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Not.nr. GE.69.98.000015/16 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE 

tegen 

1. nr. AîSY 

met zetel te 
ingeschreven met KBO-nummer 
met als lasthebber ad hoc mr. 

- oorspronkelijk eerste beklaagde -

2. nr. }l~SS 

met zetel te 
ingeschreven met KBO-nummer 
met als lasthebber ad hoc mr. 

- oorspronkelijk tweede beklaagde -

3. nr. ÁÎS6 
van Poolse nationaliteit. 
geboren te )p 
bestuurder van venootscnappen, 
wonende te 
thans 

- oorspronkelijk derde beklaagde -

4. nr. )jS j 
van Poolse nationaliteit, 
geboren te )p 
bestuurder van venootschappen, 
wonende te 

- oorspronkelijk vierde beklaagc:le -

advocaat te 

advocaat te 
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met zetel te 
ingeschreven met KSO-nummer 
met als lasthebber ad hoc mr. 

- oorspronkelijk zevende beklaagde -

6. nr . .A'&S<.] 
geboren te o~ 
bestuurder van venootschaooen • . 
wonende te 

- oorspronkelijk achtste beklaagde -

3dvocaat te 

De eerste. als werkgever en rechtspersoon strafrechtelijk verantwoordelijk krachtens de 
artikelen 5 en 41bis van het Strafwetboek, 

De derde. als aangestelde of lasthebber van de eerste gedaagde, met name als bestuurder 
en commercieel directeur van de eerste gedaagde 

De vierde, als aangestelde of lasthebber van de eerste gedaagde, met name als bestuurder 
van en personeelsdirecteur van de eerste beklaagde 

Verdacht van: 

Als dader of mededader in de zin van artikel 66 Strafwetboek, hetzij door de misdaad of het 
wanbedrijf te hebben uitgevoerd of aan de uitvoering rechtstreeks te hebben meegewerkt~ 
hetzij door enige daad tot de uitvoering zodanige hulp te hebben verleend dat de misdaad of 
het wanbedrijf zonder haar bijstand niet had kunnen worden gepleegd. 

en bij samenhang te 

1. als werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber, met inbreuk op artikel 177, l st
e lid, 

1° van het Sociaal Strafwetboek in strijd met de artikelen 31, §1 en 32 van de wet van 
24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking 
stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, in de periode van 24 maart 
2009 tot 21 maart 2014 herhaaldelijk een werknemer die hij heeft aangenomen ter 
beschikking te hebben gesteld van een derde die hem gebruikte en op hem een 
willekeurig deel van het gezag uitoefende, dat de werkgever toebehoort, buiten de 
bepalingen tot de uitzendarbeid, met name door de volgende 11 werknemers aan de 
vijfde gedaagde, de zevende gedaagde en de onderneming ter 
beschikking te stellen: 
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2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 

strafbaar met een sanctie van niveau 3, zijnde een geldboete van 100 tot 1.000 euro (artikel 101 
Sociaal Strafwetboek). De geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken 
werknemers (artikelen 177, derde lid en 103 Sociaal Strafwetboek). 

A. als persoon, zijn lasthebbers of aangestelden, met inbreuk op artikel 24, 14° van het 
Vlaamse decreet van 10 december 2010 betreffende de private arbeidsbemiddeling in 
strijd met artikel 9 van het voornoemde decreet in de periode van 1 januari 2011 tot 21 
maart 2014 een uitzendbureau te hebben geëxploiteerd zonder in het bezit te zijn van 
een voorafgaande regelmatige erkenning of zonder (nog) te voldoen aan de 
erkenningsvoorwaarden. 

misdrijf strafbaar gesteld met een gevangenisstraf van 8 dagen tot een jaar en/of met een 
geldboete van 125 euro tot 1.250 euro 

De tweede. als werkgever en rechtspersoon strafrechtelijk verantwoordelijk krachtens de 
artikelen 5 en 41bis van het Strafwetboek, 

De derde. als aangestelde of lasthebber van de tweede gedaagde, met name als bestuurder 
en commercieel directeur van de tweede gedaagde 

De vierde. als aangestelde of lasthebber van de tweede gedaagde, met name als bestuurder 
van en personeelsdirecteur van de tweede beklaagde 

Verdacht van: 

Als dader of mededader in de zin van artikel 66 Strafwetboek, hetzij door de misdaad of het 
wanbedrijf te hebben uitgevoerd of aan de uitvoering rechtstreeks te hebben meegewerkt, 
hetzij door enige daad tot de uitvoering zodanige hulp te hebben verleend dat de misdaad of 
het wanbedrijf zonder haar bijstand niet had kunnen worden gepleegd. 
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Te 

B. als werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber, met inbreuk op artikel 177, l
st

e lid, 1° 
van het Sociaal Strafwetboek in strijd met de art ikelen 31, §1 en 32 van de wet van 24 
juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen 
van werknemers ten behoeve van gebruikers, in de periode van 1 maart 2013 tot 21 
maart 2013 herhaaldelijk een werknemer die hij heeft aangenomen ter beschikking te 
hebben gesteld van een derde die hem gebruikte en op hem een willekeurig deel van 
het gezag uitoefende, dat de werkgever toebehoort, buiten de bepalingen tot de 
uitzendarbeid, met name door de volgende werknemer aan de zevende beklaagde ter 
beschikking te stellen: 

strafbaar met een sanctie van niveau 3, zijnde een geldboete van 100 tot 1.000 euro (artikel 101 
Sociaal Strafwetboek). De geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken 
werknemers (artikelen 177, derde lid en 103 Sociaal Strafwetboek). 

C. als persoon, zijn lasthebbers of aangestelden, met inbreuk op artikel 24, 14° van het 
Vlaamse decreet van 10 december 2010 betreffende de private arbeidsbemiddeling in 
strijd met artikel 9 van het voornoemde decreet, in de periode van 1 maart 2013 tot 21 
maart 2013 een uitzendbureau te hebben geëxploiteerd zonder In het bezit te zijn van 
een voorafgaande regelmatige erkenning of zonder (nog) te voldoen aan de 
erkenningsvoorwaarden. 

misdrijf strafbaar gesteld met een gevangenisstraf van 8 dagen tot een jaar en/of met een 
geldboete van 125 euro tot 1.250 euro 

E., F. en G. (thans niet inzake in hoger beroep) 

De zevende. als werkgever en rechtspersoon strafrechtelijk verantwoordelijk krachtens de 
artikelen 5 en 41bis van het Strafwetboek 

De achtste, als aangestelde of lasthebber van de zesde gedaagde, met name als bestuurster 
van de zevende gedaagde, en als vast vertegenwoordiger van 
(ondernemingsnummer vennootschap die eveneens het mandaat van 
bestuurder bekleedt bij de zevende gedaagde, 
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Verdacht van: 

Als dader of mededader in de zin van artikel 66 Strafwetboek, het zij door de misdaad of het 
wanbedrijf te hebben uitgevoerd of aan de uitvoering rechtstreeks te hebben meegewerkt,· 
hetzij door enige daad tot de uitvoering zodanige hulp te hebben verleend dat de misdaad of 
het wanbedrijf zonder haar bijstand niet had kunnen worden gepleegd. 

Te 

H. Met inbreuk op artikel 181 van het Sociaal Strafwetboek, in strijd met artikelen 4 tot 8 
van het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke 
aangifte van tewerkstelling, met toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot 
modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de 
wettelijke pensioenstelsels, op 21 maart 2013 de gegevens vereist krachtens het 
voormelde koninklijk besluit van 5 november 2002, niet elektronisch meegedeeld 
hebben aan de instelling belast met de inning van de sociale zekerheidsbijdragen in de 
voorgeschreven vorm en op de voorgeschreven wijze, uiterlijk op het tijdstip waarop de 
werknemers zijn prestaties aanvat, met betrekking tot drie werknemers, nl. 

1. 
2. 
3. 

strafbaar met een sanctie van niveau 4, zijnde een gevangenisstraf van zes maanden tot drie 
jaar en/of een geldboete van 600 tot 6.000 euro (artikel 101 Sociaal Strafwetboek). De geldboete 
wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers (artikel 103 Sociaal 
Strafwetboek). 

1. Met inbreuk op artikel 177, eerste lid, 2°, in strijd met de artikelen 31, 32 en 32bis van de 
wet van 24 juli 1987 betreffende de t ijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter 
beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, als gebruiker een 
werknemer te hebben tewerkgesteld die hem door een onderneming ter beschikking 
werd gesteld en op hem een willekeurig gedeelte van het gezag te hebben uitgeoefend 
dat de werkgever toebehoort, buiten de bepalingen met betrekking tot de uitzendarbeid 
voorgeschreven door voormelde wet, met betrekking tot drie werknemers, nl. 

1. op een voortdurende en voortgezette wijze in de periode van 1 juli 
2011 tot 21 maart 2013. 

2. , op een voortdurende en voortgezette wijze in de periode van 21 
mei 2012 tot 21 maart 2013. 

3. . op een voortdurende en voortgezette wijze in de periode van 24 
maart 2009 tot 21 maart 2013. 
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strafbaar gesteld met een sanctie van niveau 3, zijnde een geldboete van 100 tot 1.000 euro 
(artikel 101 Sociaal Strafwetboek). De geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken 
werknemers (art. 103 Sociaal strafwetboek). 

De eerste 

Tevens gedagvaard om overeenkomstig de artikelen 42,3° en 43 bis van het Strafwetboek te 
worden veroordeeld tot de bijzondere verbeurdverklaring van de som van € 129.465,48, als 
vermogensvoordeel dat rechtstreeks is verkregen uit de misdrijven zoals omschreven in de 
tenlasteleggingen A en B. 

Ten slotte ook ondergeschikt gedagvaard teneinde zich burgerrechtelijk aansprakelijk te· 
horen verklaren voor de betaling van de geldboeten en de kosten waartoe zijn aangestelden 
en lasthebbers worden veroordeeld voor de feiten A en B (artikelen 1382, 1383 en 1384 
BW; artikel 50bis Sw.; artikel 104 van het Sociaal Strafwetboek). 

De tweede 

Tevens gedagvaard om overeenkomstig de artikelen 42,3° en 43 bis van het Strafwetboek te 
worden veroordeeld tot de bijzondere verbeurdverklaring van de som van € 5.701,50, als 
vermogensvoordeel dat rechtstreeks is verkregen uit de misdrijven zoals omschreven in de 
tenlasteleggingen C en D. 

Ten slotte ook ondergeschikt gedagvaard teneinde zich burgerrechtelijk aansprakelijk te 
horen verklaren voor de betaling van de geldboeten en de kosten waartoe zijn aangestelden 
en lasthebbers worden veroordeeld voor de feiten C en D (artikelen 1382, 1383 en 1384 
BW; artikel S0bis Sw.; artikel 104 van het Sociaal Strafwetboek). 

De vijfde 

Ondergeschikt gedagvaard teneinde zich burgerrechtelijk aansprakelijk te horen verklaren 
voor de betaling van de geldboeten en de kosten waartoe zijn aangestelden en lasthebbers 
worden veroordeeld voor de feiten E, F en G (artikelen 1382, 1383 en 1384 BW; artikel 50bis 
Sw.; artikel 104 van het Sociaal Strafwetboek). 

De zevende 

Ondergeschikt gedagvaard teneinde zich burgerrechtelijk aansprakelijk te horen verklaren 
voor de betaling van de geldboeten en de kosten waartoe zijn aangestelden en lasthebbers 
worden veroordeeld voor de feiten H en 1 (artikelen 1382, 1383 en 1384 BW; artikel S0bis 
Sw.; artikel 104 van het Sociaal Strafwetboek). 
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Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, kamer G29w, 
zetelende in correctionele zaken dd. 7 december 2016, op tegenspraak gewezen, werd als 

volgt beslist: 

VOORAFGAANDELIJK 

Verbetert in de dagvaarding de aanvang van de tenlastelegging H als volgt: 

"de zevende. ( ... ) 
De achtste. als aangestelde of lasthebber van de zevende gedaagde, met name als 
bestuurster van de zevende gedaagde, en als vast vertegenwoordiger van 

(ondernemingsnummer , vennootschap die eveneens het mandaat van 

bestuurder bekleedt bij de zevende gedaagde, 

( ... )" 

Verbetert in de dagvaarding de tenlastelegging E.7 als volgt: 

"( ... ) 
Te 

E. ( ... ) 
- op 21 februari 2013: 

1. ( ... ) 
2. ( ... ) 
3. ( ... ) 
4. ( ... ) 

- op 21 maart 2014: 
5. ( ... ) 
6. ( ... ) 
7. 

( ... )" 

Vult in de dagvaarding de tenlasteleggingen C en D aan als volgt: 

"de tweede. ( ... ) 
De derde. ( ... ) 
De vierde.( ... ) 

Verdacht van: Als dader of mededader( ... ) 

Bij samenhang te 
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C. ( ... ) 
( ... ) 

D. ( ... ) 
( ... )" 

STRAFRECHTELIJK 

Verklaart de feiten, voorwerp van de tenlasteleggingen A.1 tot en met A.11, en B, bewezen. 

Veroordeelt de beklaagde voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde feiten 
samen tot een geldboete van TWEEDUIZEND EURO, vermeerderd met 50 opdeciemen tot 

12.000 euro. 

Verleent uitstel van tenuitvoerlegging van dit vonnis voor 1.000 euro, vermeerderd met 50 
opdeciemen tot 6.000 euro van de opgelegde geldboete, voor de duur van drie jaar. 

Verklaart verbeurd overeenkomstig art. 42,3° en 43bis Sw. een bedrag van 129.465,48 euro, 
waarvan reeds 67.564,77 euro in beslag werd gesteld bij het COIV, zijnde de 

vermogensvoordelen. 

Verklaart de feiten, voorwerp van de tenlasteleggingen C en D (beiden zoals aangevuld), 

bewezen. 

Veroordeelt de beklaagde voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde feiten 
samen tot een geldboete van TWEEDUIZEND EURO, vermeerderd met 50 opdeciemen tot 

12.000 euro. 

Verleent uitstel van tenuit voerlegging van dit vonnis voor 1.000 euro, vermeerderd met 50 
opdeciemen tot 6.000 euro van de opgelegde geldboete, voor de duur van drie jaar. 

Verklaart verbeurd overeenkomstig art. 42,3° en 43bis Sw. een bedrag van 5.701,50 euro, 
zijnde de vermogensvoordelen. 
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Verklaart de feiten, voorwerp van de tenlasteleggingen A.1 tot en met A.11, B, C (zoals 
aangevuld) en D (zoals aangevuld), bewezen. 

Veroordeelt de beklaagde voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde feiten 
samen tot een geldboete van DUIZEND TWEEHONDERD VIJFTIG EURO, vermeerderd met 50 
opdeciemen tot 7.500 euro, of een vervangende gevangenisstraf van 3 maanden. 

Verleent uitstel van tenuitvoerlegging van dit vonnis voor 625 euro, vermeerderd met 50 
opdeciemen tot 3.750 euro, van de opgelegde geldboete en voor 1 maand en 15 dagen van 
de vervangende gevangenisstraf, voor de duur van drie jaar. 

Verklaart de feiten, voorwerp van de tenlasteleggingen A.1 tot en met A.11, B, C (zoals 
aangevuld) en D (zoals aangevuld), bewezen. 

Veroordeelt de beklaagde voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde feiten 
samen tot een geldboete van DUIZEND TWEEHONDERD VIJFTIG EURO, vermeerderd met 50 
opdeciemen tot 7.500 euro, of een vervangende gevangenisstraf van 3 maanden. 

