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Not.nr. BG.SS.L2.434/14 

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

1. nr. HET VLAAMS GEWEST- OE WOONINSPECTEUR, 

tegen 

met kantoor te 1210 BRUSSEL, Koning albert-ll-Iaan 19 bus 22, 
met hoofdkantoor te 1000 BRUSSEL, Havenlaan 88 bus 22 

1. nr. 33 8 RRN 
van Poolse nationaliteit, 
geboren te or 

wonende te 
thans wonende te 

- oorspronkelijk eerste beklaagde -

2. nr.33Cj , RRN 
van Poolse nationaliteit, 
geboren te or 
wonende te 
thans wonende te 

- oorspronkelijk tweede beklaagde -

De eerste, de tweede (en de derde) beklaagd van: 

De eerste en de tweede 

A. Als daders, 

2e blad 

om de misdaad of het wanbedrijf hieronder omschreven te hebben uitgevoerd of aan 
de uitvoering rechtstreeks te hebben medegewerkt, 
om door enige daad, tot de uitvoering ervan zodanige hulp te hebben verleend dat, 
zonder hun bijstand, de misdaad of het wanbedrijf niet had kunnen worden 
gepleegd, 
om door giften, beloften, bedreigingen, misbruik van gezag of van macht, misdadige 
kuiperijen of arglistigheden, rechtstreeks het misdrijf te hebben uitgelokt, 
om, hetzij door woorden in openbare bijeenkomsten of plaatsen gesproken, hetzij 
door enigerlei geschrift, drukwerk, prent of zinnebeeld aangeplakt, rondgedeeld of 
verkocht, te koop geboden of openlijk tentoongesteld, het plegen van de misdaad of 
het wanbedrijf rechtstreeks te hebben uitgelokt, 
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Bij inbreuk op de artikelen 66, 433quinquies, §§ 1, 3°, en 2 en 4 Strafwetboek met 
misdrijf mensenhandel te hebben gepleegd, zijnde de werving, het vervoer, de 
overbrenging, de huisvesting, de opvang van een persoon, het nemen of de overdracht 
van de controle over hem met als doel het verrichten van werk of het verlenen van 
diensten, in omstandigheden die in strijd zijn met de menselijke waardigheid, waarbij zijn 
toestemming van geen belang was namelijk 

1. Te in de periode van 26/08/2013 tot en met 31/10/2013 en van 
06L01/2014 tot en met 06/02/2014 

2. Te in de periode van 03/02/2014 tot en met 06L02/2014 

3. Te in de periode van 23L01/2014 tot en met 06/02/2014 

4. Te in de periode van 27/01f2014 tot en met 06L02/2014 

5. Te in de periode van 23/01f2014 tot en met 06L02L2014 

6. Te in de periode van 27 L01/2014 tot en met 06/02/2014 

7. Te op niet nader bepaalde t ijdstippen in de periode van 01/05/2013 tot 
06L02L2014 

De eerste en de tweede 

B. Als daders, 
- om de misdaad of het wanbedrijf hieronder omschreven te hebben uitgevoerd of aan 

de uitvoering rechtstreeks te hebben medegewerkt, 
om door enige daad, tot de uitvoering ervan zodanige hulp te hebben verleend dat, 
zonder hun bijstand, de misdaad of het wanbedrijf niet had kunnen worden 
gepleegd, 
om door giften, beloften, bedreigingen, misbruik van gezag of van macht, misdadige 
kuiperijen of arglistigheden, rechtstreeks het misdrijf te hebben uitgelokt, 
om, hetzij door woorden in openbare bijeenkomsten of plaatsen gesproken, hetzij 
door enigerlei geschrift, drukwerk, prent of zinnebeeld aangeplakt, rondgedeeld of 
verkocht, te koop geboden of openlijk tentoongesteld, het plegen van de misdaad of 
het wanbedrijf rechtstreeks te hebben uitgelokt, 

Bij inbreuk op de artikelen 66, 433 quinquies, §§ 1, 3° en 2, 433 septles r , en 433 novies 
lid 1 Strafwetboek het misdrijf mensenhandel te hebben gepleegd, zijnde de werving, 
het vervoer, de overbrenging, de huisvesting, de opvang van een persoon, de wisseling 
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of de overdracht van de controle over hem teneinde deze persoon, aan het werk te 
zetten of te laten aan het werk zetten in omstandigheden die in strijd zijn met de 
menselijke waardigheid, waarbij zijn toestemming van geen belang was, met de 
omstandigheid dat het misdrijf is gepleegd door misbruik te maken van de bijzonder 
kwetsbare positie waarin de persoon verkeerde ten gevolge van zijn onwettige of 
precaire administratieve toestand, zijn precaire socia le toestand of tengevolge van 
zwangerschap, ziekte dan wel een lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid, 
zodanig dat de betrokken persoon in feite geen andere echte en aanvaardbare keuze 
had dan zich te laten misbruiken, namelijk 

1. Te in de periode van 26/08/2013 tot en met 31/10/2013 en van 
06/01/2014 tot en met 06/02/2014 

2. '"'"'Te"__ __ in de periode van 03/02/2014 tot en met 06/02/2014 

3. ..:...;T e=-------'-'i n.:...d=.;e=-=pe::.:.r..:.;:io::..:d:..=e'-'v""'a.:..:.n-=2=3<...:./0::..:1.._/:.;20~1=-4:....;t:.:::;o..:..t =en:..:....:..:.m=e=t =0=6/'-"0=2"-'/2=0::...:1=-"-4 

