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Not.nr. 6E.69.98.002171/12

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERS

tegen

!• nr. aW«) _________________
van Nederlandse en Turkse nationaliteit, 
geboren te op ,
uitbater snackbar,
wonendete AXEL, NEDERLAND,

- beklaagde -

2. nr. __________________ , (voorheen )
met maatschappelijke zetel te ANTWERPEN, ,
ingeschreven met KBO-nummer ,
in staat van faillissement verklaard bij vonnis van de Rechtbank van 
Koophandel te Antwerpen op 9 januari 2014, met als curator mr. Michel 
HENQUIN, advocaat te 2940 STABROEK, Kerkstraat, 39 B. 
met als lasthebber ad hoc mr. Johan VANDEN ABEELE, advocaat te 9050 
Ledeberg, Brusselsesteenweg, 39

- beklaagde -

Verdacht van te en elders in het Riik

de eerste en de tweede

De eerste
als aangestelde of lasthebber van de tweede, in zijn hoedanigheid van zaakvoerder 

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

A. met inbreuk op artikel 12, eerste lid, 1°, e) van de wet van 30 april 1999 betreffende de 
tewerkstelling van buitenlandse werknemers, als tussenpersoon te zijn opgetreden 
tussen een buitenlandse onderdaan en een werkgever of de autoriteiten die belast 
waren met de toepassing der bepalingen van deze wet of van de uitvoeringsbesluiten 
ervan, of ook tussen een werkgever en diezelfde autoriteiten, en daarbij daden te 
hebben gesteld welke hetzij de buitenlandse onderdaan, hetzij de werkgever, hetzij de 
genoemde autoriteiten op een dwaalspoor konden brengen, met betrekking tot de 10 
hierna vermelde buitenlandse onderdanen,
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

, van Marokkaanse nationaliteit, op 24 ianuari 2011 
, van Marokkaanse nationaliteit, op 11 ianuari 2011 

, van Marokkaanse nationaliteit, op 16 maart2011 
i, van Marokkaanse nationaliteit. op 25 maart 2011 

, van Bulgaarse nationaliteit, op 14 april 2011 
, van Bulgaarse nationaliteit, op 14 april 2011 

, van Bulgaarse nationaliteit, op 14 april 2011 
, van Bulgaarse nationaliteit, op 14 april 2011 

, van Bulgaarse nationaliteit, op 14 april 2011 
, van Bulgaarse nationaliteit, op 14 april 2011

(misdrijf op het ogenblik van de feiten strafbaar overeenkomstig artikel 12, eerste lid, 1 °, e van de 
vermelde wet van 30 april 1999 en vanaf 1 juli 2011 door artikel 181 van het Sociaal 
Strafwetboek, ingevoerd bij artikel 2 van de wet van 6 juni 2010 tot invoering van het Sociaal 
Strafwetboek)

B. met inbreuk op artikel 12, eerste lid, 2°, b) van de wet van 30 april 1999 betreffende de 
tewerkstelling van buitenlandse werknemers, het krachtens deze wet georganiseerde 
toezicht verhinderd te hebben, door de maatschappelijke zetel van de firma (toen)

te huisvesten op een adres waar kennelijk geen activiteiten worden 
uitgeoefend en door niet in te gaan op de herhaalde aangetekende uitnodigingen van de 
sociale inspecteurs, in de periode van 17 februari 2011 tot en met 9 mei 2011.

(misdrijf strafbaar overeenkomstig artikel 12, eerste lid, 2°, b van de vermelde wet van 30 april 
1999 en vanaf 1 juli 2011 door artikel 181 van het Sociaal Strafwetboek, ingevoerd bij artikel 2 
van de wet van 6 juni 2010 tot invoering van het Sociaal Strafwetboek)

Bij samenhang:

C. met inbreuk op de artikelen 193, 196, 197, 198, 213 en 214 van het strafwetboek, met 
bedrieglijk opzet het plegen van valsheid in geschrifte en het gebruik maken van valse 
stukken, wetende dat ze vals waren, meer bepaald door (i) het opmaken of doen 
opmaken van valse aanvragen tot tewerkstelling van buitenlandse werknemers (ii) het 
opmaken of doen opmaken van valse arbeidsovereenkomsten tussen de hieronder 
vermelde personen en de en (iii) door het indienen van deze valse
aanvragen bij het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie, dit met 
betrekking tot volgende personen
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1. van Marokkaanse nationaliteit, op 24 ianuari 2011 (stukken 159-162 
en 165-168 strafdossier)

2. , van Marokkaanse nationaliteit, op 11 ianuari 2011 (stukken 222- 
226 strafdossier)

3. , van Marokkaanse nationaliteit, op 16 maart 2011 (stukken 240- 
242 strafdossier)

4. van Marokkaanse nationaliteit, op 25 maart 2011 (stukken 
251-253 strafdossier)

5. , van Bulgaarse nationaliteit, op 14 april 2011 (stukken 260 en 263- 
265 strafdossier)

6. , van Bulgaarse nationaliteit, op 14 april 2011 (stukken 279 en 283-285 
strafdossier)

7. , van Bulgaarse nationaliteit, op 14 april 2011 (stukken 320 en 324-326 
strafdossier)

8. , van Bulgaarse nationaliteit, op 14 april 2011 (stukken 343 en 345-347 
strafdossier)

9. van Bulgaarse nationaliteit, op 14 april 2011 (stukken 359-361 
strafdossier)

10. , van Bulgaarse nationaliteit, op 14 april 2011 (stukken 377 en 381-383 
strafdossier)

(misdrijf strafbaar overeenkomstig artikei 196, 198 en 214 Sw met een gevangenisstraf van vijf 
tot tien jaar en een geldboete van 26 tot 2.000 EUR)

terwijl de misdaad hierboven omschreven rechtstreeks voor de correctionele rechtbank 
wordt gedagvaard omdat het Openbaar Ministerie van oordeel is dat er geen grond is 
om een hogere straf te vorderen dan een correctionele straf wegens verzachtende 
omstandigheden die voortspruiten uit de afwezigheid van veroordelingen tot criminele 
straffen (art. 1 en 2 van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende 
omstandigheden).