Verleent uitstel van tenuitvoerlegging van dit vonnis voor 625 euro, vermeerderd met 50 
opdeciemen tot 3.750 euro, van de opgelegde geldboete en voor 1 maand en 15 dagen van 
de vervangende gevangenisstraf, voor de duur van drie jaar. 

Ontslaat de beklaagde van rechtsvervolging voor de tenlasteleggingen E.1 tot en met E.7 
(zoals verbeterd en aangevuld). 

Verklaart de feiten, voorwerp van de tenlasteleggingen F.1 tot en met F.4, en G, bewezen. 

Veroordeelt de beklaagde voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde feit en 
samen tot een geldboete van DUIZEND EURO, vermeerderd met 50 opdeciemen tot 6.000 

euro. 

Verleent uitstel van tenuitvoerlegging van dit vonnis voor 500 euro, vermeerderd met 50 
opdeciemen tot 3.000 euro van de opgelegde geldboete, voor de duur van drie jaar. 
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Ontslaat de beklaagde van rechtsvervolging voor de tenlasteleggingen E.1 tot en met E. 7 

(zoals verbeterd en aangevuld). 

Verklaart de feiten, voorwerp van de tenlasteleggingen F.1 tot en met F.4, en G, bewezen. 

Veroordeelt de beklaagde voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde feiten 
samen tot een geldboete van ZESHONDERD EURO, vermeerderd met 50 opdeciemen tot 
3.600 euro, of een vervangende gevangenisstraf van 2 maanden. 

Verleent uitstel van tenuitvoerlegging van dit vonnis voor 300 euro, vermeerderd met 50 
opdeciemen tot 1.800 euro van de opgelegde geldboete, en voor 1 maand van de 
vervangende gevangenisstraf, voor de duur van drie jaar. 

Verklaart de feiten, voorwerp van de tenlasteleggingen H.1 tot en met H.3 (zoals verbeterd), 

en 1.1 tot en met 1.3, bewezen. 

Veroordeelt de beklaagde voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde feiten 
samen tot een geldboete van ZESHONDERD EURO x 3 werknemers, vermeerderd met 50 

opdeciemen tot 10.800 euro. 

Verleent uitstel van tenuitvoerlegging van dit vonnis voor 300 euro x 3 werknemers, 
vermeerderd met 50 opdeciemen tot 5.400 euro van de opgelegde geldboete, voor de duur 

van drie jaar. 

Verklaart de feiten, voorwerp van de tenlasteleggingen H.1 tot en met H.3 (zoals verbeterd), 

1.1 tot en met 1.3, bewezen. 

Veroordeelt de beklaagde voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde feiten 
samen tot een geldboete van ZESHONDERD EURO x 3 werknemers, vermeerderd met 50 
opdeciemen tot 10.800 euro, of een vervangende gevangenisstraf van 3 maanden. 

Verleent uitstel van tenuitvoerlegging van dit vonnis voor 300 euro x 3 werknemers, 
vermeerderd met 50 opdeciemen tot 5.400 euro van de opgelegde geldboete, en voor 1 
maand en 15 dagen van de vervangende gevangenisstraf, voor de duur van drie jaar. 
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Bijdragen en kosten 

Veroordeelt elke beklaagde tot betaling van de bijdrage tot het Fonds tot hulp aan de 
slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders van 25 euro, 
vermeerderd met 50 opdeciemen tot 150 euro. 

Veroordeelt elke beklaagde tot betaling van de vaste vergoeding voor beheerskosten in 
strafzaken van 51,20 euro. 

Veroordeelt de beklaagden hoofdelijk tot de gerechtskosten, voor het openbaar ministerie 
begroot op 230,12 euro. 

Stelt tevens vast dat deze kosten ondeelbaar veroorzaakt zijn door de thans in hun hoofde 
bewezen verklaarde misdrijven. 

***** 

Tegen voormeld vonnis werd hoger beroep ingesteld: 
- op 6 januari 2017 door 

, zoals aangegeven in het grievenformulier; 
- op 6 januari 2017 door en 

het grievenformulier; 
- op 9 januari 2017 door het Openbaar Ministerie tegen 

en 
zoals aangegeven in het grievenformulier. 

* * * * * 

en 

. zoals aangegeven in 

en 

Bij tussenarrest van het Hof van beroep te Gent, derde kamer, dd. 7 november 2019 QQ 

tegenspraak gewezen ten overstaan van eerste beklaagde derde 
beklaagde zevende beklaagde en achtste 

beklaagde m bij verstek ten overstaan van tweede beklaagde 

en vierde beklaagde werd als volgt beslist : 

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

Vooraleer verder te beslissen: heropent de debatten. 

Verzoekt het openbaar ministerie het nodige te doen om de volgende stukken uit het 

strafdossier naar het Nederlands te vertalen: stuk 32, 33, 36, 37, 38, 51 (recto-verso), 52, 

168 t.e.m. 174, 195 t.e.m. 197,203,207, 208 (recto-verso), 209, 358, 366 (recto-verso), 367, 

613 en 618-620. 
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Stelt de zaak voor verdere behandeling op de openbare terechtzitting van dit hof en deze 

kamer d.d. donderdag 5 maart 2020 om 14.00 uur. 

Houdt de beslissing omtrent de kosten aan. 

Verklaart huidig arrest uitvoerbaar bij voorraad, niettegenstaande elk verhaal. 

* * * * * 

Gehoord in openbare terechtzitting van 5 november 2020 in het Nederlands: 
mr. advocaat te die vertegenwoordigt in 
haar middelen van verdediging, evenals haar lasthebber ad hoc mr. advocaat 
te 

- mr. advocaat te 
als lasthebber ad hoc van 

die mr. M. advocaat te 
vertegenwoordigt in haar 

middelen van verdediging; 
- de beklaagde in ziin middelen van verdediging, vertegenwoordigd 

door mr. in de plaats van mr. beiden advocaat te 
- de beklaagde in haar middelen van verdediging, vertegenwoordigd 

door mr. idvocaat te in de plaats van mr. advocaat te 
- mr. , advocaat te , die de \iertegenwoordigt 

in haar middelen van verdediging, evenals haar lasthebber ad hoc mr. advocaat 
te 

- de beklaagde in haar middelen van verdediging, bijgestaan door mr. 
advocaat te 

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

***** 

1. PROCESVERLOOP VOOR HET HOF 

01. Elk hoger beroep werd reeds ontvankelijk verklaard bij tussenarrest van deze kamer 
van het hof van 6 november 2019. Deze hogere beroepen uitgaande van 
respectievelijk eerste beklaagde tweede beklaagde 

derde beklaagde vierde beklaagde 
zevende beklaagde en achtste beklaagde 

evenals van het openbaar ministerie zoals gericht tegen alle in 
hoger beroep zijnde beklaagden, gingen telkens gepaard met een grievenschrift 
ingediend overeenkomstig artikel 204 Sv. Ingevolge de in deze grievenschriften in 
concreto aangehaalde grieven staat ten overstaan van alle beklaagden thans op 
strafgebied de volledige zaak ter beoordeling van het hof. 
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02. Bij tussenarrest val) 7 november 2019 werd aan het openbaar ministerie verzocht om 
een aantal stukken uit het strafdossier naar het Nederlands te verta len. Hieraan werd 
inmiddels gevolg gegeven (stuk 46 rechtsplegingsdossier). 

03. Ten .opzichte van de eerste beklaagde 
derde beklaagde 

zevende beklaagde 
beklaagde werd de zaak 
tegenspraak (artikel 185,§1 Sv.). 

tweede beklaagde 
vierde beklaagde 

en achtste 
thans bij dit hof behandeld op 

04. Het hof heeft beraadslaagd naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 
5 november 2020, waarop de zaak ab initio werd hernomen en inhoudelijk verder 
werd behandeld. Het hof was daarbij uitsluitend samengesteld uit de magistraten 
zoals aangegeven in het proces-verbaal van terechtzitting van die datum (zie ook 
artikel 780 Ger.W.). 

05. Dit arrest wordt uitgesproken in openbare terechtzitting, overeenkomstig artikel 
782bis Ger.W. (zoals van toepassing vanaf 26 juni 2008). 

ll. BEOORDELING STRAFVORDERING 

ll. A. Voorafgaandelijk 

06. Terminologie: Het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen; 
afdeling Gent, zetelend in correctionele zaken d.d. 7 december 2016 wordt hierna 
aangeduid als 'beroepen vonnis'. De rechtstreekse dagvaarding waarbij de zaak 
aanhangig werd gemaakt bij deze rechtbank wordt aangeduid als 'inleidende akte'. 

07. Misdrijfomschrijvingen: 

(i) In het beroepen vonnis werden een aantal verbeteringen aangebracht aan de 
misdrijfomschrijvingen voorwerp van de tenlasteleggingen C., D. en H. zoals in de 
inleidende akte vermeld. Het hof bevestigt thans deze aanpassingen/verbeteringen. 

(ii) Terecht wijst het openbaar ministerie er op dat ingevolge een aantal recente 
wetswijzigingen de tenlasteleggingen A., C., H. en 1. dienen aangevuld en/of 
heromschreven te worden, meer bepaald als volgt: 

• onder ten lastelegging A.: 

( ... ) 
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thans ingevolge artikel 64 van de wet van 29 februari 2016, met name de wet tot 
aanvulling en wijziging van het Sociaal Strafwetboek en houdende diverse bepalingen 
van sociaal strafrecht, na heromschrijving strafbaar gesteld als volgt: 

Met inbreuk op artikel 177, eerste lid, 1 ° van het Soc.Sw., in overtreding met de 
artikelen 31,§1 en 32 van de wet van 24 j uli 1987 betreffende de t ijdelijke arbeid, de 
uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve · van 
gebruikers, een werknemer die hij heeft aangenomen ter beschikking gesteld te hebben 
van een derde die hem gebruikte en op hem enig gedeelte van het gezag uitoefende, 
dat de werkgever toebehoort, buiten de bepalingen met betrekking tot de 
uitzendarbeid, met name door de volgende 11 werknemers aan de vijfde beklaagde, de 
zevende beklaagde en de onderneming ter beschikking te stellen. 

( ... ) 

• onder ten lastelegging C.: 

( ... ) 
thans ingevolge artikel 64 van de wet van 29 februari 2016, met name de wet tot 
aanvulling en wijziging van het Sociaal Strafwetboek en houdende diverse bepalingen 
van sociaal strafrecht, na heromschrijving strafbaar gesteld als volgt: 

Met inbreuk op artikel 177, eerste lid, 1 ° van het Soc.Sw., in overtreding met de 
artikelen 31,§1 en 32 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de 
uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers t en behoeve van 
gebruikers, een werknemer die hij heeft aangenomen ter beschikking gesteld te hebben 
van een derde die hem gebruikte en op hem enig gedeelte van het gezag uitoefende, 
dat de werkgever toebehoort, buiten de bepalingen met betrekking tot de 
uitzendarbeid, met name door de volgende werknemer aan de zevende beklaagde ter 

beschikking te stellen. 
( ... ) 

• onder tenlastelegging H.: 

( ... ) 
thans, sedert 1 mei 2016, strafbaar gesteld door artikel 181,§1,1 ° van het Soc.Sw. 

• onder tenlastelegging 1.: 

( ... ) 
thans ingevolge artikel 64 van de wet van 29 februari 2016, met name de wet tot 
aanvulling en wijziging van het Sociaal Strafwetboek en houdende diverse bepalingen 
van sociaal strafrecht, na heromschrijving strafbaar gesteld als volgt: 
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Met inbreuk op artikel 177, eerste lid, 1 ° van het Soc.Sw., in overtreding met de 
artikelen 31, 32 en 32bis van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de 
uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van 
gebruikers, als gebruiker een werknemer te hebben tewerkgesteld die hem door een 
onderneming ter beschikking werd gesteld en op hem enig gedeelte van het gezag te 
hebben uitgeoefend, dat de werkgever toebehoort, buiten de bepalingen met 
betrekking tot de uitzendarbeid voorgeschreven door voormelde wet, met betrekking 
tot 3 werknemers, nl.: 
( ... ) 

(iii) Daar waar in het bijzonder de eerste beklaagde voorhoudt "niet akkoord" te· 
kunnen gaan met de heromschrijving van tenlastelegging A. kan zij niet gevolgd 
worden in die stelling. Met de heromschrijving zoals hoger aangehaald wordt in wezen 
enkel aangegeven dat de feiten op heden nog steeds strafbaar zijn gebleven, 
weliswaar onder een enigszins aangepaste kwalificatie. In de mate dat de eerste 
beklaagde onder de nieuwe kwalificatie met de zinsnede "enig gedeelte van het 
gezag" een ruimere en dus een strengere strafbaarstelling meent te kunnen 
onderkennen dan voorheen onder de zinsnede "een willekeurig deel van het gezag" 
maakt het hof voor zover als nodig toepassing van artikel 2 Sw. door de feiten hierna 
onder de vorige kwalificatie op hun strafwaardigheid te toetsen. Ook de overige 
beklaagden - waaronder de tweede beklaagde die een appel doet op het 
legaliteitsprincipe en de niet-retroactieve toepassing van de strafwet - wordt voor 
zover als nodig onder de tenlasteleggingen A., C. en 1. op gelijkaardige wijze het 
voordeel van artikel 2 Sw. verleend. 

ll. B. Feiten 

08. Op grond van de stukken en het onderzoek ter terechtzitting wordt uitgegaan van de 
feiten zoals op een zeer omstandige en oordeelkundige wijze uiteengezet in het 
beroepen vonnis (p.11 t.e.m. p.16, rubriek/. Feiten, randnummers 5. t.e.m. 13.). 

11. C. Bevoegdheid 

09. De feiten zoals omschreven in de inleidende akte ten laste van respectievelijk: 
* de eerste beklaagde onder tenlastelegging A.1. tot en met A.11. en B.; 
* de tweede beklaagde onder tenlastelegging C. en D.; 
* de derde beklaagde onder tenlastelegging A.1. tot en met A.11., B., C. en D.; 
* de vierde beklaagde onder tenlastelegging A.1. tot en met A.11., B., C. en D.; 
* de zevende beklaagde onder tenlastelegging H.l. tot en met H.3. en 1.1. tot en met 
1.3.; 
* de achtste beklaagde onder tenlastelegging H.l. tot en met H.3. en 1.1. tot en met 1.3. 
zijn allen strafbaar met correctionele straffen. De eerste rechter was, en dit hof is, 
bevoegd om kennis te nemen van de strafvordering. 
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ll. D. Verjaring 

10. De verjaring van de strafvordering is op heden niet ingetreden gelet op de in artikel 21 
V.T.Sv. bepaalde verjaringstermijn (5 jaar), evenals de periode ten overstaan van de 
eerste beklaagde, tweede beklaagde, derde beklaagde en vierde beklaagde op zijn 
ruimst genomen van 24 maart 2009 tot 21 maart 2014 en ten overstaan van de 
zevende beklaagde en achtste beklaagde op zijn ruimst genomen van 24 maart 2009 
tot 21 maart 2013, waarin de feiten in de inleidende akte werden gesitueerd. 

11. De verjaring werd hierbij ten overstaan van alle beklaagden onder meer rechtsgeldig 
gestuit door het beroepen vonnis van 7 december 2016. 

12. In antwoord op het zijdelings aangehaalde verweer van de eerste beklaagde in 
verband met de incriminatieperiode, zoals volgens haar resulterend in gedeeltelijke 
verjaring, wordt er voor zover als nodig ook verwezen naar hetgeen dienaangaande 
wordt gesteld in het kader van de exceptio obscurri libelli (infra randnummer 17.). 

ll. E. Omtrent de ontvankelijkheid van de strafvordering en de overige procedurele 
excepties 

13. Diverse beklaagden werpen procedurele excepties op. De rechtsgevolgen die zij 
daaruit menen te mogen afleiden verschillen onderling. Een aantal van de beklaagden 
besluit op die basis tot onontvankelijkheid, dan wel nietigheid van de strafvordering. 