4. ~Te~----~in~de~p~er~io::..:d~e:....;v=a~n~2~7~/0~1~/:20~1=-4~t~o~t=e~n..:.;:m..:.;:e:.=t=0=6L..:./0:.=2.._/:.;20~1~4 

5. ~Te~--------~i~n~d~e~p~e~r~io~d=e~v=a~n-=2=3<...:./0~1~/~20~1=-4.:...t~o~t~e~n~m~e~t~0::..:6~/=0~2/~2~0=1~4 

6. Te 

7. Te 
06/02/2014 

in de periode van 27/01/2014 tot en met 06/02/2014 

op niet nader bepaalde tijdstippen in de periode van 01/05/2013 tot 

De eerste, de tweede (en de derde) 

C. Als daders, 
om de misdaad of het wanbedrijf hieronder omschreven te hebben uitgevoerd of aan 
de uitvoering rechtstreeks te hebben medegewerkt, 
om door enige daad, tot de uitvoering ervan zodanige hulp te hebben verleend dat, 
zonder hun bijstand, de misdaad of het wanbedrijf niet had kunnen worden 
gepleegd, 
om door giften, beloften, bedreigingen, misbruik van gezag of van macht, misdadige 
kuiperijen of arglistigheden, rechtstreeks het misdrij f te hebben uitgelokt, 
om, hetzij door woorden in openbare bijeenkomsten of plaatsen gesproken, hetzij 
door enigerlei geschrift, drukwerk, prent of zinnebeeld aangeplakt, rondgedeeld of 
verkocht, te koop geboden of openlijk tentoongesteld, het plegen van de misdaad of 
het wanbedrijf rechtstreeks te hebben uitgelokt, 
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Bij inbreuk op de artikelen 66, 433decies en 433undecies, 1 o Strafwetboek door, met de 
bedoeling een abnormaal profijt te realiseren rechtstreeks of via een tussenpersoon, 
misbruik te hebben gemaakt van de bijzonder kwetsbare positie ten gevolge van hun 
onwettige of precaire administratieve toestand of hun precaire sociale toestand, een 
roerend goed, en deel ervan, een onroerend goed, een kamer of een andere in artikel 
479 van het Strafwetboek bedoelde ruimte, verkocht, verhuurd of ter beschikking te 
hebben gesteld in omstandigheden die in strijd zijn met de menselijke waardigheid, 
zodanig dat de betrokken persoon in feite geen andere echte en aanvaardbare keuze 
heeft dan zich te laten misbruiken, met de omstandigheid dat van de betrokken activiteit 
een gewoonte wordt gemaakt, te weten ten aanzien van Poolse werknemers die worden 
ondergebracht in de woning te namelijk 

1. Te in de periode van 23/01/2014 tot en met 06/02/2014 

2. Te in de periode van 06/01/2014 tot en met 06/02/2014 

3. -=-Te=--- -- in de periode van 03/02/2014 tot en met 06/02/2014 

De eerste, de tweede (en de derde) 

D. Te in de periode van 01/10/2013 tot en met 06/02/2014 

Bij inbreuk op de artikelen 2, 3, 4, 5, 17bis en 20 van de Vlaamse Wooncode, als 
verhuurder, onderverhuurder of diegene die het goed te huur of ter beschikking stelt, 
een woning die niet voldoet aan de vereisten van artikel 5 rechtstreeks of via 
tussenpersoon verhuurd, te huur gesteld of ter beschikking gesteld te hebben, namelijk 2 
woningen in het pand met adres met name een 
woning op de eerste verdieping en een woning op de tweede verdieping 

Bii samenhang (artikel155 van het Gerechtelijk Wetboek). 

De eerste en de tweede 

E. Te of elders in het Rijk 

Als werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber, met inbreuk op artikel 181 van het 
Sociaal Strafwetboek, in strijd met de artikelen 4 tot 8 en 9bis van het koninklijk besluit 
van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, 
met toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de 
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sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioen
stelsels, de gegevens vereist krachtens het voormeld koninklijk besluit van 5 november 
2002 niet elektronisch te hebben meegedeeld aan de instelling belast met de inning van 
de sociale zekerheidsbijdragen in de voorgeschreven vorm en op de voorgeschreven 
wijze, uiterlijk op het tijdstip waarop de werknemer zijn prestaties aanvatte met 
betrekking tot 23 werknemers: 

Te 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

of elders in het Rijk op 06 februari 2014 

Bi j samenhang te of elders in het Riik op niet nader bepaalde ti jdstippen in de 
periode van 12/03/2013 tot en met 06/02/2014 
8. 
9. 
10 
11 
12 
13 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23 

F. De eerste en de tweede: 

Als werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber, met inbreuk op artikel187, §1 van het 
Sociaal Strafwetboek, in strijd met de artikel 4, §1-2 van het koninklijk besluit nr. 5 van 
23 oktober 1978 betreffende het bijhouden van sociale documenten en hoofdstuk 11 , 
afdeling 2 van het koninklijk besluit van 8 augustus 1980 betreffende het bijhouden van 
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sociale documenten, geen individuele rekening te hebben opgesteld, met betrekking tot 
23 werknemers: 

Te 
1. 
2. 
3. 
4 . 
5. 
6. 
7. 

of elders in het Rijk op 6 februari 2014 

Bij samenhang te of elders in het Rijk op niet nader bepaalde t i jdstiooen in de 
periode van 12/03/2013 tot en met 06/02/2014 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13 
14. 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21. 

