 

Ze moest 1.500 euro aan betalen, maar zé mocht dit afbetalen. Dit diende 

voor de. boekhouder zei 

heeft haar in.mei 2012 'tijdens de ·controle toen ze hem had o~ebeld, 

gevraagd om een verklaring af te leggen dat ze als zelfstandige werkte. Ze hàd echter 

al een ver.klarlng afgelegd dat ze' 50 euro .verdien~e en dat ze de waarheid had 

gezegd. Ze wist zelfs niet wat een zelfstandige was. 

Ze heeft zeker tot augustus 2012 boven gewoond, nadien is z~ verhuisd 

naar de derde verdieping boven . Ze stopte met werken in febru~ri 2013. 

Ze moest de cafés niet poetsen. De cafés werden gepoetst door twee Pakistanen. . . 
heeft ze nooit zien kuisen. tlng wél .naar elk 

café, elke dag kijken. Hij ging zien of het ~raper was, of er genoeg glazen waren en of 

ze proper waren, of er nog genoeg drank, melk en koffie aanwezig was, of de tickets 

van de bingokasten correct. Ingevuld waren. Hij eontroleerde het boekje van de bingo 

met het ticket want dit moest hetzelfde zijn. Hij nam het geld van de bingo mee en 

stak muntstukken In de kleine automaten genaamd !e weet ·enkel dat de 

grote baas Is, maar dat voor ~em alles moest regelen 

toen hij ln·de gevangenis zat. 

Oe boekhouder heeft ze nooit gezien. Ze heeft geen volmachten op de rekeningen 

van de firm.a .. ze deed geen· bestellingen. Ze.is ontslagen door omdat ze 

geld zóu hebben weggenomen uit ·de. kassa. Haar vriend werkt nu - zonder contract 

als klusjesman voor 

Voor de appartementen boven moeten zif geen huur betalen maar 

heeft gez~gd dat hii hler kon ·wo.nen op voorwaarde dat hij het appartement 

renoveerde. ·van 11et geld dat de mensen die daar woonden en aan wie zij de 
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appartementen ondénteFhóÛrden, werd het materiaal om de appartementen te 

renoveren aang.ëkócht~ 
~-

.... ----------
. 3~_,_-..Uit d~ door de getuige voorgebrachte documenten blijkt .. dat ze sinds 04.05.2012 .------

______ . ...- .-··- eigenaar I~ van 20 aandelen In de 

~-----

----·-
___ .... -

_______ __.....--

38. Op 21 oktober 2013 werd herverhoord door de 

(zie PV 1. Ze verklaart dat ze Is aangeworven door " " (dit betreft >-----. 
moest hier zijn fiat over geven. Ook na de controte-va~--

·11 mei 2012 bleef ze in het zwart werken. zé. herkent ·afs-;;de grote 

baasn. werd ook zo voorgesteld, want hij stond bove..n-~ "en . HIJ 
kwam ook reg~lmatlg In het café. . .. ----------··--

---------
-----··· ____________ .. -

--

-------

39. Op 28 augustu!-2912-;t;pt . van Roemeense nationaliteit en 

in h~t bezîfv~n een geldige verblijfskaart E naar de sociale Inspectie te , Ze 
__ ---wé-~st een gesprek . ~ver ·haar sociaal statuut van zelfstandige .in het café - . 

-

_____ __-..------ gelegen te te . Ze v~rklaart in verhoor op 6 

september 2012 dat: 

zij als dienster In café werkte van april 2012 tot 24 juni 2012 na te liebb~!l- ..--------

gereageerd op een affiche die aldaar uithing en na een proef te hebben afg_elegd( --

zlj geen .arbeidsovereenkomst voor wertcn~mers kon· krijgen gmdaf -dit door de 

'zaakvoerder werd geweigerd omdat ee_n-teviérkstelllng door middel 
van een arbeidsovereenkomst te duur was; _...------------

zij tegen haar zin het haar opgedro_ogen.~st~tuut van zelfstandige heeft aanvaard 
omdat zij werk en geld nodig bad;-__ _ 

zij .voor zij het ~erJ<..kor(a~nvatten 1.500 euro diende te betalen. Dit bedrag werd 
........ --

haar verkljard-als een openlogstaks die zij diende te betalen; 

zij.varfd; vennootschap die café uitbaat, nl. , behoudens de naam, 
... ---------~iets àtweet; . . 

---

_ ......... ----··:--·_,...- zij de docum~nten· van het sociaal verzekeringsfonds nîet heeft begrepen en . 

_.....----.--- d~t haar enkel meedeelde dat ze per trimester eÈm spedate taks voor 

zelfstandigen moest betalen en dit ten bedrage \tan 665 euro; ------
haar door werd verteld dat ze 20% van de aandelen heeft maar l.elf---- · 

niet weet of ze nu werkelijk aandelen he~ft. Ze ~eèt trouwens niet Wé!t.het-w~~rd 
"aa.ndeel" betekent; _____ ..... ----·--------

..J 
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zij aan bovendien 4.000 euro heeft moeten betalen maar niet weet 

waarom; 

zij niets weet van de financiële sltuatl~ van de onderneming en dat niemand haar 

hierover tieeft'lngellcht; 

haa~ doo1 Nerkuren werden opgelegd die zij niet kon veranderen; 

zij niet ziek mocht worden; 

zij geen. verlof mocht nemen onder het dreigement dat zij, als ze toch afwezig was, . . 
.zou vervangen worden en niet langer mocht blijven werken; 

haar na een · ruzl~ op 24/06/2012 met op 25/06/20~2 door deze 

verboden werd te blijven werken; 

zij geen bestellingen bij leveranciers mocht· doen; 

zij enkel de best.ellingen van de klanter:~ mocht opneme~, hen bedienen en het geld in 

de kassa leggen; 

deze kassa door . die zij manager noemt, gecontroleerd werd en 

dagelijks meegenomen werd; 

·de fooien die· zij ontving en niet als ontvangst in de kassa Intikte,· door 

werden aanzien als een poging om dè zaak op te lichten en door hem werden 

afgenomen; 

zij steeds moest zien dat de kassa klopte en zelfs al! geld uit de kassa 

nam om op de speelkas~en te spelen, dit uit eigen mlddelen moest bijpassen; 

zij voor haar werk nooit betaald Is geweest; . 

had beslist dat zij 1.200 euro per maand zou ~:>ntvangen zonder dat ·zij 

hier inspraak In had; 

- ·haar vrije dag door 

dat zij op deze·dag vrij wilde zijn; 

zij liever arbeider was geweest; 

niet op zaterdag werd bepaald ondanks het feit 

volgens haar het verschil tussen. zelfstandige en werknemer lag In het feit dat een 

zelfstan~ige veel kosten hèeft en· weinig zekerheden terwijl een· werkf'!emer zeker .Is · 

van zijn lqon en zijn werk. · . 

40. Uit de berekeningen van de so~iale Inspectie blijkt dat ~ hoewel ze nooit voor haar 

diensten werd betaald, haar maar 4,615 euro I uur werd beloofd, daar waar het 

minimumloon in de sector 10,8641 euro per l:JUr bedraagt. 

41. legt aan de onderzoekers facturen voor van . Ze heeft als 

dienster verschillende aankopen verricht voor de verschillende cafés daar er anders 

geen waar l<on verkocht worden. Uit de vaststellingen van de blijkt dat: 

L • ..J 
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42. 

- ............... ~----------------------

er voor geen individuele rekeningen of fiscale fiches voorhanden 

zijn in waaruit blijkt dat ze als zelfstandige- zaakvoerder heeft gewerkt; 

ze niet voorkomt In de DIMONA-Iijsten van of 

Ierklaart in verhoor het volgende. 

Ze werkte eerst voor 

gevangenis. Ze werkte in de cafés 

nacht. 

maar deze werd opgesloten in de 

en en kreeg 50 euro per 

Zij heeft nooit enig arbeidscontract ontvangen en ze werkte 11În het zwart11 voor 

en Verder is er nog sprake van een man genaamd 

·.Deze personen regelden alles en zegden wat ze moest doen. 

Ze werkte van 18 uur tot 6 uur 's ochtends. Ze mocht na haar shift zelf 50 euro uit de 

kassa nemen. Zij stelt dat ze nog 2.500 euro dient te ontvangen (ze moest van 

het tekort op de bingokasten dat hij zelf had veroorzaakt, bijpassen). Ze heeft 

hieromtrent aangesproken toen deze uit de gevangenis kwam en deze 

liet weten dat hij met ging praten. 

Toen in de gevangenis zat, moest ~e rekeningen betalen op vraag 

van Hij betaalde echter geen belastingen noch andere rekeningen. 

Verder heeft zij en tezamen gezien In café er 

Verder zouden zij ook nog in café komen. 

*** 

43. Beklaagde verbleef van 02.05.2011 tot 12.05.2011 in de Antwerpse 

gevangenis, daar had hij 5 x telefonisch contact met Van 12.05.2011 tot 

11.06.2012 verbleef hij de gevangenis van Hier kreeg hij 27 x bezoek van 

Hij nam ook 236 x contact op met een telefoonnummer dat 

toebehoort aan Vanaf 12.06.2012 verbleef hiJ In de gevangenis van 

. Hier kreeg hij op 10.09.2012 bezoek van . Er waren ook 15 

telefonische contacten. Hij kreeg ook drie maal bezoek van Beklaagde is 

sinds 18.12.2012 vrij onder elektronisch toezicht. Hij dient o.a. de volgende 

voorwaarden na te leven: geen zelfstandige beroepsactiviteit uitoefenen en geen 

bestuursfunctie uitoefenen in vennootschappen en verenigingen. Bij raadpleging van de 

Dimona- en Dmfa-gegevensbank (van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid) blijkt dat 

3ls werknemer (arbeider) is Ingeschreven in de 
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44. baat twee· vestigingen uit: café en café is ook 
vennoot van Op 10 mei 2012 nam hij ontslag als zaakvoerder en 

werd tangesteld als zaakvoerder baat de cafés 
er uit sinds 27.04.2012 woont In de 

sinds 15.11.2011. Dit pand Is eigendom van Op 24.07.2000 werd 

~en zichtrekening geopend bij de bank van de post waarvan titularis 
is en mandataris. Tussen 01.09.2()11 en 01.09.2012 . werd op deze . 
rekening in totaal47.460 euro gestort door 

••• • 

45. Op vrijdag 25 januari 2013 bieden twee Roemeense onderdanen, 
en , zich ·aan op het regionaal kantoor van de sociale Inspectie. Zjj klagen 

de omstan~igheden van hun (pas stopgez~tte) tewerkstelling aan. Dezi! tewerkstelling 
gesdiledde In diverse drankgelegenheden In Uit wat de belde vrouwen 
verklaren blijkt het volgende: 

Zij werkten allebel In diverse dranl<gelegenheden In . Zij werkten er als 

barvrouw en hielden als dusdanig de betreffende drankgelegenheden open; 
Zij werkten er allebel voor rekening van Deze laatste bedlende . 
zich van enkele secondanten (feitelijk 'handlangers') voor de uitbating van -de 

drankgelegenheden en voor de organisatie van de tewerkstelling: 
en een nog onbekende man die door 'de d.ikke 

jonge~an' wo~dt genoemd. Deze laa~e zou illegaal in. het land verblijven; 
Zll werkten er, net als nog vele andere vrouwen, 'In het zwart' en· illegaal of onder . . . 

een vals (sódaal) statuut voor lm!llers werden zij Ingeschreven - . 
als zelfstandige, werkende vennoot- en/of zaakVoerder in een ·of meerdere van de 

vennootschappen die voor de uitbating van de drankgelegenheden waren opgericht. 
Deze vennootschappen zijn en 

Thans werken zij belden niet langer In de betreffende drankgelegenheden. Er zouden 
op dit ogenblik vijf drankgelegenhede~ worden u~gebaat door 

46. werd in het vert~den reeds verhoord over haar tewerkstelling. Op 24 februari 
2011 verklaarde ze dat: 

zij als zelfstandige in de zaak zou kunnen werken als. ziJ -5% vari de aandelen zou 
nemen; 

zij dit werk moest aannemen omdat zij het geld dringend nodig had; 
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"Sinds ik op 24 februari2011 een verklaring heb afgelegd bij uw·collegc 

ben ik bij blijven werken. Ik werkte toen In café Toen was 

mijn werkgever en baas . Zij was feltelijk de enige echte zaakvoerder en 

. verantwoordelijke bij Is op zeker ogenblik verdwenen ui~ 
de zaak en uit Belgle. Kort voor haar verdwijnen, een kleine twee jaar geleden, Is 

met in alle cafés geweest en heeft hij tegen alle 

meisjes ·(diensters) gezegd dat wij ons van toen af aan st~eds tot 

moesten wenden en niet meer tot hem. w~s als een soort manager 

Ingeschreven in de en In die hoedanigheld deed hl] af/es. Hij deed zowel 

de bestelllnaen, het personeel, het papierwerk, enzomeer. En dit bleef ook zo toen 

is verdwenen. was de baas toen. Hij deed alles. Ik ben al 

die tijd blijven verder werken In café en dit als werknemer. Uit de verklaring 

die ik op 24 februari 2011 afl~gde ~Ij uw col/~ga blijkt Immers ·dat ik 

steeds als werknemer (qrbéldèr) .voor heb gewerkt. Kennelijk ben Ik op 
papier zaakvoerder ·gemaakt, maar Ik ben In. werkelijkheid geen zaakvoerder. op· ·18 

december. 2011 heb ik de laatste dag gewerkt _in café want dan ben Ik in 

béva/llngsrust gegaan. Ik ben bevallen op i2 december 2011. ~egin april 2011 (sic. De 
getuige. bedoelt waarschijnlijk 2012) ben ik dan terug beginnen werken In café 

Er was toen niets . veranderd. was nog steeds de 

verantwoordelijke. Ik heb toen ook niets moeten handtekenen en ik ·ben verder mijn 

·sociale kas_· blijven bet(llen. Dan ben ik blijven .verder werken tot en met 1.9 december 

2012. Ik ben toen naar Roemenie geweest met mijn kindje. Op 10 januari 2013 ben Ik 

dan teruggekeerd naar België. De dag erna heb ik dan getelefoneerd met 

om hem · te zeggen dat ik . dè volgende dag terug wilde komen werken. Wij 

hadden lloor mijn vertrek eigenlijk niets afgesproken. zei me dat 

ges~opt was en dat er nu een nlèuwe firma was. Ik weet niet hoe deze. nieuwe 

firma heet. 'lel me dat hij me zou terugbellen omdat hl] eerSJ moest 

. overleggen met Is immers teruq vrij. Dan heb ik 

met getelefoneerd en die ze/ me dat Ik met moest 

bellen omdat hii het · café aan de nieuwe firma van had 

gegeven. is dè zaakvoerder van de nieuwe ft~ma, samen met een blonde 

Bulgaarse vrouw, heb Ik nooit gesproken. heeft voordien 

een jaar In het zwart gewerkt vool . De laatst~ dag dat Ik werkte In de 

. ineer bepaald op 19 _december 2012, Is samen met 

de zaak binnen gekomen. ze/ ons goeiedag en ze/ dat. 

alles in orde zou komen. Meer. heeft hl} niet gezegd. Hij is niet lang gebleven. 

Is toen naar alle cafés geweest. Deze cafés waren: café 
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haar sociale kas in orde heeft gebracht en heeft voor haar een . . . . 
Bèlgische verblij fskaart aangevraagd; 

zij niet meer weet dat zij documenten heeft ondertekend; 

zij aan of niets heeft moeten betalen; 

zij als dienster in het café werkte; 

haar heeft gezegd dat zij overdag moest werken op de door hem 

bepaalde uren namelijk van 08.00 tot ~o:oo uur; . 

zij 6 of 7 dagen per week moest werken; 

- . zij aan moest vragen om enkele dagen thuis te blijven ais ze te 

moe was. Ze vroeg hem dit én hij zorgde dan voor vervanging; 

·de prijzen van de dranken door werden·bepaald; 

zij geen volrrtacht had op de ba.nkrekening en niet wist biJ welke bank de zaak een 

reke!llng had; 

elke avond het geld uit de kassa kwam halen; 

had .beslist dat zij 50 euro· per dag zo~ verdienen; 

zij elke avond haar loon uit ~e ka~a nam; 

alleen besliste over het al dan niet aannemen van nieuwe 

werkkrachten; 

zij niet weet wie ·de boekhou~er is; 

toen zij op een bepaald ogenblik.haar vakantie in Roemenië wilde verlengen 

Nilde dat zij onmiddellijk terug zou keren. om te werken; 

haar had gézegd dat zij In geval van controle moesten zeggen dat 

zij werkten voor r I . . . 

na de controles heeft ze een hele tijd niets meer gehoord van of 

het eafé enkele maanden gesloten is geweest en zij toen geen werk had; 

z.lj aan gevraagd heeft o~ terug In het café te mogen werken; 

zij mogelijk met een arbeidsovereenkomst werkte omdat bang was 

voor controle; 

In die· periode gewoon ·In de cafés en 

dagelijks het geld uit de kassa nam, zoals in de tijd voor de controles; 

z.lch ogenschljnlij~ niet veel moeide maar eigenlijk nog alles 

besliste; 

eigenlij k een baron is die alles beslist; 

bep~alde dat zij 50 euro per dag zou verdienen; 

in opdracht van werkte omdat deze analfabeet Is; 
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zij steeds verder In he~.caféls-bÎ;~n werken tot een drietal jaar geleden 
In de pjaats v~~ Is verschenen die de onderneming en de cafés 

belteert;-__ _ 
----

samen met In de cafés Is geweest en dat 
iel dat er nu met moest gebeld worden en niet meer 

· met hem omdat hiJ anders problemen zou krijgen; 
er ónder 1lets veranderde aan haar werkuren en haar loon; 

wel camera's -heeft laten plaatsen aan de toog en de speelautomaat_-------
_om .het person~elln het o~g te houden; ----

kort na het aantreden van hee.ft-bèsii;t-;~~ zij in ---
café :!n enkel daar moest gaan werken; ___ _ 

zij dan de volgende dag. daar Is gaan werken a r~to-van.Sdagen per week en van 8 tot 
- -

19 uur; zij loonfiches kreeg waarop t~_welrilg pre.staties waren vermeld, nl. 4 dagen --
van 6 uur; . -------------
haar eigenlijk loon yan-·S(f euro per dag niet wijzigde en zij het geld nog steeds uit de 
ka~sa nam; .. ------- --

_.... . . 
t.oen terug naar de gevangenis moest haar · --

---

----
____ .__.------------ meedeelde_ dat een arbeidscontract duur. was waarna zij enkele maanden· In het_ 

____ - zwart_ werkte. haar na die enkele maanden h~ft gezegd dat zij 
_________ ,____ ~elfstandlge moest zijn; 

heeft 

Verzekeringsfonds 

beslist dat z.ij zich zou aansluiten biJ het Sociaal . .--
~----

...... ----------
zij toen vijf dagen p_er week werkte, In café twee dagen per week·van 18 
tot 04 uur en In café van 09 tot 21 uur; ---<_-----

.... -
ook tijdens haar tewerkstelling In café langskwam ·en 
vergezeld was van lf van e.en.dlkt<ê-Pakistaanse jongeman van ·33 of 

34 jaar die illegaal In het land verbl~ef-erf noemt; 
sinds twee i~ar--vó"Ór werkt; 
samerC~et de zaken beheerde toen 

înde gevange11is .zat; 
- _-·toen einde 2012 uit de gevangenis was ontsiagen, hij --------

-~- onmiddellijk alle cafés b~zocht. Ze heeft hem toen alles verteld over wat er verkeerd 
--------

----- . gelopen Is In de cafés toen hij in de gevangenis zat. Hij werd toen heel kwaad; 
-------· 

.----- zij in de loop van 2012 In café en café werkte a rato van 5 dagen 
per week ·van 9 tot 2l uur of van 8 tot 18 uur; ---- -----·-. 

op dit ogenblik dus de cafés 
en bezit; ------------ . -------------
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zij de voorbije jaren steeds als werknemer heeft gewerkt ~n enkel op papier 

· zelfstandige was; 

boven café er op dit og'enbfik een 15-tal Roemeense mensen wonen. Zij -

betalen € 150,00 per persoon aan en die geeft het geld da!'l door aan 

Dit ·pand is niet in orde wat betreft de elektriciteit en de 

verwarming. Vorig jaar woonden er boven café een 30-tal Roemeense 

mensen· met kinderen. Geen van hen had een huurovereenkomst. Er zitte~ · daar. 

mulzen en kakkerlakken; · 

op dit ogenblik er officieel .. drie mensen werken voor 

.(een Bulgaarse), (een Roemeense) en (een Bulgaarse}. Zijzelf en 

wer:Jrten ook officieel al~ zelfstandigen,_ maar zij zijn dus 

gestopt. Alle andere mensen werken in het zwart; 
. ze de voorbije jaren steeds. In feite als werkneme~ heeft gewerkt. Twee maal was ·ze 

op papier ielfstandlge. 

verklaart In verhoor op 4 februar12013 het volgende .. 