De tweede

Tevens gedagvaard teneinde krachtens artikei 35 van het strafwetboek haar ontbinding te 
horen uitspreken en de zaak daarna te horen verwijzen naar het gerecht dat bevoegd is 
kennis te nemen van de vereffening van de rechtspersoon, namelijk de Rechtbank van 
Koophandel te Gent, gezien:

1. de rechtspersoon opzettelijk is opgericht om de strafbare activiteiten, zoals hier 
boven omschreven, te verrichten of

2. de rechtspersoon opzettelijk van zijn doel is afgewend om dergelijke 
werkzaamheden te verrichten.
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Ondergeschikt gedagvaard teneinde zich burgerrechtelijk aansprakelijk te horen verklaren 
voor de eerste, zijn aangestelde of lasthebber, voor wat de geldboeten betreft (artikel 50 bis 
S.W., artikelen 1382; 1383 en 1384 B.W.; op het ogenblik van de feiten door artikel 16 van 
de wet van 30 april 1999 en artikel 19 van de wet van 16 november 1972 en vanaf 1 juli 2011 
door artikel 104 van het Sociaal Strafwetboek ingevoerd door artikel 2 van de wet van 6 juni 
2010 tot invoering van het Sociaal Strafwetboek).

Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Gent, 20° kamer, zetelende in correctionele 
zaken dd. 15 mei 2013, op tegenspraak gewezen, werd als voIgt beslist:

VOORAFGAANDELIJK

Verbetert de tenlastelegging A in de dagvaarding en vult deze aan als voIgt:

Om de misdaad of het wanbedrijf uitgevoerd te hebben of om aan de uitvoering ervan 
rechtstreeks meegewerkt te hebben, door enige daad, tot de uitvoering zodanige hulp 
verleend te hebben dat zonder zijn bijstand het misdrijf niet kon gepleegd worden

met inbreuk op artikel 12, eerste lid, 1°, e) van ... de 10 hierna vermelde buitenlandse 
onderdanen,

1.... -10....

(misdrijf op het ogenblik van de feiten strafbaar overeenkomstig art. 12,1° lid, 1°, e van de 
wet dd. 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers en vanaf 
1 juli 2011 door artikel 175, §3.4° Soc. Strafwetboek)

Verbetert de tenlastelegging B in de dagvaarding en vult deze aan als voIgt:

Om de misdaad of het wanbedrijf uitgevoerd te hebben of om aan de uitvoering ervan 
rechtstreeks meegewerkt te hebben, door enige daad, tot de uitvoering zodanige hulp 
verleend te hebben dat zonder zijn bijstand het misdrijf niet kon gepleegd worden

Met inbreuk ... en met 9 mei 2011.

(misdrijf strafbaar overeenkomstig artikel 12, eerste lid, 2°, b van de vermelde wet van 30 
april 1999 en vanaf 1 juli 2011 door artikel 209 Soc. Strafwetboek)
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Vult de tenlastelegging C in de dagvaarding aan als voIgt:

Om de misdaad of het wanbedrijf uitgevoerd te hebben of om aan de uitvoering ervan 
rechtstreeks meegewerkt te hebben, door enige daad, tot de uitvoering zodanige hulp 
verleend te hebben dat zonder zijn bijstand het misdrijf niet kon gepleegd worden.

Met inbreuk op de artikeien ... dit met betrekking tot volgende personen

1....-10....

OP STRAFRECHTELIJK GEBIED

Ten aanzien van

Veroordeelt deze bekiaagde voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde 
tenlasteleggingen A1 tot en met A10, B en Cl tot en met CIO SAMEN, tot een 
hoofdgevangenisstraf van ZES MAANDEN en een geldboete van DUIZEIMD EURO (= 1000,00 
EUR).

Verhoogt de geldboete met vijfenveertig opdecimes, aldus gebracht op vijfduizend 
vijfhonderd euro (= 5.500,00 EUR).

Beveelt dat bij gebreke van betaiing binnen de termijn bepaald bij art. 40 van het 
Strafwetboek, de geldboete zal kunnen vervangen worden door een gevangenisstraf van 
drie maanden.

Beveelt dat de tenuitvoerlegging van het vonnis, in hoofde van de bekiaagde, wat betreft de 
uitgesproken hoofdgevangenisstraf van zes maanden zal uitgesteld worden voor een termijn 
van drie jaar te rekenen vanaf heden, ingeval gedurende de proeftijd geen nieuw misdrijf 
wordt gepleegd dat een veroordeling tot een criminele of tot een hoofdgevangenisstraf van 
meer dan zes maanden zonder uitstel tot gevolg heeft.

Zegt dat de bekiaagde verplicht is een bedrag van vijfentwintig euro, verhoogd met vijftig 
decimes, aldus gebracht op honderd vijftig euro, te betalen als bijdrage tot het Fonds tot 
hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders.

| PAGE □l-DQDDQ3mfc.0S-DQat,-D0El-01-01-M—|

01000003146020006002101014



Hof van beroep Gent - derde kamer - 2013/SZ/28 - p. 7 7e blad

Ten aanzien van

Veroordeelt deze beklaagde voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde 
tenlasteleggingen A1 tot en met A10, B en Cl tot en met CIO samen, tot een geldboete van
DUIZEND EURO (= 1000,00 EUR).

Verhoogt de geldboete met vijfenveertig opdecimes, aldus gebracht op vijfduizend 
vijfhonderd euro (= 5.500,00 EUR).

Beveelt de ontbinding van en verwijst overeenkomstig art. 35
Strafwetboek de zaak voor verdere vereffening ervan naar de rechtbank van Koophandel te 
Gent

Zegt dat de beklaagde verplicht is een bed rag van vijfentwintig euro, verhoogd met vijftig 
decimes, aldus gebracht op honderd vijftig euro, te betalen als bijdrage tot het Fonds tot 
hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders.

Kosten

Begroot de gerechtskosten in hun geheel op 93,12 EUR.

Veroordeelt de eerste beklaagde en de tweede beklaagde-rechtspersoon tot de kosten, 
gevallen aan de zijde van het openbaar ministerie, ten bate van de Staat tot heden begroot 
op 93,12 euro.