22. 
23. 
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Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te West-Vlaanderen, afdeling Brugge, kamer 
B.17. zetelende in correctionele zaken dd. 15 november 2017, op tegenspraak ten aanzien 
van en gewezen, werd als volgt beslist : 

in hoofde van de eerste beklaagde 

Verklaart de feiten onder tenlasteleggingen Al t.e.m. A7, Bl t .e.m. B7, Cl t.e.m. C3, D, El 
t .e.m. E23 en Fl t .e.m. F23 bewezen. 

Veroordeelt de beklaagde uit dien hoofde, voor al deze feiten samen, bij toepassing van 
artikel 65 lid 1 van het Strafwetboek, tot een gevangenisst raf van ACHTTIEN (18) MAANDEN 
en een geldboete van DUIZEND EURO (1.000,00 euro) . 

Zegt dat bij toepassing van artikell van de wet van 5 maart 1952, zoals laatst gewijzigd door 
art. 2 en 3 van de wet van 28.12.2011, voormelde geldboete met vijftig deelmes verhoogd 
wordt en aldus gebracht wordt op zesduizend euro (6.000,00 euro) te vermenigvuldigen 
met zeven (7) slachtoffers. 

Beveelt dat, bij gebrek aan beta ling binnen de door de wet bepaalde tijd, voormelde geld
boete za l mogen vervangen worden door een gevangenisstraf van drie (3 } maanden. 

De veroordeelde is nog niet veroordeeld geweest tot een hoofdgevangenisstraf van meer 
dan twaalf maanden of tot een gelijkwaardige straf die in aanmerking genomen wordt 
overeenkomstig artikel 99bis van het Strafwetboek, en de opgelegde hoofdvrijheidsstraf 
gaat vij f jaar gevangenis niet te boven. 
Gelet op artikel 8 van de Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de 
probatie, beveelt dat de tenuitvoerlegging van huidig vonnis binnen de perken van artikel 14 
van dezelfde wet uitgesteld wordt voor een termijn van: 

vijf (5) jaar voor wat betreft de uitgesproken gevangenisst raf van achttien (18) maanden; 
drie (3) jaar voor wat betreft de HELFT van de uitgesproken geldboete van duizend euro 
(1.000,00 euro). 

Verklaart de veroordeelde tevens ontzet uit alle rechten voorzien In art . 31 eerste lid Sw. 
voor een termijn van vijf (5) jaar. 

Verwijst deze veroordeelde tevens tot het betalen van een vaste vergoeding voor beheers
kosten in strafzaken van éénenvijftig euro en twintig cent (51,20) euro in uitvoering van art. 
91 tweede lid van het Koninklijk Besluit van 28 december 1950, houdende het algemeen 
reglement op de gerechtskosten in strafzaken, zoals laatst gewijzigd door de artikelen 1 en 2 
van het Koninklijk Besluit van 11 december 2001 betreffende de invoering van de euro in de 
regelgeving inzake just itie (geïndexeerd zoa ls voorzien in artikel 148 van het K.B. van 28 
december 1950 en de ministeriële omzendbrief nummer 131quater (ns) van 31 januari 
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2013)(artikel 18 en 19 van de Wet van 19 december 2014, houdende diverse bepalingen 
betreffende Justitie(! )). 

Verplicht deze veroordeelde om boven de correctionele hoofdstraf een bedrag van 
vijfentwintig euro+ 70 decimes = tweehonderd euro (200,00 euro) te betalen bij wijze van 
bijdrage tot de financiering van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke 
gewelddaden en aan de occasionele redders opgericht binnen de begroting van de federale 
overheidsdienst Justitie. (artikel 29 van de wet van 1 augustus 1985 zoals laatst gewijzigd 
door K.B. van 31 oktober 2005; artikel 1 van de wet van 5 maart 1952 betreffende de 
opdecimes op de strafrechtelijke geldboeten, zoals gewijzigd door de artikelen 59 en 60 van 
de Programmawet (1) van 25 december 2016 (Belgisch Staatsblad van 29 december 2016). 

Verwijst deze veroordeelde tevens solidair met de medeveroordeelden tot de kosten van 
het geding, in totaal begroot op éénenzestig euro en vier cent (61,04 euro). 

in hoofde van de tweede beklaagde-

Verklaart de feiten onder tenlasteleggingen Al t.e.m. A7, B1 t .e.m. B7, Cl t.e.m. C3, D, El 
t.e.m. E23 en F1 t.e.m. F23 bewezen. 

Veroordeelt de beklaagde uit dien hoofde, voor al deze feiten samen, bij toepassing van 
artikel 65 lid 1 van het Strafwetboek, tot een gevangenisstraf van ACHTTIEN (18) MAANDEN 
en een geldboete van DUIZEND EURO (1.000,00 euro). 

Zegt dat bij toepassing van artikel 1 van de wet van 5 maart 1952, zoals laatst gewijzigd door 
art. 2 en 3 van de wet van 28.12.2011, voormelde geldboete met vijftig decimes verhoogd 
wordt en aldus gebracht wordt op zesduizend euro {6.000,00 euro) te vermenigvuldigen 
met zeven (7) slachtoffers. 