Sinds eeri tweetal weken werkt ze niet meer. Daarvoor werkte ze voor 

als zelfstandig vennoot. Ze weet niet .Juist wat dat inhoudt, het is nodig om In 

orde te ~ijn. Ze had· niets te zeggen: nai'T) geen deel aan· vergaderingen, had geen 

aandeel en deed geen bestellingen. Ze verdiende 50 euro per dag om van 9 tot 21 
uur te werken. Het uurloon werd bepaald door 

Sinds n de geva!'lgenls zit, is de baas. :ei hem 

vanuit de gevangenis hoe hij de ·zaken moest runne·n. ging wekelijks bij 

op bezoek. Ze heeft; hem ook be·z.ocht In de gevangenis. 

Ze werkte In en 

Na zijn vrijlating Is samen met alle cafés komen Inspecteren. 

Toen de baas was, werkte ze onder contract. Toen hiJ naar de 

gevangenis moest, heeft gezegd dat ze rilët langér in loondienst kon 

werken e_n da~ ze als zelfstandige moest werken. Ze ~ou hlerov~r nadenken ~n heeft 

dan 5 tot 6 maanden in in het zwart gewerkt. 

" ~, een Roemeense werkt overdag in Sinds een paar f!laanden_ Is dit 

officieel, . vroeger was . het In ' t . zwart. 's Avonds werkt er een struise blonde 

Ro~meense. Zij heeft geen. papieren. . 

In werkt '' 

klaagde steeds dat 

• overdag. Zij Is zaakvoerster, sameri met 

haar niet betaalde. 

Ze 

In werkt er een Roemeens meisje dat geen papièr~n heeft in het zwart.' ' s 

Avonds werkt er ook een meisje zonder papleren In het zwart • 

L • . ..J 
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In werkt een meisje van 9 tot 21 uur. Nadien is het t;àfé gesloten:. 

heeft aan twee Roemeense melsjès 2.000 euro gevraagd om hun papieren 

in orde te brengen. 

51. op· 4 maart 2013 legt een derde verkl~rlng af biJ de . In die v.erklaring voegt 

ze toe dat boven tWee Roemeense vrouwen wonen die beiden illegaal zijn. Ze 

werken OQk in het café. Ze stelt dat ~oen · ze als ielfstandige werkte, z~ niets . ko~ en 

mocht beslissen. 

B. Controles van de soc~ale inspectie en de van 17 aprll2013 en eerste verhoren 

52. Op 17 april 2013 worden door de sociale Inspectie sim.ultarie controles uitgevoerd. in de 

cafés en In deze cafés worden zes 

personen aangetroffen: 

en 

de verschillende zaken huiszoekingen .uitgevoerd door de 

. Tegelijkert.ijd ·worden In 

. 0e· drankgelegenheden 

werden of worden afwisselend uitgebaat door een van ~e volgende vennootschappen: 

Oe met ondememingsnummer . Oe zaakvoerder 

Is . Oe oprichter (100 % van de aandelen) is . De 

vennootschap werd opgeric.ht op 25.01.ZOQ2. Per 01.09.2004 werd 

benoemd tot zaakvoeder en nam 

met ondernemlngsnummer: 

de. ex-partner van 

30.03.2009. 

ontslag. 

De zaakvoeder is 

De vennootschap werd. opgericht op 

met ondernemingsnummer: • Zaakvoerders zijn 

en Oe vennootschap werd ·op 19.1i.2009 opgericht door 

die intekent op 100 % van de aandelen. Uit de bljiage11 biJ het 

. Belgisch Staatsblad van 28.04.~010 blijkt dat i % van de aande.len heeft 

qvergenomen van . Ze wordt tijdens de bijzondere. álgem~ne 
vergadering van 31.03.-2010 ook unaniem benoemd tot tweede (onbezoldigd) 

zaakvoerder. 

met onderneinfngsnummer: Zaakvoerder · Is 

, Oe vennootSchap werd opgericht op 05.04.2012 door 

(675 aandelen) en (75 aandelen). Beiden worden benoemd tot 

zaakvoeders blj .dè oprichting .. Zij ~ámen ontslag per 10.05.2~12 en 

werd benoemd tot zaakvoerder. 

met ondernemlngsnummer: 

..J 
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53. Controle van café . Bij binnenkomst In het café stelt de. sociaal Inspecteur vast 

. 54. 

dat één vrouw in d~ keuken· van het café iets uit haar handtas aan het nemen Is. De 

keuken van het café .bevindt z.lch achter de toog. Deze vrouw is de enige arbeidskracht 

die op het moment van de ln.spectie a·an het werken is In het café e~ is bijgevolg 

· verantw~rdelljk voor het openhouden van het café. De vrouw wórdt aan de hand van 

haar Roemeense Identiteitskaart geïdentificeerd ah 

stelt niet in het bezit te zijn van Belgische verblijfsdocumenten. 

verklaart onmiddellijk In gebrekkig Nederlands dat zij nl~t In het café werkt maar dat ze 

haar zus, even: vervangt. In afwachting van de overbrenging van 

naar . het politiekantoor, stelt de sociaal inspecteur nog het 

· volgènde vast: ·· 

- · op vraag van een polltieagent wijst 

aan als zijnde het hoekje ~an de bingo-kast; 

op vraag van een ·politieagent legt 

zoek.en de sleutel van het toilet voor; · . 

een hoekje onmiddellij k 

onmiddellijk en zonder 

op vraag van een polltieagent wijst ze tussen .een tiental sleutels onmiddellijk. de 

sleutel van de lnkomd~ur aan; 

op vraag van een polltieagent doet ze alle lichten In ~et café zonder aarzelen uit; op 

.een telefoonlijst die achter de toog In het café lag staan haar naam en . . 
telefoonnummer vermeld .. 

Nordt overgebracht naar het politiekantoor van de lokale Polltie 

- Afdeling . Ze verklaart in verhoor sam~ngevat dat: 

ze niet In het café werkt; 

haar zus (die de achtemaam van haar mal'! heeft aangenomen) haar 

had gevraagd om haar even te vervangen; 

het de eerste keer is dat ze ·haar zus in het café vervangt; 

ze hiervoor niet betaald zal worden; 

ze geen zel~tandlge is en niet In België werkt, doch hier sinds een paar maanden op 

vakantie Is en normaal volgende maand zal terugkeren naar Roemenië; 

ze enkelinstaat voor de bedlening van de klanten; . 

ZE en 

niet kent; 

ziJ de sleutels van het tollet en de. bultendeur weet liggen. omdat haar ius het haar 

heeft verteld;' 
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zij weet waar de verlichting moet uitgedaan worden omdat haar zus net haar heeft 

verteld; 

- zij niet weet waarom haar naam en gsm-nummer voorkomt op een telefoonlijst die 

In het café ligt. 

55. wor~ op 20 september 2013 opnieuw verhoord dc:><>r de In dat 

56. 

verhoor erkent ze dat ze thans in café· In schiften werkt. Ze werkt als 

zelfstandige. Ze is een dienster: ze bedient de klanten·. Ze kan geen beslissingen l)emen. 

Ze heeft op 15 mei 2013. een contract gekregen van . Ze verdient 1.000 

euro per maan·d In shlften van 10 uur per dag. Ze heeft 20% van de aandelen. Ze Is niet 

tevreden· met haar situatle maar ze heeft twee kinderen die ze moet onderhouden. Het 

contract dat ze· heeft geteke_nd, is In ~et Nederlands, 'een taal die ze niet begrijpt. 

<omt In het café als klant: hiJ drinkt thee· en speelt op de bingo. 

werd door de ·lokale polltie van (afdeling 

reeds op 09/03/2012 te 16.15 al werkend aangetroffen op het adre~ 

kreeg toen een bevel betekend om . het grondg~bied te 

verlaten. Bij nazicht van haar gsm-tóestel worden in de contactenlijst de verschillende 

nummers van aangetroffen. Een van .de nummers van 

staat ook in de favorietenlljst~ Ze stuurde ook een bericht op 10 .. 02.2013 

naar om te melden dat ze niet kan komen werken. 

57. Bij de. controle van café wordt ook, aan een tafeltje, 

aangetroffen. Hij Is In ~et bezit van een grote som cash _geld ~In totaal 6.074,61 euro

gestort op rekening van het ,. Hij Is ook In het bezit van een aantal huurcontracten 

en stukjes papier met daar~p vermeldingen. Zijn 2 gsm's worden in b~slag genomen. 

Volgens beldaagde.dlent het cash geld om een deurwaarder te betalen. Hij heeft het 

geld, naar eigen zeggen,_ gespaard ~oor In de gevangenis te werken. Toen hij uit de 

gevangenis kwam, heeft hij dit geld gekregen. BIJ nazicht van ~e gevangenisrekening · 

van beklaagde in (zie ·pv 1 blijkt dat hij nooit enige vergoeding heeft 

gekregen ~oor te werken. _stortte geld op zijn gevangenlsrekening. Hij 

kreeg 4.432,01 euro uitbetaald bij zijn ontslag uit de gevangenis. 

58. Beklaagde Is ook In het bezit van· een groene omslág met de vermelding "Bingo 540 

euro" met daarop vijf papiertjes allemaal gedateerd op 16.04.2013. VIer bri'efjes met de 

vermelding '' " en één briefje ' " . De briefjes zijn 

volgens beklaagde (zie PV ) briefjes van . de diensters van de De 

diensters schrijven op wanneer een klant gewonnen heeft met de bingo. Hij weet niet 
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van wie hij deze omslag heeft gekregen. Hij moest .de omslag aan geven. 

Beklaagde is in het bezit van in t~taal drie gsm-toesteflen met telkens twee sln'ikaarten. 

Er staat praktisch niets in opgeslagen, noch op de simkaarten, noch In de toestellen. . 

59. ·Controle van caH . De sociaal inspecteur treft d~ar een vrouw aan die zich 

aan de hand van een Belgische· ldentl~eltskaart Identificeert als 

Zij verklaart in het Nederlands dat: 

zij sinds 9 ~:~ur die octitend.ln de zaak werkt; · 

- . zij geen zelfstandige Is; zij dit doet op . ve~oek van een vriendin van het café 

ziJ niet weet hoe l~ng zij moet werken; 

zij de naam kent van 

zij 

zij nooit voordien .In een café van 

I; 

die eigenaar zou zijn van het café; 

en niet kent; 

heeft gewerkt; 

~Ij verwacht als arb'eider ingeschreven· te worden; zij werkloos is en geen schrapping 

op haar formulier.C3A heeft a.angebracht. 

60. BIJ de zoeking in tiet café . wordt een cursusblok teruggevonden met de Inkomsten van 

de zaak en de verschiliende .diensters. ~IJ kre~en 60 euro voor hun ~erk. Er wordt ook 

een affiche teruggevonden met een vr~ag naar · diensters met daarop het 

. telefoonnummer van 

61. Bij controle van café blijkt het volgende. De sociaal Inspecteur treft er een 

vrouw aan die rond de koffiemachine aan ·het schoonmaken is. Het betreft 

geboren t~ op Zij verklaart dat: 

zij sinds een· paar maanden, zonder de juiste datum te kennen, in café 

werkt; 

zij als werknemer In dienst Is van 

zij deeltijds werkt volgens een vast werkr~oster; 
zij soms wordt opgebeld om op andere momenten te komen werl<en; 

ziJgeen arbeidsovereenkomst kan voorleggen; 

er geen werkrooster aanwezig is; 

zij geen zelfstandige is; zij tussen 8 en 9 euro per uur .ontvangt; 

haar loon netto wordt betaald maar de naam van de persoon die haar betaalt niet 

kent; 

zij wordt opgebeld om te komen werken door 
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-----· 
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---------
-~---

___ ... ----------

zij denkt dat ·<f~-;~~~--en manager Is van het café; 

• · als er problemen ttjr), zij belt; 

zij ~_erge1l's-;~ders werkt; ziJ geen sociale uitkeringen geniet; 

___ .. - ,---z1]~ als zij stopt met we~ken wordt afgelost door een vrouw; 

_ .... - --------- zij niet weet hoeveel vrouwen er in de zaak werken; 
.. --------- zij kent en niet weet of hij in de zaak werkt; zij 

___________ ... 
... -.----· 

·--_.---------
---~ 

---- kent; 

------

ziJ. Iemand kent met de naarr maar zijn achternaam niet kent; 

. zij weet dat de zaak open Is van 08 uur tot 2 of 4 uur 's nachts; 

zij niet weet of er een sluitingsdag Is;· 
.. ---- ---------------

. ...-· --· .----------

zij het geld van de kassa -na haar shift In een omslag st~ekt-énh~t bedrag op een 
briefje schrijft; ____ -------

zij niet weet wie hèt geld van de_ kassa _k.omtopt~alen; 
- . de vrouw die werkzaam is Jn--café twee dagen ·geleden Is komen ---

.solliciteren; _ .... -------
----

zij hlerove..:_gee·ï(vragen wenst te beantwoorden. ---
__ .62·; - ();- politie nam het gsm-toestel van 

___ _..----- toestel vindt men de nummers van 

__..---------·· terug. Zowel m_et als met 

.--------

Vanaf 13.04.2013 waren er met 

zijn er contacten tussen haar en 

een gro~m formulier van 

In beslag. In de contactenlijst van· haar 

en 

waren er verschillende contacten. 

11 contacten .. Meermaals per dag 
!r . Er wordt ooj(.--------

terUSBevonden met de 

op naam van · ·. Ook· werden orderboekjes ten~ggevónden met de 

bedragen die op de bingo werden gewonnen. Tussen_."e-·aó"'~menten wordt een 

verz~k~rlngsdocument teruggevonden voor e~.P-f1erS(;'nenvoertulg Ingeschreven op 

naam var en rekeningulttréksets van 
~------:------ . 

63. Controle van caH irldlt café zien de verbaltsanten op 17.04.2013 een vrouw aan 

het w~rk. ~e-rslié~ig met een tafel met .klanten te bedienen. ze· ruimt ~ok tafels af, 

bréngt l ê'á'e glazen naar de toog en bedient schakelaars achter de toog, o.a. v~r de 
__ .. --- _..--~uzlek . . Ze wordt geidentlflceerd . als en . ze· wordt bestuurlijk 

__ .... ----- ------- aangehouden omwille van haar illegaal verblijf In ' het Rijk - ze h~ft immers geen 

___ .. -~ 

_ ... ------- officiêle verblijfplaats In Belglê. Ze krijgt een bevel om het grondgebled te verlaten en 

wordt overge~racht naar het gesloten centrum van met het oog op repatriëring. 
In de rook~imte van ·het café wordt een andere vrouw aangetroffen die zlc.Jl·----- ----

ldentlflceert als Zij Identificeert zich aan .d~_hand-vi~ een 

E-kaart. Zij is van Bulgaarse nationaliteit. ZIJ ontkent haar tewerksteflfngÎ n het café tot 
. . ----

----------
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de p~litle l.n haar handtas een sleutel vindt met daaraan een label 11 

sleutel past op de toegangsdeur tot het café. 

'. Oe 

64. Beid~ vrouwen worden voor verhoor met een beëdigde tolk overgebracht naar het 

~·· 

politiekantoor van de afdeling verklaart In verhoor 

dat: 

zij kende en op zoek was naar werk; 

zij eerst een proef deed van een paar dage~ en daarna moc~t blijven werken; 

haar dat gezegd heeft; 
0 0 

zij vier dagen per week werkt, althans de laatste drie weken en daarvoor een of twee 

dasen per week; 

zij een kopie ván haar Identiteitskaart moest maken en afgeven; 

, de verantwoordelijke voor het personeel, haar zei dat hij haar papieren In 

orde zou maken; 

zij geen enkel document getekend heeft; 

zij ongeveer mldden maart 2013 Is beginnen werken; 

er niet Is over gesproken dat zij als werknemer of zelfstandige zou werken; 
• 0 

zij de bestellingen moet opnemen en de klanten bedienen; 

zij moet werken op woensdag. en donderdag ·van 8 tot 18 uur en op vrijdag en 

zaterdag van 18 tot 04 uur; 
• 0 

zij de meisjes vervangtdie vrij zijn; 
0 

- • 0 deze meisjes hebben met besproken wanneer zij vrij zijn; 

haar heeft gezegd dat ze 50 euro per dag zou verdienen 

en dat ze dat geld uit de kassa mocht nemen; 

zij soms het kassageld naar moest brengen en dan afgeven aan wie daar 
• 0 

werkte; het kassageld soms werd opgehaald door de nian die ~e besteliJngen en· de 

leveringen deed; 

zij denkt dat de.ze man een Pakistaan Is; 

soms een andere man het geld kwam halen m~t een beetje getinte huid en een bril; 

deze mannen tussen 40 en 45 jaar oud zijn; 

de andere vrouwen die er werken tljn en 

een Marokkaanse 

zij zich beschouwt als een werknemer die werkt voor een baas, zij denkt dat ze voor 

werkt; 

zij geen aandelen In de zaak heeft en dat het haar nooit voorgesteld is aandelen in de 

zaak te nemen; 

zij niet weet hoe de firma heet die uitbaat; 
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65. 