14. Het hof ontmoet het procedurele verweer als volgt, waarna zal blijken dat een 
gebeurlijke onontvankelijkheid of nietigheid van de strafvordering niet aan de orde kan 
zijn: 

E.1. De exceptio obscurri libelli 

15. In het bijzonder de eerste beklaagde, tweede beklaagde en derde beklaagde beroepen 
zich op de exceptio öbscurri libelli. 

16. Zij hernemen daarmee formeel een verweerpunt dat door de eerste rechter (p.16-18, 
randnummers 14. t.e.m. 17.) reeds met bijzondere zin voor detail werd ontmoet en 
inhoudelijk weerlegd. Dat gebeurde geenszins bij wijze van standaardmotivering zoals 
de derde beklaagde volhoudt. Deze overwegingen worden alhier integraal over
genomen. De volledigheid van die motieven staat er aan in de weg dat het hof daar 
nog veel aan toevoegt, nu er anders nodeloos in herhaling moet worden gevallen en 
dit nog afgezien van het feit dat de beklaagden - spijts de beweerde onduidelijkheid 
van de inleidende akte - er kennelijk in slaagden om omstandig verweer te voeren. 
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17. Louter ten overvloede overweegt het hof nog bijkomend het volgende: 

• de genaamde - waarvan de eerste beklaagde pretendeert dat er in 
het strafdossier geen stukken aanwezig zijn betreffende de tewerkstelling van deze 
persoon - werd wel degelijk verhoord (stuk 133-134) terwij l er ook een limosa
melding op hem betrekking hebbende in het strafdossier steekt (stuk 136)·zodat zij 
in staat wordt gesteld dienaangaande verweer te voeren; 

• de incriminatieperiode onder tenlastelegging A. (24 maart 2009 tot 21 maart 2014) 
impliceert geenszins een gebrekkige tijdsbepaling waardoor de verjaring mogelijk 
deels zou zijn ingetreden; op de wijze zoals gelibelleerd geeft het openbaar 
ministerie louter te kennen dat er een doorlopende terbeschikkingstelling was en 
dat er een voortgezet misdrijf wordt geviseerd; 

• de zogenaamde vermenging door de onderzoekers van de aannemings
overeenkomsten en personeelsleden tussen enerzijds de eerste beklaagde en 
anderzijds raakt in voorkomend geval bewijsmatig de grond 
van de zaak en Is hoe dan ook niet van aard dat dit zou strijden met de rechten van 
verdediging van de eerste beklaagde; als rechtstreeks geviseerde partij staat het 
haar evident vrij te refereren aan de impact van haar eigen aannemings
overeenkomsten en zich formeel te distantiëren van andere die betrekking zouden 
hebben op ; uit niets blijkt dat het cliënteel en het personeel 
van de eerste beklaagde dat onderscheid niet zou hebben weten te maken en/of 
dat zij dat niet zou hebben kunnen uitleggen aan de sociale inspectie; aan die 
handelswijze is aldus geenszins een gebrek aan precisering inherent; 

• de kritiek als zouden de tenlasteleggingen A. en C. elkaar aangaande de Poolse 
werknemer overlappen, is evenmin valabel; uit diens verhoor 
(stuk 8-11) blijkt dat hij zelf niet goed kan duiden in welke mate de identiteit van de 
eerste beklaagde en/of tweede beklaagde als werkgever wisselden maar dat er wel 
doorlopende tewerkstelling was bij de zevende beklaagde; de wijze waarop de 
tenlasteleggingen A. en C. in globo werden omschreven om ze dan deels toe te 
spitsen op de persoon van is daarmee niet onverenigbaar. 

E.2. De schending van de redelijke termijn 

18. De impact van de overschrijding van de redelijke termijn in strafzaken wordt hierna 
verder onderzocht bij het bepalen de strafmaat (punt F.1.). 

19. Hier reeds dient echter vastgesteld dat er door de beklaagden geenszins in concreto 
aannemelijk wordt gemaakt dat het inmiddels verstreken tijdsverloop enige invloed 
heeft gehad op de bewijslevering of op de uitoefening van het recht van verdediging. 
Anders dan de derde beklaagde pretendeert, is dat evenmin het geval omwille van het 
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feit dat hij destijds niet over de vertaling van (een beperkt aantal) stukken beschikte 
die in het bestek van de huidige beroepsprocedure alsnog werden vertaald. Hij 
concretiseert immers niet hoe zijn recht van verdediging door die handelswijze zou zijn 
aangetast. 

E.3. De partijdigheid van de bewijsgaring en het verzoek tot getuigenverhoor 

20. In het bijzonder de derde beklaagde hekelt de zogenaamde partijdigheid van de 
bewijsgaring en dat voornamelijk in correlatie tot de getuigenverklaringen die in het 
bestek van het strafdossier werden afgenomen. Deze zouden immers niet stroken met 
de realiteit en/of niet de eigen opvatting weergeven van de personen waarvan het 
verhoor werd afgenomen maar zouden veeleer zijn voorgekauwd, redenen waarom er 
ook geen bewijswaarde van zou kunnen uitgaan. 

21. In weerwil met hetgeen de derde beklaagde argumenteert, zijn er nochtans geen 
valabele redenen om dergelijk partijdigheid te veronderstellen. Zij beperkt zich in die 
optiek tot vrijblijvende en eenzijdige speculaties. Die getuigenverklaringen, zoals in 
hun onderlinge coherente samenhang gelezen, zijn niettemin behept met een zekere 
bewijswaarde. 

22. Subsidiair verzoekt de derde beklaagde dat "de personen die werden verhoord in het 
kader van het strafdossier opnieuw worden verhoord, ditmaal in het bijzijn van een 
tolk, zodat de rechten van verdediging, niet alleen van de ondervraagden, correct 
zouden worden gewaarborgd". 

23. Het verzoek tot het horen van potentieel belastende getuigen ter terechtzitting dient 
in essentie beoordeeld te worden op grond van de principes zoals vastgelegd in het 
arrest Riahi v. België van 14 juni 2016 van het EHRM en zoals inmiddels herhaaldelijk 
bevestigd door het Hof van Cassatie (Cass., 21 november 2017, P.17.0410.N., Cass., 26 
februari 2019, P.18.1028.N. en Cass., 8 september 2020, P.20.0388.N.). (Zie ook: 
TERSAGO, P., Het onmiddellijkheidsbeginsel in strafzaken 2.0: het EHRM benadrukt het 
belang van het getuigenverhoor ter terechtzitting, N.C., 2017, 143-151; VAN HEYNING, 
C., Riahi of de kroniek van een aangekondigde veroordeling, T.Strafr., 2016, 351-354; 
BLOCH, A., Het horen van getuigen ter rechtszitting als voorwaarde voor een eerlijk 
proces, T.Strafr., 2017, 286-307 en MEESE, J., Cassatie verfijnt rechtspraak verhoor 
getuige à charge, noot onder Cass., 8 september 2020, Criminis snelnieuws, 
www.joachimmeese.be). Dit alles impliceert: 

Uit artikel 6.1 EVRM volgt in de regel dat het tegen een beklaagde aangevoerde bewijs 
hem wordt voorgelegd tijdens een openbare rechtszitting en de beklaagde dit bewijs 
moet kunnen tegenspreken. 
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Artikel 6.1 en 6.3.d EVRM, zoals uitgelegd door het Europees Hof voor de Rechten van 
de Mens, vereist dat om een belastende verklaring van een tijdens het vooronderzoek 
gehoorde persoon als bewijs in aanmerking te nemen, zonder dat de beklaagde de 
gelegenheid had die persoon als getuige op de rechtszitting te ondervragen, de rechter 
nagaat of: 

(i) er ernstige redenen zijn voor het niet-horen van de getuige, dit wil zeggen feitelijke 
of juridische gronden die de afwezigheid van de getuige op de rechtszitting kunnen 
verantwoorden; 

(ii) de belastende verklaring het enige of doorslaggevende element is waarop de 
schuldigverklaring steunt, waarbij onder doorslaggevend wordt verstaan bewijs dat 
dermate belangrijk is dat het aannemelijk is dat dit het resultaat van de zaak heeft 
bepaald; 

(iii) er voor het niet kunnen ondervragen van de getuige voldoende compenserende · 
factoren zijn met inbegrip van sterke procedurele waarborgen. Dergelijke 
compenserende factoren kunnen onder meer bestaan in het toekennen van een 
mindere bewijswaarde aan dergelijke verklaringen, het voorhanden zijn van een video
opname van het tijdens het vooronderzoek afgenomen verhoor wat een beoordeling 
van de betrouwbaarheid van de verklaring moet toelaten, het bestaan van 
bewijsmateriaal dat de inhoud van de tijdens het vooronderzoek afgelegde 
verklaringen ondersteunt of bevestigt, de mogelijkheid om aan de getuige geschreven 
vragen te bezorgen of de gelegenheid die de beklaagde had om tijdens het 
vooronderzoek de getuige te ondervragen of te doen ondervragen en de mogelijkheid 
voor de beklaagde om zijn standpunt kenbaar te maken op het vlak van de 
geloofwaardigheid van de getuige of interne strijdigheden in die verklaring of 
strijdigheid met verklaringen van andere getuigen. 

24. Het hof is van oordeel dat er op het verzoek van de derde beklaagde geenszins kan 
ingegaan worden op grond van het samengaan van de volgende overwegingen: 

(i) De derde beklaagde vraagt ongenuanceerd dat alle getuigen die ooit lopende het 
strafonderzoek werden verhoord opnieuw zouden verhoord worden. Een groot aantal 
daarvan betreft Poolse onderdanen waarvan het op heden in feite en praktisch niet 
meer evident is om deze nog in Polen te traceren en ze binnen aanvaardbaar 
tijdsbestek voor een Belgisch rechtscollege als getuige te laten oproepen. 

(ii) Anders dan de derde beklaagde laat gelden is er geen sprake van een belastende 
verklaring die het enige of doorslaggevende element is waarop de schuldigverklaring 
steunt. Er zijn immers een ganse resem van gelijklopende getuigenverklaringen die in 
hun onderlinge samenhang een bepaald coherent beeld schetsen van o.a. de werk
verhoudingen. Het is aldus geenszins zo dat een gebeurlijke veroordeling zou 
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gebaseerd zijn op deze of gene geïndividualiseerde getuige die in voorkomend geval 
kwaadwillig zou kunnen zijn en het resultaat van de zaak perfide zou hebben 
gedetermineerd. 

(iii) Er zijn voor het niet kunnen ondervragen van de getuigen in casu wel voldoende 
compenserende factoren voorhanden, met inbegrip van sterke procedurele waar
borgen. Zo zijn er onder meer tal van bewijsgegevens die de inhoud van de tijdens het 
vooronderzoek afgelegde verklaringen ondersteunen of bevestigen. De sociale 
inspectie liet de getuigenverklaringen bijvoorbeeld gepaard gaan aan een aantal 
materiële vaststellingen op de werkvloer waarbij zij de visu de werknemers allerlei 
handelingen zagen voltrekken en binnen het werkmilieu werden niet alleen de 
anderstalige werknemers verhoord maar ook diverse andere daar aanwezige personen 
(o.a. behorend tot de hiërarchische lijn van de bedrijven) waarvan het geenszins a 
priori te veronderstellen valt dat zij niet onbevangen zouden zijn geweest. Bovendien 
behoudt de derde beklaagde onverkort de mogelijkheid om zijn standpunt kenbaar te 
maken op het vlak van de geloofwaardigheid van de getuigen of interne strijdigheden 
in die verklaringen of gebeurlijke strijdigheid met verklaringen van andere getuigen 
bloot te leggen. 

25. Daarenboven kan het hof in de marge en ten overvloede moeilijk voorbij aan een 
aantal concrete indicaties dat het verzoek van de derde beklaagde kennelijk mee 
dilatoir is geïnspireerd. 

(i) Hij specificeert immers niet welke getuigen er precies zouden moeten opgeroepen 
worden. Hij legde de focus eenzijdig en ongenuanceerd op alle getuigen die in het 
bestek van het strafdossier werden verhoord. Daarmee geeft hij impliciet te kennen 
dat werkelijk iedere getuige zonder uitzondering partijdig zou zijn benaderd en niet
waarheidsgetrouw zou zijn verhoord. Dat de sociale inspectie structureel dergelijke 
perfide strategie zou hebben gevoerd, wordt niet ernstig aannemelijk gemaakt. 

(ii) Verder vraagt de derde beklaagde een getuigenverhoor "dit keer" in het bijzijn van 
een tolk zodoende latend uitschijnen dat dit voordien niet zou zijn gebeurd. Dit is niet 
correct want in het bijzonder de Poolse werknemers werden in het kader van hun 
verhoor wel degelijk bijgestaan door een tolk Pools-Nederlands, waarbij het niet 
aannemelijk wordt gemaakt dat die tolk zijn rol niet professioneel en naar behoren zou 
hebben ingevuld. 

(iii) Daar komt nog bij dat de derde beklaagde - die zich ook elders fel beklaagt over de 
schending van zijn rechten van verdediging en over de schending van de redelijke 
termijn in strafzaken - dat verzoek tot getuigenverhoor zelfs niet formuleerde ten 
overstaan van de eerste rechter. 
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E.4. De bewijswaarde van de processen-verbaal 

26. In het bijzonder de zevende beklaagde en achtste beklaagde laten gelden dat "niet 
alle" processen-verbaal hen werden betekend en de tweede beklaagde stelt zelfs dat 
dit bewijs voor geen enkel proces-verbaal voorhanden is. 

27. Het openbaar ministerie ontkracht die stelling nochtans middels een concrete 
verwijzing naar een aantal pagina's van het strafdossier, meer bepaald p.54, 102, 211, 
301, 368, 630 en 684, omvattende het bewijs van aangetekend toesturen van 
processen-verbaal door TSW. De beklaagden kiezen er voor of om dat eenvoudigweg 
te negeren, of lazen het strafdossier onvolledig. In de mate dat desalniettemin nog 
bepaalde processen-verbaal niet zouden zijn overgemaakt, zou zulks er enkel toe 
leiden dat de materiële vaststellingen hun bijzondere bewijswaarde verliezen waarna 
zij toch nog hun bewijswaarde ten titel van inlichting behouden. De beklaagden 
verduidelijken overigens niet welke materiële vaststellingen zij exact betwisten. Zij 
contesteren weliswaar de inhoud van bepaalde verhoren maar dergelijke verhoren zijn 
op zichzelf toch al maar met bewijswaarde ten titel van inlichting behept. 

E.5. De (on)volledigheid van het strafdossier 

28. Diverse beklaagden werpen voorts op dat het voorliggende strafdossier onvolledig is. 
Het afgesplitste dossier betrekking hebbende op onderzoek naar de al dan niet 
correcte uitbetaling van de (minimum)lonen zou dienen gevoegd te worden teneinde 
verificatie mogelijk te maken als dit geen elementen in het potentieel voordeel van de 
beklaagden omvat. Het hof belicht hier enkel dat procedureel verweer. In de mate dat 
parallel verweer wordt gevoerd met betrekking tot de bijzondere verbeurdverklaring 
wordt dit daar afzonderlijk behandeld (infra punt F.9.). Daarnaast houdt de tweede 
beklaagde vol dat er inlichtingen ontbreken aangaande haar activiteiten nu het 
uitschrijven van de rogatoire opdracht naar Polen werd toegespitst op de eerste 
beklaagde. 