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

De veroordeelde is nog niet veroordeeld geweest tot een hoofdgevangenisstraf van meer 
dan twaalf maanden of tot een gelijkwaardige straf die in aanmerking genomen wordt 
overeenkomstig artikel 99bis van het Strafwetboek, en de opgelegde hoofdvrijheidsstraf 
gaat vijf jaar gevangenis niet te boven. 
Gelet op art ikel 8 van de Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de 
probatie, beveelt dat de tenu itvoerlegging van huidig vonnis binnen de perken van artikel14 
van dezelfde wet uitgesteld wordt voor een termijn van: 

vijf (S) jaar voor wat betreft de uitgesproken gevangenisstraf van achttien (18) maanden; 
drie (3) jaar voor wat betreft twee/derden van de uitgesproken geldboete van duizend 
euro (1.000,00 euro). 
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Verklaart de veroordeelde tevens ontzet uit alle rechten voorzien in art. 31 eerste lid Sw. 
voor een termijn van vijf (5) jaar. 

Verwijst deze veroordeelde tevens tot het betalen van een vaste vergoeding voor beheers
kosten in strafzaken van éénenvijftig euro en twintig cent (51,20) euro in uit voering van art. 
91 tweede lid van het Koninklijk Besluit van 28 december 1950, houdende het algemeen 
reglement op de gerechtskosten in strafzaken, zoals laatst gewijzigd door de artikelen 1 en 2 
van het Kon inklijk Besluit van 11 december 2001 betreffende de invoering van de euro in de 
regelgeving inzake justitie (geïndexeerd zoals voorzien in artikel 148 van het K.B. van 28 
december 1950 en de ministeriële omzendbrief nummer 131quater (ns) van 31 januari 
2013){artikel 18 en 19 van de Wet van 19 december 2014, houdende diverse bepalingen 
betreffende Justitie(1)) . 

Verplicht deze veroordeelde om boven de correctionele hoofdstraf een bedrag van 
vijfentwintig euro+ 70 deelmes =tweehonderd euro (200,00 euro) te betalen bij wijze van 
bijdrage tot de financiering van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke 
gewelddaden en aan de occasionele redders opgericht binnen de begroting van de federale 
overheidsdienst Justitie. (artikel 29 van de wet van 1 augustus 1985 zoals laatst gewijzigd 
door K.B. van 31 oktober 2005; artikel 1 van de wet van 5 maart 1952 betreffende de 
opdecimes op de straf rechtelijke geldboeten, zoals gewijzigd door de artikelen 59 en 60 van 
de Programmawet (1) van 25 december 2016 (Belgisch Staatsblad van 29 december 2016). 

Verwijst deze veroordeelde tevens solidair met de medeveroordeelden tot de kosten van 
het geding, in totaal begroot op éénenzestig euro en vier cent (61,04 euro). 

OP BURGERLUK GEBIED 

Verklaart de vordering van de burgerlijke partij/eiser tot herstel ontvankelijk en in de mate 
zoa ls hierna bepaald gegrond. 

Beveelt de beklaa~den over te gaan tot herstel van het pand gelegen te 
kadastraal gekend onder 

te herstellen, hetgeen impl iceert: 
het wegwerken, door middel van renovatie-, verbeterings- en aanpassingswerken, van 
de gebreken aan het gebouw en de daarin ondergebrachte woongelegenheid, zodat dit 
gebouw en de daarin ondergebrachte woongelegenheid voldoen aan de veiligheids-, 
gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten zoals bedoeld In art ikel 5 van het decreet van 
15 juli 1997 houdende de Vlaamse wooncode, opdat het aantal punten in het technisch 
verslag wordt teruggebracht op nul; 
en dit binnen een termijn van TIEN (10) MAANDEN, lopende vanaf heden; 

r-- PAGE 01-00001582336-0010-0029-01-01-~ 

L 



Hof van beroep Gent- derde kamer- 2019/NT/290 - p. 11 A 
-~ ) 

11e blad 

Machtigt burgerlijke partij/eiser tot herstel om het gevorderde herstel ambtshalve uit te 
voeren, zoals bedoeld in artikel 20bis, §7 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de 
Vlaamse Wooncode, voor het geval beklaagden in gebreke zouden blijven, en dit op kosten 
van beklaagden conform de bepalingen dienaangaande in artikel 20bis, §7 van het decreet 
van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode. 

Machtigt burgerlijke partij/eiser tot herstel om de kosten, bedoeld in artikel17bis, §2 van de 
Vlaamse Wooncode, te verhalen op beklaagden. 

Wijst de vordering tot het uitvoerbaar bij voorraad te verklaren af als zijnde ongegrond. 

Houdt in toepassing van art. 4 V. T. Wetboek van Strafvordering, zoals gewijzigd bij de 
wetten van 11 juli 1994, 28 maart 2000 en 13 april 2005 ambtshalve de burgerlijke belangen 
aan. 

* * * * * 

Tegen voormeld vonnis werd hoger beroep ingesteld: 
op 12 december 2017 door tegen alle schikkingen, zoals aange-
geven in het grievenformulier; 
op 12 december 2017 door tegen alle schikkingen, zoals aange-
geven in het grievenformulier; 
op 14 december 2019 door het Openbaar Ministerie tegen en 

?n dit tegen al de schikkingen, zoals aangegeven in het grieven-
formulier. 