.. ·~· · · .. ~----------~----------------

niet in het café werkt. Hij komt 's morgens of 's avonds 

om het geld van de bingomachines te halen. 

verklaart In verhoor dat: 

zjj sinds een maand In café werkt; 

- ·zij het num~~r gebeld heeft dat op de affiche ston.Q die aan de venster hing; 

zij gesproken heeft met een zekere 

men Iemand z~cht die Nederlands sprak en dat haar Nederlands niet zo sterk_ Is; 

zij dan naar café is gegaan en daar met een vriendin 

heeft gesproken; 

de manager, haar dan in d'enst genomen heeft; 

z.iJ daarvoor twee jaar als zelfstandige ~eeft gewerkt In café 

er door nooit iets .is gezegd of ze als werknemer of als 

zelfstandige zou werken; 

het e~lge wat 

Identiteitskaart en haar adres; 

haar. gevraagd .heeft een kopie was van haar 

zij denkt dat zij in café werkte als zelfstandige; 

zij denkt dat zij als zelfs~ndig~ werkte omdat dat in d~ meeste·cafés de normale 

gang van zaken was; 

volgens haar het enige verschil tussen een werknemer en een zelfstandige ligt In het 

feit dat men voor· een werknemer veel belastingen en sociale lasten moet betalen 

terwijl zij zelf haar sociale lasten betaalt; 

zij niets moest ondertekenen waardoor zif een deel van de flrma zou hebben; 

zil niet weet welke flrma het café uitbaat en de vennootschapsvorm niet kent; 

!leeft gezegd dat zij" dienster moest zijn; 

zij 5 dagen per week werkt van 8 tot 18 uur; 

zij hieromtrent afspraken heeft gemaakt met 

en heeft hieraan zijn goedkeuring gehecht; · 

zij nooit iets heeft moet~n tekenen voor leningen, borg of huur; 

zij niet weet wie de boekhouder is; 

haar nooit iets werd uitgelegd over de financiële situatie van de zaak en zij er niets 

van weet; 

zij, als zij gedaan heeft met werken, het geld uit de kassa samen met een. print van 

het kasregister In een omslag steekt en die daar laat liggen; 

zij niet weet wie het geld komt ophalen; haar gezegd heeft dat 

ze 50 euro per dag verdient en dat ze het geld uit ~e kassa mag nemen; 

er nooit gesproken Is van een aandeel in de winst; 
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zij als ze ophoudt met in de zaak te werken, niets krijg; zij geen overuren wil doen; 

zij, als zij thuis wilde blijven om reden van ziekte of verlof, dat met 

regelen; 

zij zich niet mag la.ten vervangen; 

zij geen personeel mag aanwerven of ontslaan. en 

moest 

zorgen voor· de aanwerving van personeel of de intrede van nieuwe 

zelfstandigen; 

zij geen prijzen in de zaak mag aanpassen; 

zij geen bestellingen mag doen en dat dit. door gebeurt; 

zij niet ~eet of de zaak bankrek~nlngen heeft en zij In elk geval geen volmacht heeft; 

- .zij denkt dat de huidige of de vorige eigenaar is van de zaak; 

eén maal per dag komt en het geld uit de bingomachines neemt;· 

niet In de zaak kuist. 

66. haar gsm's werden In beslag genomen en ultgelèzen. Uit iJnalyse 

67. 

blijkt dat er zijn blj~a dagelijks cbntactèn :ziJn tussen haar toestel . 

en de toestellen van en en 

Bij de zoeklng In café wordt 1.634,85 euro In beslag 

genomen. Deze geldsom werd gestort op rekening van het COIV. Bij controle In café 

wordt aangetroffen. Zij is bezig met de afwas. Zij 

verklaart dat: 

zij tussen de controles van december 2008 en maart 2010 niet meer In een ·café had 

gewerkt; . 

zij, omdat zij werk nC?dlg had, naar het café is gegaan en aldaar 

ontmoette; 

zij gehoord.had dat er nu officieel, dus met een contract gewerkt werd; 

haar zet dat ze twe.e dagen later mocht beginnen; 

met vakantie was en dat die de papieren in orde ~ou brengen 

de 'zaakvoerder is maar dat de ~igenlijke ·grote baas 

was. ledereen weet dat de grote baas Is, dus ook de baas van 
. . 
' 

- . zij halverwege. maart 2010·1n café aan het werk is gegaan ~n steeds 's nachts 

werkte van 18 tot 04 uur; 

na haar verblijf In het ziekenhuis, overdag werkte van 08 tot 18 uur; 

haar zei wanneer ze moest werken; 

zo wat de baas Is In het café en zJch met het personeel bezighoudt; 
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haar had gezegd dat zij rege.lmatig in café moest gaan zitten 

om te laten zien dat zij de baas was ~aar dat zij dit n.oolt gedaan heeft. 

68. was In het bezit van twee gsm-toeste.llen. In haar toestel. Nokla komen de 

nummers van en voor. Er · waren ook 

gesprekken met op 16.04.2013 om 8.22u en op 27.03.2013 9m 18.17u. 

69. verklaart in verhoor het volgende. 

M.b.t. café waar en 

aangetroffen. Hij was op dat moment niet de verantwoordelijke voor 

flrma was overgenomen door 

werden 

De 

M.b.t. café waar werd aangetroffen. Er werkte daar een 

andere medewerkster op zelfstandige basis, nl. Nas 

haar zus. Zij sprongwaarschijnlijk in voor haar zus. 

M.b.t. café waar werd: aangetroffen. Zij we,rkte voor 

en werd correct DIMONA gemeld. 

M.b.t. café waar w~rd- aangetroffen geeft hij toe 

dat ze In· het zwart werkte. Ze w~rkte waarschijnlijk ook In caf.é 

70. Bij controle van de DIMONA-databank blijkt he~ volgende: 

Is de laatste maal effectlef gemeld bij de RSZ met een 

·uitdiensttreding op 31/01/2010. Ze komt niet voor in de DIMONA-Iijst van 

is totaal onbekend in de DIMONA-databank; 

Is totaal onbekend In de DIMONA:.databanki 

is·voor de periode 25/01/2013 - 26/01/2013 als extra 

gemeld bij (KBO I; 
komt voor 17/04/2013 op geen enkele DIMONA -

aangifte; 
Is door (KBO I in dienst 

gemeld met aanvang prestatles op 01/0i/2013. De melding gebeurde slechts op . . 

08/02/2013 te 14:47u.; 
Is. enkel gemeld bij van 01/04/2007 tot 

09/12/2008: 
. . . 
ls de laatste maal effeçtlef gemeld-door (KBO 

voor de periode 25/08/2010 tot ·25/03/2011 terwijl zij na deze periode opnieuw in 
. . 
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... -------------
_____ ... ------------~---

-----=-..... 
--____ .... -

__ :.------------

dienst kwam en werJcte..tot-2'4/01/2013. Ze komt.nlet op de OIMONA-Iljsten van 
of voor. 

-------------
__ } J· ~n beschikten niet over Belgische 

\"/erblljfsdocûmenten: 
·---------:---------

_ _,..- en beschikten niet over een arbeidskaart. Voor 

kon geen arbeidsovereenkomst de~ltijdse arbeid wordèn voorgelegd. Voor ----· 
werden geen Individuele· rekeningen of fiseale fiches opgesteld binne'1--------

waarult zou moeten blijken dat ze als zelfstandige,· zaakvoe~~er----or-1~ . _· · 

loondienst heeft gewerkt. __ .-------

. c. Hercontroles tussen 3 mei 20U en 19 oktober· 2013_./-'-_______ . ----~----
---

72. Hera>ntmle café 3 me_t:ml:J;··0~·;-:1-2013 omstreeks 19.10u gaan Sociaal 

inspecteurs over tot co_ntrofé-van café te . Het café wordt nog steeds 

uitgebaat dogr--café-d~ De sociaal inspecteurs stellen de visu vast c;fat de 

volg_ende--p;rsoon aan het werk' is: (INSZ met de 

-------·aulgaarse nationaliteit. Zij bedient de 2 klanten aan de toog met drank. Zij verklaart In 

-------------- ---· -- een verhoor dat het haar 2de werkdag was in CAFE en dat zij beginnen werken 
~--- was om 18 uur. verklaart 50 euro per dag te verdienen. ZIJ verklaart tot 

-------

73. 

.-------

__________ .--:··-··· 
-----------

31/03/2013 als zelfstandige te hebben gewerkt, ·. maar momenteel Is zij geen 

zelfstandige meer. werd door de zaakvoerder 

opgebel~ om te komen werken. Is ·nièt de baas, ze Is volgeos-tfáar de 

assistent van de baas! - .zij heeft de Bulgaarse natLonalttei(- kan geen 

geldige arbeidskaart voorteggen en ook geen geldige _V.erbrfjtS~ergunnlng. Zij wordt 

meegenom~n door de polltie en bestuurJJJk--aang;houden. Uit onderzoek biJ de 

vtaamse overheld - Departement Wer~5-en·-s0élale Economie blijkt dat betrokkene geen 
arbeidskaart he~ft. --- .---- - · 

~-

.------------

erkent In verhoor de zaakvoerder t~ zijn van 

b~estrgt dè tewerkstelling van op 03/05/2013. 

Zij 

veridaart dat --
momenteel geen z~lfstandige Is, maar een werkneemster. Vanaf maandag 

06/05/2013 zou wel als zelfstandige y.terken bij .. M.en kan nog . 

geen contract voorleggen van ~alle documenten zouden bij de boekhouder 

------------

• liggen. Ze stelt sinds 19.04.2013 'voor de zaak te werken! Ze is zelfstandige. Uit ______ :.~ 
nazicht van Dimona op 06/0S/idu omstreeks 11u23 blijkt ·dat de tewerkstelli~g .. op·--

03/05/2013 van met INSZ nl~t geme~~-wera~--

--------------------
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. 74. verklaart In verhoór . bij de op 23 december 2013 het 

volgende. 

Ze is zaakvoerster van sinds 19.04.2013. Oe baat de cafés 

en t.Îit, 

Ze ·erkent te. hebben aangenomen. ~ij de controle van de 

soda Ie inspectie was. ze daar twee dagen aan het werk.-

Ze werlcte.op zelfstandige basis en moest ongeveer 1.000 euro per maand verdienen 

als dien~ter. Ze .werkte rond de 5 à 6 uur pe~ dag. 

" • heeft niet ·vood)aar gewerkt. 

heeft in gewerkt in mei 2013. Ze was aangenomen toen 

DIMITROVA de zaakvoerster was. Ze dacht dat ze ingeschréven was door de vorige 

zaakvoerder, doch dit bleek niet het geval. 

75. Herco~~oles op 16 rrief 2013. Op 16 mei 2013 gaan sodaal Inspecteurs, bijgestaan door 

leden van de lokale en federale polltie terug over tot controle van de cafés (een 

uitbating var I. (ook een uitbating van en 

(uitgebaat door 

76. In het caf~ wordt 3angetroffen. Zij baat op dat oge11blik het 

café uit. Ze wordt meegenomen voor verhoor en ve'rklaart het volgende. · 

-· Zij is die dag voor de eerste keer begonnen In café en dit om 8.30 uur. 

De avond voordien werd ze op de GSM van haar man gebeld door een vrouw wiens 

naam ze niet kent en. die.haar vroeg in .een meng~llng ·van gebroken Nederlands en 

Engels of zij de volgende dag een proef zou willen doen in het ~fé. De sleutels van 

. het Cé!fé ~erden biJ h~ar In de bus gestoken. · 

Er riog niets is afgesproken over loon. Zij heeft begrepe,n dat men nog langs zou 

komen om alles te regelen. Verder weet ze van niets. 

Ze kent de naam van als de eigenaar van het café, maar dit Is van 

horen zeggen. Ze heeft nog .nooit gezien 

77. In café Columbus· treffen ·de sociaal inspecteurs werkend aan. Ook 

Zij wordt meegenomen voorverhoor en ze verklaa~ dat: 

zij via een vacature, die uithing ·voor het raam van café In contact Is 

g~komen met die haar· voorstelde om 3 dagen 

onbezoldigd op·proef te werken; 
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zij begin maart 20131s beginnen werken In café 

zij voordfen aan het raam van café een vacature had gezien; 

- zij naar het nummer gebeld heeft en dat haar niet kon tewerkstellen 

omdat zij slecht Nedertançls sprak; 

zij dan gesproken heen mét , een vriendin van haar, die aan 

vroeg of er werk voor was; 

haar vroeg of zij reeds in een café gewerkt had en toen zij daarop· 

bevestigend antwoordde~ hiJ haar zei dat zij kon beginnen In café : · 

zij het café 's morgens om 8 uur moest openen; 

haar vertelde dat zij op het einde van de werkdag ~0 euro uit de kassa 

mocht nemen; 

zei dat zij van 8 tot 18 uur moest werken; 

zij daarna afgelost werd door een Roemeens meisje 

zij vijf dagen per week van SJot 18 uur.moest werken en dat haar vrije dagen konden 

verschillen; 

zij op dat ogenblik niets Retekend had; 

zij in · de zaak en . regelmatig zag. 

beschouwt zij als de manager en als de zaakvoerder; . . 
zij tot de controle van 17/04/2013 gewoon in het zwart werkte· en er met haar tot 

dan niet over een sociaal statuut gesproken werd; 

zij na de controle van 17/04/2013 nooit nog wilde werken als zelfStandige; 

op i 7/04/2013 haar heeft gevraagd de vennootschap 

over te nemen; 

zij hier~ee akkoord Is gegaan omdat zij het geld nodig had en omda~ dat de enige 

manier was om legaai in België te werken; 

zij van teg~nover de !nspectie en.de polltie moest veridaren dat zij 

3.000 eu'ro moest betalen voor de overnar:ne. Ze heeft echter nooit iets betaald; 

zij verplicht. werd door de verkoopovereenkomst van aandelen te 

ondertekenen; . 

de boekhouder voor haar als sociaal verzekeringsfonds uitkoos en haar vroeg 

de documenten te ondertekenen; 

zij In het gezelschap van documenten ondertekende voor de 

rechtbank van koophandel; · 

zij op 19/04/2013 be~lnnen werken Is In café 

begori te werken in café 

toen zij er begon. Zij werkte In café 

. Haar vriendin 

werkte reeds in café 

van 08 tot 18 uur zoals voordien. 

begint na haar te werken en dat tot 04 uur; 
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Ze heeft enkel in café gewerkt van 01.04.2010 ~o~ en met 17.04.2013, als 

zelfstandige. Ze werkte voor de vennootschap Ze w~rd aangenomen doo~ 
Hij Is volg~ns haar nooit op vakantie geweest naar Pakistan. 

. . 
regelde de levering van de dra!'lken. In zijn afwezigheid deden 

en de bestellingen. 

Ze hád 5% van de aandelen. Ze moest hiervoor niet bet.alen. Ze kwam pas later te 

weten dat ze ook zaakvoeder was van de vennootschap. Ze vermoedt dat 

dit heeft beslist. Ze Is drie jaar zaakvoerder geweest. Ze bevestigt haar 

verklaring afgelegd ~an de sociide Inspectie. en 

regelden de bestellingen.· 

Ze Is ~estopt als zaakvoerder na de controle van 17 april 2013 omdat ze bang was. Ze 

zag veel facturen .toekomen per post en gàf deze door a_an of aan 

. Er kwamen ook veel aangetekende zendingen toe. Als dit gebeurde moest 

ze of telefonisch verwittigen. 

Ze is op eigen verzoek ontslagen. Ze moest ·dit van tegen 

zelf zeggen. heeft nog geprobeerd om haar om te praten. ·Ze Is 

niet betaald geweest voor de overgedragen aandelen. 

Ze heeft nooit Iemand aangenomen om te werken. Het was die de meisjes 

aanwierf.. Ze werd nooit van de aanwervingen verwittigd. Ze had als zaakvoerder 

~iets te zeggen over de .caf~s waar ze'rilet werkte:·. 

gaf ieder.e ochtend i.OOO 'tot 2.000 euro oi'n de mensen die 

Winnen biJ het spelen op de·bingo, te betalen. 's Avonds kwam hij terug langs om af 

te rèkenen. Hij heeft dat altijd geäaan, met uitzondering van de periode dat hij In de 

gevangenis zat. 

84. Herwntrole caf6 , Op 20 augustus 2013 stelt de lokale politie va~t dat 
aan het we.rk Is In café Ze staat' achter de toog met een bierglas In 

de hand en vult dit glas met bier. Ze overhandigt dit glas vervolgens aan een klant, die 

recht voor haar aan·de toog zit. Ze ontvangt vervolgens een som geld, d!e ze wegsteekt 

·In een geld.lade. Ze geeft aan de. politie toe dat ze aan het werk is in café Ook 

op 19 m~art 2013 werd d~or de polltie aangetroffe·n In het café. Ze 

was toen aanwez!g als enige werkkracht. Ze kon echter geen arbeidscontract 

voorleggen en zou dit onmiddellijk In orde maken. BIJ aankomst van de polltie verlieten . . . 
alle klanten het café en betàalden enkele klanten. hun consumpties aan 

. Ze gaf ook aan enkele ldanten wisselgeld terug. Ze gaf ook toe de voorbije 

nacht gewerkt te hebben in ~et café. 
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85. verkl~art1n-v;;h~:: op 23 januari 2014liet volgende. 
. ------

Ze _r:eagéérd;··;;-een advertentie-die uithing biJ café . 
__ .. --.. g;vraagd. . 

-- • 0 

_________ __.- Ze diende te bellen naar een telefoonnummer en werd te woord gestaan .door een 

dat er een dienster werd 

.. ----------- man die zich noemde. Ze diende te werken van 18 uur tot 4 uur 's 

~--- morgens en kreeg 50 euro. Ze ·mocht 'dit bedrag bij ·het einde van de shift uit de kassa 

·halen. 
Ze heeft er In totaal drie dagen gewerkt. _____ .... -· 

----

Ze heeft toen een zekere >ntmoet: Deze wàs zaakvoerster!an-caf~ . In 

bijzondere omstandigheden gebeurt het dat zij haar opbelt omte komen helpen. Dat 

Is zonder contract. _______ __-.-->__-<' · 

86. Ze herkent In een fotodossier als de persoon die haar heeft aangeworven. 

Ze herkent ook In een fotodossler. Ze heeft vernomen dat hij de 
vroegere b~~s.wa_s.en ~e cafés heeft verkocht. ontkent dat hij 

heeft aangenomen~ Hij is naar eigen zeggen geen zaakvoerder m~r. 

___ ... -
---

--------------
~-- ---. 87. Hercontrole café 16 september 2013. Op 16 september 2013 om 11.27u gaan 

----------------- sociaal Inspecteurs weer over tot controle van café te , een café dat 

nog steeds ·wordt uitgebaat door de Wanneer de sociaal Inspecteurs de .. -< 
drankgelegenheid binnenstappen, staat er een vrouw aèhter de tapkraan. De vr®w· ____ .. -

bewèert geèn identiteits- of verblljfskaart, of enig ander document (515-kaa_rt,.-rij~~js, 
... ) bij zich te hebben waa~it haar·ldentiteit kan blijken. De vrouw _bewéert.. . 

(RRN: 1 te· zijn, geboren te op 

Belgisch onderdaan. Dez~ .. --ldentitelt werd geverifieerd in het 

rijlesregister en blijkt te kloppen. verklaart aan de sociaal 

Inspecteurs dat het haar ee~ste·-werkdag is In de betreffende drankgelegenheid. Zij 

geniet eigenlijk ~~!l u-ttkêri~gen van· ~e mutualiteit, maar heeft het geld nodig. Een 

vrouw had na·argezegd dat ze een dag in de.drankgelegenheid mocht proberen werken 

'LOOr--é;~ (dag)loon van €50,00. kan weinig zeggen over de ---
----~--------- Identiteit van " '', enkel dat ze vérmoe~t dat '1 11 de· Bulgaarse nationaliteit heeft. 

______ .... ----- .. - stelt bovendien dat ze deeltijds zou werken wanneer ze zou 

__.... worden· aangeworven. Zij zou namelijk drie tot vier dagen per week komen werken, van 

8.00 uur tot 18.00 uur, en dit aan een loon van 50,00 euro per dag. Ze stelde het werk - _ .... ----/ 

het openhouden van de betreffende drankgelegenheld : te 4oen als werknemer ~.o.dus-
niet als zelfstandige. Ze .Is immers nooit zelfstandige geweest e~_ .. zorr-n~oit als 
zelfstandige willen werken. ...:-~-----

--------------
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88. " w betreft de zaakvoerder van de 

Ra~dpleglng van de Dimona-ge~evensbank van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, op 

17 september 2013, leert dat voor na het jaar 2010, door geen 

enkele werkgever een tewerkstelling· (Oimona) werd gemeld. 

verklaart In verhoor bij de op 5 november 2013 het volgende (zie PV 

. . 
Ze heeft de cafés overgenomen van " v ·(= 

· . wilde Jets beginnen. Een overeenkomst werd opgesteld tussen 

was·de bemiddelaar. 

). 

. Ze 

en haar. 

Ze moest 3.000 euro betalen en ook de sdiuJdenlast (meer dan 30.000 ·euro) moest 

ze op zich nemen. Zij is de z.aakvoerder. Er z.ijn ook twee vennoten. Oe vennoten · 

krijgen een percentage van de om1;et van de dag. Ze heeft een boekhouder: 

Ze doet de bestellingen van de drank. 