29. Het openbaar ministerie ontkent het bestaan van een dergelijk afgesplitst strafdossier 
geenszins maar is formeel dat er op die manier geen stukken aan het huidig 
strafdossier onttrokken werden. Integendeel, men stelt met een kopie van het 
voorliggende strafdossier te zijn vertrokken om vervolgens een afzonderlijk 
strafdossier op te starten naar de niet-betaling van de minimumlonen. Er werd m.a.w. 
geput uit het huidige moederbundel om een tweede strafdossier op te starten (met 
een beperktere focus gericht op de loonkwestie) en niet andersom. Het is alsdan niet 
plausibel dat het nieuwe dossier, afgemeten aan het al dan niet bewezen zijn van de 
huidige tenlasteleggingen en abstractie makende van de bijzondere verbeurd
verklaring, elementen zou kunnen omvatten in het voordeel van de beklaagden. In die 
logica kan het openbaar ministerie zich op legitieme gronden beroepen op artikel 
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28ter Sv. en artikel 28quater Sv. en op het beginsel dat de loyaliteit van het openbaar 
ministerie in wezen wordt vermoed. 

30. In de mate dat het openbaar ministerie voorts zou zijn tekortgeschoten bij het 
inwinnen van inlichtingen met betrekking op de werking van de tweede beklaagde dan 
raakt zulks de bewijswaardering ten gronde. Het staat haar vrij om dienaangaande ten 
gronde betwisting te voeren en in voorkomend geval met een gebeurlijk gebrek aan 
bewijs haar voordeel te doen. 

E.6. De vertaling van de stukken 

31. Spijts bij tussenarrest van 7 november 2019 deels werd ingegaan op het verzoek tot 
vertaling van bepaalde stukken uit het strafdossier uit het Pools naar het Nederlands, 
handhaven verschillende beklaagden hun verweer dat hun recht van verdediging werd 
geschonden. Zij kunnen echter geenszins gevolgd worden in dat verweer. 

32. De tweede beklaagde houdt vol dat door de vertalingen het strafdossier "nog slordiger 
en onleesbaarder is geworden". Die stelling is vanuit het oogpunt van een modaal 
begaafd lezer echter moeilijk staande te houden. Het strafdossier is genummerd. In 
het voormelde tussenarrest werd telkens verwezen naar de concrete nummering van 
die stukken die vertaling behoefden. De vertaling is thans gevoegd (stuk 46 
rechtsplegingdossier). Mits enige elementaire goede wil kan men kennis nemen van de 
vertaalde stukken. 

33. De derde beklaagde hekelt het "snel snel bijbrengen van vertalingen" hetgeen het hof 
alvast in die zin niet begrijpt daar waar er anderzijds niet wordt beweerd dat de 
vertalingen inhoudelijk niet correct zouden zijn gebeurd. Hij vervolgt dat mocht hij van 
meet af aan over de vertaalde stukken hebben beschikt misschien zijn verdedigings
strategie anders zou zijn geweest zodat de eerste aanleg de facto een verloren aanleg 
was. Die stelling is ronduit opportunistisch, daar waar men toch op zijn minst zou 
mogen verwachten dat die enigszins inhoudelijk wordt onderbouwd en geconcreti
seerd. De derde beklaagde slaagt er echter niet in om zelfs maar een geloofwaardige 
aanzet in die zin te geven. 

ll. F. Het bewijs en de schuld van de beklaagden : 

F.1. Omtrent de kwalificatie van de overeenkomsten, de geldigheid van de detachering 
en de gevolgen voor het toepasselijk recht 

34. In het beroepen vonnis heeft de eerste rechter vooreerst geoordeeld dat de 
beklaagden hun onderlinge overeenkomsten weliswaar als een aannemingsovereen
komst kwalificeren maar dat de concrete feiten voorwerp van het strafdossier zich 
daar niet mee laten vereenzelvigen. Integendeel, de inhoud van die overeenkomsten 
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afgesloten tussen de eerste beklaagde, de tweede beklaagde, derde beklaagde, de 
zevende beklaagde, voormalige zesde beklaagde 

en strookte niet met hun werkelijke bedoelingen die · 
er enkel op gericht waren Poolse arbeidskrachten aan te leveren en illegaal ter 
beschikking te stellen van Belgische bedrijven. Het veinzen dat aan die aannemings
overeenkomsten Inherent was, strekte zich bijgevolg ook uit tot de arbeidsovereen
komsten tussen enerzijds de eerste beklaagde en tweede beklaagde en anderzijds de 
Poolse arbeiders. De overwegingen in het beroepen vonnis die aan die redenering ten 
grondslag liggen (p.19-21, randnummers 21. en 22.) zijn pertinent en oordeelkundig. 
Zij worden door het hof integraal onderschreven zodat zij als hier hernomen dienen 
beschouwd. 

35. Vooral de eerste beklaagde, tweede beklaagde, derde beklaagde, zevende beklaagde 
en achtste beklaagde blijven weliswaar volhouden dat er geldige aannemingsovereen
komsten voorliggen maar hun verweer kan niet gehonoreerd worden, ook niet 
rekening houdend met de nieuwe stukken die o.a. door de eerste beklaagde in hoger 
beroep worden voorgelegd. De wil van partijen is ·niet determinerend en de 
kwalificatie gegeven door partijen is niet absoluut bindend. Het is evenmin correct 
gratuit te poneren dat de sociale inspectie geen onderzoek a décharge zou hebben 
gevoerd en/of dat men langs zijde van de inspectiediensten de aannemings
overeenkomsten zou hebben verward met diegene gesloten met uitzendkantoor 

Hun verweer strijdt voor het overige met de objectieve feiten 
zoals in het vorige rand nummer opgelij st. 

36. In het verlengde daarvan werd geoordeeld dat er geen sprake was van een rechts
geldige detachering o.a. vaststellende dat er geen tijdelijke tewerkstelling in België 
voorhanden was maar dat België voor de Poolse arbeiders als het gewoonlijke land van 
tewerkstelling fungeerde. Het Belgische arbeidsrecht werd. alsdan integraal van 
toepassing geacht terwijl voor wat betreft de toepasselijke sociale zekerheidsregels er 
werd geconformeerd aan de niet ingetrokken Al-formulieren zodat daar de Poolse 
sociale zekerheidsregels van toepassing bleven. De overwegingen in het beroepen 
vonnis die aan die redenering ten grondslag liggen (p.21-27, randnummers 23. t .e.m. 
31.) zijn eveneens pertinent en volledig en worden alhier overgenomen. 

37. De eerste beklaagde houdt weliswaar vol dat die benadering kunstmatig en 
problematisch is maar diens subjectieve visie ter zake is achterhaald door de juridische 
rea liteit (zie ook hetgeen hierna wordt overwogen onder randnummer 40. ingevolge 
het recente arrest van het Europees Hof van Justitie van 14 mei 2020). 

38. Aangezien het Belgisch arbeidsrecht in casu integraal van toepassing is, behoort het tot 
de bevoegdheid van de Belgische rechtscolleges om de naleving van de ·bepalingen van 
de Uitzendarbeid te toetsen. Cruciaal om te weten is de wijze waarop de 
overeenkomst effectief is uitgevoerd door nog meer in het bijzonder na te gaan of er 
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door de derde/gebruiker een willekeurig deel van het gezag werd uitgeoefend dat 
normaliter aan de werkgever toebehoort. In de mate dat er werknemers in strijd met 
het wettelijk verbod worden ter beschikking gesteld, wordt de gebruiker onweer
legbaar vermoed werkgever te zijn van deze werknemers. Ook in dusverre maakte de 
eerste rechter een grondige analyse op basis van motieven (p.27-33, randnummers 32. 
t.e.m. 35 beroepen vonnis) die integraal door het hof worden onderschreven en 
overgenomen. 

39. Het verweer van de beklaagden op dat punt wordt door die motieven afdoende 
weerlegd ook specifiek daar waar de zevende beklaagde en achtste beklaagde eigen 
rechtsgevolgen pogen te koppelen door het onderscheid te maken tussen de situatie 
voor en na de wetswijziging geldend vanaf 10 januari 2013. 

40. Het hof voegt daar nog aan toe dat bij overdracht van werkgeversgezag en verboden 
terbeschikkingstelling de eigenlijke werkgever er toe gehouden is een dimonamelding 
te doen voor iedere werknemer. Indien de band van de betrokken werknemers met 
België nauwer is dan bij een rechtsgeldige detachering en indien het werkgeversgezag 
permanent in België wordt uitgeoefend, is het immers niet meer dan logisch dat er 
onderwerping is aan de Belgische controle, daaronder begrepen dimona. De hoger 
aangekaarte kwestie van de Al-formulieren staat daar niet aan in de weg. In die 
optiek kan er onder meer verwezen worden naar het recent arrest van 
het Europees Hof van Justitie van 14 mei 2020. Daaruit kan worden afgeleid dat Al
documenten het opleggen van verplichtingen enkel verhindert in zoverre ze uitsluitend 
betrekking hebben op de sociale zekerheid en enkel tot doel hebben de sociale 
zekerheidswetgeving te waarborgen. Welnu, de dimonavoorschriften hebben niet 
alleen uitstaans met het sociale zekerheidsrecht maar zijn als controle- en 
handhavingsmiddel evengoed gerelateerd aan het arbeidsrecht. 

41. De eerste beklaagde en tweede beklaagde laten weliswaar gelden dat een "verkapte 
Al vernietiging" zou strijden met de Europese regelgeving, waaronder artikel 16 van 
de Uitvoeringsverordening nr.987/2009, maar eens te meer laat hun stelling annex 
geciteerde rechtspraak zich niet verenigen met de actuele juridische realiteit (zie o.a. 
nogmaals en in het bijzonder het voormelde arrest van het Europees 
Hof van Justitie van 14 mei 2020). 

42. Het verweer van de zevende beklaagde en achtste beklaagde die blijven persisteren in 
hun stelling dat dimonameldingen exclusief sociale zekerheid gerelateerd zijn, faalt om 
die redenen evenzeer manifest. 

rPAGE 01-00001864777-0025-0049-01-□1-~ 



Hof van beroep Gent - derde kamer - 2017 /SZ/8 - p. 26 (/ 

F.2. Toegepast op de tenlasteleggingen in het bijzonder 

F.2.1. In correlatie tot de Poolse werknemers aangetroffen bij 
tenlasteleggingen A.4., A.S., A.6., A.7., A.9., A.10. en A.11. 

43. In het beroepen vonnis werd geoordeeld dat de voormalige vijfde beklaagde 
en voormalige zesde beklaagde 

een beroep hebben gedaan op de eerste beklaagde teneinde in strijd met 
de Belgische wetgeving op het ter beschikking stellen van personeel goedkope Poolse 
arbeidskrachten te laten aanleveren. 

44. De eerste rechter kwam tot die oordeelkundige en dwingende slotsom onder meer op 
grond van de volgende feitelijke gegevens zoals vervat in het strafdossier: 

( ... ) 
- de onderling eensluidende verklaringen van de Poolse werknemers 

en 
over de organisatie van de arbeid, de arbeidstijdregeling, 

hiërarchische verhoudingen en de uitoefening van controle en gezag bij de 
waaru it blijkt dat het volledige werkgeversgezag 

werd uitgeoefend door deze laatste en de Poolse vennootschap 
slechts een administratieve pay-rollfunctie had (cfr. p89 strafdossier); 

- de hiermee overeenstemmende verklaringen van de heer en de heer 
beiden ploegchef bij 

- de evenzeer hiermee overeenstemmende verklaring van 
gedelegeerd bestuurster van 
de vaststelling da1 ~n 1rbeiders aanleverden voor 
de meest uiteenlopende sectoren, waaronder de bouw, de tomatenteelt, inpakkers 

en vleesbewerkers; 
- de vaststelling dat ,acatures publiceerde waarin vermeld staat: "voor 

onze klant uit België zoeken we productiearbeiders voor het fileren van kip" wat wijst 
op de bestelling vanuit België van losse arbeiders, buiten enig concreet project van de 
Poolse firma om; 

- de vaststelling dat de Poolse arbeiders actief werden gerekruteerd om in België voor 
een Belgisch bedrijf te gaan werken; de verklaring in die zin van is 
duidelijk: "Er is iemand die mensen recruteert in Polen en die heeft mij in contact 
gebracht met Deze contactpersoon is 

heeft mij zelf opgebeld. Hij heeft mij gebeld of ik bereid was om te werken van 
die periode tot die periode, of ik een auto had, of ik wou werken in België voor deze 

enzoverder."(cfr. stuk 74 strafdossier); 

( ... ) 
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45. Bovendien treedt het hof de eerste rechter bij daar waar hij nadrukkelijk refereert aan 
de eigen verklaring van voormalig zesde beklaagde zelf (stuk 87-88). 
Deze laat aan duidelijkheid niets te wensen over waar zij onder meer letterlijk 
verklaart zelf de dagdagelijkse leiding over de Poolse arbeiders te hebben en hen 
werkinstructies geeft met inbegrip van controle over de kwaliteit van het werk. Ook de 
verklaringen van (stuk 80-81), zijnde iemand met personeels
verantwoordelijkheid binnen het bedrijf, en van bijvoorbeeld werknemer 

(stuk 73-77) (waarvan sprake onder tenlastelegging A.7.) liggen allen in 

dezelfde lijn. 

46. De feiten voorwerp van de tenlasteleggingen A.4., A.S., A.6., A.7., A.9., A.10. en A.11. 
zijn aldus ook ten overstaan van het hof bewezen gebleven. 

47. In de marge merkt het hof nog op dat de derde beklaagde doorheen zijn verweer - in 
de mate dat het niet al elders wordt/werd ontmoet - nog volhoudt er geen bewijs zou 
zijn voor de periode die de eerste controle van 21 februari 2013 voorafgaat. Het is 
echter onjuist dat het gevoerde onderzoek geen strafwaardige feiten van voordien aan 
het licht bracht: diverse werknemers, waaronder bijvoorbeeld (stuk 
8-11), verklaarden al jarenlang voordien o.a. door toedoen van de derde beklaagde te 
zijn tewerkgesteld terwijl er geen valabele redenen zijn om aan de geloofwaardigheid 
van hun verklaringen te twijfelen. Dat gegeven volstaat teneinde de tenlastelegging A. 
te onderbouwen, nu er niet gepretendeerd wordt dat alle daar voorziene werknemers 
zonder uitzondering en tegelijkertijd werden tewerkgesteld sedert 24 maart 2009. 

F.2.2. In correlatie tot de Poolse werknemers aangetroffen bij 
tenlasteleggingen A.1., A.2., A.3., C., 1.1., 1.2. en 1.3. 

48. In het beroepen vonnis werd geoordeeld dat de zevende beklaagde 
een beroep heeft gedaan op de eerste beklaagde en/of tweede beklaagde 

teneinde in strijd met de Belgische wetgeving op het ter beschikking stellen van 
personeel goedkope Poolse arbeidskrachten te laten aanleveren. 