Legt de veroordeelden ELK, krachtens artikel 91, tweede lid van het K.B. van 28 december 
1950 houdende het aigemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken, een vaste 
vergoeding op voor beheerskosten in strafzaken van e^nenvijftig euro twintig cent (€51,20) 
(gei'ndexeerd zoals voorzien in artikel 148 K.B. 28 december 1950 en de ministeriele 
omzendbrief nr. 131 quater (ns) (B.S. 1 maart 2013)).

OP BURGERRECHTELIJK GEBIED

Houdt ambtshalve de burgerlijke belangen aan wat betreft de bewezen verklaarde 
tenlasteleggingen.

* * * * *
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Tegen voormeld vonnis werd hoger beroep ingesteld:
- op 29 mei 2013 door tegen alle beschikkingen;
- op 29 mei 2013 door het Openbaar Ministerie tegen en dit tegen ai de

beschikkingen;
- op 29 mei 2013 door tegen alle beschikkingen ;
- op 29 mei 2013 door het Openbaar Ministerie tegen en dit tegen al de

beschikkingen.

Gehoord in openbare terechtzitting in het Nederlands:
- de beklaagde in zijn middelen van verdediging, bijgestaan door mr. P.R.

Klaver, advocaat te Bergen op Zoom (Ned.);
- de heer G. Creemers, Substituut-generaal bij het Arbeidshof, in zijn vordering.

Niemand verschijnt ter terechtzitting voor , alhoewel behoorlijk gedag-
vaard, en laat aldus VERSTEK gaan.

* * * * *

A. Terminologie

1. Het vonnis van de correctionele rechtbank Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, Sectie 
Correctionele Zaken, 20ste kamer van 15 mei 2013 wordt hierna aangeduid als 'beroepen 
vonnis'.

2. De zaak werd oorspronkelijk ingeleid bij deze rechtbank door rechtstreekse dagvaarding, 
hierna aangeduid als 'inleidende akte',

B. Ontvankeliikheid hoeere beroepen - procedure voor het hof

3. Elk hoger beroep is ontvankelijk.

4. Na regelmatige betekening van een dagvaarding In hoger beroep werd de zaak voor de 
derde kamer van dit hof - zetelend in correctionele zaken - vastgesteld voor 
behandeling (buiten het geval van artikel 205 van het Wetboek van strafvordering, wordt 
de zaak bij het appelgerecht aanhangig gemaakt door de regelmatig ter griffie 
ingekomen verklaring van hoger beroep, zodat de dagvaarding van het openbaar 
ministerie om voor dit rechtscollege te verschijnen alleen tot doel heeft de partijen in te 
lichten over de plaats, de dag en het uur van het onderzoek van het hoger beroep).

r PAGE 01-00000314^05-0000-0021-01-01- n
01000003146020008002101014



9e blad
Hof van beroep Gent - derde kamer - 2013/SZ/28 - p. 9

i

5. Ten opzichte van de beklaagde werd de zaak bij dit hof behandeld op
tegenspraak (artikel 185 § 1 Sv.). De beklaagde (thans in fating -
faillissement afgesloten bij gebrek aan actief) iaat verstek gaan. Ten opzichte van deze 
beklaagde werd de zaak bij verstek behandeld (artikel 186 Sv.).

6. Het hof heeft beraadslaagd naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 
15 oktober 2015, waarop de zaak inhoudelijk werd behandeld. Het hof was daarbij 
uitsluitend samengesteld uit de magistraten zoals aangegeven in het proces-verbaal van 
terechtzitting van die datum (zie ook artikel 780 Ger. Wb.).

7. Dit arrest wordt uitgesproken in openbare terechtzitting, overeenkomstig artikel 782bis 
Gerechtelijk Wetboek (zoals van toepassing vanaf 26/06/2008).

C. Voorwerp strafvorderine - bevoeedheid - veriaring

8. Het hof verwijst naar de misdrijfomschrijvingen A tot en met C en de wetsartikelen zoals 
vermeld in de inleidende akte en zoals verbeterd en aangevuld in het beroepen vonnis (A 
en B verbeterd en C aangevuld) De inhoud van deze akte en het beroepen vonnis wordt 
alhier als herhaald aangezien.

9. Bevoegdheid : De feiten zoals omschreven in de telastleggingen A tot en met C lastens de
beklaagden en zijn strafbaar met correctionele
straffen. Het Hof stelt vast dat voor de tenlastelegging C verzachtende omstandigheden 
werden aangenomen zodat het misdrijf thans strafbaar is met een correctionele straf. De 
eerste rechter en thans het hof zijn aldus bevoegd om kennis te nemen van de 
strafvordering.

10. De verjaring van de strafvordering [te beoordelen feiten gesitueerd tussen 11 januari 
2011 en 14 april 2011 (tenlastelegging A), tussen 17 februari 2011 tot en met 9 mei 2011 
(tenlastelegging B) en tussen 11 januari 2011 en 14 april 2011 (tenlastelegging C)] is op 
heden niet ingetreden, gelet op de in artikel 21 V.T.Sv. bepaalde verjaringstermijn (5 
jaar).

D. Verdere beoordeling van de strafvordering

D.l. Relevante vaststellineen m.b.t. de beoordeling van bewijs en schuld

11. De beklaagde betwist de voorstelling van de feiten zoals weergegeven in het
bestreden vonnis. Om die reden wenst het Hof zelf in het kort de feitelijke toedracht van 
de zaak samen te vatten aan de hand van de stukken van het strafdossier.
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12. Uit de bijlagen van het Beigisch Staatsblad (subkaft I- 12) blijkt dat op datum van 8
november 2010 de gewone commanditaire vennootschap werd
opgericht door (eerste beklaagde) en . Later werd
de naam gewijzigd in
12.1. Door de tweede beklaagde, (voorheen) , werd op 11 januari

2011 een eerste keer een arbeidsvergunning B aangevraagd voor de tewerkstelling 
van , met de Marokkaanse nationaliteit, voor de functie van "
administratief medewerker". Deze aanvraag werd door de Vlaamse Overheid op 
19 januari 2011 geweigerd (subkaft II- 37) omdat de functie van " administratief 
medeweker " niet voorkomt op de lijst van knelpuntberoepen, welke het mogelijk 
maakt om een arbeidsvergunning toe te kennen.