Ze had ook aangenomen. Ze moest haar contract nog opmaken. 

Zij moest daarvoor nag een kopie van haar Identiteitskaart afgeven. Zij bepaalde het 

uurrooster. heeft niets meer met de zaak te maken. Ze moet wel nog 

huurgelden betalen aan voor de éafés. 

·sg • . Hercontrole café op 5 oktob~r 2013. Op 5 oktober 2013 gaat de lokale politie 

90. 

van over tot controle, n.a.v. drugoverfast, van- het café In het café 

staat een vrouw .achter de toog die door de polltie wordt geïdentificeerd als 

(• 1-. Ze stelt dat het- haar eerste werkdag. betreft. Ze kan 2een 

arbeidscontract voorleggen • . TIJdens de· zoeking in de han.delszaak, meldt 

zich spontaan aan. Hij stelt t.a.v. de ~olltle dat hiJ de zaakvoerder Is. N.a.v. de 

vaststellingen in het drugsdossler, wordt de handelszaak in opdracht van de maglstra~t 

met wachtdienst gerechtelij~ verzegeld. Hoewel verklaarde dat het haar 

eerste werkdag was,·stellen de verbalisanten vast dat ze onmiddellijk en blindelings alle 
t 0 • • • 

lichtsChakelaar en schakelaars aan de toog en in de keuken weet staan. Alle machines 

worden door haar uitgeschakeld. Oe zaak wordt geëxploiteerd d90r de 

Er wer~ geen melding gemaakt vla DIMONA van de tewerkstelling van 

stelt dat de ·vrouw die áchter de toog stond een vriendin Is van 

die aandeelhouder is in de zaak. heeft 'geregeld dat de a~ngetroffen 
vrouw daar in het café stond. Normaal staan en in de iaak. 

stelt in verhoor dat het meisje dat normaal In he.t café staat, haar 

vriendin Is. Ze heeft al kijkend geleerd om vlot in het café te werken. Als ze nlets·te doen 
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heeft, gaat ze naar he~$afé:·-ze heeft haar gezegd dat ze beetje biJ beetje mocht 

beginnen werken.· heeft haar alleen gelaten In de zaak vanaf 17:00u. Ze zou 

voor hj.ar--w"irk-nlets gekregen hebben, daar ze enkel aa.n het leren Is .. ze kan de zaak 

___ •.. -----
--. 

_ .. afsluÎt~n omdat ze dat van haar vriendin heeft gezien. · · 
~~ . . 

--------------

---------------

91. Hercontrole café Op 19 oktober 2013 wordt café verzegeld in 

opdracht van de dienstdoende magistraat. Dit café wordt geëxploiteerd door de 
In het café Is, naast beklaagde ook (0 

••• -- _ .. --· 

) aanwezig. Ze is achter de toog ·bezig me~_.op-·fé __ . 

ruimen. Ze stelt dat haar had opgedragen om de zaê!k--t~·· fie·r~penen 
na de inval van de politie. Ze overhandigt ~an de politie h~.ar ··atbéldsovereenkomst 
afgesloten op 23.05.2013 voor onbepaalde duur. H~t arbéîdscontract we~d afgesloten 

tussen tertegenwoordJgd-ct6Ór en 

op 23.05.2013. V9lgens W""erd ze aangeworven door . Ze 

. dacht dàt ze ·officieel ~as--Ingeschreven en overhandigt ha~r loo'nbrleven . aan de 

verbalisanten. Haar-te·w;rkstelling werd echter pas gemeld bij DIMONA op 22.10.2013. 

92.- Be~lá";;~~;-··.---. . stelt In verhoor het volgende . . 
----~~ 

-----~---· Op 19.10.2013 was hij enkel als klant In de zaak aanwezig. Hij is sinds 2008 geen 

zaakvoerder meer. ----------
Het 'klopt niet dat hij heeft opgedragen om het ~fé terug te _________ .. --

heropenen. Hij heeft enkel aan de dienster gevraagd of het café al open was! ______ _.__.---· 
- ---------· ---

D. Resultaten van het verder onderzoek door de sociale !nsEM!çtiediénsten en de 
-----~ 

--
93. Bij de huiszoeking bij w~rderfv;,.schillende documenten aangetroffen 

dl~ "betrekking hebben op de ~11komsté~ en uitgaven van de verschillende· cafés. Ook 

worden verschlllende.:_Q.ntvar1gstbewljzen teruggevonden m.b .t. de huurinkomsten van 

café de appartementen In de en 

een _appartement .In de te Ook worden verschillende 
______ ..... óm-;lagen teruggevonden· van de periode .14.10.2012 tot 20.12.2~12 voor de cafés 

-----------------· en met daarop telkens een naam van een 
_____ .. -- café, een datum, een sluitingsuur, de dagomzet en de naam van een dienster. In totaal 

_ .. - gaat het om 386 omslagen met een omzet -van 46.624,3() euro. Ook worden facturen __ , .. -

van met de opbrengsten van de bingo's teruggevonden: Ook word~o -------
verschilleride stortingsbewijzen teruggevonden van storting~n ultgevo~rd--rn--de 

kantorén van . Het gaat om een bedrag van 21.355,63 e~r:e · r.Cio12 en een 
___ :.-------------· 

____________ .. ----
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bedrag van 4.839,04 euro In 2013. Ook voerde betalingen uit bij de 

. In 2012 werd er door een totaalbedrag van 5.100 e.uro gestort op de .. 
rekening van waarvan ook de mandataris is. Hij ·stortte ook 

200 euro op de gevangenlsrekenir,g van 

94. In het gsm-toestel van 

en 

worden de telefoonnummers van 

aangetroffen. Op 15.04.2013' was er een Inkomend 

, op 17.04.2013 was er een uitgaand gesprek. Het gsm-gesprek van 

. toestel bevat geen contacten voor 14.04.2013. 

95. BIJ de huiszoeking worden ook verschillende documenten aangetroffen m.b.t. 

en . vennootschapperi waar 

hij in. se niets mee te maken heeft. Tot slot werden verschill_ende documenten 

·teruR2evonden m:b.t. de en . Bij de huiszoeking bij 

werd ook een agenda. en een schrift teruggevonden met ·een overzicht 

van contante betalingen t':'ssen mei 2011' en december 2012. 

Het betreft een overiicht van betalingen aan leveranciers, advocaten, deurwaarders 

en de boekhouder. Ook staan de salarissen vernoemd van de personen die werkzaam 

zijn In de cafés. Uit het overzicht blijkt dat meer dan :213.329 euro werd uitbetaald {In · . ' . 
het zwart} aan het personeel. Ook werd 79.814,22 euro uitbetaald aan 

en 38.900 eu'ro aan . Aan 

uitbetaald, aar:- 12.750. Aan 

schoonmaakt - wordt in totaal 6.690 euro uitbetaald. 
. . 

werd 49.700 euro 

- een persoon die de cafés 

Ook de in~omsten per maand werden bijgehouden. Tussen mei 2011 en mei 2012 

bedroegen de Inkomsten 811.472 euro. 

96. Bij hulszoeki.ng bij beklaagde worden verschillende documenten 

97.· 

zoals 11 verkoopfacturen van drank aan en 

teruggevonden op het appartement van beklaagde. Ook worden documenten 

teruggevonden gedateerd in 2013, waarop de !"amen van 

en vermeld staan, samen met bijbehorende bedragen. 

is de boekhouder van de ~n 

. Hij verklaart in-verhoor op 21 juni 2013 het volgende (zie PV 

Het aanspreekpunt voor is . Oe 

zaakvoerder is maar die heeft hiJ niet m~er gezièn sinds de zomer of . 
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het najaar van 2010. Het aan~preekpunt voor was ook 

In het begin bracht zij de documenten aan maar nadien werd dat gedaan door 

was opgericht doór en 

heeft hij maar enk.ele keren gezien· op zijn kantoor, samen met 

. Daarna. zijn ze er allebei uitgesta'pt en is êle broer van de I , 

genaamde zaakvoerder ~eworden. 

één keer gezien op kantoor. Het was 

heeft hij maar 

die de stukken van de . . . . 
vennootschap kwam brengen om in te laten boeken. Thans Is terug 

zaakvoerder en Is ontslagen als zaakvoerder. Volgens 

Is zijn broer ziek en kan hij geen zaakvoerder meer zijn is 

.opgerkht door 

maanden daarna is 

die zaakvoerder bleef tot In maart .dit jaar, Enkele 

op 01/04/2010 mede-zaakvoerder 

geworden. Op · 20/03/13 Is o~tslagen als zaakvoerder en bleef. 

kreeg ontslag als zaakvóerder op 

Hij heeft de 

enige zaakvoerder. 

19/04/2013 en werd opgevolgd door 

overeenkomst van overdracht van· de aandelen van 

opgesteld op vraag ·van 

van naar 

De. prijs voor ~e aandelen was ( 
3.000 . . 

is aandeelhouder van . Er ziJn. _nog enkele 

wer.kende _vennoten, die ook aandelen bezitten, namelijk en 

De werkende vennoten hebben elk 20 %van de aandelen!· 

levert de boekhoudk.undlge stukken aan voor en 

98. Op 6 mei. 2013 verklaart In verh.oor het volgende. 

Ze begon te werken in de helft van 2010. Z'e heeft een arbeidsovereenkomst voor 
. -

handarbeiders In de horeca gekregen en deze begint vanaf 15/06/2010 met een . 

proeftijd van 14 kalenderdagen. Ze begon te werken in café . Ze werd 

a~ngenomen door ; Ze verdiende 10,25 euro per uur op papier maar 

in werkelijkheld kreeg ze 50 euro per dag, net als alle andere meisjes. Ze moest dat 

geld zelf uit de kassa nemen. 

Op een bepaald moment -werd samen met de baas. Van.af 

en de bazen waren moest ze van het 'ene café naar de andere gaan · 

werken. Ze heeft dan gewer:kt In de cafés te 

tegenover Ze is dan.te weten gekomen dat ze geen co'ntract meer had 

en dat ze elge.nlljk In het zwart aan het werken was. Ze Is blijven werken omdat ze 
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anders geen inkomen had. Ze stelden haar telkens voor om als zelfstandige in de zaak 

te gaan, maar dat heeft ze. steeds geweigerd. 

Ze kent als de grote eigenaar en de grote baas. Hij kwam 

regelmatig In de cafés en , ook toen zij er 

was. Hij kwam dan binnen en nam de g~lden uit de bingo's en nam gel~ uit de kassa 

en zei tegen de diensters wat ze moesten d<?en. 

Oe uitbating van de cafés werd door gedaan, voor wat betreft café 

, en was de baas van café en 

Ze stelt dat ze op papier 10,25 bruto per uur verdient; maar in werkelijkheid krijgt ze 

net als alle andere· meisjes 50 euro voor 10 uur te werken. Ze werkte 50 uur per week 

terwijl haar contract voorzag dat ze 24 uur. per week diende te werken. Dat contract . 

wás maar een stuk papier en voor de ogen van de mensen die controle kwamen 

doen. 

99. Een deel van de tewerkstelling van werd DIMONA gemeld en werd 

aangegeven bij de RSZ. ie werd DIMONA-gemeld binnen van 
. . . 

15.06.2010 tot .25.03.2011. Ze komt niet In de DIMONA-IIjsten van 

en 

voorhaar in 

voor. Er zijn geen Individuele ·rekeningen of fiscale fiches voorhanden 

lOO.Op dinsdag 7 mei 2013 en 20 september 2013 wordt gehoord . . 

Begin 2011 werkte ze één dag op proef voor . Toen kwam er-controle 

en nadien heeft ze niet meer voor hem gewerkt. 

Vanaf mei 2011 werkte ze voor Ze diende als zelfstandige te werken 

en diende hiervoor papieren te tekenen. Voor de aandelen diende ze niet te betalen. 

Ze ging 900 euro per maand verdienen. 

Ze kreeg haar geld cash op het einde van de· maand. Ze moest normaal van 8 tot 18 

uur werken. Ze werkte ook 's avonds van 18 uur tot 4 uur. Soms werkte ze van 's . . . ' 

ochtends tot 's nachts als geen ander meisje vond. Ze kreeg daar geen 

extra geld voor. Op zondag was ze vrij . . Het gebeurde regelmatig dat ze 

belde dat ze niet kon komen werken. 

Ze had twee maanden vakantie in januari 2012 na ~et overlijden van haar vader. In 

mei 2012 nam ze een week verlof. Voor het overige heeft ze altijd gewerkt. Als ze 

stopt met werken, moet ze bellen . . , 

Ze kan op foto herkennen: hii komt elke dag in het café maar ze 

weet niet waarom. Hij komt regelmatig rriet . Hij heeft in he~ café nooit 

r--PAGE 01-DOD01b02540-00b0-00~~-D2-D2-~ 

L •• _J 



Hof van beroep Antwerpen - 2018/S0/27- p. 61 

..... "·"'·~------------------------:---

lege bakken In o~de gebracht. u ' kutst café en ordent de l~ge flesj~s In 
de bakken. 

- Soms betaal ze zelf de bijdragen aan soms doet dit. Hij houdt het 
dan -niet af van haar maandloon. Ze mag zt!lf geen nieuwe diensters aannemen, dit 

doet 
Is de boekhouder. Ze· heeft geen in,zage In de boekhoudkundige 

documenten van de firma. 
Ze moet aar vragen om drank bij te ·bestellen. Ze he.eft niets ove·r de 

prijzen van het café te zeggen. Ze weet niets van de bankzaken. 
Ze werkt nog steeds als zelfstandige (z.le· haa_r verklaring van 20 .. 09.2013} In café 

. Ze verdient 999 eur~ per maand. Ze doet geen bestellingen. Ze bedJent de 

klanten en werkt als dienster. komt nog bijna iedere dag in d~ 
~aak. Hij komt praten met Hij vergezelt hem regelmatig wanneer 

' ' 

de bingokasten komt ledigen. 

101:0e tewerkstelling werd nooit (Dimona-) . gemeld en/of (Dmfa-)_ aangegeven .bij dè 

RIJb.dlenst voor Sociale Zekerheid. Na de controle van 16 juni 2012 werd ze socla~l 
ver:zekerd als zelfstandige. Is, als Roemeens ond~rdaan, nooit 
vrijgesteld geweest van het bezit van een arbeidskaart en zij beschikte ook n09it over . . 
een arbeidsk~art. De werkgever beschikte op zijn beurt ook nooit over een 

arbeldsver~unnlng voor de tewerkstelling. 

102.0p 17 april2013 verklaart het volgende aan de 

111j Is 'cafébaas. HIJ Is zaakvoerder van . Oe café·s 
en zitten-In deze vennootschap. Hij was ook de zaakvoerder van 

. Hij_ heeft een maand geleden zijn ontslag gegeven. Zijn vennoot _ls nu liJ het 
. ' 

bezit van alle aandelel"! en ook zaakvoerder. Oe cqfés en vielen onder 
deze vennootschap. In werkt zij is officieel ingeschreven. In 

werkt ZIJ werkt hier nog niaar een aantal dagen e~ Is niet 
Ingeschreven. In Nerkt een Roemeense, op zelfstandige basis. 

Is een vriend van hem. Hij werkt ·voor als klusjesman. . 

Hij heeft In de .gevangenis b.ezocht. HIJ wou de cafés op het 
huren en hij heeft er J:net hem over gesproken. HIJ had ook regelmatig 

contact omdat hij een huis van hem huurde· en zich bezighield met de huurgelden 

van de andere huurders: 
HIJ kan eerst niet verklaren waarom hij een vol~acht heeft op een rekening van 

bij de · Nadien verklaart hij dat hij zo de 
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geldzaken van kon regelen bij zijn verblijf in de gevangenis. De 

~el den die. op dez~ rekening komen zijn · de huurgelden· per jaar van het café (24.000 
euro), de huur van zijn. woning (6.000 euro) en de Inkomsten van café 

Na zijn vrijlating werkt voor hem. 

Is een vriend. l;)eze heeft nooit voor hem gewerkt. 

103. Op 18 september 2013 verklaart ir:J verhoor n~g het volgende. 

HIJ rich~te op 19.11.2009 op. Hij wou daarmee een café uitbaten. Hij heeft 

nooit met geh;mdeld. Hij heeft rechtstreekS met 

contracten afgesloten. Toen· hij de cafés en >vernam, 

waren deze gesloten. Wie de vroegere eigenaars waren dat wist hij niet. 

huurde hij van heeft hij gehuurd van 

De huurvan café· wordt contant betaald. aan 

De huishuur van café betaalde hij vla de banle op de rekening van de eigenaar, 

zijnde 

heeft beloofd om hem € 1.200 te betalen voor de aandelen maar ze 

heeft dat nooit betaald. HIJ gaat geen aandèlen gratis weggeven. ZIJ heeft meer":laals 

taken van .zaakvoerder uitgevoerd. TerwiJ! hij naar Pakistan wás heeft ziJ: facturen 

naar de boekhouder gebracht, bànkverrlchtlngen gedaan, rekeningen betaald, de 

prijzen van de dranken aangepast en zo ·meer. Ze .. bestelde ook zelf drank. Wat 

vakantie betreft, moest ze geen toestemming vragen aan hem maar moest ze wel 

overleggen met hem ?m dat af te spreken. De uurro~sters werden door 

en hemzelf samen opgesteld. 

Nist dat ze zaakvoerder zou worden. Dit stond oo~ op. haar loonflches. 

Op 17/04/2013 Is na haar verklaring door de politie naar het café . . 
gekomen en heeft ze gezegd dat ze· door de politie gedwongen. was On:" dit allemaal 

. te verklaren tegen hem .• Ze hadden gedreigd met gevangenis en dergelijke. 

heeft èlke maand 18 tot 22 dagen gewerkt en kreeg daarvoor € 900 à 
' ' 

1.000 .. 

. Alle mens~n 'die in de cafés hebben gewerkt, werd~n in~es.~hreven. in de 

boekhouding en de lonen van hen zijn daar ook In verwerkt. 

heeft niets te makèn met 

heeft op 20.03.2013 alle àandelen gekocht en heeft de hele firma 

overgenom~n. Daarom is hij uft verdwenen en heeft hij ontslag genomen 

als zaakve>f:!rder. HIJ heeft wel nog een andere vennootschap, nl. 

waarmee twee cafés worden uitgebaat, namelijk en 
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_____________ :-________ _ 

---
Hij weet niets ovèr het cABlag van als zaakvoerder op 19/04/2013 en de 

benoeming _'!~" tot zaakvoerder. Hij heeft daar niets mee, te 

mal(en-;-·Aif. heeft niet de' papleren in orde gemaakt. Is de baas van de 
--- I 

--------v;nnootschap en de cafés. Dat Is haar verantwoordelijkheid. --- ' ______ ___- Hij heeft niets met te maken. 

104. Op 20 november 2013 verklaart het volgende (zie PV ). 

-,, 

---
Hij was vroeger zaakvoerder van . Hij heeft de firma op ~...11:2613 

- ' 

verkocht aan . lri de vennootschap zate,n twee c~fé~ en 

. Hij was verantwoordelij k voor het dagelijks bestuur.- goederen bestellen en 

betalen, do~ume~ten In Órde brengen en naar_ge btfék~uder brengen •. Soms stond 
hij ook achter de toog. __------ ---- . . · 

was geen dle.nsté'r~maar werkte In het café als baas en had volledige 

· verantwoordelljkh~td~--g6êd;ren (?estellen en administratie doen. Ze heeft ·ook 
rekenlngen __ betáald. . de zus van , had ook 20 % van de 

a_~têrl':oe boekhouder heeft alles Jn orde gebracht. Het waren eigenlijk de twee 

.:.-------- --.----; ussen die de zaák runden. 