49. De eerste rechter kwam tot dat slotoordeel onder meer op grond van de volgende 
relevante feitelijke gegevens zoals vervat in het strafdossier: 

( ... ) 
- de onderling eensluidende verklaringen van de Poolse werknemers 

en over de organisatie van de arbeid, de 
arbeidstijdregeling, hiërarchische verhoudingen en de uitoefening van controle en 
gezag bij de firma waaruit blijkt dat het volledige werkgeversgezag 
werd uitgeoefend door deze laatste en de Poolse vennootschappen ~n 

slechts een administratieve pay-rollfunctie hadden; 
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- de hiermee overeenstemmende verklaringen van . team-
verantwoordelijke van de firma 

- de evenzeer hiermee overeenstemmende verklaring van 
gedelegeerd bestuurder van 

- de vaststelling dat en arbeiders aanleverden voor 
de meest uiteenlopende sectoren, waaronder de bouw, de tomatenteelt , inpakkers 
en vleesbewerkers; 

- de vaststelling dat vacatures publiceerde waarin vermeld staat: "voor 
onze klant uit België zoeken we productiearbeiders voor het fileren van kip" wat wijst 
op de bestelling vanuit België van losse arbeiders, buiten enig concreet project van de 

Poolse firma om; 
- de vaststelling dat de Poolse arbeiders actief werden gerekruteerd om in België voor 

een Belgisch bedrijf te gaan werken; de verklaring in die zin van is 
duidelijk: "Ik ben al drie jaar bij . in dienst. Onmiddellijk na mijn 
indiensttreding b.en ik naar België gestuurd. Ik heb in Polen mijn contract getekend. Ik 
heb sindsdien enkel in België en enkel bij gewerkt"( cfr. stuk 15 
strafdossier); 

( ... ) 

50. Bovendien treedt het hof de eerste rechter bij daar waar hij nadrukkelijk refereert aan 
de eigen verklaring van achtste beklaagde zelf (stuk 25-28). Deze 
is ook hier duidelijk nu zij onder meer expliciet verklaart dat een werknemer niet meer 
moest komen werken als de kwaliteit van diens werk niet voldeed. Zij eigent zich 
m.a.w. zelf de bevoegdheid toe tot aanwerving en ontslag. Ook de verklaring van 
bijvoorbeeld (stuk 23-24), zijnde een werfleider van de firma met 
een lange staat van dienst, en van werknemer (stuk 8-11) (waarvan 
sprake onder tenlastelegging A.1.) liggen allen in het verlengde daarvan. 

51. De feiten voorwerp van de tenlasteleggingen A.1., A.2., A.3., C., 1.1., 1.2. en 1.3. zijn 
aldus ook ten overstaan van het hof bewezen gebleven. 

52. Wat het specifieke tijd- en bewijsgebonden verweer uitgaande van de derde beklaagde 
betreft refereert het hof ook voor deze tenlasteleggingen aan hetgeen hoger al werd 
overwogen. 

53. Ten overvloede: het specifieke t ijdsgebonden verweer van de zevende beklaagde en 
achtste beklaagde die in correlatie tot de tenlasteleggingen 1.1., 1.2. en 1.3. eigen 
rechtsgevolgen pogen te koppelen aan het onderscheid te mak.en tussen de situatie 
voor en na de wetswijziging geldend vanaf 10 januari 2013, werd hoger onder 
randnummer 39. reeds weerlegd. 
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F.2.3. In correlatie tot de Poolse werknemer aangetroffen bij 
tenlastelegging A.B. 

54. In het beroepen vonnis werd geoordeeld dat de een beroep heeft 
gedaan op de eerste beklaagde teneinde in strijd met de Belgische wetgeving op het 
ter beschikking stellen van personeel een goedkope Poolse arbeidskracht te laten 
aanleveren, met name 

55. De controle door de sociale inspectie uitgevoerd op 12 juni 2013 schraagt die these. 
werd er aangetroffen aan een verpakkingsmachine voor eieren samen • 

met 7 andere personen die voor de firma werkten. In de uitvoering 
van het werk waren zij onderling inwisselbaar. verklaarde zelf dat er 
nooit een verantwoordelijke van de eerste beklaagde naar de werkplaats kwam en dat 
hij zijn werkinstructies kreeg rechtstreeks van de ploegbaas van Op· 
die manier werd ook hier het werkgeversgezag volledig overgedragen aan de 
gebruiker, zijnde de firma tussen wiens personeel hij werd 
geïnfiltreerd zonder verdere aansturing door de eerste beklaagde . . Tenlastelegging 
A.8. is bewezen gebleven. 

56. Wat het specifieke tijd- en bewijsgebonden verweer uitgaande van de derde beklaagde 
betreft refereert het hof voor deze tenlastelegging andermaal aan hetgeen hoger al 
werd uiteengezet. 

F.2.4. In correlatie tot de illegale exploitatie van een uitzendbureau: tenlasteleggingen 
B. enD. 

57. Het beroepen vonnis oordeelde dat de eerste beklaagde, tweede beklaagde, derde 
beklaagde en vierde beklaagde zich de facto schuldig maakten aan de exploitatie van 
een uitzendbureau zonder voorafgaande erkenning en/of zonder te voldoen aan de 
erkenningsvoorwaarden. Terecht werd daar opgemerkt dat de werkelijke situatie zoa ls 
deze naar voor komt in het strafdossier geen andere interpretatie toelaat. De feitelijke 
arbeidssituatie was zelfs dermate flagrant dat bepaalde Poolse werknemers zelf 
spontaan de vergelijking maakten met een uitzendbureau. Zo verklaarde onder meer 

woordelijk (stuk 73-78): "Het is zo dat mij aanwerft om 
dan hier in de vleesfabriek te komen werken, zoals een uitzendbureau." 

58. In die omstandigheden is tenlastelegging B. bewezen gebleven in hoofde van de eerste · 
beklaagde, derde beklaagde en vierde beklaagde terwijl tenlastelegging D. bewezen 
gebleven is in hoofde van de tweede beklaagde, derde beklaagde en vierde beklaagde. 

59. Wat het specifieke t ijd- en bewijsgebonden verweer uitgaande van de derde beklaagde 
betreft refereert het hof ook voor deze tenlasteleggingen eens te meer aan hetgeen 
hoger werd overwogen. 
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F.2.5. In correlatie tot de dimona-meldingen: tenlasteleggingen H.1., H.2. en H.3. 

60. De zevende beklaagde en achtste beklaagde werden door de eerste rechter schuldig 
bevonden aan inbreuken op de dimonameldingsplicht omdat zij werkgeversgezag over 
de 3 kwestieuze Poolse werknemers uitoefenden zoals vermeld onder de tenlaste
legging H.1., H.2. en H.3. 

61. Afgezien van het feit dat de Al-formulieren waaraan de beklaagden in hun vermeend 
voordeel refereren zich niet uitstrekken tot de datum van incriminatie, verwijst het hof 
bijkomend naar hetgeen aangaande de dimonaproblematiek in correlatie tot de Al
formulieren hoger onder randnummer 40. werd overwogen (daarin begrepen de 
recente evolutie ingevolge het tussengekomen arrest van het Europees 
Hof van Justitie van 14 mei 2020). De tenlasteleggingen H.l., H.2. en H.3. zijn onverkort 
bewezen gebleven. 

F.3. Omtrent de toerekening van de ten lasteleggingen 

62. De tenlasteleggingen A.1. tot en met A.11. en B. kunnen aan de eerste beklaagde en de 
tenlasteleggingen C. en D. kunnen aan de tweede beklaagde als rechtspersonen 
worden toegerekend en in weerwil met hetgeen zij argumenteren, kan geen van 
beiden terugvallen op artikel 5 Sw. (oud) om de verantwoordelijkheid bij de natuurlijke 
persoor of de derde beklaagde of vierde beklaagde te leggen. 

63. De voorliggende inbreuken zijn flagrant en de strafbare hoedanigheid van respectie
velijk de eerste beklaagde en tweede beklaagde staat vast, zoals ook de eerste rechter 
reeds besloot. De misdrijven hadden een intrinsiek verband met de verwezenlijking 
van hun doel of de waarneming van hun belangen als rechtspersoon. De derde 
beklaagde en vierde beklaagde pleegden de fouten als geïdentificeerde natuurlijke 
personen wetens en willens zodat zij samen met de rechtspersoon kunnen worden 
veroordeeld. Ook in de logica van de eerste beklaagde en tweede beklaagde zelf waren 
zij overigens foutief door in voorkomend geval als een soort patriarch 
de vrije teugel te geven om dergelijke inbreuken mogelijk te maken. Hun interne 
organisatie was als rechtspersoon hoe dan ook gebrekkig, vermits zij in normale 
omstandigheden en bij een correct functioneren dergelijk gedrag steeds intern een 
halt hadden moeten kunnen toeroepen. 

64. De tenlasteleggingen A.1. tot en met A.11., B., C. en D. kunnen aan de derde beklaagde 
worden toegerekend en anders dan hij argumenteert is het moreel element van de 
kwestieuze misdrijven in zijn hoofde aanwezig. Ondergeschikt kan hij ook niet 
terugvallen op artikel 5 Sw. (oud) om de verantwoorc;lelijkheid bij de eerste beklaagde 
en/of tweede beklaagde als rechtspersonen te leggen. 
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65. In het beroepen vonnis werd op goede gronden geconstateerd dat de derde beklaagde 
terecht vervolgd wordt als aangestelde of lasthebber van de eerste beklaagde en 
tweede beklaagde, nu hij daar fungeerde als bestuurder en commercieel directeur. In 
die hoedanigheid besliste hij mee over de aanwerving van de Poolse arbeiders en had 
hij tevens medezeggenschap omtrent de naleving van de sociale wetten. De 
tenlasteleggingen zijn hem in die omstandigheden toerekenbaar. Gelet op de functies 
die hij binnen de vennootschappen bekleedde, kan hij geen onwetendheid veinzen 
aangaande de activiteiten in België. De derde beklaagde kan zich evenmin rechtsgeldig 
beroepen op een delegatie van bevoegdheden naar zijn vader De 
stukken die in dat verband worden voorgelegd (farde XVII, stuk 1-2) zijn eerder een 
soort van algemene volmacht om te vertegenwoordigen en om beslissingen genomen 
door bindend te maken voor de vennootschappen. Het gaat niet om 
een specifieke en welomschreven delegatie noch territoriaal (voor het grondgebied 
België), noch inhoudelijk gericht op een deelactiviteit (personeelsbeleid). Bij gebrek 
aan duidelijke en expliciete specificatie kan deze niet als rechtsgeldige delegatie in 
aanmerking worden genomen, nog afgezien van gebeurlijke strijdigheid met het 
verbod tot algemene delegatie (WAETERINCKX, P., De strafrechtelijke verantwoorde- · 
lijkheid van de rechtspersoon en zijn leidinggevenden, lntersentia, Antwerpen, 2011, 
p.139-145, nr.201-212). De derde beklaagde kan zich dan ook niet zomaar vrijblijvend 
verschuilen achter zijn vader en eigen verklaringen van belanghebbende partijen 
volstaan daartoe niet. Doorheen zijn eigen verhoor gaf de derde beklaagde destijds 
trouwens zelf aan dat er geen schriftelijke taakverdeling bestond tussen de 
bestuursleden onderling terwijl hij anderzijds wel goed op de hoogte bleek van het 
personeel- en loonbeleid {stuk 799-801). Artikel 5, tweede lid Sw. biedt hem tot slot 
evenmin soelaas omdat de derde beklaagde als natuurlijke persoon de fout wetens en 
willens pleegde zodat hij samen met de rechtspersonen moet worden veroordeeld. 

66. De tenlasteleggingen A.l. tot en met A.11., B., C. en D. kunnen evenzeer aan de vierde 
beklaagde worden toegerekend. Haar verweer is gelijklopend met_ datgene van de 
derde beklaagde en het wordt op identieke gronden als onder het vorige randnummer 
aangehaald in alle onderdelen verworpen. Het hof voegt daar nog aan toe dat ook de 
vierde beklaagde doorheen haar verklaring goed op de hoogte bleek van het 
personeel- en loonbeleid. Wat dat laatste betreft voegde zij er nog letterlijk aan toe 
dat zijzelf dit "een beetje" voor haar rekening nam, net zoals de derde beklaagde "een 
beetje" (stuk 806-807). 

67. De tenlasteleggingen H.l. tot en met H.3. en 1.1. tot en met 1.3. kunnen aan de zevende 
beklaagde als rechtspersoon worden toegerekend. Haar verweer treft geen doel waar 
zij stelt dat het moreel element van de misdrijven bij haar totaal ontbrak. 

68. Zoals hoger uiteengezet oefende de zevende beklaagde de facto het werkgeversgezag 
uit over de Poolse werknemers van de eerste beklaagde en tweede beklaagde. Dat 
gebeurde wetens en willens en de misdrijven hadden een intrinsiek verband met de 
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verwezenlijking van haar doel of de waarneming van haar belangen als rechtspersoon. 
Bovendien was haar interne organisatie als rechtspersoon hoe dan ook gebrekkig, 
aangezien zij in normale omstandigheden en onder een deugdelijk werkend 
personeelsbeleid dergelijk laakbaar gedrag had moeten kunnen vermijden. 

69. De tenlasteleggingen H.l. tot en met H.3. en 1.1. tot en met 1.3. kunnen tot slot aan de 
achtste beklaagde worden toegerekend en anders dan zij volhoudt is het intentioneel 
aspect van de misdrijven in kwestie in haar hoofde aanwezig. Subsidiair kan zij 
evenmin terugvallen op artikel 5 Sw. (oud) om de verantwoordelijkheid bij de zevende 
beklaagde als rechtspersoon te leggen. 

70. In het beroepen vonnis werd correct vastgesteld hoe de achtste beklaagde als 
bestuurder van de zevende beklaagde bevoegd was om alle nuttige beslissingen te 
nemen inzake naleving van de sociaalrechtelijke regelgeving. Dat blijkt overigens 
genoegzaam uit haar eigen verklaringen waarin onder meer tot uiting komt dat de 
achtste beklaagde zelf de externe contacten verzorgde met diegene die haar de Poolse 
werknemers wederrechtelijk ter beschikking stelde. Zij zorgde naar eigen zeggen 
bijvoorbeeld op het terrein ook voor hun verloven en/of voor ontslag als de kwaliteit 
van het werk niet goed was (stuk 25-27). Onder die formele en praktische zeggenschap 
inzake personeel zijn de tenlasteleggingen haar als bestuurder beslist (moreel) 
toerekenbaar. De achtste beklaagde kan zich tot slot niet verschonen door te refereren 
aan artikel 5, tweede lid Sw. omdat zij als natuurlijke persoon de fout wetens en 
willens pleegde zodat zij gezamenlijk met de rechtspersoon moet worden veroordeeld. 

ll. F. De straftoemeting in hoofde van de beklaagden 

F.1. Omtrent de schending van de redelijke termijn in strafzaken 

71. Het staat aan de vonnisgerechten om aan de hand van de gegevens van elke zaak 
afzonderlijk te oordelen of de zaak is behandeld binnen een redelijke termijn en - in 
ontkennend geval - de gevolgen vast te stellen die daaruit kunnen voortvloeien. Noch 
artikel 6.1 EVRM, noch enige andere bepaling van het verdrag of van de nationale wet 
geeft de gevolgen aan die de feitenrechter dient te verbinden aan de vaststelling dat 
de redelijke termijn is overschreden. Zoals hoger onder randnummer 19. uiteengezet, 
is er zelfs bij een gebeurlijke schending in casu geen impact op de bewijswaardering 
en/of op de rechten van verdediging zodat er geen valabele redenen zijn om de 
strafvordering onontvankelijk te verklaren. 