12.2. Op 24 januari 2011 werd door de tweede beklaagde een tweede arbeids
vergunning B aangevraagd voor de tewerkstelling van dezelfde mevrouw

, deze keer voor een tewerkstelling van " boekhoudster" in de 
onderneming en dit gedurende 38 uren per week op de maatschappelijke zetei, 
(subkaft II- 33).

12.3. Door de tweede beklaagde werd eveneens een aanvraag gedaan om een
arbeidsvergunning te bekomen voor (subkaft 11-29). Deze
persoon zou worden tewerkgesteld als kraanbestuurder. Deze arbeidsvergunning 
werd voorlopig niet toegekend.

13, Op 17 februari 2011 werd een eerste sociale controle uitgevoerd op de maatschappelijke
zetei in de in (subkaft I- 2). Er bleek
niemand aanwezig te zijn. De bedrijfszetel betrof een vervallen gebouw waarop op 
generlei wijze enige coordinaten van de vennootschap vermeld waren. Er bleek 
eveneens niemand aanwezig te zijn desondanks het feit dat volgens het overgemaakte 
uurrooster mevrouw diende tewerkgesteld te worden op het moment. De
Inspectie Met een schriftelijke boodschap na met de vraag contact op te nemen via de 
vermelde coordinaten.

• Door de beklaagden werd niet gereageerd op een schriftelijke vraag contact op te 
nemen met de sociale inspectiediensten. De onderneming werd per aangetekend en 
gewoon schrijven op 7 maart 2011 geconvoceerd op de burelen van de inspectie. 
Die dag daagde niemand op.

• Op 7 maart 2011 stuurde de inspectie een tweede convocatie. Ditmaal zou deze 
plaatsvinden op de zetei van de onderneming en dit op 17 maart 2011. Opnieuw 
werd de zending per gewone en per aangetekende brief verstuurd.

• Op 17 maart 2011 begaven de inspecteurs zich naar de maatschappelijke zetei van 
de onderneming. Opnieuw werd er niemand aangetroffen.

• Op 18 maart 2011 ontving de inspectie de ongeopende aangetekende zending terug 
verstuurd op 22 februari 2011. Deze werd door de onderneming niet afgehaald.
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• Uit de aankomstverklaring afgegeven door de stad Seraing blijkt dat mevrouw
zich op 24 november 2010 reeds aanmeldde bij de overheid. Zij bevond 

zich reeds meer dan vier maanden in het land.
• Op 17 maart 2011 beschikte de tweede beklaagde nog steeds niet over een RSZ 

nummer.

15. Uit verder onderzoek bleek dat er in tussentijd door de tweede beklaagde nog twee 
bijkomende migratieprocedures werden opgestart, zijnde:
• Voor (subkaft 11-22)
• Voor i (subkaft 11-26).

16. Op 31 maart 2011 nam de eerste beklaagde spontaan telefonisch contact op met de 
controlediensten. Op 4 april 2011 werd de eerste beklaagde door de sociaal inspecteur 
van de Inspectie Werk en Sociale Economie verhoord (subkaft II-18 t.e.m. 20).

• In dit verhoor stelde de eerste beklaagde niets af te weten van de opgestarte 
migratieprocedure

• De eerste beklaagde stelt dat hij samen met zijn vrouw de vennootschap (2de 
beklaagde) oprichtte. Aangezien zij beiden in Nederland woonden en zij de 
bedoeling hadden klanten te vinden op de Belgische markt, beslisten zij een 
maatschappelijke zetel in Belgie te zoeken. Via een vriend mochten zij het adres te

gebruiken. Er zouden geen burelen gevestigd zijn aldaar, noch is er 
sprake van tewerkstelling.

• De eerste beklaagde ontkent aanvragen voor een arbeidsvergunning (van de eerste 
4 personen vermeld onder de tenlastelegging A en C) gedaan te hebben. Hij zou 
evenmin een stempel van het bedrijf hebben laten maken en ontkent dat de 
handtekeningen op die dossiers van zijn hand zouden zijn. De beklaagde zegt in die 
verklaring geen van de vier mensen te kennen voor wie een aanvraag voor een 
arbeidsvergunning werd gedaan.

• De eerste beklaagde zegt in die verklaring dat het zijn bedoeling was in 
onderaanneming te werken voor andere bedrijven. Indien hij beroep zou doen op 
personeel, zou hij beroep doen op zijn kennissenkring in Belgie en in Nederland.

17. Op 4 april 2011 diende de eerste beklaagde een klacht in wegens het onrechtmatig 
gebruik van zijn naam en firma bij de aanvraag van vier arbeidsvergunningen (zie 
stubkaft IV -stuk nr. 85 en 86). De beklaagde stelde dat de aanvraagdocumenten 
volgende onregelmatigheden vertoonden:
• Zijn naam werd gebruikt, maar bij de verdere identiteitsgegevens heeft men de 

Turkse nationaliteit opgegeven, terwijl hij stelt de Nederlandse identiteit te hebben 
(in feite heeft de eerste beklaagde de dubbele nationaliteit van Nederlander en 
Turk);

• De firmastempel van de werd gebruikt, doch de beklaagde stelt dat hij
nooit een firmastempel heeft laten aanmaken;
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• De aanvraag werd ondertekend in zijn naam, doch met een handtekening die deze 
van de beklaagde niet zou zijn.

18. Op 14 april 2011 stond de eerste beklaagde plots aan het onthaai van inspectie Werk en
Sociaie Economie (subkaft il - stuk 74 strafdossier). De beklaagde had een kopie bij het 
verhoor dat hij aflegde bij de politie, Hij liet het exemplaar na en wenste in contact te 
komen met inspecteur . Die was echter niet ter plaatse. Telefonisch lichtte de
beklaagde toe dat hij wijzigingen had uitgevoerd in zijn bedrijfsvoering en dat hij een 
klant had gevonden in de landbouw. Hij zou ook later die dag (14 april 2011) 
arbeidsvergunningen aanvragen. De beklaagde stelde dat hij wel degelijk de arbeids- 
vergunningen wou verkrijgen en dat hij mensen te werk zou stellen.