* * * * * 

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

. advocaat te 
de beklaagde in haar middelen van verdediging, vertegenwoordigd 
door mr. advocaat te 
mr. in de plaats van mr. beiden advocaat te 
verschijnt voor het Vlaams Gewest- de Wooninspecteur; 
mevrouw Advocaat-generaal, in haar vordering. 

* * * * * 

r-- PAGE 01-00001582336-0011-0029-01-01-~ 

L 
~~ 
~~ _j 



Hof van beroep Gent · derde kamer- 2019/NT/290- p. 12 g 
11 

12e blad 

I. ONTVANKELIJKHEID HOGERE BEROEPEN EN PROCESVERLOOP VOOR HET HOF 

01. Elk hoger beroep is ontvankelijk. 

Overeenkomstig het "verzoekschrift hoger beroep grievenopgave" van de beklaagden 
en is er hoger beroep op strafgebied 

wat betreft de beschikkingen van de Procedure (bevoegdheid, verjaring, rechten van 
verdediging, e.a.) Reden(en): "Artikel 6 EVRM: redelijke termijn", de Schuld (verplicht 
te vermelden tenlastelegging(en) waarvoor de schuldigverklaring of de vrijspraak 
wordt betwist) Reden( en): "- A 8, C, D, Een F;- Onvoldoende bewijs; - Vermoedens", 
de Straf en/of maatregel (verplicht te vermelden straffen en/of maatregelen die 
worden betwist) Reden(en): "- Gevangenisstraf van 18 maanden en geldboete van 
1.000,00 euro; - Niet-toekenning van opschorting of volledig uitstel straf; Niet
toekenning gevraagde werkstraf/autonome werkstrot-Redelijke termijn: artikel21ter 
VTSv "en de Gerechtskosten Precisering: "a) Over de kosten op strafgebied; b) Over de 
kosten op burgerlijk gebeid (met inbegrip van de rechtsp/egingsvergoeding)" én op 
burgerlijk gebied wat betreft de beschikkingen van de Burgerlijke rechtsvordering 
(verplicht te vermelden beslissing(en) op burgerlijk die worden betwist) Reden(en): 
"Ontvankelijkheid en gegrondheid vordering tot herstel van burgerlijke partij" en de 
Herstelvordering en/of de teruggave Reden(en): "Ontvankelijkheid en gegrondheid 
vordering tot herstel van burgerlijke partij". 

Overeenkomstig het grievenformulier van het Openbaar Ministerie is het hoger beroep 
op strafgebied beperkt wat betreft de beschikking van ''Andere {herroeping van 
(probatie)opschorting of {probatie)uitstel, herstelvordering en/of teruggave, gerechts
kosten, e.a.) Precisering: Gelet op het aangetekende hoger beroep en het neergelegde 
grievenformulier door en volgt het 
openbaar ministerie het ingestelde hoger beroep en tekent het, wat deze partijen 
betreft, ook hoger beroep aan wat de lastens hen uitgesproken straf betreft". 

02. Na regelmatige betekening van een dagvaarding 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). 

03. Ten aanzien van de beklaagden en 
alsmede ten aanzien van de burgerlijke partij De Wooninspecteur bevoegd voor en 
handelend namens het Vlaamse Gewest werd de zaak bij dit hof behandeld op 
tegenspraak (artikel185, § 1 Wetboek van Strafvordering). 
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04. Uit het proces-verbaal van de terechtzitting van 16.01.2020 blijkt het volgende : "( ... ) 
Het Hof herneemt de zaak voor zoveel als nodig, met akkoord van alle partijen_ ab initia 
met de huidige samenstelling van de zetel; Partijen hernemen voor zoveel als nodig de 
reeds neergelegde besluiten en stukken en bevestigen deze. ( ... ) Mr. pleit 
voor de beklaagden en lij vraagt in uiterst 
ondergeschikte orde een werkstraf te willen opleggen aan beide beklaagden; waarvan 
akte.( ... ).". (stuk 12 rechtsplegingsdossier hoger beroep). 

05. Het hof heeft beraadslaagd naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 
08.01.2020- waarbij de zaak met de huidige samenstelling ab initia werd hernomen 
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 Gerechtelijk Wetboek). 

06. Dit arrest wordt uitgesproken in openbare terechtzitting, overeenkomstig artikel 
782bis Gerechtelijk Wetboek (zoals van toepassing vanaf 26.06.2008). 

11. BEOORDELING STRAFVORDERING 

11. A. Voorafgaandelijk 

07. Terminologie: Het vonnis van 15.11.2017 van de rechtbank van eerste aanleg West
Vlaanderen, afdeling Brugge, sectie correctionele rechtbank, wordt hierna aangeduid 
als 'beroepen vonnis'. De beschikking tot verwijzing van 13.01.2016, waarbij de zaak 
aanhangig werd gemaakt bij deze rechtbank, wordt hierna aangeduid als 'inleidende 
akte'. 