72. De redelijkheid van de termijn wordt beoordeeld aan de hand van de complexiteit van 
de zaak, het eigen gedrag van de beklaagden, het optreden van de relevante 
autoriteiten en het belang van de procedure voor de beklaagden. 
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73. De termijn begint in strafzaken te lopen vanaf het tijdstip dat de beklaagde in staat van 
beschuldiging is gesteld. Dit wordt gedefinieerd als de officiële bekendmaking aan een 
individu door een bevoegde autoriteit dat tegen hem of haar ernstige verdenkingen 
bestaan van een gepleegd misdrijf. Men kan hierbij denken aan de datum van 
arrestatie, de datum waarop de verdachte officieel te horen kreeg dat hij vervolgd zou 
worden of de dag waarop een gerechtelijk vooronderzoek geopend werd. In casu 
werd de zevende beklaagde en in het verlengde daarvan haar bestuurster, zijnde de 
achtste beklaagde, voor het eerst verontrust middels een controle-inspectie op 21 
maart 2013, terwijl de eerste beklaagde, tweede beklaagde en in het verlengde 
daarvan hun bestuurders, zijnde de derde beklaagde en vierde beklaagde, voor het 
eerst werden verontrust middels verhoor van een gevolmachtigde op 11 juni 2013. 
Sedertdien verstreken respectievelijk 7 jaar en 9 maanden en 7 jaar 6 maanden. 

74. Het opsporingsonderzoek kende een normaal verloop o.a. mee gelet op het 
internationale verzoek tot wederzijdse rechtshulp in strafzaken gericht aan Polen, 
waarna begin januari 2016 het bevel tot dagvaarding werd gegeven. Het 
procedureverloop in eerste aanleg kende evenzeer normale voortgang vaststellende 
dat het beroepen vonnis nog datzelfde jaar of nog 11 maanden later, hetzij op 7 
december 2016 werd gewezen. 

75. De beklaagden voorzagen zich op 6 januari 2017 in hoger beroep maar het duurde tot 
13 maart 2018 tot het bevel tot dagvaarding in hoger beroep werd gegeven voor de 
zitting van 7 juni 2018. Tussen het aantekenen van het hoger beroep en de eerste 
zitting van deze kamer van het hof in hoger beroep verstreken aldus 1 jaar en 5 
maanden hetgeen een onverantwoorde periode van stilstand uitmaakt. Ook in hoger 
beroep nam het tijdsverloop - spijts de noodzaak tot tussenarrest op 7 november 2019 
- met 2 jaar en 6 maanden te veel tijd in beslag. Die twee gegevens leiden er in hun 
onderlinge samenhang beschouwd toe dat de redelijke termijn in strafzaken ten 
overstaan van alle beklaagden werd overschreden. 

76. Wanneer de rechter regelmatig vaststelt dat de redelijke termijn overschreden is, 
zonder dat die omstandigheid invloed heeft gehad op de bewijslevering of op de 
uitoefening van het recht van verdediging, kan hij hetzij de veroordeling bij eenvoudige 
schuldigverklaring uitspreken hetzij een straf uitspreken die lager is dan de wettelijke 
minimumstraf, in overeenstemming met artikel 21ter V.T.Sv., hetzij een bij wet 
voorgeschreven straf uitspreken die echter daadwerkelijk en op meetbare wijze is 
verminderd ten opzichte van de straf die hij had kunnen opleggen als hij de 
overdreven duur van de rechtspleging niet had vastgesteld. Het hof is van oordeel dat 
alle geëigende gegevens van de zaak in overweging nemend een passend rechtsherstel 
er in casu moet in bestaan dat er een bij wet voorgeschreven straf wordt uitgesproken 
die daadwerkelijk en op meetbare wijze is verminderd ten opzichte van de straf die het 
hof had kunnen opleggen als de overdreven duur van de rechtspleging niet was 
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vastgesteld geworden. De straffen worden ten overstaan van de individuele 
beklaagden aldus meetbaar verminderd op de wijze zoals hierna aangegeven. 

F.2. De strafmaat in het algemeen 

77. De straftoemeting wordt beoordeeld met in acht name van de zwaarte van de 
bewezen verklaarde misdrijven en de individuele strafwaardigheid van de respectieve 
beklaagden daarin begrepen hun strafverleden. 

78. De eerste rechter heeft correct en wetmatig uiteengezet binnen welke wettelijke 
perken de strafmaat zich in hoofde van de respectieve schuldig bevonden 
(rechts)personen situeert (p.44-45 beroepen vonnis, randnummer 56.) en legde tevens 
pertinent het accent op de strafwaardigheid en de maatschappelijke impact van de 
feiten (p.45-46 beroepen vonnis, randnummer 57.). Deze motieven verdienen 
integrale navolging. 

F.3. De strafmaat in hoofde van de eerste beklaagde 

79. De hierboven in hoofde van de eerste beklaagde bewezen gebleven feiten, zoals onder 
de tenlasteleggingen A.1. tot en met A.11. (zoals aangevuld) en B. omschreven in de 
inleidende akte, zijn in hoofde van deze beklaagde verbonden door een eenheid van 
misdadig opzet, zoals bedoeld in artikel 65, eerste lid Sw., zodat haar thans slechts één 
straf moet worden opgelegd. De eerste rechter maakte terecht toepassing van dat 
principe. 

80. De eerste beklaagde verzoekt om de gunst van de opschorting van de uitspraak van de 
veroordeling, minstens om maximaal uitstel van tenuitvoerlegging o.a. rekening 
houdend met haar blanco strafregister, de overschrijding van de redelijke termijn in 
strafzaken en een aantal verzachtende randfactoren van sociaaleconomische aard 
zoals in besluiten en ter terechtzitting aangehaald. 

81. Alle omstandigheden eigen aan de zaak in overweging nemend heeft de eerste rechter 
aan de eerste beklaagde een wetmatige en passende straf opgelegd door haar te 
beteugelen met een geldboete van 2.000 euro (na toepassing van 50 opdeciemen 
gebracht op 12.000,00 euro), weze het met uitstel van tenuitvoerlegging gedurende 3 
jaar voor wat betreft 1.000 euro (na toepassing van 50 opdeciemen gebracht op 
6.000,00 euro). Rekening houdend met de overschrijding van de redelijke termijn in 
strafzaken wordt deze straf echter meetbaar herleid tot een geldboete van 1.500 euro 
(na toepassing van 50 opdeciemen gebracht op 9.000,00 euro), weze het met uitstel 
van tenuitvoerlegging gedurende 3 jaar voor wat betreft 750 euro (na toepassing van 
50 opdeciemen gebracht op 4.500,00 euro). 
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82. Op het verzoek tot het verlenen van de gunst van de opschorting van de uitspraak van 
de veroordeling kan immers - zelfs in acht genomen de overschrijding van de redelijke 
termijn in strafzaken - niet worden ingegaan. De feiten zijn daartoe op zichzelf 
maatschappelijk te zwaarwichtig en daarenboven is er geen enkele aanwijzing dat het 
opleggen van een bestraffing zoals hiervoor bepaald aan de eerste beklaagde 
overdreven professioneel nadeel zal toebrengen. Ook het openbaar ministerie 
adviseerde ter zake negatief. 

F.4. De strafmaat in hoofde van de tweede beklaagde: 

83. De hierboven in hoofde van de tweede beklaagde bewezen gebleven feiten, zoals 
onder de tenlasteleggingen C. (zoals aangevuld) en D. (zoals aangevuld) omschreven in 
de inleidende akte, zijn in hoofde van deze beklaagde verbonden door een eenheid 
van misdadig opzet, zoals bedoeld in artikel 65, eerste lid Sw., zodat haar thans slechts 
één straf moet worden opgelegd. De eerste rechter maakte correct toepassing van dat 
principe. 

84. De tweede beklaagde verzoekt eveneens om de gunst van de opschorting van de 
uitspraak van de veroordeling, minstens om zo ruim mogelijk uitstel van tenuitvoer
legging o,a. rekening houdend met haar blanco strafregister, de overschrijding van de 
redelijke termijn in strafzaken en een aantal verzachtende randfactoren van 
sociaaleconomische aard zoals in besluiten en ter terechtzitting aangehaald. 

85. Alle concrete omstandigheden van de zaak in acht genomen heeft de eerste rechter 
aan de tweede beklaagde een wetmatige en passende straf opgelegd door haar te 
beteugelen met een geldboete van 2.000 euro (na toepassing van 50 opdeciemen 
gebracht op 12.000,00 euro), weze het met uitstel van tenuitvoerlegging gedurende 3 
jaar voor wat betreft 1.000 euro (na toepassing van 50 opdeciemen gebracht op 
6.000,00 euro). Rekening houdend met de overschrijding van de redelijke termijn in 
strafzaken wordt deze straf evenwel meetbaar herleid tot een geldboete van 1.500 
euro (na toepassing van 50 opdeciemen gebracht op 9.000,00 euro), weze het met 
uitstel van tenuitvoerlegging gedurende 3 jaar voor wat betreft 750 euro (na 
toepassing van 50 opdeciemen gebracht op 4.500,00 euro). 

86. Op de vraag tot het verlenen van de gunst van de opschorting van de uitspraak van de 
veroordeling kan - zelfs rekening houdend met de overschrijding van de redelijke 
termijn in strafzaken - ook hier niet worden ingegaan. De feiten zijn daartoe op 
zichzelf maatschappelijk te zwaarwichtig en daarenboven is er geen enkele aanwijzing 
dat het opleggen van een bestraffing zoals hiervoor bepaald aan de tweede beklaagde 
overdreven professioneel nadeel zal toebrengen. Opnieuw adviseerde het openbaar 
ministerie trouwens negatief. 
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F.5. De strafmaat in hoofde van de derde beklaagde 

87. De hierboven in hoofde van de derde beklaagde bewezen gebleven feiten, zoals onder 
de tenlasteleggingen A.1. tot en met A.11. (zoals aangevuld), B., C. (zoals aangevuld) 
en D. (zoals aangevuld) omschreven in de inleidende akte, zijn in hoofde van deze 
beklaagde verbonden door een eenheid van misdadig opzet, zoals bedoeld in artikel 
65, eerste lid Sw., zodat hem thans slechts één straf moet worden opgelegd. De eerste 
rechter maakte terecht toepassing van dat principe. 

88. De derde beklaagde van zijn kant verzoekt eveneens om de gunst van de opschorting 
van de uitspraak van de veroordeling, minstens om maximaal uitstel van tenuit
voerlegging o.a. rekening houdend met zijn blanco strafregister, de overschrijding van 
de redelijke termijn in strafzaken en een aantal verzachtende randfactoren van 
sociaaleconomische aard zoals in besluiten en ter terechtzitting aangehaald. 

89. Alle concrete omstandigheden van de zaak in aanmerking nemend heeft de eerste 
rechter aan de derde beklaagde een wetmatige en passende straf opgelegd door hem 
te beteugelen met een geldboete van 1.250 euro (na toepassing van 50 opdeciemen 
gebracht op 7.500,00 euro), weze het met uitstel van tenuitvoerlegging gedurende 3 
jaar voor wat betreft 625 euro (na toepassing van 50 opdeciemen gebracht op 
3.750,00 euro). Rekening houdend met de overschrijding van de redelijke termijn in 
strafzaken wordt deze straf echter meetbaar herleid tot een geldboete van 750 euro 
(na toepassing van 50 opdeciemen gebracht op 4.500,00 euro), weze het met uitstel 
van tenuitvoerlegging gedurende 3 jaar voor wat betreft 375 euro (na toepassing van 
50 opdeciemen gebracht op 2.250,00 euro). 

90. De boetevervangende gevangenisstraf kan voorts enkel betrekking hebben op het 
effectief gedeelte van de geldboete (artikel 8,§1 van de probatiewet) en wordt bepaald 
op 45 dagen. 

91. Op het verzoek tot het verlenen van de gunst van de opschorting van de uitspraak van 
de veroordeling kan immers - zelfs onder de huidige overschrijding van de redelijke 
termijn in strafzaken - ten overstaan van deze beklaagde evenmin worden ingegaan. 
De feiten zijn daartoe eens te meer vanuit maatschappelijk oogpunt te zwaarwichtig 
en daarenboven is er geen enkele aanwijzing dat het opleggen van een bestraffing 
zoals hiervoor bepaald aan de derde beklaagde overdreven sociaal of professioneel 
nadeel zal toebrengen. Ook het openbaar ministerie adviseerde ter zake negatief. 

F.6. De strafmaat in hoofde van de vierde beklaagde 

92. De hierboven in hoofde van de vierde beklaagde bewezen gebleven feiten, zoals onder 
de tenlasteleggingen A.1. tot en met A.11. (zoals aangevuld), B., C. (zoals aangevuld) 
en D. (zoals aangevuld) omschreven in de inleidende akte, zijn in hoofde van deze 
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beklaagde verbonden door een eenheid van misdadig opzet, zoals bedoeld in artikel 
65, eerste lid Sw., zodat haar thans slechts één straf moet worden opgelegd. De eerste 
rechter maakte op goede gronden toepassing van dat principe. 

93. Ook de vierde beklaagde van haar kant verzoekt om de gunst van de opschorting van 
de uitspraak van de veroordeling, minstens om maximaal uitstel van tenuitvoerlegging 
o.a. rekening houdend met haar blanco strafregister, de overschrijding van de redelijke 
termijn in strafzaken en een aantal verzachtende randfactoren van sociaal-econo
mische aard zoals in besluiten en ter terechtzitting aangehaald. 

94. Alle geëigende omstandigheden van de zaak in acht genomen heeft de eerste rechter 
aan de vierde beklaagde evenzeer een wetmatige en passende straf opgelegd door 
haar te beteugelen met een geldboete van 1.250 euro (na toepassing van 50 
opdeciemen gebracht op 7.500,00 euro), weze het met uitstel van tenuitvoerlegging 
gedurende 3 jaar voor wat betreft 625 euro (na toepassing van 50 opdeciemen 
gebracht op 3.750,00 euro). Rekening houdend met de overschrijding van de redelijke 
termijn in strafzaken wordt deze straf echter meetbaar herleid tot een geldboete van 
750 euro (na toepassing van 50 opdeciemen gebracht op 4.500,00 euro), weze het met 
uitstel van tenuitvoerlegging gedurende 3 jaar voor wat betreft 375 euro (na 
toepassing van 50 opdeciemen gebracht op 2.250,00 euro). 

95. De boetevervangende gevangenisstraf kan voorts enkel betrekking hebben op het 
effectief gedeelte van de geldboete (artikel 8,§1 van de probatiewet) en wordt bepaald 
op 45 dagen. 

96. Op het verzoek tot het verlenen van de gunst van de opschorting van de uitspraak van 
de veroordeling kan andermaal - zelfs mits overschrijding van de redelijke termijn in 
strafzaken - ten overstaan van deze beklaagde niet worden ingegaan. Andermaal 
benadrukt het hof dat de feiten daartoe vanuit maatschappelijk oogpunt te 
zwaarwichtig zijn en daarenboven is er geen enkele aanwijzing dat het opleggen van 
een bestraffing zoals hiervoor bepaald aan de vierde beklaagde overdreven sociaal of 
professioneel nadeel zal toebrengen. Het openbaar ministerie adviseerde ten andere 
negatief. 

F.7. De strafmaat in hoofde van de zevende beklaagde 

97. De hierboven in hoofde van de zevende beklaagde bewezen gebleven feiten, zoals 
onder de tenlasteleggingen H.l. tot en met H.3. (zoals verbeterd en aangevuld) en 1.1. 
tot en met 1.3. (zoals aangevuld) omschreven in de inleidende akte, zijn in hoofde van 
deze beklaagde verbonden door een eenheid van misdadig opzet, zoals bedoeld in 
artikel 65, eerste lid Sw., zodat haar thans slechts één straf moet worden opgelegd. De 
eerste rechter maakte correct toepassing van dat principe. 
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98. Ook de zevende beklaagde van haar kant verzoekt om de gunst van de opschorting van 
de uitspraak van de veroordeling, minstens om maximaal uitstel van tenuitvoerlegging 
o.a. rekening houdend met haar blanco strafregister, de overschrijding van de redelijke 
termijn in strafzaken en een aantal verzachtende randfactoren van sociaal-econo
mische aard zoals in besluiten en ter terechtzitting aangehaald. 