19. Uit de interne database bleek inderdaad dat de intenties van de eerste beklaagde 
effectief werden uitgevoerd en op 14 april 2011 werden er door de firma (tweede 
beklaagde) zes arbeidsvergunningen aangevraagd en dit voor volgende personen:
• , van Bulgaarse nationaliteit;
• , van Bulgaarse nationaliteit;
« , van Bulgaarse nationaliteit;
• , van Bulgaarse nationaliteit;
• , van Bulgaarse nationaliteit;
• , van Bulgaarse nationaliteit.

20. Op en na bleken vier werknemers in het verleden tewerkgesteld
geweest te zijn bij gekende dienstverleners. Volgens de beklaagden zouden alle 
werknemers tewerkgesteld worden als tuinier. Als plaats van tewerkstelling staat het 
adres vermeld te . Dit betreft de maatschappelijke zetel
van de onderneming (in feite een bouwvallig gebouw).

21. Op 18 april 2011 kwam plots de heer langs bij de dienst migratie van
het Vlaams Subsidieagentschap WSE. Voor hem werd door de tweede beklaagde een 
arbeidsvergunning aangevraagd maar deze werd geweigerd. De betrokken werknemer 
wou weten hoe ver het stond met zijn aanvraagdossier. Door de dienst migratie werd 
betrokkene doorgestuurd naar de sociaie inspectie. Inspecteur nam een
verhoor af van hem (zie subkaft II - stuk 77 strafdossier). De heer kon of wou
niets bijkomend verklaren over zijn arbeidsovereenkomst die hij afsloot bij
Voor de inspectie was het die dag niet duidelijk of de eerste beklaagde een rol speelde in 
de aanvraag van de arbeidsvergunning.

22. Op 5 mei 2011 ontving de inspectie WSE de ongeopende tweede pro justitia terug van de 
post. Deze werd klaarblijkelijk opnieuw niet afgehaald op de maatschappelijke zetel.
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23. In de loop van de maand mei 2011 werd door de Inspectie Werk en Sociale Economie 
een negatief advies verleend nopens de aangevraagde arbeidsvergunningen. Dit advies 
werd als voIgt gemotiveerd:
o Door de werkgever konden geen garanties worden gegeven dat een tewerkstelling 

kan geschieden conform de wettelijke en reglementaire bepalingen. Uit de 
vaststellingen bleek immers dat de zaakvoerder geen toegang heeft tot het adres 
vermeld in de maatschappelijke zetel als plaats van tewerkstelling. (zie de niet 
afgehaalde pro justitia's)

0 Door de werkgever kon niet worden aangetoond dat de loon- en andere 
arbeidsvoorwaarden zouden worden nageleefd ten aanzien van de werknemers 
waarvoor de aanvraag geschiedde;

o Door de werkgever kon geen enkele garantie worden gegeven dat de zes 
arbeidskrachten voltijds konden tewerkgesteld worden en dat zij in staat zouden zijn 
om inkomsten te verwerven die deze werknemers in staat zouden stellen in hun 
behoeften of die van hun gezin te voorzien.

24. Op 20 mei 2011 contacteerde de eerste beklaagde de politie (in verband met zijn klacht
van 4 april 2011) (zie subkaft IV-92). De beklaagde geeft bijkomende informatie. Hij stelt 
in januari inzake zijn bedrijf te zijn benaderd door ene uit
De man zei aan de beklaagde dat hij via hem een lening kon afsluiten voor zijn bedrijf. 
Hiervoor diende hij enerzijds 1.100 euro te betalen teneinde de verzekering te dekken 
voor het afsluiten van de lening en anderzijds de gegevens van zijn bedrijf door te geven 
De zakenpartner van zou ene zijn die werkzaam zou zijn bij de
bank van Belgie.

25. Op 24 mei 2011 werd verhoord (zie stuk 93 strafdossier). Uit dit
verhoor kunnen volgende relevante elementen worden afgeleid:
o dat samen met de eerste beklaagde een en ander heeft geregeld inzake de 

aanvragen van leningen op naam van de firma van de eerste beklaagde (de firma
) alsook inzake de aanvraag van arbeidskaarten ; 

o dat geld moest hebben van de eerste beklaagde. Dat als
koerier om dit geld is geweest bij de eerste beklaagde in ;

o dat dit geld heeft overhandigd aan ;
® dat werd bedreigd door eerste beklaagde;
a dat de firma van eerste beklaagde kent, en meer bepaald het

BTW nummer kan geven. Hij kent dit BTW nummer via een Marokkaanse jongen die 
ongeveer 800 euro aan eerste beklaagde zou hebben gegeven om een arbeidskaart 
te bezorgen;

o Dat ervan overtuigd is dat eerste beklaagde de bedoeling had om
samen met de Staat en de Belgische banken op te lichten en om fraude te 
plegen met arbeidsdocumenten.
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26. Op 17 September 2011 werd mevrouw verhoord (subkaft V-109). De
betrokkene verklaart dat een zekere haar in contact heeft gebracht met de
baas van de vennootschap Ze spreekt over een zekere (stuk
111)

D.2. Bewiis en schuld van de beklaaede(n)

D.2.1. De tenlasteleggine A

26. In de tenlastelegging A worden de beklaagden verweten om als tussenpersoon te zijn 
opgetreden tussen een buitenlandse onderdaan en een werkgever of de autoriteiten en 
daarbij daden te hebben gesteld welke hetzij de buitenlandse onderdaan, hetzij de 
werkgever, hetzij de genoemde autoriteiten op een dwaalspoor konden brengen, met 
betrekking tot 10 buitenlandse onderdanen,

27. De beklaagde betwist deze tenlastelegging. Het verweer van de beklaagde komt er in
feite op neer dat hij nimmer de valse arbeidskaarten van ,

, en heeft aangevraagd en dat hij
slachtoffer is van fraude. De eerste beklaagde stelt dat iemand van zijn persoons- 
gegevens misbruik heeft gemaakt en geprobeerd heeft om fraude te plegen. De eerste 
beklaagde beklemtoont in zijn verweer dat hij daarom op 4 april 2011 klacht indiende bij 
de lokale politie van (subkaft IV-85 strafdossier).