.---------

---
--------------------- In ::~~::niet In caf:n 

--- · HIJ was ook zaakvoerder van van 19.11,2009 tot 19.03.2013. De tweede baas ____ _ 

was Zij had 25 %·van de aandelen. Ze was ook zaakvoerster. Ze na~~n-------· 
beiden de beslissingen om personeel a·an te nemen. heeft niets te_matcifn-met 

aanwervingen. Ze bestelde ook drank en betaalde de rekenlng~.n..-zél;~ft het café 
gerund. Ze hebben álles samen gedaan. __ .----------

Hij heeft van horen ·zeggen dat -éig~naar was van cafés. Hij moest 
hem huishuur betalen voor café ----------

Het Is mogelijk dat er perj.onen·-j~ de cafés werden aangetroffen die niet in orde 
waren. __________ .-------

---
het volgende. 

: . . 

Voor ·werkte hij In 2012 vier à vijf maanden als bediende. t:flj deed 

een beetje .administratie en bracht doèumenten· naar de boekhouder. HIJ deed ook 

en . Hij was enkel administratief bedlende eri zeker , aankopen voor de cafés 

geen zaakvoerder. 
___________________ ... ---- --~---

_ .. -----------
. -~-----
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' .. , .. , ... ................ __;._.....; __ ~------------------
Er zijn een aantal facturen die bij hem bracht en die hij normaal naar de 

boekhouder moest brengen, bij hem blijven liggen. Hij bewaarde ook documenten 
. . 

. voor hem. 

werd aangetroffen, was hiJ niet· de zaakvoerder, enkel een. · Toen 

werknemer. 

werken. 

had hem gevraagd om te bellen óm· te komen 

(aangetroffen OJ) 05.05.2012_) was a·andeelhou~er (20 % -

1.500 euro} en heeft ln.die hoedanigheid gewerkt. Zij nam zel f geld uit de kassa (40 of 

SQ euro). Zij bepaalde het aantal uren. Zij moest van hem niets. Ze had beloofd dat ze 

de aandelen ging betalen, maar hij heeft niets ontvangen. Ze Is anderhalve maand 

gebleven en we$gegaan met het geld van de bingo en de kassa. Hij h~eft haar niet 

gevraag~ om een verklaring in een bepaalde zin af te leggen. 

(àangetroffen op 05.10.2013) is. aangenomen door 

Wat personeel betreft nam zij alles op zich. 

106. Op 10 april 2014 verklaart het volgende. 

HIJ werkte als bedlende voor de Hij was Ingeschreven voor 2.0 uur per 

week. Hij deed boodschappen, bezorgde de administratie aan de boekhouqer en 

stond af en toe in het café De zaakvoerders waren en 

HIJ was ook administratief bediende· binnen an 

zat vaak In het buitenland. Daarom bewaarde hij de administratie bij hem 

thuis. De zaakvoerder. stond In . het ca~é. .De. · zaakvoerders zijn geen 

schijnzelfstandlgen. 

Hij heeft Inderdaad twee schriften bijgehouden met een overzicht van de financiële 

toestand. H~t was Immers de bedoeling om nog een andere zaak op te starten. I!') het 

begin van zijn verhoor stelt bekia·agde dat hij de djfers In detail heeft genoteerd. 

Verder · In .zijn verhoor · kan hij niet verkla'ren waarom deze bedrag~n niet 

corresponderen met de boekhouding: Vervolgens stelt hij dat l:tlj goede cijfer~ nodig. 

had om een lening te kunnen verkrijgen en. soms heeft hij er maar-wat bijgeschreven. 

Hij heeft de cijfers op aanraden van· zijn boekhouder gema~ipuleerd om ·een·lenlng te 

kunnen krijgen. De cijfers m.b.t . en zijn eigen loon kloppen niet in 

het $chrlft. 

107. Beklaagde verklaart op 17 april2013 het volgende. 
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HIJ Is loontrekkende en werkt voor de als schoonmaker met een 
arbeidsovereenkomst. 

Hij werkt voltijds· In caf~ . Hij maakt schoon en sorteert het leeggoed In 

bakken. Hij werkt voltijds van 9 tot la" uur. Zijn baas is . Hij ·verdient 

maandelijks tussen d~ 1.400 en l .SQO euro. 

Hij verhuurt een aantal panden aan verschillende .mensen met huurcontracten. 

Sommige betalen vla d~ .bank,. ande~en contant tegen ontvangstbewiJs~ Hij verdient 

hier zo'n 6.000 tot 7.000 euro per niaand mee. 

Hij leeft zijn voorwaarden na. 

De cafés en Nerden na het onderzoek in 2009 

teruggenomen door de eigenaars (brouwerijen en andere firma's). HIJ verhuurt het 

volledige gebouw. van café aan zijn huidige baas, en zijn 

vennootschap 

HIJ weet niet wat er met café -uitgebaat door Is gebeurd. Hij 

Is ·In 2~ naar Pakistan yertrokken. Twee jaar nadien kwam hij terug èn ls hij 

onmlddeliljk naar de gevangenis gegaan voor 2 jaar. 

Is van 

wordt door 

Is hij nlet .bij . betrokken. 

en is eigendom van zijn broer. Café 

rechtstreéks van de eigenaar gehuurd. Daar 

verhuurt hij aan . café Is 

ook gelegen in een ·gebouw van hem·. Hij verhuurt het hele gebouw aan 

wordt doo~ 

er niets mee te maken. 

rechtstreeks gehuurd van de eigenaar. Hij heeft 
h·uurt Inderdaad een áppartement van hem. 

is hem komen spreken in de gevangenis over de verhuur van café 

HIJ heeft ook volmacht gekregen op een rekening van hem om betalingen te 

kunnen·doen wanneer. hij in de gevangenis zat. Op de rekening werd ·de ontvang~n 
~uishuur geStort. 

is geen stroman van hem. Hij had niets te maken met . het 

ope~houdeo van cafés. Het Is niet correct dat hiJ mee de omzetten van de cafés zou 

ophalen. In 2009 en 2010 zat hij In Pakistan, nadien zat hij 2 jaar In de gevangenis. Hij 

heeft ·dat gedurende· 4 jaar niet kunnen volgen. De cafés werden toen al 

opengehouden door andere personen. 

Tijdens de polltiecontrole was hij in café gaan zitten omdat hiJ middagpauze 

had. Hij werkt In café . Hij had rond de 5.000 euro cash geld op zak. Dit was 

om de deurwaard~r te. betalen. Soms geeft zijn baas, , hem papleren 

om bij te houden voor hem. Daarom werden er verkoopfacturen van .drank aan 

en bij hem teruggevonden. Hij weet niet ~at de 
documenten betekenen die werden ·teruggevonden gedateerd In 2013, waarop de 
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namen van en vermeld staan, samen 

met bilbehorende bedragen: 

108. fn verhoor op·13 mei 2013 en 27 september 2013 verklaart het volgende. 

109. 

heeft hem geholpen door hem een verblijf tè ge.ven. Hij' heeft asiel 

aangevraagd, doch dat is verwor~n. HIJ moet niets doen voor HIJ woont 

boven café Hij kent niet z.o goed: Hij heeft geen Inkomen en hee~ 
nooit geld ontvangen van t:lij Is ge~n manager. · . 

kent hiJ. Hij heeft hem ontmoet In . Hij maakt de tafels 

proper en als er ie~ op de grond ligt.'raapt hij dat op en geeft het af aan dè dienster. 

Hij controleert of er voldoende toiletpapier aanwezig Is. 

Het klopt niet dat biJ samen met controles doet In de cafés. Hij haalt de 

omslagen met de omzet van de cafés nl~t op_. Hij speelt nooit op: de bingo. Hij heeft 

nooit de uurroosters van de diensters geregeld. 

Hij zit gewoonlijk In ~fé , . Hij beschermt de diensters. Hij heeft geen relatle 

gehad met hij hee~ wél van haar gehouden. 

verklaart In verhoor, als bestuurder van de 

dat hij de laatste jare~. de meeste cont~cten had met Met 

heeft hiJ ook contacten gehad, maar dat was in functie van het terugdraaien 

van de faling van de kwam op zijn kantoor 

. de huur en de bingokasten wekelijks afrekenen. Er werd steeds cas.h betaald. 

110. Door de sociaal Inspecteur ~erden op basis van Informatie m.b.t. gerechtelijke 

sluitingen, de kassareg.lsters van de verschillende cafés en ' ~e daarop vermelde 

siÛitlngsd~gen en de verklaringen van · de verschillende werkkrachten m.b.t. de 

openingsuren van de cafés - doorlopend van 8 uur 's ochtends tot 4 uur 's nachts, wat 

betreft de drankgelegenheden I ', ', ' ~en 1 
', en van 8 t~t 

middernacht wat betreft ' 'en • ', en van 13 uur tot 1 uur 's nachts . ' . . 
voor , 7 da~en op 7-de ontdoken Rsz.:bljdragen berekend. De sociale Inspectie 

heeft bij de berekening ook slechts één arbeidskracht per openingsuur weerhouden en 
0 0 

de aangegeven. arbeidsuren (5.309 uur) werden In mindering gebracht. 

lll.Uit de berekeningen blijkt. een totaal bedrag van € · 1.329.952,7~ aan ontdoken 

·bezoldigingen (lonen die niet (ómfa-) werden aangegeven bij de Rijksdienst voor SQclale 

Zekerheid) voor de periode van 1 januari 2009 · t.e.m. 16 mei 2013. Op deze 

bezoldigi~gen Is dan een bedrag aan sodale zekerheidsbljdragen verschuldigd van € 
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738.985,68. Bij deze aldus berekende ontdoken sociale zekerheidsbijdragen moeten ook 

nog de bijdragen jaarlijkse vakantie gevoegd worden. Het gaat hier immers om de 

tewerkstelling van arbeiders. Deze (jaarlijkse) bijdragen jaarlijkse vakantie be lopen 

10,27 % van de voor elk van de betreffende jaren aangegeven (of aan te geven) 

bezoldigingen, aan 108 %. En voor de vijf jaren samen belopen deze bijdragen € 

147.513,04. Het (algemene) totaal aan ontdoken sociale zekerheidsbijdragen bedraagt 

aldus € 886.498,72. Voor de periode tussen 14 januari 2011 tot en met 16 mei 2013 

werd een bedrag van € 937.703,71 niet aangegeven bij de RSZ. Op dit bedrag zijn € 

521.044,44 aan sociale bijdragen verschuldigd en 104.006,34 euro bijdragen jaarlijkse 

vakantie. Het crimineel vermogensvoordeel bedraagt in totaal voor deze periode 

625.050,79 euro. 

§ 2. Controle van de verschillende panden eigendom van beklaagde 

A. Controle pand 

112.0p 17 april 2013 gaat de politie over tot een huiszoeking in het pand gelegen te 

. Tevens wordt het pand gecontroleerd door de Vlaamse 

Woonlnspectle. Op het gelijkvloers is café gevestigd. Op de eerste verdieping zijn 

er drie kamerwoningen die leegstaan. Op de tweede verdieping zijn er drie 

kamerwoningen die bewoond zijn. Op de derde verdieping is er één appartement. 

Volgens het bevolkings- en vreemdelingenregister zijn er geen Inschrijvingen op het 

adres. 

113. Uit de vaststellingen van de wooninspecteur blijkt dat er gebreken zijn aan het gebouw 

m.b.t. de elektriciteit en de gas- of stookinstallatie waardoor er risico Is op ontploffing 

en brand. Ook zijn er gebreken aan de gemeenschappelijke kook- en leefruimte, de 

gemeenschappelijke badfunctie en het gemeenschappelijk toilet. Er is expliciet een 

risico op CO-vergiftiging door de aanwezigheid in de badkamer van de gasgeiser type B. 

In woning 2/1 worden en aangetroffen. Beiden zijn 

mogelijk illegaal in het Rijk en worden door de polltie meegenomen voor controle. Ze 

hebben geen van beiden een officieel inkomen. In de kamer staat een emmer met 

bloemen, zodat ze waarschijnlijk deels hun inkomsten halen uit het leuren en 

verkopen van bloemen. Men zou 350 euro per maand huur betalen. De kamer is 

overbewoond. De kamer loopt 116 strafpunten op. 

In woning 2/2 wordt :~angetroffen . Ze bewoont een vieze kamer van 

ca 5 x 3 m, die voor de helft is volgestouwd met plastic zakken en rommel. De 
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dubbele beglazing van· een ruit Is stuk. Ze slaapt op doeken op de grond. Ze betaalt 

· 350 euro I maand all inn. De kamer loopt 107 strafpunten op. Volgens de politie is de 

stank amper te harden èn Is de temperatuur er hooi door de zoninvaL 

In . woning 2/3 wordt de fa.mille aangetroffen. Ze zijn In het bezit van 

Roe111eense papieren. Ze hebben geen officiële inkomsten en hun financiële situatle · 

Is precair. woont in .· een kamer van cá Sm x 3m met haar drie 

kinderen.· Op de vloer tiggen 2 matrassen. De kamer is overbewoo~d. De kamer loopt 

119 strafpunten op. 

In woning. 3/1 worden ook vijf Roemeense onderdanen aangetroffen. Ze hebben 

geen offidële Inkomsten. De woning · Is overbewoond. De woning loopt 70 

strafpunten op. 

-114. wordt door een aantal bewoners - :m 

115. 

aangeduld als de persoon die voor hen de huur van hun kamer geregeld had. Het 

volledige gebouw geeft volgens de politie een onverzorgde en vuile Indruk. De sanitaire 

voorzieningen op de bovenverdieping zijn zeer summier en in · vuile. toestand. Alle 

vetrekken zijn karig bemeubeld. met vaak enkel een matras op de grond en wat dekens. · 

verklaart In verhoor het volgende. 

Hij dèelt mee dat hij werd uitgebuit door en beklaagde 

Hij heeft nog geld tegoed daar hij veel renqvatlewerken heeft uitgevoerd In 

appartementen bove~ café en café HIJ was ook klusjesman voor de 

cafés en 

HIJ mocht an~rhalf jaar gratis wonen boven café als hij de tweede en de 

derde verdieping ging renoveren. HIJ moest geen huur betalen. HIJ heeft wel aan 

andere mensen huur gevraagd. Hij had 600 euro ./ maand die hiJ ofwel aan 

gaf ofwel soms zelf behield. HIJ geeft toe dat hij onderverhuurt. 

Toen hij In 2011 terug kwam In België werkte en 

In de cafés van beklaagde Ze kregen 

so euro I shift voor +I- 10 uur per dag (8 - 18uur) of nacht (18u tot 4u). Nu bedraagt 

hun loon 40 euro. 

116. Door de wooninspectie werd een herstelvordering opgemaa~ V()()r het pand. 

Volgens de wooninspecteur komt het . pand niet in aanmerking voor renovatie-, 

verbeterlngs- of aanpasslngswerken. De wooni11specteur vordert bijgevolg dat·men 

beveelt dat de overtreder aan het pand een andere bestemming moet gev.en volgens 
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· "'·"'=•-,u~-- ______________ ;;..._ _________ _ 

... -----------·· .----

de bepalingen van de VÇRO"Flé't;ij~~ woning moet slopen, tenzij de sloop verboden Is 

op grO!:ld van _wettéri]k~, decretale of reglem~ntalre b~palingen. . 

Binn~n--eéntermljn van 10 maanden na de uitspraak. 

__ ::---Onder verbeurte van een dwangsom van 200 euro per dag vertraging. --- ; . . 
__________ ..-- Met machtlgl_ng aan de wooninspecteur om ambtshave in herstel te voorzien. _ . 

_ _....------ Met machtiging aan de wooninspecteur om de kosten bedoeld in artikellS § 1, zesde 

.----... _ ... ---

lid '!cl" de Vlaamse Wooncode ~e verhalen op de veroordeelde. 

De beslissi!'lg uitvoerbaar te verklaren bij voorraad. . .. ------------------· 

l17.0p 29 april 2013 verklaart · beklaagde 

. Inbreuken Inzake de Vlaamse Wooncode. 
------

~-

het volgenlfé .. --;·~~:~. de 
______________ ....• -

HIJ Is de eigenaar van het pand geleg~_o.-tE en dit sinds ongeveer 

1995. Het pand bestond uit een géiiJ~Ioers (met handelszaak) en drie verdiepingen 

met appartement. Hij_.he'e1(~~en wijzigingen uitgevoerd of laten uitvoeren aan het 
pand. .. .. -- --------- · . 

Op_la~-r2~2Óo3 is er een brand geweest op de eerste verdieping. Na de brand heeft 

_, .. -- .. --;;n firma al het afval afgevoerd met containers en de ramen met Gyproc afge_werkt. 
__ .. --:-____ ... ------ .Er zijn geen andere werken uitgevoerd. . 

_ ___:-------------- in 2010. heeft hiJ het pand volledig verhuurd aan In 2009 en 2010 

verbleef hij veel in Pakistan. Bij zijn terugkomst op 2.05.2011 moest hij naar de __ .. --

gevan·genis. HIJ weet niet :wat In die periode heeft gedaan met het pan_cl . . -/--

HU wist dat de appartementen niet In orde waren: hij betaalt daar jaarllj~..een-6Q;te 
voor. HÜ wist niet dat er bewoning was, ·hlj ging er van uit d~t h-etpärid. nog steeds 

leeg stond. heeft hem beloofd dat hiJ het pa_od--ging-;enoveren. 
. --

heeft hem nooit verteld dat hiJ het pand verhy_uFdè~l-iij komt nooit In het pand, alles 

verloopt vla ---------------

8. Contiole pand 

-____ "... 

·118. 0R..23--áji'ril~ 2013 gaan de lokale polltie van en de· wooninspectie over tot ___ .... - . . . 
____ ..... controle van dit pand. Ingevolge een besluit van de burgemeester van Antwerpen van 

.. ----------- 24.07.2012 werden de woningen op het eerste en tweede verdiep ongeséhlkt en ---
_ .. ---------- onbewoonbaar verklaard, na een controle op 15.02;2012. Woning 1/1 liep 66 

strafpunten op en was ongeschikt I onbewoonbaar, kamer 2/1 liep 72 punten op en .--~ .. ---
was ongeschikt I onbèwoonbaar; Kamer i/2 was niet toegankelijk, maar liep mln5!ens ..--

33 punten op en Is bijgevolg ongeschikt I onbewoonbaar. Nadien werd _de-bêW'~ning 
. toch verder gezet. Beklaagde is de eigenaar vao..her·pa"~d. 

---------------
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l~dien de overtreder in gebreke blijft om het herstel zelf uit te voeren, dient· men te 

bevelen dat de woonlns!)ecteur ambtshálve in de uitvóering van .het opgelegde 

herstel kan voorzien. . . 
Met machtiging aan de wooninspecteur op de kosten bedoeld in artikel 15 § 1, zesde 

lid Yctn de Woo~code op de veroordeelde te verhalen. 

De uitspraak dient uitvoerbaar bij voorraad te worden'verldaard. 

120. Beklaagde o~erklaart in verhoor het volgende. 

Hij erkent eigenaar te zljn·van .het pand gelegen aan de 

Hij wist niet dat de .woning onbewoonbaar was. HIJ zat Immers In de gevangenis van 

02·.05.2011 tot 18.12.2012. Daarvoor zat hij In Pakistan en kwam hij maar af en toe 
. naar België. 

Tijdens ziJn verblijf in Pakistan en In de gevangenis was de woning verhuurd aan 

· Hij betaalde · echter niet en er werd een rechtszaak tegen hem 

aangespannen. Het·was aan toegelaten om onder te verhuren. HiJ moest . . 

voor de ganse woning 3. 750. euro betalen,· nl. 2. 750 voor het café en 1000 euro voor 

de-studio's. 