99. Alle omstandigheden van de zaak in overweging nemend heeft de eerste rechter aan 
de zevende beklaagde een wetmatige en passende straf opgelegd door haar te 
beteugelen met een geldboete van 600 euro, zoals te vermenigvuldigen met 3 werk
nemers en dus gebracht op 1.800 euro {na toepassing van 50 opdeciemen gebracht op 
10.800,00 euro), weze het met uitstel van tenuitvoerlegging gedurende 3 jaar voor wat 
betreft 300 euro, zoals te vermenigvuldigen met 3 werknemers en dus gebracht op 
900 euro {na toepassing van 50 opdeciemen gebracht op 5.400,00 euro). Rekening 
houdend met de overschrijding van de redelijke termijn in strafzaken wordt deze straf 
echter meetbaar herleid, weze het door de minimumgeldboete van 600 euro, zoals te 
vermenigvuldigen met 3 werknemers en dus gebracht op 1.800 euro {na toepassing 
van 50 opdeciemen gebracht op 10.800,00 euro) te behouden, maar door ruimer 
uitstel van tenuitvoerlegging te verlenen gedurende 3 jaar, meer bepaald voor wat 
betreft 450 euro, zoals te vermenigvuldigen met 3 werknemers en dus gebracht op 
1.350 euro {na toepassing van 50 opdeciemen gebracht op 8.100,00 euro). 

100. Op het verzoek tot het verlenen van de gunst van de opschorting van de uitspraak van 
de veroordeling kan opnieuw - zelfs in acht genomen de overschrijding van de 
redelijke termijn in strafzaken - ten overstaan van deze beklaagde niet worden 
ingegaan. Andermaal benadrukt het hof dat de feiten daartoe vanuit maatschappelijk 
oogpunt te zwaarwichtig zijn en daarenboven is er geen enkele aanwijzing dat het 
opleggen van een bestraffing zoals hiervoor bepaald aan de zevende beklaagde 
overdreven professioneel nadeel zal toebrengen. Het openbaar ministerie adviseerde 
in diezelfde logica negatief. 

F .8. De strafmaat in hoofde van de achtste beklaagde 

101. De hierboven in hoofde van de achtste beklaagde bewezen gebleven feiten, zoals 
onder de tenlasteleggingen H.l. tot en met H.3. {zoals verbeterd en aangevuld) en 1.1. 
tot en met 1.3. {zoals aangevuld) omschreven in de inleidende akte, zijn in hoofde van 
deze beklaagde verbonden door een eenheid van misdadig opzet, zoals bedoeld in 
artikel 65, eerste lid Sw., zodat haar thans slechts één straf moet worden opgelegd. De 
eerste rechter maakte om goede redenen toepassing van dat principe. 

102. De achtste beklaagde verzoekt tot slot evenzeer om de gunst van de opschorting van 
de uitspraak van de veroordeling, minstens om maximaal uitstel van tenuitvoerlegging 
o.a. rekening houdend met haar blanco strafregister, de overschrijding van de redelijke 
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termijn in strafzaken en een aantal verzachtende randfactoren van sociaal-econo
mische aard zoals in besluiten en ter terechtzitting aangehaald. 

103. Alle concrete omstandigheden van de zaak in aanmerking nemend heeft de eerste 
rechter aan de achtste beklaagde een wetmatige en passende straf opgelegd door 
haar te beteugelen met een geldboete van 600 euro, zoals te vermenigvuldigen met 3 
werknemers en dus gebracht op 1.800 euro (na toepassing van 50 opdeciemen 
gebracht op 10.800,00 euro), weze het met uitstel van tenuitvoerlegging gedurende 3 
jaar voor wat betreft 300 euro, zoals te vermenigvuldigen met 3 werknemers en dus 
gebracht op 900 euro (na toepassing van 50 opdeciemen gebracht op 5.400,00 euro). 
Rekening houdend met de overschrijding van de redelijke termijn in strafzaken wordt 
deze straf echter meetbaar herleid, weze het door de minimumgeldboete van 600 
euro, zoals te vermenigvuldigen met 3 werknemers en dus gebracht op 1.800 euro (na 
toepassing van 50 opdeciemen gebracht op 10.800,00 euro) te behouden, maar door 
ruimer uitstel van tenuitvoerlegging te verlenen gedurende 3 jaar, meer bepaald voor 
wat betreft 450 euro, zoals te vermenigvuldigen met 3 werknemers en dus gebracht 
op 1.350 euro (na toepassing van 50 opdeciemen gebracht op 8.100,00 euro). 

104. De boetevervangende gevangenisstraf kan voorts enkel betrekking hebben op het 
effectief gedeelte van de geldboete (artikel 8,§1 van de probatiewet) en wordt bepaald 
op 45 dagen. 

105. De vraag tot het verlenen van de gunst van de opschorting van de uitspraak van de 
veroordeling dient - zelfs met aanname van de overschrijding van de redelijke termijn 
in strafzaken - ten overstaan van deze beklaagde verworpen te worden. Eens te meer 
benadrukt het hof dat de feiten daartoe vanuit maatschappelijk oogpunt te zwaar
wichtig zijn en daarenboven is er geen enkele aanwijzing dat het opleggen van een 
bestraffing zoals hiervoor bepaald aan de achtste beklaagde overdreven sociaal of 
professioneel nadeel zal toebrengen. Het openbaar ministerie adviseerde tot slot ook 
hier negatief. 

F.9. De bijzondere verbeurdverklaring 

106. Ten overstaan van de eerste beklaagde vordert het openbaar ministerie de bijzondere 
verbeurdverklaring van een bedrag van 129.465,48 euro dat als illegaal 
vermogensvoordeel werd verkregen uit de feiten voorwerp van de tenlasteleggingen 
A.1. tot en met A.11. en B. 

107. De eerste beklaagde betwist die bijzondere verbeurdverklaring met klem. Zo werpt zij 
onder meer op dat de sociaal inspecteur zich voor zijn berekening baseerde op 
loonfiches die niet aan het strafdossier werden gevoegd zodat materiële vergissingen 
niet uit te sluiten vallen terwijl het voorts zelfs niet duidelijk is welke precieze lonen 
werden in aanmerking genomen. De eerste beklaagde bekritiseert aldus dat zij de 
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afrekening van de sociale inspectie niet kan toetsen aan de documenten die zij destijds 
aan de sociale inspectie overmaakte zodat ook het hof die controle niet kan doen. Zij 
laat ook opmerken dat er nog een tweede strafdossier werd aangelegd betrekking 
hebbende op de niet-betaling van de minimumlonen waarvan de potentiële impact op 
heden niet duidelijk is. 

108. Het hof merkt op dat de sociale inspectie de berekening van het illegale vermogens
voordeel kennelijk deed door hetgeen de eerste beklaagde aan de gebruikers 
factureerde als omzet/uitgangspunt te nemen en daarvan de gemaakte loonkost in 
mindering te brengen. Op die manier komt zij tot een nettowinst ten belope van 
129.465,48 euro die zij als illegaal vermogensvoordeel aanmerkt. De facturatie aan die 
gebruikers uitgaande van de eerste beklaagde (of nog de omzet) is aan de berekening 
toegevoegd. De loonfiches die dienstig waren voor de berekening van de loonkost, die 
vervolgens van de omzet werden in mindering gebracht, steken niet in het strafbundel. 
Het betreft echter loongegevens die destijds bij de eerste beklaagde zelf werden 
opgevraagd. 

109. Het hof is van oordeel dat uit de gegevens van het strafdossier, daaronder begrepen 
de berekening van de sociale inspectie, ontegensprekelijk blijkt dat de eerste 
beklaagde een illegaal vermogensvoordeel genereerde uit de tenlasteleggingen A.1. 
tot en met A.11. en B. De berekeningsmethodiek van de sociale inspectie is aanvaard
baar (stuk 385): door de loonkost van de facturatie/omzet in mindering te brengen 
bekomt men het illegale vermogensvoordeel. 

110. Daar tegenover staat echter in cijfermatig opzicht een deels honoreerbaar verweer 
uitgaande van de eerste beklaagde. Immers: 

(i) Het is weliswaar juist dat de loonkost kennelijk werd berekend op grond van eigen 
gegevens/loonfiches afkomstig van de eerste beklaagde maar die loonfiches zijn niet 
gevoegd zodat niet meteen duidelijk is in welke mate alle aspecten van het loon 
werden in mindering gebracht. De eerste beklaagde werpt onder meer op dat ook de 
uitbetalingen van de PDOK bijdragen en bepaalde vermogensvoordelen in natura (i.e. 
woningen die als gedeelte van het loon aan personeel ter beschikking worden gesteld) 
in aanmerking moeten worden genomen terwijl het openbaar ministerie daaromtrent 
thans geen standpunt inneemt. 

(ii) Het openbaar ministerie erkent dat er een tweede afgesplitst strafdossier lopende 
is tegen de eerste beklaagde waarbij wordt onderzocht in welke mate de minimum
lonen correct werden uitbetaald. In de mate dat zulks niet het geval zou zijn geweest, 
zal na een eventuele opgelegde regularisatie blijken dat de loonkost finaal hoger was 
dan momenteel door de sociale inspectie in aanmerking genomen. De tweede 
variabele die in het bestek van het huidige strafdossier bij de berekening van de 
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bijzondere verbeurdverklaring als aftrekpost wordt gehanteerd, wordt dus door het 
openbaar ministerie op heden zelf gecontesteerd. 

111. In die omstandigheden is het hof weliswaar van oordeel dat het genoegzaam is 
bewezen dat de eerste beklaagde uit hoofde van de tenlasteleggingen A.1. tot en met 
A.11. en B. een illegaal vermogensvoordeel heeft gerealiseerd maar dat het niet a 
priori uit te sluiten valt dat de van de omzet in mindering te brengen loonkost hoger 
zal liggen dan thans door de sociale inspectie vooropgesteld. In de mate dat 
dienaangaande twijfel kan zijn dient dit cijfermatig maximaal in het voordeel van de 
eerste beklaagde te worden uitgelegd. Om die reden is het hof van oordeel dat in 
billijkheid slechts de helft van het door het openbaar ministerie gevorderde illegaal 
vermogensvoordeel kan worden verbeurd verklaard. Het hof benadrukt dat onder die 
benadering de eerste beklaagde onmogelijk kan zijn benadeeld vermits niemand 
poneert en/of in redelijkheid cijfermatig kan aannemelijk maken dat de van de omzet 
in mindering te brengen loonkost dermate grote proporties zou kunnen aannemen dat 
het resterende illegaal vermogensvoordeel minder dan de helft van het thans 
gevorderde zou bedragen. 

112. De door het openbaar ministerie uit hoofde van de tenlasteleggingen A.1. tot en met 
A.11. en B. gevorderde bijzondere verbeurdverklaring wordt ten overstaan van de 
eerste beklaagde bijgevolg ingewilligd ten belope van 64.732,74 euro. 

113. De door het openbaar ministerie op de bankrekeningen van de eerste beklaagde in 
beslag genomen gelden, zoals vervolgens bij het COIV overgeschreven, ten bedrage 
van gezamenlijk 59.417,04 euro (stuk 934-935: 42.917,04 euro + stuk 947-948: 
16.500,00 euro) kunnen op deze bijzondere verbeurdverklaring worden toegerekend. 

114. Ten overstaan van de tweede beklaagde vordert het openbaar ministerie de bijzon
dere verbeurdverklaring van een bedrag van 5.701,50 euro dat als illegaal vermogens
voordeel werd verkregen uit de feiten voorwerp van de tenlasteleggingen C. en D. 

115. De tweede beklaagde betwist die bijzondere verbeurdverklaring evenzeer formeel en 
zulks impliciet op deels analoge gronden als de eerste beklaagde. 

116. Hetgeen hoger onder de randnummers 109. t.e.m. 111. met betrekking tot de 
bijzondere verbeurdverklaring werd overwogen ten overstaan van de eerste beklaagde 
moet mutatis mutandis ook gelden ten overstaan van de tweede beklaagde. Op 
analoge gronden is het hof van oordeel dat er uit hoofde van de tenlasteleggingen C. 
en D. met zekerheid een illegaal vermogensvoordeel werd gerealiseerd maar dat er 
een maximale cijfermatige correctie in het voordeel van de tweede beklaagde dient te 
gebeuren. 
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117. De door het openbaar ministerie uit hoofde van de tenlasteleggingen C. en D. 
gevorderde bijzondere verbeurdverklaring wordt bijgevolg ten overstaan van de 
tweede beklaagde weliswaar ingewilligd maar gereduceerd tot de helft - of nog tot 
2.850, 75 euro. 

ll. G. De overige aspecten van de strafvordering en de kosten 

118. De beslissing met betrekking tot de solidariteitsbijdrage wordt hervormd. Deze 
bijdrage is verschuldigd per veroordeling tot een criminele of correctionele hoofdstraf 
en het bedrag van de solidariteitsbijdrage is o_nderworpen aan de verhoging bedoeld in 
de bepalingen betreffende de opdeciemen op de strafrechtelijke geldboeten. 
Ingevolge de artikelen 59 en 60 van de programmawet van 25 december 2016 (8.5., 29 
december 2016) wordt het aantal opdeciemen met ingang vanaf 1 januari 2017 van 50 
op 70 gebracht. Aangezien de solidariteitsbijdrage geen straf is, dienen met ingang 
vanaf 1 januari 2017 de verhoogde opdeciemen toepassing te vinden. De eerste 
beklaagde, tweede beklaagde, derde beklaagde, vierde beklaagde, zevende beklaagde 
en achtste beklaagde worden bijgevolg hierna elk veroordeeld tot betaling van een 
bijdrage van 25 euro, verhoogd met 70 opdeciemen (x8), en aldus gebracht op 200,00 
euro. 

119. Omtrent de vaste vergoeding voor de kostprijs van het verloop van de strafprocedure 
en de verhoging van de gerechtskosten met maximaal tien procent wegens de 
correspondentiekosten, zoals in deze zaak door de eerste rechter begroot op 51,20 
euro, merkt het hof op dat deze vergoeding gedurende een bepaalde periode niet 
meer kon worden opgelegd. Artikel 91 van het KB van 28 december 1950 houdende 
algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken werd immers opgeheven bij 
artikel 43 van het KB van 15 december 2019 tot vaststelling van de organisatie van de 
arrondissementele bureaus gerechtskosten en de procedure volgens dewelke 
gerechtskosten in strafzaken en gelijkgestelde kosten worden toegekend, geverifieerd, 
betaald en teruggevorderd (B.S., 27 december 2019, tweede editie - dit besluit trad in 
werking op 1 januari 2020 (artikel 46 KB van 15 december 2019). Evenwel luidt artikel 
91 van het KB van 28 december 1950 houdende het algemeen reglement op de 
gerechtskosten in strafzaken thans (en dit sedert 3 september 2020, datum publicatie 
B.S. van het KB van 28 augustus 2020 - zie hierna) als volgt: "In criminele en 
correctionele zaken die kosten van brief- en pakketport hebben veroorzaakt, wordt 
door de rechter aan de Staat als correspondentiekosten een som toegeschat, die niet 
meer mag bedragen dan 10 procent van de gezamenlijke kosten. Voor elke criminele, 
correctionele en politiezaak wordt door de rechter bovendien aan iedere veroordeelde 
een vergoeding van 50 euro opgelegd". Dit ingevolge artikel 1 van het KB van 28 
augustus 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende 
het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken (B.S. 3 september 2020). 
Het hof veroordeelt ieder van de huidige beklaagden tot betaling van de vermelde 
vergoeding van 50 euro. Er wordt in het voormelde KB van 28 augustus 2020, dat 
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artikel 91 herstelt, enkel vermeld dat het in werking treedt op de dag van 
bekendmaking in het Belgisch Staatsblad. Het bedrag wordt vandaag dan ook in de 
huidige zaak bepaald op 50 euro. Indexatie van dit laatste bedrag kan momenteel 
vooralsnog niet worden toegepast, nu in het nieuwe KB van 28 augustus 2020 niet is 
voorzien dat de destijds opgeheven tekst met terugwerkende kracht wordt hersteld 
tot de datum van inwerkingtreding van de opheffingsbepaling. Er bestaat ter zake dan 
ook geen enkele rechtsgrond tot indexering. 