28. Het Hof is van oordeel dat dit verweer weinig overtuigend is en wordt tegengesproken
door volgende elementen van het strafdossier:
28.1. Het staat vast dat pas op datum van 15 november 2010 de vennootschap

door eerste beklaagde werd opgericht;
28.2. Niet minder dan 2 maanden later, namelijk op 11 januari 2011 werd reeds een 

eerste keer een arbeidsvergunning B aangevraagd voor de tewerkstelling van
, met de Marokkaanse nationaliteit voor de functie van 

'administratief medewerker', die op 19 januari 2011 geweigerd werd;
28.3. De bewering van de eerste beklaagde dat in naam van een vennootschap die pas 

opgericht was (en nog niet actief was - noch door derden gekend was) 
arbeidskaarten werden aangevraagd is zeer onwaarschijnlijk. De vennootschap 
was slapend, had een adres van een maatschappelijke zetel op een bouwvallige 
plaats waar de post niet werd afgehaald, had geen RSZ-nummer en was dan ook 
slechts gekend door de eerste beklaagde, diens echtgenote en de boekhouder.

28.4. De verklaring afgelegd door dd. 24 mei 2011 waarin gesteld
werd dat het BTW nummer van de firma gekend was via een
Marokkaanse jongen die 800 euro aan de eerste beklaagde had betaald om hem 
een arbeidskaart te bezorgen.
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28.5. De bewering van de eerste beklaagde dat de identiteitsfraude duidelijk blijkt nu 
vermeld werd dat hij de Turkse nationaliteit had terwijl hij de Nederlandse natlo- 
naliteit heeft is niet volledig correct. Uit het inlichtingenbulletin (GBA-V bevraging 
in Nederland) blijkt immers dat de eerste beklaagde zowel de Nederlandse als de 
Turkse nationaliteit heeft. De vermelding van de Turkse nationaliteit van de eerste 
beklaagde op de aanvraagformulieren voor een arbeidsvergunning is niet nood- 
zakelijk een element om te stellen dat dit door iemand anders werd aangevraagd.

28.6. Bovendien kan de eerste beklaagde niet ontkennen dat hij na 4 april 2011 
effectief zes nieuwe aanvragen voor arbeidsvergunningen (voor de zes Bulgaren) 
zou indienen. Nochtans werden door de inspectie van het Vlaams Subsidieagent- 
schap voor Werk en Sociale Economie (zie stukken nrs. 256 t.e.m. 390 strafdossier 
- subkaft VIII) al deze aanvragen geweigerd op grond van het feit dat de eerste 
beklaagde als zaakvoerder geen toegang heeft tot de maatschappelijke zetel (als 
vermeende plaats van tewerkstelling), dat er geen enkele garantie werd gegeven 
dat het loon zou worden uitbetaald aan de werknemers, dat de werknemers 
effectief voltijds zouden worden tewerkgesteld. De beklaagde kan evenmin 
ontkennen dat de vennootschap over geen RSZ-nummer beschikte, zodat 
evenmin enige tewerkstelling kon worden gemeld aan de Rijksdienst voor 
Maatschappelijke Zekerheid.

29. Volledig terecht stelt het openbaar ministerie in zijn conclusie (pagina 9) dat de 
gegevens van de eerste en de tweede beklaagde in de gegeven omstandigheden enkel 
en alleen door de beklaagden ter kennis konden worden gebracht van derden om ze 
voor het oneigenlijk doel te gebruiken, zijnde deze gegevens te gebruiken om deze 
(valse) arbeidskaarten aan te vragen.

30. Het handgeschreven verweer van de beklaagde omtrent de activiteiten van de vennoot
schap, zijnde het ter beschikking stellen van werknemers aan andere firma's en werken 
in onderaanneming snijdt geen hout omwille van volgende objectieve gegevens:
30.1. De werknemers waar het over ging waren niet gerechtigd om in Belgie te werken
30.2. Het gaat om een door de wet verboden terbeschikkingstelling van personeel.
30.3. De eerste beklaagde in zijn verhoor zelf stelde dat hij geen enkele ervaring heeft 

in de vleesverwerkende industrie. Onderaanneming voor andere bedrijven ver- 
onderstelt minstens dat de firma zelf actief is en over gekwaiificeerd personeel 
beschikt. De onderneming die eerste beklaagde oprichtte was een louter slapen- 
de vennootschap, waar zelfs de maatschappelijke zetel in feite onbestaande was.

30.4. De eerste beklaagde stelde in zijn verhoor dat hij zijn vrienden en kennissen in 
Belgie en Nederland als werknemers zou tewerkstellen. Geen enkele van de 
onderdanen vermeld in de tenlastelegging A, waren gerechtigd om in Belgie als 
werknemer te werken en evenmin waren die mensen vrienden of kennissen van 
eerste beklaagde.

01000003146020015002101014



Hof van faeroep Gent - derde kamer - 2G13/SZ/28 - p. 16

0

30.5. Het staat vast dat het maatschappelijk kapitaal (amper 1.250 euro) van de firma
nooit werd volstort. De boekhouder werd

voor zijn gepresteerde diensten nooit betaald (zie de verklaring van 
subkaft VI - stuk 129 strafdossier)

30.6. Alle aanvraagdocumenten arbeidsvergunningen vermelden als plaats van tewerk-
stelling het adres , zijnde een bouwvallig adres
waar de facto een tewerkstelling onmogeliik was.

31. De feiten onder de teniastelegging A zijn in hoofde van de eerste en de tweede 
beklaagde wel degelijk bewezen. Het beroepen vonnis heeft dit ook correct beoordeeld. 
Zowel ten aanzien van de eerste vier buitenlandse onderdanen (van Marokkaanse 
nationaliteit) als de volgende zes Bulgaarse onderdanen zijn de aanvragen voor een 
arbeidsvergunning ingediend om bewust met valse informatie de Vlaamse Overheid te 
bewegen deze vergunningen te verlenen. De beklaagden hebben duidelijk wetens en 
willens daden gesteld die de Vlaamse Overheid op een dwaaispoor konden brengen. 
Het verweer van de eerste beklaagde wordt voldoende weerlegd door het openbaar 
Ministerie aan de hand van de objectieve elementen van het strafdossier en zoals 
hiervoor besproken.