Hij Is de aandeelhouder van de zijn ex-vriendin 

Is zaakvoerder. Hij Is nu eigenlijk Is 

veroordeeld bij vonnis van 20 . maart 2013 - bij verstek - om 27.500 euro aan 

huurgelden te. betalen. Qe huurovereenko.mst wordt ook ontbonden en een 

wederverhuringsvergoeding van 16.500 euro wordt toegekend. 

Vanaf 01.04.2013 verhuurt hij het café ·aan d~ Zlj huren het hele 

pand. Voor de drie studio's moet 1.000 eur~ per maand worden betaald. 

was ook gèinteresseerd om ·het café te huren. HIJ huurt ook café 

van hem. ·' 

Niemand regelt zijn zaken als hij· in Pakistan verblij ft. Vroeger was dat zijn vriendin 

Hij wil het pand zo snel als mogelijk renoveren. 

121. De uitbaatster van. het café, verklaart In verhoor het volgende. 

De·elgènaar van het pand, zette haar onder. dwang om een nieuw 

contract voor de handelszaak te tekenen. Ze werd ook verplicht om ~en huurcontract 

te tekenen. voor de drie bovenllgg~nde appartementen. Indien ze niet akkoord ging, 

zou ze uit de handelszaak worden gezet. 

Ze heeft 20.000 euro betaald. 
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De huur voor de drie appartementen bedraagt_ 1.000 euro per maand. Er Is drie 
, • r , ' 

maanden. huurwaarborg verschuldigd. De overeenkomst werd op 01.04.2013 

aangegaan. Voor het café dient ze 2.89~ .euro/maand te· betalen. Volgens 

kan ze de appartementen verhuren. Ze dient in te staan voor de renovatie 

van hetpand. 

Zij huurde_het café van voor 1.700 euro I maand. 

122. Het pand werd aan verhuurd door de bij 

overeenkomst van 1.09.2010. Volgens tiet tussen hen bestaande·èontract·(artlkel12} Is 
0 ' • • •, • 

onderverhuring verboden, met "uitzondering van de bovenliggend.e appartementen. De ·. 

hee·~ haar maatschappelij ke zetel te 

Beklaagde ·was zaakvoerder van de firma ~ot OU)9.2004. Nadien . . 
werd zijn ex-vriendin, de zaakvoerder. Zij is van ambtswege afgevoerd. 

123. Bij naz.icht op 12 september 2013, stelt de politie vast dat er terug tekenen va~ 

bewoning zijn, ook al ~er~en er geen herst.elli!'lgswerken uitgevoerd: er staan 

verschillende kaarsen aan de inkom · In d~ trapf)al (er Is geen ele!<trlcltelt op de 
verdiepingen) en er. staan !~ven smiddelen op. de grond In de ·kamers · op de 2de 

verdieping. De polltie kan echter nlem~nd aantreffen; Beklaag~e 

124. 

verklaart In verhoor ~at hij na de vaststellingen van 23 april 2013 niemand meer in het 

pand heeft laten wonen. Hij heeft de sleutel tot het pand a_an ':!_Iemand gegeven. 

verklaart In yerhoor op 8 februari 2014 het volgende. 

HIJ kent al zeker 20 jaar. Hij huurt een woning van hem. 

In het verled~~ huurde hij het volledige p~nd gelegen aan het te 
. Hij was ook de uitbater van het café. Dit was _ongeveer 3,~ jaar geleden. 

Sinds maart 2013ls de huurovereenkomst afgelopen. 

HIJ weet dat :te eigenaar is van het pand Als 

niet bereikbaar was omwille van zijn werkzaamh~en, gaf 

zijn telefoonnummer aao de huurders, zodat hem kon 

verwittigen. Hij kwam wel eens In het café, samen met HIJ was . . 
niet aanwezig bij ·het 011dertekenen van het huur~ontract van het café. Hij is niet 

betrokken bij de verhuring van dit pand e~ trad niet op als tussenpersoon. 

Hij weet niets over de rel~tie tvssen en 

C. Controle van het pand celegen te 
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Door de. sterk gecorro·deerde I-liggers en het. hierbiJ horend rlsièo Op ln$tor:tlng van 

het gemetst tongewelf tussen deze I-liggers· en de aanwezigheid van de 

elektriciteitsmeters en elektrische gelelders in de kelder is er eveneens een risico op 

brand. 

In woning 0/1 bezitten d_e stopcontacten met aard.pen geen a~rdgeleldlng ~teen 
vals gevoel van velligheld geeft. Het Is verboden to~stellen klasse I aan te sluiten op 

een stopcontact zonder ·aardgelelder (toestellen kiasse .,; koelkast, microgolf, 

wasmachine, strijkijzer; •.. ). Het is nodig de aardpen aan te sluiten op de aardgeleider. 

In de keuken van woning 0/1 is een losse elektrische kookplaat niet aangesloten op 

een apart elektrisch circuit. Bovendien ~ordt deze elektrische kookplaat ondersteund 

door losse plank_en. ~m elk risico op brand door _oververhitting van de elektrische 

gelelders en houten latten te vermijden dient de aan~lultlng en plaatsing v~n het 

elektrisch kookfornuis volgens de gel<:fende reglementering te worden uitgevoerd. 

In woning 1/1 WQrdteen lichtbron ter hoogte van de douche-aangetroffen in zone 11. 

Enkellichtbronnen op laagspanning mogen a·a-ngewe_nd ~orden. 

In woning 3/1 wordt een elektrische kookplaat aangesloten op open en toshangende 

stopcont~cten In opbouw. De elektrische kookplaat dient te worden aangesloten op 

- een apart elektrisch circuit voorzien van geleiders met overeenstem!'llende diameter~ 

De loshangende open opbouwstopcontacten dienen te wor~en afgeschermd en

muurvast te worden gemonteerd. 

Op de gasleiding In de kelder welke deels bevestigd zijn op de sterk gecorrodeerde I

liggers met risico op instorting 'Is geen gasstop aanwezig. 

Door de sterk gecorrodeerde I-liggers en hét hierbij horend risico-op· instorting van 

het gemetst tongewelf .tussen deze I-liggers en de aélnwezlgheld van gasm~ters en 

gasleldingen in de kelder is er eveneens een risico op bran'd.en ontploffing. 

De keldertrap heeft geen leuning. 

De niet-gebruikte zones in de zèkeringskast op de tussenverdieping dienen te worden 

afgeschermd met plaatsjes. 

Het gebouw loopt irrtotaal42 strafpunten op. 

128 .. In woning (0/1) (gelijkvloers) stelde de wooninspecteur het volgende gebrek vast:· de 

gasgeiser In de keuken bezit geen rechtstreekse onderverluchtlng. Oni een volwaardige 

aanvoer te bekomen voor een optimale werking van de g~sgelser dient minimaal_ een 

aanvoer te worden vooriien met een minimum vrfje doorlaat van 150cm2• ·De woning 
- -

heeft een totaal van 57 punten op het technisch verslag (deel B + C) en is dus · 

ongeschikt. Omwille van de ernstige gezondheids- en v~illgheldsrlsl~o's VOÖr . de 

bewoner~, Is de woning eveneens onbewoonbaar. TIJd.e11s het onderzoek waren er geen . 
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131.1n woning 2/1 stelt de wooninspécteur de volgende gebreken vast. 

De ramen in de voorgevel ~ljn yérweerd. 

De verf op de wand·van de badka_mer.schllfeJ1 af. 

Het tollet Is .niet afgescheiden van ~e woon/keukenfunctle. 

Oe flexibele afvoer boven de gasgeiser bezit geen correcte luchtdichte .afvoer. Om 

een velll~e en luchtdichte· aansluiting te verkrijgen dient men .vuurvaste materialen 

aan te wenden door gebruik te maken van gepaste materialen (vb cement). 

Bijkomend is het noodzakelijk dat de afvoer minimum 1 meter boven de 'hoogste 

dakrand uitmondt. 

De woning is niet vellig toegankelijk. Een trapgedèelte Is gedeeltelijk vernieuwd. De 

aantreden liggen echter niet hOrizontaal. Om een veilige trap te bekomen dienen 

deze horizontaal te liggen. 

Andere trapdelen zijn verweerd. 

De aantrede net voor een·tussenbordes werd door het plaatsen van een bijkomende 

optrede ingekort . . De afmeting ervan dilent te .·worden verhoogd zodat een normaal 

en gelijkmatig gebruik ervan wordt bekomen. 

Het stopcontact In de nis boven het tollet bezit geen ra.ndplaatj~. 
De woning maakt gebruik van losse elektrische verwarmingstoestellen. Indien 

geopte~rd wordt voor elektrische verwarming dienen deze toestellen muurvast te 

worden gepiaats~ en op·een apart circuit te worden aangesloten. 

132. De woning heeft een totaal van 74 punten op het technisch verslag (deel 8 + C) en is dus 

ongeschikt. Omwille ·van de ernstige gezondhelds-- en veiligheidsrisico's voor de 

bewoners, Is de won.lng eveneens onbewoonbaar. De·bezettingsnorm van de woning Is 

gelijk aan 1 persoon. Dit bet~kent dat de woning ZQnder de hoger op.ge.somde en 

beschreven ·gebreken, op basis van het aantal woonlokalen (~) en de netto

vloeroppervlakte {23,84 m~) geschikt is voor bewoning door maximaal 1 persoon. 

Aangezien de woning wordt bewoond doo.r 2 bewoners, is deze onaangepast. Tljd'ens 

het onderzoek waren er .geen bewoners aanwezig In woning · 2/1. Er waren wel 

. duidelij ke tekenen van b~wonl.ng: In de leefruimte staan 2 enkele bedden gedekt, ~rIs · 
kledij, er Is een _TV, er zit vaatwas In vaatwasmachine, niet bedorven etenswaren liggen 

op de schappen en op het aanrecht, ·verzorglngsprodu~en zijn aanwezig In de 

badkamer. Deze woning (2/1) wordt daadwerkeliJk bewoond door: 

. ~~~~ ~ 

l)ationallteit: ·Portugal, geTdentlflceerd aa.n de hand van een het 
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~ ·-~ ~~-------------------------~-----------------------
.: .. -------------

_--: ___ .. ---
--Rijksregister met nummer Er wordt een belastlngbrief, een 

arbeidsco.ntractern;;iefwlssellng op zijn. naam--aangetroffen In de woning; 

• . geboren op :e 

__ .... ----r;-~tlonalltelt: Portugal, geYdentlflceerd aan de hand van een het Rljksreglster met 

.-----~------- nummer Er werd briefwisseling van deze persoon aangetroffen in de 
/------· woning. 

-~----~ .. ·-
. · 133. De wooninspecteur stelt de volgende gebreken vast In de woning 3/1. 

De woning Is niet veilig toegankelijk- Éen trapgedeelte is gedeel!~lljk·vê.rnleuwd. De 

aantreden liggen echter niet horizontaal. Om een veilige.-tráj) te bekomen dienen 
deze horizontaal te liggen. __..---------· ____ .. . 

Andere trapdelen zijn verweerd. ..---·. 
. -------De aantrede net voor een tussenoordes werd door het plaatsen van een bijkomende 

optrede ingekort. Q.e-·amîéttng ervan dient te worden verhoogd zodat een· normaal 

en gelljkmatJg g-éb;ulk ervan wordt bekomen. 

- Jle-wonl~g heeft nergens een minimum vereiste plafondhoogte; v~n 2.20m. --___ ... ----------
_ .. _ ... ---------------- 134~ De wonhln

1
kg heeft ee

11
n totaal vd~n 6~ ·puriten op hethtecdhnlsch verslag (deel B + C) en Is dus 

_ .. _ .- ongesc t. Ornwl e van e ernstige gezond el s- en veiligheidsrisico's voor de 

--- --

bewoners, Is. de woning eveneens onbewoonbàar. De bezettlngsnorm Is gelijk· aan 0 .:...-- --

______ ...... --------· 
... --

personen. Aangezien de woning wordt bewoond door 1 bewoner, Is deze onaangep~st-;----
ln woning 3/1 wordt aangetr~_ffen-:-fiij kon 

zijn huurcontract niet terugvinden. Hij ~uurt v_an zijn 

stiefvader. Hij dient 375 euro i:>er maánd te betàlen. HIJ woont"ér sinds 01.()7.2011. 
. -- . 

'135. De volgende stedenbouwkundige inbr~ukwé;d-~~~esteld: een woning opsplitsen of In 

een gebouw het aantal W~J)I'lgelêg~~hetten wijzigen (artikel 4.2.1, 7• Vlaamse Codex 

RO): op 12/0S/2_gl-4--kon--men vaststellen dat het pand werd oneerverdeeld In 4 

zelfstan~!ge---"Wonlngen. Voor deze opdeling kan m~n geen stedenbouwkundige 

'leFgónnlng. terugvinden in het stadsarchief. De wooninspecteur vond de volgende -__ .-
_____ . .-- yergunnlngen terug . 

Vergunning afgeleverd op 24 septe_mber 1908 om de voorgevel te veranderen als ook 

binn·en·veranderlngen. In dit dossier bevinden zich geen foto's noch planner:t. _ __.. ... ---

Vergunning afgeleverd op 18/12/1929 om een bestaande toilet af te breken _e.n cfé
nleuwe te plaatsen als ook de_ beerput te v~rplaatsen . In dit dossier ~~~t mén_é-;n plan 

·van de kelderlng, het gelijkvloerse bestaande uit winkel, keukef( en een overdekte 
-·· 

-----------
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M. "<u,m>~·~~-----------------------

koer en een 1ste verdieping bestaande uit 2 kamers en een tekening van een 

doorsnede van de woning. De nieuwe toestand gelijkvloers bestaande uit winkel, 

zitplaats en 2 kamers. 

Er werden er geen recente vergunningen verleend voor dit pand. Uit de 

bewonerslijsten die men ontving van de stad Antwerpen kan men afleiden dat in de 

periode van 1947 tot 1981 er telkens van 1 tot 3 personen/families tegelijkertijd 

staan ingeschreven op dit adres. Hieruit kan worden afgeleid dat er in die periode 

niet meer dan 3 woonentiteiten waren in het pand. De periode van 1982 tot 2011 

zijn er van 3 tot 4 personen/families tegelijkertijd ingeschreven op dit adres. De 

opdeling in 4 woonentiteiten dateert dus van na 1980 en is niet vergund. 

136. Door de wooninspecteur werd een herstelvordering opgemaakt. In het kader van dit 

dossier werden er herhuisvestingskosten gemaakt. Het college van burgemeester en 

schepenen van de Stad Antwerpen sloot zich op 3 oktober 2014 bij de herstelvordering 

aan. De wooninspecteur vordert het volgende herstel. 

Volgens de wooninspecteur komt het pand niet in aanmerking voor renovatie-, 

verbeterings- of aanpassingswerken. De wooninspecteur vordert bijgevolg dat men 

beveelt dat de overtreder aan het pand een andere bestemming moet geven volgens 

de bepalingen van de VCRO hetzij de woning moet slopen, tenzij de sloop verboden is 

op grond van wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen. 

Binnen een termijn van 10 maanden na de uitspraak. 

Onder verbeurte van een dwangsom van 150 euro per dag vertraging volgende op 

het verstrijken van de hersteltermijn. 

Met machtiging aan de wooninspecteur om ambtshave in herstel te voorzien. 

Met machtiging aan de wooninspecteur om de kosten bedoeld in artikel17bis § 2 van 

de Vlaamse Wooncode te verhalen op de veroordeelde. 

De beslissing uitvoerbaar te verklaren bij voorraad. 

137. DE CUNHA LOPES TEXEl RA Antonio werd door de lokale politie van Antwerpen verhoord 

op 29 januari 2015. Hij verklaart het volgende. 

Hij huurt de woning gelegen aan de Lange Dijkstraat 43 sinds 15.05.2011 van 

beklaagde KHALID Mahmood voor een periode van 9 jaar. Hij betaalt 700 euro voor 

het ganse pand. Hij heeft de huur overgenomen van een vriend die het pand huurde 

van KHALID Mahmood. In de overeenkomst werd bepaald dat in de eerste twee jaar 

geen huishuur diende betaald te worden in ruil voor renovatiewerken die hij moest 

uitvoeren In het pand. 
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Hij heeft het pand gesdUTderd, de muren gerepareerd (bezetting, ·plaatsen van 

Gyproc), alsook---sêhrÎjnwerken. Op het gelijkvloers w~rden twee nieuwe ramen en 

eefl __ vooreié~r geplaatst. HIJ heeft geen muren uitgebroken. HU heeft ook lamlna·at 

~-----·ge~ laatst in· de appartementen. Hij betaalde de werken en materialen met eigen --- .. 
---------- middelen. HIJ mocht de apparte111enten verhuren. Hij moes_t vanaf 15.05.2013 ----

------- huishuur betalen. 

verhuurd. 

.---------

De woning op de tweede verdieping werd aan 

Hij heeft één maand huur betaald. woonde slechts ___ -:-----------

even bij hem. De woning op de eerste verdieping was pas verhuurd aan 

. Hij woonde er slechts 4 à 5 tal weken en had oog-ge;n huishuur 

betaald. óe huurders hadden geldige verblljfsdocument~.n--en--kwamen uit Portugal. 

Oe maandelijkse opbrengsten · waren voor h~m--ën-~erden geTnvesteerd fn de 
r~novatle van het pand. __________ :.---

Hij heeft ook de elektrfcitelt_verriléuwd. HIJ had een geldige keuring bekomen. Er 

moestenkel nog e~[lhert<êu-~lng van de gaslnstallátie gebeuren. 

Hij was nle_top d~ hoogte ~~an de stabiliteitsproblemen en de slechte toestand van de · 

1-Jeggêrs-ln de kelder. Als hij dat had geweten, had hij de huurovereenkomst met 

----------beklaagde niet afgesloten. Het pand werd onde~ussen ~oor de 

-----------------------/ ,eigenaar verkocllt 

138. Beldaagde terklaart in verhoor het volgende. 
---· --------· 

Hij heeft het panè:t aangekocht in 1992. Het werd ondertussen in de loQp-vár(2.o14 ---
openbaar verkocht in opdracht.van de schuldelsers (Stad 1. Het Is thans 

eigendom van de stad. ----

Het wàs één woning met vier kamers. Het pam:r·t;;·;~ altijd leegg~staan en werd 

nooit verhuurd. Hij was van P!~---6nl'..-het pand te renoveren. Hij diende 

leeazstandsbelasting· te betalen. ·HiJ heeft het· pand dan vem_uurd aan 

om he!.t-e·rén-;,eren. Daar hij sinds 2008 in de gevangenis zat heeft hij de 

renovati_e.nlefk~nnen .opvolgen. · . 

- __ oe---fii:Î~-~overeenkomst werd nadien aangepast en de huur werd overgedragen aan -- . . 
------- een nieuwe huurder, . Hij wist dat de woning niet 

---------- in orde wás. Toen hiJ de gevangenis mocht verlaten, was het.pand reeds openbaar 

____ _..--------------- verkocht. Hij Is niet op· de hoogte van de sociale of financiële situatle van de 

-----

betrokken huurder. Het was de· bedoeling dat de huurder eerst zou renoveren en ____ __-

daarna 700 euro I maand hulshuur zou betàlen. Hij mocht ook onde~erhuren __ voor ___ _ 

eigen rekening. . _.--.------

----------------
--------------
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139. De overéenkomst tussen partijen werd opgesteld op 14.07.2010. Het J,?and werd 

openbaar verkocht aan de firma te (PV van 30.06.2014). Op 

09.08.2017 ontvangt de wooninspecteur een melding van herstel. Uit de controle vair · 

16.08.2017 blijkt dat de woning voldoet aan de Jl')inimale kwalltettsverel~ten . 