120. De kosten, gevallen aan de zijde van het openbaar ministerie in beide aanleggen, 
werden één en ondeelbaar veroorzaakt door het onderzoek en de vervolging van de 
feiten, voorwerp van de voor dit hof bewezen gebleven tenlasteleggingen, zoals 
omschreven in de inleidende akte. Het beroepen vonnis wordt aldus bevestigd daar 
waar de beklaagden hoofdelijk veroordeeld werden tot de gerechtskosten gevallen in 
eerste aanleg en zij worden thans tevens hoofdelijk veroordeeld tot de kosten die in 
graad van hoger beroep aan de zijde van het openbaar ministerie zijn gevallen, zoals 
hierna aangegeven en begroot. 

OP DEZE GRONDEN, 

het Hof, rechtdoende op tegenspraak. 

met toepassing van de artikelen: 
in de inleidende akte, het beroepen vonnis en hoger in dit arrest aangegeven; 
185, 189, 190 en 211 Sv.; 
21ter V.T.Sv.; 
24 van de wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken. 

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

Verklaart elk hoger beroep ontvankelijk en erover beslissend: 

Verbetert en vult de inleidende akte verder aan zoals voorzegd onder randnummer 07. 

1. 
Bevestigt het beroepen vonnis in hoofde van de eerste beklaagde in 
dusverre dat de feiten voorwerp van de tenlasteleggingen A.1. tot en met A.11. (zoals 
aangevuld) en B., zoals omschreven in de inleidende akte en door de eerste rechter bewezen 
verklaard, voor dit hof bewezen zijn gebleven en door de eerste beklaagde werden gepleegd 
met eenheid van opzet in de zin van artikel 65, eerste lid Sw. 
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Doet het beroepen vonnis voor het overige teniet, en thans opnieuw oordelend: 

Veroordeelt de eerste beklaagde uit dien hoofde tot betaling van een 
geldboete van DUIZEND VIJFHONDERD EURO, te verhogen met 50 opdeciemen (hetzij x 6) 
en aldus gebracht op negenduizend euro. 

Bepaalt dat de aldus opgelegde geldboete wordt opgesplitst als volgt: 
- een effectief gedeelte, namelijk zevenhonderd vijftig euro, te verhogen met 50 

opdeciemen (hetzij x 6) en aldus gebracht op vierduizend vijfhonderd euro; 
- een gedeelte verleend met uitstel gedurende een periode van drie jaar, namelijk 

zevenhonderd vijftig euro, te verhogen met 50 opdeciemen (hetzij x 6) en aldus gebracht 
op vierduizend vijfhonderd euro. 

Beveelt de bijzondere verbeurdverklaring van de vermogensvoordelen overeenkomstig de 
artikelen 42,3° Sw. juncto 43bis Sw. in het vermogen van de eerste beklaagde van een 
bedrag van 64.732,74 euro uit hoofde van de bewezen verklaarde feiten voorwerp van de 
tenlastelegging A.1. tot en met A.11. en B. 

Bepaalt dat de door het openbaar ministerie op de bankrekeningen van de eerste beklaagde 
in beslag genomen gelden, zoa ls vervolgens bij het COIV overgeschreven, ten bedrage van 
59.417,04 euro op deze bijzondere verbeurdverklaring kunnen worden toegerekend. 

Veroordeelt de eerste beklaagde tot de solidariteitsbijdrage van 25 euro, na toepassing van 
70 opdeciemen (x8) gebracht op 200,00 euro. 

Veroordeelt de eerste beklaagde tot een bijzondere forfaitaire bijdrage in de kosten van 

50,00 euro. 

ll. 
Bevestigt het beroepen vonnis in hoofde van de tweede beklaagde 

,in dusverre dat de feiten voorwerp van de tenlasteleggingen C. (zoals aangevuld) en D. 
(zoals aangevuld), zoals omschreven in de inleidende akte en door de eerste rechter 
bewezen verklaard, voor dit hof bewezen zijn gebleven _en door de tweede beklaagde 
werden gepleegd met eenheid van opzet in de zin van artikel 65, eerste lid Sw. 

Doet het beroepen vonnis voor het overige teniet, en thans opnieuw oordelend: 

Veroordeelt de tweede beklaagde uit dien hoofde tot betaling 
van een geldboete van DUIZEND VIJFHONDERD EURO, te verhogen met 50 opdeciemen 
(hetzij x 6) en aldus gebracht op negenduizend euro. 
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Bepaalt dat de aldus opgelegde geldboete wordt opgesplitst als volgt: 
een effectief gedeelte, namelijk zevenhonderd vijftig euro, te verhogen met 50 
opdeciemen (hetzij x 6) en aldus gebracht op vierduizend vijfhonderd euro; 

- een gedeelte verleend met uitstel gedurende een periode van drie jaar, namelijk 
zevenhonderd vijftig euro, te verhogen met 50 opdeciemen (hetzij x 6) en aldus gebracht 
op vierduizend vijfhonderd euro. 

Beveelt de bijzondere verbeurdverklaring van de vermogensvoordelen overeenkomstig de 
artikelen 42,3° Sw. juncto 43bis Sw. in het vermogen van de tweede beklaagde van een 
bedrag van 2.850,75 euro uit hoofde van de bewezen verklaarde feiten voorwerp van de 
tenlastelegging C. en D. 

Veroordeelt de tweede beklaagde tot de solidariteitsbijdrage van 25 euro, na toepassing van 
70 opdeciemen (x8) gebracht op 200,00 euro. 

Veroordeelt de tweede beklaagde tot een bijzondere forfaitaire bijdrage in de kosten van 
50,00 euro. 

111. 
Bevestigt het beroepen vonnis in hoofde van de derde in 
dusverre dat de feiten voorwerp van de ten lasteleggingen A.1. tot en met A.11. (zoals 
aangevuld), B., C. (zoals aangevuld) en D. (zoals aangevuld), zoals omschreven in de 
inleidende akte en door de eerste rechter bewezen verklaard, voor dit hof bewezen zijn 
gebleven en door de derde beklaagde werden gepleegd met eenheid van opzet in de zin van 
artikel 65, eerste lid Sw. 

Doet het beroepen vonnis voor het overige teniet, en thans opnieuw oordelend: 

Veroordeelt de derde beklaagde uit dien hoofde tot betaling van een 
geldboete van ZEVENHONDERD VIJFTIG EURO, te verhogen met 50 opdeciemen (hetzij x 6) 
en aldus gebracht op vierduizend vijfhonderd euro. 

Bepaalt dat de aldus opgelegde geldboete wordt opgesplitst als volgt: 
een effectief gedeelte, namelijk driehonderd vijfenzeventig euro, te verhogen met 50 
opdeciemen (hetzij x 6) en aldus gebracht op tweeduizend tweehonderd vijftig EURO of 
een boetevervangende gevangenisstraf van 45 dagen; 
een gedeelte verleend met uitstel gedurende een periode van drie jaar, namelijk 
driehonderd vijfenzeventig euro, te verhogen met 50 opdeciemen (hetzij x 6) en aldus 
gebracht op tweeduizend tweehonderd vijftig euro. 

Veroordeelt de derde beklaagde tot de solidariteitsbijdrage van 25 euro, na toepassing van 
70 opdeciemen (x8) gebracht op 200,00 euro. 
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Veroordeelt de derde beklaagde tot een bijzondere forfaitaire bijdrage in de kosten van 

50,00 euro. 

IV. 
Bevestigt het beroepen vonnis in hoofde van de vierde beklaagde in 
dusverre dat de feiten voorwerp van de tenlasteleggingen A.1. tot en met A.11. (zoals 
aangevuld), B., C. (zoals aangevuld) en D. (zoals aangevuld), zoals omschreven in de 
inleidende akte en door de eerste rechter bewezen verklaard, voor dit hof bewezen zijn 
gebleven en door de vierde beklaagde werden gepleegd met eenheid van opzet in de zin van 

artikel 65, eerste lid Sw. 

Doet het beroepen vonnis voor het overige ten iet, en thans opnieuw oordelend: 

Veroordeelt de vierde beklaagde uit dien hoofde tot betaling van een 
geldboete van ZEVENHONDERD VIJFTIG EURO, te verhogen met 50 opdeciemen (hetzij x 6) 
en aldus gebracht op vierduizend vijfhonderd euro. 

Bepaalt dat de aldus opgelegde geldboete wordt opgesplit st als volgt: 
- een effectief gedeelte, namelijk driehonderd vijfenzeventig euro, te verhogen met 50 

opdeciemen (hetzij x 6) en aldus gebracht op tweeduizend tweehonderd vijftig euro of 
een boetevervangende gevangenisstraf van 45 dagen; 

- een gedeelte verleend met uitstel gedurende een periode van drie jaar, namelijk 
driehonderd vijfenzeventig euro, te verhogen met 50 opdeciemen (hetzij x 6) en aldus 
gebracht op tweeduizend tweehonderd vijftig euro. 

Veroordeelt de vierde beklaagde tot de solidariteitsbijdrage van 25 euro, na toepassing van 
70 opdeciemen {x8) gebracht op 200,00 euro. 

Veroordeelt de vierde beklaagde tot een bijzondere forfaitaire bijdrage in de kosten van 

50,00 euro. 

v. 
Bevestigt het beroepen vonnis in hoofde van de zevende beklaagde 
in dusverre dat de feiten voorwerp van de tenlasteleggingen H.l. tot en met H.3. (zoals 
verbeterd en aangevuld) en 1.1. tot en met 1.3. (zoals aangevuld), zoals omschreven in de 
inleidende akte en door de eerste rechter bewezen verklaard, voor dit hof bewezen zijn 
gebleven en door de zevende beklaagde werden gepleegd met eenheid van opzet in de zin 

van artikel 65, eerste lid Sw. 
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Doet het beroepen vonnis voor het overige teniet, en thans opnieuw oordelend: 

Veroordeelt de zevende beklaagde uit dien hoofde tot betaling van 
een geldboete van ZESHONDERD EURO, te verhogen met 50 opdeciemen (hetzij x 6) en 
aldus gebracht op drieduizend zeshonderd euro, te vermenigvuldigen met drie werknemers 
en aldus gebracht op tienduizend achthonderd euro. 

Bepaalt dat de aldus opgelegde geldboete wordt opgesplitst als volgt: 
- een effectief gedeelte, namelijk honderd vijftig euro, te verhogen met 50 opdeciemen 

(hetzij x 6) en aldus gebracht op negenhonderd euro, te vermenigvuldigen met 3 
werknemers en aldus gebracht op tweeduizend zevenhonderd euro; 

- een gedeelte verleend met uitstel gedurende een periode van drie jaar, namelijk 
vierhonderd vijftig euro, te verhogen met 50 opdeciemen (hetzij x 6) en aldus gebracht 
op tweeduizend zevenhonderd euro, te vermenigvuldigen met 3 werknemers en aldus 
gebracht op achtduizend honderd euro. 

Veroordeelt de zevende beklaagde tot de solidariteitsbijdrage van 25 euro, na toepassing 
van 70 opdeciemen (x8) gebracht op 200,00 euro. 

Veroordeelt de zevende beklaagde tot een bijzondere forfaitaire bijdrage in de kosten van 
50,00 euro. 

Vl. 
Bevestigt het beroepen vonnis in hoofde van de achtste beklaagde in 
dusverre dat de feiten voorwerp van de tenlasteleggingen H.l. tot en met H.3. (zoals 
verbeterd en aangevuld) en 1.1. tot en met 1.3. (zoals aangevuld), zoals omschreven in de 
inleidende akte en door de eerste rechter bewezen verklaard, voor dit hof bewezen zijn 
gebleven en door de achtste beklaagde werden gepleegd met eenheid van opzet in de zin 
van artikel 65, eerste lid Sw. 

Doet het beroepen vonnis voor het overige teniet, en thans opnieuw oordelend: 

Veroordeelt de achtste beklaagde uit dien hoofde tot betaling van een 
geldboete van ZESHONDERD EURO, te verhogen met 50 opdeciemen (hetzij x 6) en aldus 
gebracht op drieduizend zeshonderd euro, te vermenigvuldigen met drie werknemers en 
aldus gebracht op tienduizend achthonderd euro. 

Bepaalt dat de aldus opgelegde geldboete wordt opgesplitst als volgt: 
een effectief gedeelte, namelijk honderd vijftig euro, te verhogen met 50 opdeciemen 
(hetzij x 6) en aldus gebracht op negenhonderd euro, te vermenigvuldigen met 3 
werknemers en aldus gebracht op tweeduizend zevenhonderd euro of een boete
vervangende gevangenisstraf van 45 dagen; 
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- een gedeelte verleend met uitstel gedurende een periode van 3 jaar, namelijk 
vierhonderd vijftig euro, te verhogen met 50 opdeciemen (hetzij x 6) en aldus gebracht 
op tweeduizend zevenhonderd euro, te vermenigvuldigen met 3 werknemers en aldus 
gebracht op achtduizend honderd euro. 

Veroordeelt de achtste beklaagde tot de solidariteitsbijdrage van 25 euro, na toepassing van 
70 opdeciemen (x8) gebracht op 200,00 euro. 

Veroordeelt de achtste beklaagde tot een bijzondere forfa itaire bijdrage in de kosten van 

50,00euro. 

Verwiist de eerste veroordeelde 
derde veroordeelde 

tweede veroordeelde 
vierde veroordeelde 

zevende veroordeelde en achtste veroordeelde 
bovendien hoofdelijk in de kosten van het geding gevallen aan de zijde 

van het openbaar ministerie, zowel in eerste aanleg als in graad van hoger beroep, en 
begroot deze kosten alhier in hun geheel op 230,12 euro in eerste aanleg en op 399,43 euro 

in hoger beroep. 

Verzendt de zaak overeenkomstig artikel 4 V. T.Sv. voor verdere afhandeling van de 
burgerlijke belangen terug naar de eerste rechter, zijnde de rechtbank van eerste aanleg 
Oost-Vlaanderen, afdeling Gent. 
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kosten: 

afschriften 54,00 
15,00 

TA07/ll/19 75,00 
opstelrecht 70,00 
dagvaardingen 149,12 

subtotaal 363,12 
+10% 36,31 

Totaal 399,43 

Dit arrest is gewezen door de derde kamer van het Hof van beroep te Gent, samengesteld uit de 
magistraten die in deze zaak hebben gezeteld en geoordeeld: 

Raadsheer in het Arbeidshof 
(art. 101 al.3 Ger.Wb.) 

Raadsheer Raa6sheer-waarnjH'f1end 
voorzlt,tér 

en op de openbare terechtzitting van ZEVENTIEN DECEMBER TWEEDUIZEND EN TWINTIG 
uitgesproken door Raadsheer-waarnemend voorzitter 

in aanwezigheid van , Substituut-generaal bij het Arbeidshof, 

met bijstand van ~riffier. 

Griffier Raadshe.ér-waarnemend 1.Worzitter 
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