08. Misdri jfomschrijving van de feiten van de tenlastelegging E (1-23): Bij artikel 29 van de 
wet van 29.02.2016 tot aanvulling en wijziging van het Sociaal Strafwetboek en 
houdende diverse bepalingen van sociaal strafrecht (B.S. 21.04.2016 
inwerkingtreding 01.05.2016) werd artikel 181 van het Sociaal Strafwetboek (op grond 
waarvan de feiten van de tenlastelegging E (1-23) worden vervolgd) gewijzigd. Artikel 
181, § 1, r van het Sociaal Strafwetboek luidt thans als volgt : "Met een sanctie van 
niveau 4 wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die, in strijd 
met het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke 
aangifte van tewerkstelling, met toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 
tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de 
wettelijke pensioenstelsels : 1 o de gegevens die opgelegd zijn door voormeld koninklijk 
besluit van 5 november 2002 niet elektronisch heeft meegedeeld aan de instelling 
belast met de inning van de sociale zekerheidsbijdragen in de voorgeschreven vorm en 
op de voorgeschreven wijze, uiterlijk op het tijdstip waarop de werknemer zijn 
prestaties aanvat, en uiterlijk op de eerste werkdag die volgt op de beëindiging van de 
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aangegeven tewerkstelling.". Het hof stelt derhalve vast dat de feiten van de 
tenlastelegging E (1-23) thans nog steeds strafbaar zijn, zodat de misdrijfomschrijving 
van de feiten van de tenlastelegging E (1-23) in de inleidende akte als volgt dient te 
worden aangevuld : "thans, met ingang van 01.05.2016, strafbaar gebleven op grond 
van artike/181, § 1, 1 o van het Sociaal Strafwetboek". Waar verder in dit arrest sprake 
is van de feiten van de tenlastelegging E (1-23) dienen deze begrepen en gelezen te 
worden zoals thans aangevuld door het hof. 

09. Verbetering in de inleidende akte wat betreft de feiten van de tenlasteleggingen A2, 
B2 en C3: Blijkens een kopie van de identiteitskaart (stuk 12 subkaft 5 strafdossier) 
komt vast te staan dat de voornaam ", "in de feiten van de tenlasteleggingen A2, 
B2 en C3 begrepen en gelezen dient te worden als" '. Het betreft de verbetering 
van een loutere materiële vergissing. Waar verder in dit arrest sprake is van de feiten 
van de ten lasteleggingen A2, B2 en C3 dienen deze begrepen en gelezen te worden 
zoals thans verbeterd door het hof. 

10. Voorwerp van het hoger beroep/saisine van het hof: Blijkens de in het voormelde 
grievenschriften in concreto aangehaalde grieven staat ten overstaan van de 
beklaagden en de volledige zaak op 
strafgebied en op burgerlijk gebied ter beoordeling van het hof. 

11. B. Bevoegdheid 

11. De feiten, zoals omschreven in de tenlasteleggingen Al tot en met A7, Bl tot en met 
87 (na aanneming in de inleidende akte van de verzachtende omstandigheden zoals 
vermeld in de verwijzingsvordering van 07.12.2015 van de Procureur des Konings), Cl 
tot en met C3, D, El tot en met E23 en Fl tot en met F23 van de inleidende akte, zijn 
strafbaar met correctionele straffen. De eerste rechter was en dit hof is bevoegd om 
kennis te nemen van de strafvordering nopens de feiten van de voormelde 
tenlasteleggingen. 

11 . c. VerJaring 

12. De verjaring van de strafvordering nopens de feiten van de tenlasteleggingen Al tot en 
met A7, Bl tot en met 87, Cl tot en met C3, D, El tot en met E23 en F1 tot en met F23 
is op heden niet ingetreden, gelet op de in artikel 21 Voorafgaande Titel Wetboek van 
Strafvordering bepaalde verjaringstermijn (5 jaar), alsmede de datum van de feiten van 
de tenlasteleggingen Al tot en met A7 (op zijn ruimst genomen in de periode vanaf 
01.05.2013 tot en met 06.02.2014), 81 tot en met 87 (op zijn ruimst genomen in de 
periode vanaf 01.05.2013 tot en met 06.02.2014), Cl tot en met C3 (op zijn ruimst 
genomen in de periode vanaf 06.01.2014 tot en met 06.02.2014), D (in de periode 
vanaf 01.10.2013 tot en met 06.02.2014), El tot en met E7 (op 06.02.2014), EB tot en 
met E23 (in de periode vanaf 12.03.2013 tot en met 06.02.2014), Fl tot en met F7 (op 

r PAGE 01-00001582336-0014-0029-01.-01-41 

L 
~ 
~ _j 



15e blad 
Hofvan beroep Gent- derde kamer - 2019/NT/ 290 - p. 15ft 

'-------------~,~--------------------------------

06.02.2014) en F8 tot en met F23 (in de periode vanaf 12.03.2013 tot en met 
06.02.2014) zoals aangegeven in de inleidende akte. Bovendien zijn de feiten binnen 
de weerhouden periodes van de voormelde tenlasteleggingen in hoofde van elke 
beklaagde, zijnde en - voor zover 
bewezen -onderling verbonden door eenheid van delictueel opzet, zodat de verjaring 
in hoofde van elke voormelde beklaagde slechts zal aanvatten op 06.02.2014, zijnde de 
einddatum waarop de voormelde laatste (bewezen) feiten van de tenlasteleggingen Al 
tot en met A7, 81 tot en met 87, Cl tot en met C3, D, El tot en met E23 en Fl tot en 
met F23 werden gepleegd. 

11. 0. Feiten 

13. In het beroepen vonnis wordt onder de titel "1.1 Enkele Feiten" een gedetailleerd 
overzicht van de feiten weergegeven (bladzijden 8-13). Partijen hebben voor dit hof 
terzake geen grieven aangevoerd, zodat het hof eveneens uitgaat van deze feiten. 