4.2.3.2. Grond van de zaak . . 

A. M.b.t. de·tenlastelgngen Ben 1: bulslesmelkerll en inbreuken op de wooncode 

140. Beklaagde is eig~naar van de panden vermeld In de tenlasteleggingen I. Uit de 

technische vaststellfngen van .de wooninspectie blijkt overduidelijk het materieel 

bestanddeel· van. de tenlastelegging I. Voor . het realiseren van het misdrijf van 

tenlastelegging I ·is geen algemeen· opzet vereist: onachtzaámheid Is voldoEmde als 

moreel element. Het Is voldoende als a~n de verhuurder - In casu aan bekláagde - een 

gebrek aan voorzichtigheid of aan voorzorg kan vérweten worden, zonder dat vereist is 

. dat hij wete~s en will~ns een gebrekkige kamer of woning heeft verhuurd. Het gebrek 

aan voorzorg of voorzichtigheld bestaat er in dat de verhuurder van de woning heeft . . 
· nagelaten te controleren of de woning _ wel aan de woonkwaliteitsnormen voldeed en 

dus of zij wel verhuurd mochten worden. 

141. Beklaagde verhuurde, als eigenaar, rechtstreeks ot'via een tussenpe~oon drie panden. 

Hij liet telkens na om te .controleren of zijn panden wel vold.eden aan de vereisten van 

de Vlaamse Wooncode maar l~et tegelijk toe dat ze werden verhuurd of onderverhuurd. 

Zo het ging om een renovatlehuur, liet. beklaagde na om te controleren of na afloop van 

de renovatie, het pand nu wel yoldeed aan de. vereisten van de Vlaamse Wooncode en. 

of zijn contractspartij zijn verplichtingen had nageleefd. Of beklaagde al dan niet op. de 

hoogte Is van de toestand van het pand Is eigenlijk niet van belang: hij dient te 

controleren _ of de panden die. hij verhuurt voldoen aan de.vereisten van de Vlaamse 

Wooncode. 

142. Voor de tenlasteleggingen I wordt voor- de beklaagde voorzien dat het om een 

gewoonte gaat. Gelet op de bijzonder ruime Incriminatieperiodes ·voorzien onder de 
' . . . 

tenlastelegging I, gelet op het feit dat. de vastgestelde gebreken structureel zijn, en gelet 

op het feit dat beldaagde een substantieel deel van zijn Inkomsten per maand verwerft 

door panden te verhuren, werd door het OPENBAAR MINISTERIE terecht in dez.e 

verzwarende omstandigheld voorzien. 
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143. De vraag die _het hof bijkomend nog dient te onderzoeken Is c;>f beklaagde ook schul~ig Is 

aan tenlasteleggingen B.l en B.ll, nl. aan huisj~smelkerlj, in inbreuk op art. 433decies 

strafwetboek. Het misdrijf van 433decles Sw. vereist vier constitutieve bestanddelen nl: 

het misbruik, rechtstreeks of v!a tussenpersoon van de bijzonder kwetsbare positie 

van een persoon: de hulsjesmelker kan de gebrekkige woongelegenheid maar 

verhuren door misbruik te maken van de .bijzonder kwetsbare positie van zijn 

huurder, doordat hij weet dat die wel akkoord zal moeten gaan met. de aangeboden 

woongelegenheid en de voorgestelde prijs, aangezien hij op de reguliere huurmarkt 
' . 

toch niet terecht kan; 

de onwettige of precaire administratieve toe~and of de precaire sociale ·toestand 

van 6etrokkene; . 

de verkoop, d(! verhuring of de ter beschikking stelling van een o~roerend goed, een 

kamer of een andere In art. 479 bedoelde ruimte In omstandigheden çtie strijdig z.ljn 

met de menselijke waardigheld zodanig dat de betrokken per5oon in feite geen 

andere echte en aanvaardbare keuze heeft dan zich te laten misbruiken. De zinsnede 

"zodanig dat de betrokken persoon In feite geen andere echte en aanvaardbare 

keuze heeft dan zich te laten misbruiken"- werd toegevoegd aan de. tekst van 

artikel433decles. van het Strafwetboek om het begrip 'misbruik van de kwetsbare 

positie' te preelseren en vormt dus geen afzonderlijk constitutief element; 

de dader moet de. intentie gehad hebben om misbruik te maken van de bijzonder 

kwetsbare P.Osltle van het slachtoffer én het bijzonder opzet om een abnormaal 

,profijt te verwezenlijken moet aanwezig zijn. ledere vergoeding voor vërhurlng van 

een woning die onbewoonbaar Is, .maakt lpsojacto een abnormaal profljfuit. 

144. Het hof Is van oordeel dat beklaagde. vrijgesproken dient te worden voor het mtsdrijf 

van huisjesmelkerij. 

a. Uit het onderzoek bllikt dat het pand ter beschikking werd 

gesteld aan door tussenkpmst van · Het betrof 

een renovatlehuur. Uit het onderzoek blijkt niet dat het de b.edoeling was van 

beklaagde om een abnormaal profijt te realiseren. 

mocht anderhalf jaar gratis wonen boven café als hij de tweede en 

de derde verdfepln~ ~lng renoveren. Hij mocht ook onderverhuren en heeft dit 

ook gedaan. Hij verdiende hiermee minstens 600 euro I maand, waarvan het 

onduidelijk is o(hij deze inkomsten zelf heeft behouden. HIJ voert ook klusjes uit 

In de cafés, maar dit aspect Is niet verder onderzocht, nl. of hij hier een 

vergoeding voor kreeg. staat alleszins niet in de 
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weet of de vennootschappen een bankrekening hebben en hebben geen volm~cht op 

_deze rekening. Ze hebben niets te z~gsen In het beheer van de vennootschap. Het 

hof twijfel dan ook: aan de affectio societa~s van verschillende van. deze zaakvoerders 

en wer-kend vennoten. De arbeidskrachten die als werkend vennoot aan de slag zijn, · 

hebben tussen de 5 en 20 %van de aandelen verworven, doch moe'sten in vele 

gevalfen hun aandele!'l ·niet onmiddellijk betalen of niet betalen (zie ·bijvoorbeeld 

). 

Sommige arbeidskrachten verklaren. dat ze "op proef' aan· het werk zijn. Ook deze 

werknemers hadden DIMONA gemeld moeten .worden: · de werknemers die ·"op 

proef" aan het werk zijn, zijn meest~l verschillende dagen op rij b~zlg met "op proef" 

te werken en worden ingeschakeld In de normale werking van het café, nl. bedienen 

van klanten en ~frekenen· van bestellingen. Ër moet echter worden aangenomen dat 

een werkgever 111 het kader van zijn sollicitatieprocedures een praktische proef mag 
- . 

laten uitvoeren die een z~ker voordeel voor ·de ondem~mlng genereert, zolang deze 

proef niet -langer duurt dan nodig Is om te beoordelen of de ~olllcltant werkelijk 

pràktlsch geschikt is voor het uitoefenen van de door hem beoogde functie binnen de 
- . . 

onderneming. In de hierboven omschreven omstandigheden was er eChter geen 

sprake· meer van een proef, zodat de_ arbeidskrachten ·DIMONA gemeld hadden 

moeten worden. 

149. moet beschouwd werden als de · werkgever van alle . In de 

dagvaarding vermelde werknemers. heeft· altijd · de touwtje.s In 

handen gehad biJ de uitbating van ~e betreffende drankgelegenheden, zelfs toen ~ij in 

de gevangenis verbleef. Dit blijkt uit de volgende elementen. 

Verschillende werknemers duiden hem aan als de grote baa~. De verklaringen van de 

werknemers zijn niet ingegeven door net feit dat beklaagde ~ verhuurder was van 

het café of door zijn 11aanzien". 

a. Zo stelt da1 "de grote · 

baas" was en ~at hiJ ook zo aan haar. werd voorgesteld. Ze is aangeworven door 

. Beklaagde stond volgens haar bàven en 

b. Ook en verklaren in verhoor dat beklaágde -

na de eerd~re politionele t~ssenko~sten - achter de schermen· de touwtjes In 

hànden bleef houd~n . Volg~ns moest met 

overleggen of ze al dan niet terug mocht komen werken. Volgens 

bepaalde en niet In welke. cafés 

ze diende te werken. 

L 
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telefoonnummer van duikt ook op in het gsm-toestel var 

.. wat haar verklaring ongeloofwaardig maakt dat ze beklaagde 
niet kent, hoewel ze er ·uitgebreide telefonische contacten mee 

onderhoudt. In . het toestel van staat ook he~ nummer van 
beklaagde onder " •. U ft analyse . blijkt da~ er. bijna dagelijks contacten zijn 
tussen haar toestel en de toestellen van 

Ook in het toestel van 

en 
komt het 

telefoonnum~er ~an beklaagde voor en blijkt dat er telefonische conta<;ten waren 
tussen hen belde. 

Beklaagde bezit ook allerlei documenten van de verschillende cafés. Zo treft de 

politie hem op 17· ap~l 2013 aan In café in het bezit van een groene omslag 
met daarin de papiertjes van de diensters van de cafés en met. 
gewonnen blngobedragen. Het verweer van beklaagde ~at hij deze documenten 
diende te bewaren voor Is compleet ongeloofwaardig, te m~r daar 

. . 

verschillende diensters aangeven d~t het is die de bingomachines 
komt leeghalen. Bij huiszoeking ·bij beklaagde worden op zijn appartement 

verschillende documenten aangetroffen m.b.~. en alsook 
documenten m.b.t . en Ook hieruit 
blij~ dat hij ook in 2013 achter de schermen aan de touwtjes trok. 

Op · 19 oktober. 2013 ~ordt . café verzegeld in opdracht van de 
dienstdoende maglstràat. Nadien treft de politie, In het café, naast beklaagde 

ook 

ruimen: Ze stelt dat 
heropenen na de Inval van de politie. 

aan: ze.is achter de toog bezig met op te 
haar had opgedragen om de zaak te 

150. Beklaagde Is slechts op papier werknemer van . Naar eigen ~eggeri kuist hij 
het café, doch deze verklaring Is compleet ongeloofwaardig. Alle diensters zijn hierover 

unisono in hun verhoor: kuist de cafés niet en sorteert ook geen 
leeggoed. Hiervoor Is een andère persoon verantwoordelijk,· die nota bene Illegaal 

wordt tewerkgesteld. Uit al · deze elementen samen bliJkt dat beklaagde de man Is . . .. 
achter de verschillende cafés'en niet zijn stroman, 
heeft nooit voor gewerkt als klusjesman en de bezoeken. van aan 

In de gevangenis waren nodig om de nodige. besprekingen te voeren 
voo~ het runnen van de verschillende cafés. Oe argumenten In conclusies doen niets af 

aan hoger vermelde be~ordellng. 
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C. M.b.t. de tenlasteleging A: mensenhandel 

. .. 
151. Het misdrijf van m'ensenhandel heeft de volgende con~itutieve bestanddelen: 

een materieel bestandde_el: nl. de .werving, het vervoer, de overbrenging, de 

huisvesting, de opvang Van een ~rsoon, de wisseling of de overdracht van co!"trole 

over hem; 

een moreel bestanddeel: m~t het oog op een vorm van uitbuiting die wordt 

opgesomd In art. 433quinquies van het Strafwetboek, In casu het aan het werk zetten 

of laten aan het ~erk zetten In qmstandlghe~en die strijdig zijn met de menselijke 

waardigheid. Wanneer een vreemdeling op slulkse manier e!l zo veel mógelijk dient 

te werken om In zijn eigen leven te voorzien en gevaar loopt te allen tijde te worden 

aangehouden en uit het land te worden gezet, is het misdrijf van mensenhandel 

voorhanden. De wetgever heeft tijdens ~de parlementaire voorbereiding een -reeks 

van ele~enten opgesomd die In aanmerking kunnen worden genomen om te stellen · 
. -
dat arbeidsomstandigheden In s~rijd zijn mef-de· menselijke -waardigheld (Gedr. St. 

Kamer 200~05, nr. 1560/1,.19): 

1. een loon dat kennelijk niet in verhouding ·staat tot het Zf!er groot. aantal 

arbeidsuren; 

2. het ontbreken· van een rustdag; 

·3. het ve~rekken van n_iet-betaalde diensten; 

4. de tewerkstelling van één of meer werknemers In ~mstandigheden die k~nnelljk 

niet overeenstemmen met de normen van de wetgeving betreffende het welzijn 

van de werknemers. 

152. Het tewerkstellen van werknemers op een wijze dat ze economisch uitgebult worden, is 

een tewerkstel_llng die strijdig Is met de menselijke waardigheid zoals bedoetd in artikel 

433qulnqules § 1, 3•. Het tewerkstellen van bulterylandse werknemers zonder arbeid- of 

verblljfsv~rgunnlng tegen een variabele, mlnlma.le vergoeding zonder enige sociale 

bescherming houdt een gedwongen onderwerping aan willekeur ir'l en stemt overeen 

met mensenhandel. 

153. BIJ ontstentenis van een wettelijke definitie of van uitleg in- de voorbereidende 

werkzaamheden, dient de term "werving'' In zijn normale betekenis te worden 

~egrepen. Die. houdt niet In dat de aangeworven persoon daartoe moet wo_rden 

aangezocht. De werving van een persoon met als doel het verrichten van werk of het 

verlenen van diensten in · omstandigheden die In strijd zijn -met de m~nselljke 
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nationaliteiten - gecombineerd met hun sociale situatle waarin ze dienen In te staan 
voor de kost en inwoon van kinderen en/of hul.sgenoten, alsook gelet op het feit dat 

vele onder h~n In de lncrlmlnatleperlodè niet konden werken als werkn~mer gelet op 

hun land van oorsprong, ze eigenlijk geen andere keuze hadden dan vo9r· een schamel 

loon (5€ per uur} lange dagen (10 uur per dag of. 8 uur per nacht, 6 _dagen per wèek) te 

werken voo~ beklaagde. De verschillende werknemers hadden op het moment dat i.e 
voor beklaagde werkten, .geen andere keuze dan voor hem te wé~en. Verschillende 

slachtoffers boden zich, na eerdere tewerkstelling, terug aan bij beklaagde of werkten 

gedurende een zeer lange tijd voor beklaagde, waaruit blijkt dat werken voor b~laagde 

onder zijn voorwaarden voor hen de enige mogelijke keuze was; gelet op de 

omstandigheden waarin ze zich bevonden. 

158. Verschillende werknemërs waren aan het werk in het zwart zodat ze ook niet sociaal · 

verzekerd waren, of aán het werk als schljnzelfstandige, waardoor ze van een niet

. geko~en lage sociale ·bescherming genoten. Beklaagde had hler~lj maar· één .doel: een 

grote omzet draalen en zichzelf verrijken op de kap van zijn werk.nemers, de . . .. . 

omstandigheden waarin dit gebeurde, konden hem duidelijk niets schelen. In die 
' 

omstandigheden heeft beklaagde zJch schuldig gemaakt aan het misdrijf van 

mensenhandeL De felten werden gepleegd zowel voor als na de inwerkingtreding van 

de wet van 29 aprll2013 (BS 23 juli 2013) en voor en na de.inwerklngtredlng van de w_et 

van 26 november 2011 (Bs 23 januari 2012). De schuld van beklaagde aan dé feiten van 

de tenlastelegging A staat vast. 

4.2.3.3. Straftoemeting 

159. De·straf moet w9rden ~bf.:paald gelet op de aard en. de objeqieve ernst van de bewezen 
. v.erklaarde feiten, de begeleidende omstandigheden en de persoonlijkheld van. 

bel(laagde zoals die blijkt uit zijn strafrechtelijk vèrleden, gezinsteestand en 
arbeidssituatie, voor zover het hof gekend. Nl~ttemln dient' de straftoemeting niet enkel 

de vergeldingsbehoefte te dienen, doch moet deze· ook oog hebben voor de speciale 

preventie. De sanctionering moet dan ook van aard zijn de beklaagde ervan te 

weerhouden zich In de toeko.mst ,nog aan dergelijke feiten schuldig te ma~en. 

160. De felten zijn ernstig. 

lll~gale verhuring van onbewoonbare panden en krotwoningen betekent een ernstige 

inbreuk op de velligheld van de bewoners en op hun leve~skwalitelt. Dergelijk 

handelen .maakt een inbreuk op een fundamenteel grondrecht, nl. het recht op een . 
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menswa~rdlg leven, zoals gewaarborgd door artikel 23 van de grondwe·t. Beklaagde 

dient zijn taak als verhuurder ernstig te ne~en: de verhuurde ~onlngen dienen te· 

voldoen aan de-vereisten van de Vlaamse wooncode en mogen niet ter beschikking 

gesteld worden In omstandigheden in strijd met de me':lselljke waardigheid . 

. Beklaagde negeert ook systematisch de bepalingen van het sociaal strafrecht e·n lapt . 

hierbij alle sodaairechtelijke verplichtingen aan zijn laars. De maatschappelijk kost . . 
van befdaagde zijn handelen is groot. Voor _de periode tussen 14 januari 2011 tot' en 

met 16 mei. 2013 werd een bedrag van € 937.703,71 niet aangegeven bij de RSZ. Op 

dit bedrag zijn t: 521.044,44 aan sociale bijdragen verschuldigd en 104.0Ó6,34 euro 

bijdragen jaarlijkse vakantie. Beklaagde zijn gedrag kostte de maatschappij rri.à.w.' 

625.050,79 eu~o. Bovendien deed _hlj café-~lgenaars die wel de moeite d~en om d~ 
wet lia te leven oneerlijke concurrentJe aan. 

Beklaagde maakt bovendien misbruik van ·de ·economische en administratieve 

toestand van werknemers om ze, In strijd met de menselijke waardlghèid, te werk te 

stellen. Ze werden ook-niet aan het ~n België geldende minimum loon tewerkgesteld 

en zonder of mét een beperkte sociale bescherming. 

161.Beklaagde heeft een ongunstig stn3fverleden. Naast 4 .veroordelingen voor 

verkeerslnbreuken, liep hij' 12 correétio~et~ veroordelingen op. Beklaagde kan na het 

arrest van het hof van beroep te Antwerpen van-19 september 2007 niet meer van 

gewoon uitstel genieten. Beklaagde werd biJ vonnis van de correctionele rechtbank te 

Antwerpen van 12 ju_ni 2012 veroordeeld voor Inbreuken op het sociaal strafrecht 

(tewerkstel!ing bultentan~se werknemers ...: niet melden DIMONA ·- geen aangifte RSZ) 

veroordeeld tot een bijkomende bestraffi.ng van 14 x 6.000 euro. Eenheld van opzet 

werd aangenomen met een vonnis van de corre~tlonele rechtbank te Antwerpen van 8 

.maart 2011}. Dit laatste vonnis neemt dan weer eenheid van opzet aan met een arrest 

van het hof te Antwerpen dd. 12 maa_rt 2009. 

162.Het openbaar mlnisfert'e vordert om de staat·van bijzondere herhaling vast te stellen. 

·Artikel 108 van het sociaal strafwetboek bepaalt dat bij herhaling binnen het jaar dat· 

volgt op een veroordeling voor een inbreuk op ·de bepalingen van Boek 2, de straf op . . . . 
het dubbele Van het maximum kan worden gebracht. Ingevolge de eerder geelteerde 

veroordelingen van 8 maart 2011 e~ 12 juni 2012 bevin~t beklaagde zich In staat van 

· bijzondere ·herhaling. Samen met de eerste rechter kan· het hof e~kel besluit~n dat 

beklaagde bijzonder hardleers en dat het opleggen van alleen een geldboete ni_et kan 

volstaan om hem de ernst van zijn handeten te doen Inzien en reci~ive te voorkomen . 
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163. Gelet op d~ aard en ef"Öst-van-de feiten en de doelstellingen van de straftoe meting, 

alsook gelet __ op/ aê- toegebrachte schade aan de maatsc~applj, komt een 

hoofd_geva'flg~isstraf van 30 MAANDEN en een geldboete van· 20 maal 1000 euro het 

___----h·ó( gepast voor. B~klaagde dient ook ontzet te worden vart de. rechten bedoeld In 

___ .---------- artikel 31, lid 1 van het strafwetboek voor een periode van 5 jaar. Bij het bepalen van 

---~· 

~-------------- de geldboete heeft het hof. rekening gehouden met.de reeds door beklaagde b~taalde 
---- verkrottlngs- en leegstandsheffingen maar ook met de door beklaagde gerealiseerde . __ ..,..,-

winsten. Zo de redelijke term!Jn niet was overschreden, zou het hof een gevangenisstraf--------

van 4 jaar, een geldboete van 20· maal 1.500 euro en een ontzetting voor eert_.perlode 
van 10 jaar opgelegd hebben·. __.- _ _--------------

164.Gelet op de vrljsprab'k voor de tenlasteleggingen B.l __ en-·s]r~ordt niet ingegaan op de 

vordering tot verbeurdverklaring van dé onr:oerénd; goederen. 