D.2.2. De teniastelegging B

32. In deze teniastelegging worden de beklaagden vervolgd omdat zij het toezicht zouden 
hebben verhinderd, door de maatschappelijke zetel van de firma (toen)

te huisvesten op een adres waar kennelijk geen activiteiten worden uitgeoefend 
en door niet in te gaan op de herhaalde aangetekende uitnodigingen van de sociale 
inspecteurs, in de periode van 17 februari 2011 tot en met 9 mei 2011.

33. Uit het feitenrelaas (zie hoger) blijkt duidelijk dat de maatschappelijke zetel van de
tweede beklaagde een nep-adres was. Om die reden kwamen tot twee maal toe de 
aangetekende brieven verstuurd door de sociale inspectie terug. Uit de vaststellingen 
van 17 februari 2011 van de sociaal inspecteur blijkt dat de bedrijfszetel een
vervallen gebouw betreft waarop op generlei wijze enige coordinaten van de vennoot- 
schap vermeld waren en waar eveneens niemand aanwezig bleek te zijn, ondanks het 
feit dat mevrouw daar op dat moment aan het werk zou geweest zijn.

34. De eerste beklaagde erkent zelf in zijn verhoor van 4 april 2011 (stuk nr. 46 strafdossier)
dat er op het adres nooit effectief een maat
schappelijke zetel van de vennootschap is geweest. Volgens de vennootschapswetgeving 
is een effectieve maatschappelijke zetel vereist. Deze wordt trouwens in de bijlagen van 
het Belgisch Staatsblad (als uittreksel uit de oprichtingsakte) publiek gemaakt.

35. Het openbaar ministerie stelt terecht (pagina 13 conclusie) dat doordat de eerste 
beklaagde ervoor zorgde dat de maatschappelijke zetel in feite onbestaande was, het 
onmogelijk werd gemaakt voor de sociale inspectie controle uit te oefenen op een
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mogelijke tewerkstelling op het adres van die vennootschap, Het feit dat na 31 mei 2011 
door de eerste beklaagde contact werd genomen met de sociale inspectiediensten doet 
geen afbreuk aan de vaststelling dat door de bewuste (flagrant in strijd met de 
wettelijke bepalingen terzake) keuze om een fictieve maatschappelijke zetel te 
gebruiken, het toezicht op 17 februari 2011 werd verhinderd.

36. Het niet aanwezig zijn op vooraf aangekondigde bezoeken of het zich onttrekken aan de 
controle (door een de facto onbestaand adres kenbaar te maken) is voldoende om te 
gewagen van het misdrijf van verhindering van toezicht.

37. De tenlastelegging B is in hoofde van beide beklaagden dan ook genoegzaam bewezen.

D.2.2. De tenlastelegging C

38. Onder de tenlastelegging C wordt aan de beklaagden verweten dat zij, wetende dat zij
vals waren, (i) valse aanvragen tot tewerkstelling van buitenlandse werknemers hebben 
opgemaakt of doen opmaken, (ii) valse arbeidsovereenkomsten tussen de tien in de 
dagvaarding opgesomde personen en de hebben opgemaakt of
hebben doen opmaken en (iii) deze valse aanvragen bij het Vlaams Subsidieagentschap 
voor Werk en Sociale Economie hebben ingediend, dit met betrekking tot dezelfde 10 
werknemers als onder de tenlastelegging A.

39. Het Hof is van oordeel dat aan de hand van de elementen van het strafdossier deze 
tenlastelegging ook bewezen is. Het misdrijf valsheid in geschriften als bedoeid in de 
artikelen 193, 196 en 214 Strafwetboek, bestaat erin een door de wet beschermd 
geschrift, met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden, de waarheid te 
vermommen op een bij de wet bepaalde wijze, terwijl hieruit nadeel kan ontstaan (zie 
en vgl. Cass. 24 September 2013, Arr.Cass. 2013, nr. 475, hier navolgbaar).

40. Terecht stelt het openbaar ministerie dat - zelfs na het verhoor van eerste beklaagde op
4 april 2011 door inspecteur waarbij er duidelijk vragen werden
gesteld over de fictieve maatschappelijke zetel van tweede beklaagde (tevens het adres 
aangegeven van de vermeende tewerkstelling) - de beklaagden opnieuw 6 aanvragen 
indienden bij de Vlaamse Overheid met de vermelding van het fictieve adres van de 
maatschappelijke zetel in de , zeer goed wetend dat
op dat adres geen enkele tewerkstelling kon worden uitgeoefend.

41. Het bedrieglijk karakter staat vast. De beklaagden vroegen een arbeidsvergunning aan 
voor buitenlandse onderdanen die wegens hun verblijfsstatuut niet gerechtigd waren 
om als werknemer aangenomen te worden. Tevens staat het vast dat niet alieen het 
maatschappelijk kapitaal van de tweede beklaagde totaal ontoereikend was om 
tewerkstelling voor 10 personen te garanderen, doch dat tweede beklaagde een louter 
slapende vennootschap was, geen RSZ-nummer had en dan ook niet gerechtigd was om 
personeel aan te werven.
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42. Het openbaar ministerie toont aan de hand van de elementen van het strafdossier aan 
dat:
42.1. op het ogenblik dat de aanvraag werd ingediend aan de 

betrokken werknemers geen werk kon aanbieden en geen vooruitzicht had om dit 
ook te doen;

42.2. die over een verwaarloosbaar maatschappelijk kapitaal 
beschikte, in geen geval beschikte over de financiele middelen om het loon aan de 
werknemers te kunnen uitbetalen

42.3. Het adres van de maatschappeiijke zetel (en de plaats van de tewerkstelling) een 
louter fictieve zetel was, waar geen post kon worden afgehaald en waar 
onmogelijk arbeidsprestaties konden worden verricht.

42.4. Het (oneigenlijk) doel van de beklaagden was om arbeidsvergunningen te 
verkrijgen voor niet-bestaande tewerkstelling van tien buitenlandse onderdanen 
waardoor deze verblijfsrechten op het Belgisch grondgebied zouden krijgen en 
deze sociale voordelen konden aanvragen waarop zij niet gerechtigd waren.