11. E. De schending van de redelijke termijn 

14. De beklaagden en werpen in de op 
11.12.2019 ter griffie van het hof van beroep te Gent neergelegde "synthesebesluiten" 
(bladzijden 4-5) in ondergeschikte orde op dat de behandeling van deze strafzaak niet 
geschiedt binnen de redelijke termijn zoals bepaald bij artikel 6 van het E.V.R.M ., 
goedgekeurd bij wet van 13.05.1955, én houden voor dat toepassing dient te worden 
gemaakt van artikel 21ter van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van 
Strafvordering, waarbij een eenvoudige schuldigverklaring zou worden uitgesproken. 

15. De ratio legis van de redelijke termijn in strafzaken is te vermijden dat de verdachte te 
lang in het ongewisse zou blijven over de uitkomst van een strafvervolging waarvan hij 
weet dat ze tegen hem loopt. De redelijke termijn gaat in op "de dag waarop de 
betrokkene in beschuldiging wordt gesteld wegens het plegen van een strafbaar feit of 
wanneer hij wegens enige andere daad van opsporings- of vooronderzoek onder de 
dreiging van een st rafvervolging leeft, en dit een ernstige weerslag heeft op zijn 
persoonlijke toestand, met name dat hij verplicht is geweest bepaalde maatregelen te 
nemen om zich te verdedigen tegen de beschuldigingen die in de zin van het verdrag 
tegen hem werden ingebracht" (zie en vergel ijk Cass. 20 maart 2000, Arr. Cass. 2000, 
nr. 191). Deze termijn begint dus niet te lopen vanaf het ogenblik dat het strafbare feit 
is gepleegd (zie en vergelijk Cass. 27 mei 2008, Pas. 2008, afl. 5, 1319). De termijn die 
moet worden getoetst op zijn "redelijkheid" vangt aan vanaf het ogenblik waarop de 
verdachte weet dat hij zich moet verded igen en verstrijkt op het moment van de 
definitieve beslissing over de grond van de zaak. 
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16. De redelijke termijn is in de Belgische wetgeving pas ingevoerd bij wet van 30.06.2000 
(in werking getreden op 12.12.2000), maar kon vroeger reeds worden ingeroepen voor 
de Belgische rechtscolleges via de rechtsfiguur van de directe werking van artikel 6 
E.V.R.M. (zie en vergelijk Cass. 18 november 1986, R.W. 1987-88, 537). 

17. Het komt het vonnisgerecht toe in het licht van de gegevens van elke zaak te oordelen 
of de zaak binnen een redelijke termijn is behandeld en, zo niet, om de mogelijke 
gevolgen daarvan vast te stellen (zie en vergelijk Cass. 22 oktober 1986; Cass. 19 mei 
1987; Cass. 9 juli 1987 en Cass. 24 mei 1988, www.cass.be). De gevolgen bij 
overschrijding van de termijn moeten, aldus het hof, worden beoordeeld in functie van 
enerzijds het bewijs van de feiten en anderzijds het aan die feiten te verbinden 
strafgevolg. 

18. De beoordeling van de "redelijkheid" van de termijn gebeurt niet in abstracta, maar 
aan de hand van de concrete gegevens van de voorliggende zaak (zie en vergelijk Cass. 
19 december 1984, R.W. 1985-1986, 324 en noot, Cass. 11 september 1985; Cass. 16 
december 1986 en Cass. OS mei 1987, www.cass.be). In de rechtspraak van het Hof 
van Straatsburg worden hiervoor drie criteria vooropgesteld: de complexiteit van de 
zaak, het gedrag van de gerechtelijke overheid en het gedrag van de verdachte. 

19. Het hof stelt in deze het volgende vast : 

Blijkens de inleidende akte en de dagvaarding als dagstelling worden de beklaagden 
en als daders/mededaders vervolgd 

voor de feiten zoals omschreven in de tenlasteleggingen Al tot en met A7, B1 tot en 
met B7, Cl tot en met C3, D, El tot en met E23 en F1 tot en met F23 en dit binnen de 
ruimst mogelijk weerhouden geïncrimineerde periode van 12.03.2013 tot en met 
06.02.2014. 

Het dossier neemt een aanvang met het aanvankelijk proces-verbaal 
van 23.01.2014 uitgaande van de Politiezone 

gericht aan de Procureur des Kon ings te Brugge (stukken 1-6 subkaft 1 
strafdossier), waarna op 24.01.2014 contact werd opgenomen met de Procureur des 
Konings te Brugge die opdracht heeft gegeven om proces-verbaal op te stellen en 
verder onderzoek te voeren nopens de feiten op basis waarvan aanvankelijk een 
opsporingsonderzoek wordt gestart, waarin reeds onderzoek werd gevoerd (stukken 1-
27 subkaft 2 strafdossier). 

Vanaf de vordering van 03.02.2014 tot het instellen van een gerechtelijk onderzoek 
uitgaande van de Procureur des Konings te Brugge (stukken 1-2 subkaft 3 strafdossier) 
is het onderzoek een gerechtelijk onderzoek geworden, waarin opeenvolgend en 
ononderbroken onderzoek werd gevoerd. 
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Het dossier is omvangrijk en het onderzoek heeft een tijdrovend karakter gehad, wat 
onder meer bevestigd wordt door het feit dat (1) talrijke huiszoekingen werden 
verricht en de aldaar aangetroffen documenten werden ontleed en onderzocht, (2) 
talrijke Polen werden verhoord, (3) de gsm-gegevens van de beklaagden 

en werden ontleed en onderzocht, (4) de sociale 
inspectie een onderzoeksverslag heeft opgesteld, (5) De Agentschap Inspectie RWO 
Inspectie West-Vlaanderen van de Vlaamse Overheid een herstelvordering heeft 
opgesteld en (6) de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg een proces
verbaal van vaststelling heeft opgesteld. 