16S. In hoofde van de bekla~gde--w~-;d;-::or het openbaar ministerie schrifte!ijk de 

bijzondere verb~urdv~rkÎ~rlng gevorderd van een bedrag van 625.050,79 euro, 

waarmee..vofaá~~ werd aan artlkel42. en 43bis van het Strafwetboek. 

-------t66.A;:--:~ verbeurdverklaring op grond van ·artikel 42, 3• Strafwetboek Is geen 

-------------------- . eigendomsvereiste gekoppeld. Weliswaa·r veronderstelt de verbeurdverklaring van de 

___ __.- hier bedoelde zaken In de regel dat zfj in het ve~mogen van de veroordeelde kunnen 

----~-: 

_....--·-· 

------------------

worden aangetroffen~ maar - anders dan in artikel ~2, r Strafwetboek - wordt niet ~---
vereist dat zij eigendom zijn van de veroordeelde. Zulke vermogensvoordelen mQ_ete·n _____ __-- .-

- -
niet eens zijn toegetreden tot zijn vermogen. Een mededader kan veroor:deelif~orden 
tót de verbeurdverklaring van vèrmogensvoordelen die door èeo.-ander; med~élader of 

.medeplichtige werden opgestreken. Oe vermogensvoo_~.de1ên-·die voortsprulten uit het 

door een rechtspersoon gepleegd~ mlsd.rJJf---'ên - -die In het vermogen van die 

rechtspersoon terechtgekomen zljnf.J<tJ!frfén-worden verbeurdverklaard ten laste van de 

natuurliJke persoon die str~recfiteltjk verantwoordelijk is voor· die rechtspersoon. BIJ de 

begroting van de __ verrllog;nsVoordelen dient het hof geen aftrek te doen van de kosten 

die ver~ondên--;îjn aan het plegen van het misdrijf, noch van de aankoopprijs van de 

__ ~go-ëO-é;en de h~t misdrijf mogelij k hebben gemaakt, ong~acht of die goederen al dan 

---------· niet wettelijk zijn v~rkregen of in bezit zijn van de beklaagde. . 

167. D.e berekening van het te verbeuren bedrag Is gebaseerd op· object!eve berekeningen 

van de sociaal inspecteur en het vermogensvoordeel Is het gevolg van de feiten van de--------··

tenlasteleggingen A e·n C t.e.m. H. De berekening van het . wederr~_çhtetljk 
vermogensvoordeel komt het hof correct voor en de verbeurdverkl~ilng -ér;an dient 

Integraal te worden uitgesproken. Dit is een bijkomend sfgna~l ·na'à-tbeklaagde om hem 
---------
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bewust te maken dat dergelijke misdrijven niet lonend zijn. Oe In. - besla~enomen 

bedragen ov~rgemaï:~kt op de rekening van het C.O.I.V., dienen te worden toegerekend 

op net bijzonder verbeurdverklaard bedrag. 

168. Oe ·bljkomende·straf van het gevorderde exploitatieverbod kan niet worden opgelegd, 

daar de zwaarste straf deze is gesteld op de inbreuk van de tenlastelegging A . . · . . 

169. De bijdrage voord~ financiering van het Fonds tot hulp aan slachtoffers van opzettelijke 

gewelddaden en aan de occas~~n.eh~ redders moet worden . opgelegd bij ledere 

veroordeling tot een criminele of correctionele hoofdstraf. De huidige veroordeling 

door hét hof komt In de plaats van deze door de eerste rechter. -Beklaagde dient thans 

verplicht te worden tot betaling· van een bijdrage va11. 200 euro. 

170. De bijdrage voor de financiering van · het Begrotingsfonds voor de juridische 

. tweedelijnsbijstand moet worden opgelegd bij iedere veroo~deling v~n een beklaagde 

door een strafgerecht. De huidige veroordeling door het h~f komt In de plaats van deze 

door de eerste rechter. Beklaagde! die niet van de juridische tweedelijnsbijstand geniet, 

dh!nt thans verplicht te word~n tot betaling van een bijdrage van 20,00 euro. 

171. De forfaft~ire vergoeding in de beheerskosten van de rechtsbedeling veroorzaakt door 

het misdrijf waaraan beklaagde schuldig is bevonden kan sinds de opheffing van a~ikel . . 
91 KB 28 december 1950 niet meer wor:den opgelegd. 

S. Beoordellns van de herstetvorderf~g 

. i72.Ais bijzondere vorm van teruggave dient. het herstel verplicht te worden uitgesproken 

wanneer de rechter de beklaagde schuldig acht aan het verhuren, te huur st~llen of ter 

beschlk~ing stellen van een gebrekkige woning of kamer. Dat het misdrijf thans · niet 

meer voortduurt en het pand niet meer verhuurd wordt of zelfs geen eigendom meer ~s 

van beklaagde, is irrelevant m.b.t. de ingediende herstelvordering en neemt niet weg 

· dat het pand In zijn geheel op elk moment In de toekomst terug verhuurd kan worden 

en terug op de huurmarkt kan vérschijnen.- Oe finaliteit van de herstelmaatregel is 

.trouwens het verbeteren-van de wonl~gkwallteit, t.a.v. alle woningen, ook deze die_ niet 

meer verhuurd worden. 

173. Oe rechter kan, op grond van artikel 159 van de Grondwet, de gevorderde 

herstelmaatregel op zijn externe en _Interne wettigheld toetsen, aismede onderzoeken 

of de vordering strookt met de wet dan wel · op machtsoverschriJding of 

machtsafw~ndlng berust. Oe rechter beschikt echter niet over een 
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opportuniteitsoórdèel. H!J.-~s-·vé~plicht de gevor.derde herstelmaatregel In te willigen 

indien deze met d.e-wêt~trookt. 
---- _ ....... · 

174~_D.e--:Wo~~insp~cteur wijst er terecht op dat er. m.b.t. het pançf get~en · te 
-------- geen vergunning is toegekend om het pand om te vormen 

__ .-------
-----/ _tot een kamerwonlng, zoals blijkt uit de vàststellingen van de woonlnspecteur. Uit de 

________ _.. vaststellingen van de wooninspecteur blijkt dat . het pand ~ot 1996 slechts werd 

----

bewoond door twee families en vanaf 1996 door vijf families, waaruit de opsplitsing in --~---- · 

vijf woonheden zonder sted~nbouwkundlge vergÛnnlng na 1996. blljlçt.-----Oê___. · 

wooninspecteur vordert bijgevolg terecht de enige · legale vorm vart:her'StéÎ, nl. de 

herbestemming of de .sloop. Dit' g~ldt ook als de stedenbouwkundige inbreuk en het 

vorderlngsrecht van de herstelvorderende overhei~.--Vêf)iia;d Is. Dit geldt even~ens 
wanneer het-gebouw niet meer verhuurd w_9.r.dt:L>i~ordering van de wooninspecteur is - . . 
wettig, niet-kennelijk onredelijk e_n.-dlent te worden toegestaan. Beklaagde is immers 

perfeçt In de mogelijkhe~çl.tegên-gerlnge kosten om de krotwoning terug ort:~ te vormen 

naar de vergun~ . .t-oést;nd.De Ingediende hers~elvordering m.b.t. het pand gelegen aan 

· de Is oo~ niet kennelijk onredelijk en strookt met de wet. -

____ --~t7S~H::·· gevorderde herstel dient te worden toegestaan.· De herstelvorderingen zijn nog 

________ /_... steeds actueel: Beldaagde bewijst het herstel, nl. het terugbrengen van de woning tot 0 

-------- strafpunten of de herbestemming niet. HIJ stelt dat de panden gerenoveerd worden, 

wat evident geen herstel is-In de zin van de Vlaamse Wooncode_. Behoudens bewijs van --------

het tegendeel geldtalleen het proces-verbaal van uitvoering als bewijs van het_bersfét 

. en van de datum van het herstel. Het komt aan beklaagde toe om te ~ewifzên-dat alle 

gebreke.n zijn weggewerkt en de wooninspecteur uit te nodlgen-V"óÓ; een hercontrole, 

zoals bijvoorbeeld ook is gebeurd voor het p~uid "te-

na renovatie door de . nieuwe elge'l!Jar;--w;~rna een herstelvordering zonder 

voorwerp. kan worden verklaard. ----------·· 

176. Gelet op het tijdsverto·óp-st~:-:: feit~n kan een termijn van 10 maa~den vanaf het in 

·kracht vap .. geviÎj;de treden van dit arrest volstaan voor het uihroeren van het herstel. 

!).e-o1fv~rbaarverklanng bij voorraad wordt niet bevolen. Er wordt ee!l dwangsom 

__ .-----------:opgelegd van 150 euro per dag vert.raglog bij niet-uitVoering binnen de gestelde termijn. 
__ .... ---·· --

------------------
De dwangsom zal beklaagde aansparen om zelf spontaan over te gaan tot herstel. . 

---

177. Beklaagde Is nl~t gerechtigd op een RPV lastens de eiser tot herstel, die bovendien ------~-

volledig In het gelijk wordt gesteld. -------
------------------
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6. WetteliJke bepallncen 

Het hof houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen, de artikelen: 

- 11, 12, 14, 24, 31 tot 37 en 41 van de wet van 15 juni 1935, 

- 162:, 185, 190, 190ter, 194, 195, 199, 200, 201, 202, 203, 203bis, 204, 210, 211, 211bis van 

tiet Wetb~k van Strafvorderint _ 

- 1, 2, 3, 7, 25, 31 lid 1.., 33, 38, 41;>, 42, 43, 43bls, 65, ~-6, 79, 80, 100, 433 qulnquies, 433 

septies, 433 no~les van het Strafwetboek, 

- 4 §1, lid 1 en 5, 12/1, §1 en 12 §1 van de wet van 30 aprll1999, 
. . 

- 4 tot en met s·van het K.B. van 5 november 2002, 

.- 38 van de wet van 26 juli 1996, 

-4 §1, 2•, §2 en §5, lid 1 van het-K.B. nr. 5 van 23 oktober 1978, . . . 
- 3 §3, 14, 15, 16 en-17 van het K.B. v~n 8 augustus 1980, 

- 21 van dé wet van 27 juni 1969, 

- 33 §2, lid 1 van het K .~. van 28 november ~969, 

- 5, 20§1 all van het decreet d.d •. lS jull1997 houdende de Vlaamse Wponcode, 
. . 

- 101,_108, 175 §1 en §2, 1~1, 187 §1, lid 1, 187 §2, lid 1, r, 223 §1, 1• van het Sodaal 

Strafwetboek, 

- 1 van de wet van 5 maart 1952, · 

- 36 van de wet van 7 februarl 2003, 

- 28 en 29 ~an de we~ van 1 a~gustus 19~5, 

- 58 van het K.B. van 18 december 1986, 

.:. 6 va !'I het K.B. van 26 ap~ll 2017, 

- 4 §3, 5 en 10 van de wet van 19 maart 2917, 

6. Beslissine 

Het hof, 

· Beslist op_grond van de hoger vermelde redenen, binnen de perken van de hoger beroepen 

en de gri~v~n, op tegenspraak. 

Verklaart het hoger beroep van beklaagde ontvankelijk, behoudens bij gebrek aan belang 

tegen de beschf~klngen aangaande de vrijspraak Inzake tènlasteleggîngen A en Bill . 

- ·Verklaart het hoger beroep van het openbaar ministerie ontvankelijk, enkel voor zover dit de 

beschikkingen op strafrechtelijk gebied betreft. Verklaart het, bij gebrek aan hoedanigheid, 

niet ontvankelijk voor het overige . 

L 
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______ ..... -------

--~--------------· 
-----.. loo#l11""""f'it"-------------~.....------------

.----------·-·-------
----· 

Verklaart het inclçlenteé(-b~~:~; van de wooninspecteur 

neergelegd op-2~~ptember 2019 ontvankelijk. · 

--------------

aangetekend in conclusie 

.. ~-------- Opnieuw recht doende met eenparigheid .van stemmen binnen de begrensde omvans van 
_/_ .. ----- . de hoger beroepen zoals bepaald onder randnummer 4.2.1. van dit arrest. 

. I 

---· 
OP STRAFGEBIED · ________ ... ---

----
Verbetert de materiële vergissln:g In de tenlastelegging A in die zin dat ~-eze-ténÏ;;;:~-~gging 

·.dient aangewld te worden met: gebo_!:~.O -·te 
---' 1 op Roemeense. . · .-------

Beklaillde 

________________ .. --···--

-------------
Spreekt de bekla~gde-vrlj voor het feit van de tenlasteleggingen 8.1 en 8.11. 

.t ___ _.---

-----
_ .. Ve;Têf;~~ beklaagde .schuldig aan de felten v~n de tenlasteleggingen A, C, D, Ë, F, G, H, en I . 

~- . . ------------
...... ------·-· Stelt de .staat van bilzondere herhalln1 vast. 

Veroordeelt de beklaagde vóor de feiten van de tenlastelegslngen A, ·c, .0, E, F, G, H, _ _en-t _ .. ---.-·· .. .--
samen tot een hoofdgevangenisstraf van 30 maanden en een geldboete van 20 .J.-1-;0ÓO euro, 

gebracht op 20.000 euro, verhoogd met 50 opdeciemen (feiten voor_en·ná_l -januari 2012) 

tot 120.000 euro, met een vervangende gevangenisstraf val! .. 3-ma'ánden. 
. ----------

Ontzet beklaagde; conform art. 433novl~_,varfhet strafwetbo~k, van de rechten bepa~ld In 

art. 31, lid 1 van het strafw~tb~_k-em-g-;áurende een termij~ van VUF JAAR · 
___ .---------

\ ----
1. ope~_~.a r:e-ámbten, bedieningen ~f betrekkingen te vervullen; 
2. __ ..-vérkozen te worden; 

-- -g··-- enig ereteken te dragen of enige adellijke titel te voeren; . 
____ .. ------------.. 4: gèzwo~ene.of deskundige te' zijn, als instrumentair of a~esterend getuige bij akten op 

__ ...- ..-- te treäen; In rechte te getu!sen, anders da~ om enkelinlichtingen te geven; 

S. ger~pen te worden tÓt. het ambt van voogd, toeziend voogd of curator, behalve _ .. ..---_... .. -
over: hun eigen kinderen, of om het ambt van gerechtelijk. r.aadsman, ger~_chtetljk 
bewindvoerder over de goederen van een vermoedelijk afwezlge---n(-~oorloplg 
bewindvo~rder uit te oefenen; _.---------.... ---~ 

_ .. 
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6. een wapen of munitie te vervaardigen, te wijzigen, te herstellen, over te dragen, 

voorhanden .te hebben,· te dragen, te vervoeren, In, uit, of d09r te voeren, of te 

dienen In de Krijgsmacht. 

. Verklaart beklaagde verbeurd van 625.050,79 euro, hierin begrepen de bedragen van 95 

euro, 1.634,84 euro en 6.074,61 euro gestort op· rekening van het 

Verplicht beklaagde tot h~t betalen van een bijdrage voor d~'flnanclering van het F~ds tot 

hulp aan slachtoffers van opzettelijké geweldda~en en -aan de occasionele redders van 25 
euro, vermeerderd met 70 opdeciemen en ·aldus gebracht op 200:euro. · 

Veroordeelt beklaagde krachtens artikel 4 §3 van de we~ van 19 maart 2017 t~t oprichting · 

van een Begrotingsfonds -v~;>or de juridische tweedelijnsbljstand, tot het betalen vari een 

bijdrage aan het Fonds ván 20,00 euro. 

Bevestigt de beslissing van de eerste rechter m .. b.t . de kpsten In e~rste aanleg; ~egroot op 
. . 

26,33 eur:o. Veroord~t beklaagde tot de -kosten van· de strafvordering In hoger be(oep, 

begroot op .119,53 euro, al deze kosten ondeelbaar veroorzaakt zijnde· door de thans 

bewezen verklaarde feiten. 

OP BURGERLUK GEBIED 

Beveelt beklaagde om ~en ande~ bestemming t~ geven aan het pand 

gelegen te overeenkomstig de bepalingen van de 

Vlaamse Codex Ruimt~l ijke Ordening van 15 mei 2009 of om de woning of het goed te 

.slopen, tenzij de sloop ervan verboden. is op grond-van wettelijke, decretale of reglementaire 
bepalingen. · 

. . 
Zegt voor recht dat dit herstel dient te worden gerealiseerd binnen een termijn van 10 

maanden n~ het in kracht van gewijsde treden van ~it arrest. 

Zegt voor recht dat de beklaagde n~ uitvoering van de werken de wooninspecteur en het 

college van burgemeester en ·schepenen dient te verwittigen. 

Zegt voor recht dat Indien de plaats niet wordt ·hersteld binnen de termijn van 10 maanden 

de wooninspecteur en het ·couege van burgemeester en schepenen van 

gemachtigd om van ambtswege in de uitvoering e~an te kunnen voorzien. 
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dag vertraging vanaf de eerste dag volgend op het verstr ijken van de hoger vermelde 

hersteltermijn en in zoverre huidig arrest vooraf werd betekend. · 

Zegt voor recht dat de voorgemelde termijn enkel aan de hoofveroordeling wordt gekoppeld 

en geen respijttermijn is in de zin v~n artikel1385bis Ger.W. 

. Machtigt de wooninspècteur en het college van burgemeester en schepenen om de ko~en 

van artlkel17bis, § 2 Vlaamse-Wooncode te verhalen ~p be~laagde. Zegt voor r~cht dat hij 

deze kosten dient te vergoeden op vertoon van een staat, opgesteld door de overheid of 

· begroot en uitvoerbaar verklaard door- de beslagrechter in de burgerlijke rechtbank. 

De rechtspleging verliep uitsluitend In het Nederlands . 

L • . .J 
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. ---·· ..... -~- ___ ........ ____________ ....__ _______ _ 

Dit -an:-est Is geweten door het HOF VAN BEROEP, kamer C6 soclaa.l te ANTWERPEN, 
samengesteld uit 

Raadsheer d.d. Voorzitter, 

Raadsheer, 

Raa.dsheer in het Arbeidshof, 

die aan de b~raadslaglng hebben deelg~nomen 

er:t in openbare terechtzitting van TWAALF "'!AART lWEEDUIZEND EN TWINTIG 

uitgesproken door RaadS;heer d.d. Voorzitter 

In àanwezlgheld van het lid van het openbaar ministerie zqals .vermeld op het 

proces-verbaal. van de terechtzitting . · 

met bijstand van griffier 

De Heer Raadsheer, bevindt · ziCh in de onmogelijkhel~ om dit arrest te 

ondertekenen (artikel 1.9Sbls van het Wetboek van Stra~orderlng en artikel 785, eer~te lid 

van he~ Ge~echtelijk Wetboek). 

Mevrouw Raadsheer In het Arbeidshof, bévindt zich in de onmogelijkheid om · 

dit arrest te ondertekenen (artikel195bls van het Wetboek va.n Strafvordering en artikel 785, 

eerste lid van het Gerechtelij_k Wetboek). 
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