43. De argumenten die de eerste beklaagde ontwikkelt in zijn conclusies (en handgeschre- 
ven tekst) worden tegengesproken door de objectieve elementen van het strafdossier. 
Het verweer van de eerste beklaagde kan dan ook onmogelijk gevolgd worden. De 
tenlastelegging C is in hoofde van beide beklaagden genoegzaam bewezen.

44. De telastleggingen A tot en met C zijn voor dit hof bewezen gebleven in hoofde van de 
beklaagden, gelet op de beoordelingsgegevens van het strafdossier en het onderzoek ter 
terechtzitting. Het hof verwijst hiervoor naar het correcte feitenrelaas en naar de 
motieven vervat in het beroepen vonnis. Deze motieven worden niet weerlegd door het 
verweer dat thans in graad van beroep wordt gevoerd. Het hof treedt de motieven van 
de eerste rechter integraal bij, neemt deze over en maakt ze tot de zijne.

D.3. Bestraffing en biikomende veroordelingen

45. Naar het oordeel van het hof zijn de alhier in hoofde van de beklaagden bewezen 
gebleven feiten, voorwerp van de drie telastleggingen A, B en C, zoals thans door het hof 
weerhouden, de uitwerking van eenzelfde strafbaar opzet, zodat overeenkomstig artikel 
65 Strafwetboek voor deze feiten samen slechts een straf dient te worden opgelegd, nl. 
de zwaarste. De zwaarste straf voorzien is deze voor feit C.

46. De straftoemeting moet niet alleen de vergeldingsbehoefte dienen maar ook de 
preventie. De op te leggen straf moet dan ook van aard zijn de beklaagden ervan te 
weerhouden zich in de toekomst nog aan dergelijke feiten schuldig te maken, hen aan te 
sporen tot meer verantwoordelijkheidsbesef en tot het naleven van de wet. Er dient 
rekening te worden gehouden met volgende elementen:
46.1. de aard en objectieve ernst van de bewezen verklaarde feiten,
46.2. de omstandigheden waarin deze werden gepleegd.
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46.3. de persoonlijkheid van de beklaagden, die beiden over een blanco-strafregister (in 
Belgie) beschikken

47. Het hof is van oordeel dat de eerste rechter aan de beklaagden een passende en
evenwichtige bestraffing heeft opgelegd. Terecht werd in het beroepen vonnis gewezen 
op de ernst van de feiten. De beklaagden hebben zonder scrupules frauduleus door 
middel van valse documenten het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale 
Economie op een dwaalspoor willen brengen met het oog op het goedkeuren van 
(fictieve) arbeidsvergunningen. Ten aanzien van de beklaagde werd
dan ook terecht een hoofdgevangenisstraf van zes maanden opgelegd en een geldboete 
van 1.000 euro, vermeerderd met de opdecimes, met uitstel voor wat betreft de hoofd
gevangenisstraf. Ten aanzien van de tweede beklaagde (thans )
werd terecht een geldboete van 1.000 euro opgelegd, vermeerderd met de opdecimes 
en werd de ontbinding van de vennootschap uitgesproken.

48. Ten onrechte verzet de eerste beklaagde zich tegen de uitgesproken ontbinding van
het Hof stelt immers vast dat failliet werd

verklaard. Bovendien staat het vast dat de eerste beklaagde sedert 8 juni 2011 geen 
zaakvoerder meer is. Alleen de lasthebber ad hoc had zich eventueel kunnen verzetten 
tegen de ontbinding van de vennootschap,

49. De eerste rechter heeft terecht beslist wat betreft volgende aspecten - het vonnis wordt 
bevestigd wat betreft:
49.1. veroordeling tot de solidariteitsbijdrage in hoofde van beide beklaagden (elk 150 

euro)
49.2. veroordeling tot elk de bijzondere forfaitaire bijdrage in de kosten (51,20 euro)
49.3. veroordeling van beide beklaagden tot de gerechtskosten in eerste aanleg (93,12 

euro), waartoe zij hoofdelijk zijn gehouden.
49.4. de aanhouding van de burgerlijke belangen
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OP DEZE GRONDEN,

HETHOF, rechtdoende op tegenspraak ten aanzien van en bij verstek
ten aanzien van de (in faling)

met toepassing van de artikelen:
- in de inleidende akte, het beroepen vonnis en hoger in dit arrest aangegeven;
- 185, § 1,186,190 en 211 Sv.;
- 24 van de wet van 15/06/1935 op het taalgebruik in gerechtszaken.

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

Verklaart elk hoger beroep ontvankelijk en erover beslissend:

Bevestigt het beroepen vonnis, met dien verstande dat de kosten aan beiden hoofdelijk 
worden opgelegd.

Veroordeelt de eerste beklaagde en de tweede beklaagde-rechtspersoon hoofdelijk tot de 
kosten van het hoger beroep, gevallen aan de zijde van het openbaar ministerie, ten bate 
van de Staat tot heden begroot op 243,25 euro.

Verzendt de zoak terug naar de Rechtbank von Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling 
Gent, sectie correctionele zaken, voor de verdere afhandeling van de burgerlijke belangen.
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kosten:

afschriften 39,00
12,00

opstelrecht 70,00
dagvaardingen 100,14

subtotaal 221,14
+10% 22,11

Totaal 243,25

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

y
y* -----T~

*
. v...» • .. • **

M. MINNAERT 
Kamervoorzitter

en op de openbare terechtzitting van NEGENTIEN NOVEMBER TWEEDUIZEND EN VIJFTIEN 
uitgesproken door Kamervoorzitter M. Minnaert,

in aanwezigheid van G. Creemers, 

met bijstand van D. Bamps, griffier.

, Substituut-generaal bij het Arbeidshof,

M. MINNAERT 
Kamervoorzitter
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Eensluidend verklaarde kopie
Afgeleverd aan: Auditoraat-generaal bij het arbeidshof te Gent

22e en laatste blad

Uitsluitend voor bestuurlijke inlichting - behoeften van inwendige aard

Gent, 29-03-2016

Kateleen Dhondt 
griffier-hoofd van dienst
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