De beklaagden en werden voor het 
eerst verontrust naar aanleiding van hun verhoor op 18.03.2014 door de Sociale 
Inspectie (stukken 122-126 subkaft 4 en stukken 72-84 subkaft 5 strafdossier), zodat 
zij sedertd ien kennis hebben van het feit dat er een onderzoek tegen hen loopt. Het is 
dus de datum van 18.03.2014 die in aanmerking moet worden genomen voor het 
beoordelen van de redelijke termijn in hoofde van de beklaagden. 

Het laatste kantschrift van de Onderzoeksrechter dateert van 18.03.2015 (stukken 2 en 
5 subkaft 12 strafdossier), terwij l het laatste proces-verbaal dateert van 13.02.2015 
(stukken 55-103 subkaft 11 strafdossier), zodat er wat het onderzoek betreft geen 
noemenswaardige stilstand is geweest. 

Tussen het laatste kantschrift van de Onderzoeksrechter op 18.03.2015 en de beschik
king tot mededeling op 08.04.2015 is er geen noemenswaardige stilstand geweest. 

Na ontvangst van het dossier heeft de Procureur des Konings te Brugge zijn 
eindvordering pas opgesteld op 07.12.2015 (stukken 1-7 subkaft 18 strafdossier), zodat 
er tussen de mededeling van het dossier en het opstellen van de eindvordering een 
noemenswaardige stilstand is geweest van 8 maanden wat niet te wijten is aan de 
beklaagden. 

Wat de regeling van de rechtspleging betreft dient rekening te worden gehouden met 
het volgende vaststaand gegeven: nadat de beklaagden en 

bij brief van 14.12.2015 verwittigd werden om te verschijnen 
voor de Raadkamer op de terechtzitting van 13.01.2016 werd de inleidende akte 
(beschikking) gewezen op 13.01.2016 (stukken 31-33 subkaft 18 strafdossier), zodat er 
in deze geen noemenswaardige stilstand is geweest. 

De dagvaarding als dagstelling dateert van 23.02.2016, zodat er tussen de voormelde 
inleidende akte van 13.01.2016 en deze dagvaarding als dagstelling geen noemens
waardige stilstand is geweest. Op de inleidingszitting van 18.05.2016 hebben de 
beklaagden en gevraagd om de zaak uit 
te stellen teneinde een raadsman te kunnen raadplegen, waarbij conclusietermijnen 
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werden bepaald en de pleitdatum op de terechtzitting van 21.09.2016 werd 
vastgesteld (stuk 20 strafdossier). Op de terechtzitting van 21.09.2016 werd op 
verzoek van de aanwezige partijen (en dus ook de beklaagden 
en 1 opnieuw conclusietermijnen bepaald en werd de 
pleitdatum op de terechtzitting van 01.02.2017 vastgesteld (stuk 22 strafdossier) . Op 
de terechtzitting van 01.02.2017 werd de zaak uitgesteld naar de terechtzitting van 
03.05.2017 in afwachting van de eventuele aanpassing van de vordering van de 
burgerlijke partij (stuk 24 strafdossier). Op de terechtzitting van 03.05.2017 werd de 
zaak uitgesteld naar de terechtzitting van 06.09.2017 teneinde het Openbaar Ministe
rie toe te laten de recherche te instrueren om zich samen met de Wooninspecteur 
naar het pand te begeven om na te gaan of de gebreken zijn geremedieerd (stuk 25 
strafdossier). Op de terechtzitting van 06.09.2017 werd de zaak uitgesteld naar de 
terechtzitting van 18.10.2018 in afwachting van de straftoemeting (stuk 32 straf
dossier). Op de terechtzitting van 18.10.2017 werd de zaak behandeld. Vervolgens 
werden de debatten gesloten en werd de zaak voor uitspraak uitgesteld naar de 
terechtzitting van 15.11.2017 (stuk 35 strafdossier), zijnde de datum waarop het 
beroepen vonnis werd gewezen (stuk 36 strafdossier). Het hof stelt vast dat de effec
tieve procedure voor de eerste rechter 22 maanden heeft geduurd, waarbij er geen 
noemenswaardige door de vervolgende partij uitgelokte stilstand te bespeuren valt. 

Tegen voormeld vonnis werd hoger beroep ingesteld: 
op 12.12.2017 door en 
op 14.12.2017 door het Openbaar Ministerie tegen en 

Na het instellen van voormelde hogere beroepen gaan de beklaagden 
en voorbij aan het gegeven dat de mede-

beklaagde in eerste aanleg verstek heeft gelaten en dat wat 
haar betreft het dossier sedert haar verzet op 03.01.2018 terug naar de eerste rechter 
is gegaan wat aanleiding heeft gegeven tot het vonnis op tegenspraak en op verzet van 
08.02.2019, terwijl het Openbaar Ministerie in deze niets te verwijten va lt, waarna het 
Openbaar Ministerie wat deze medebeklaagde betreft de beroepstermijn van 30 
dagen heeft laten verstrijken. 

Waar in graad van beroep - na het verstrijken van de voormelde beroepstermijn wat 
betreft - het bevel tot dagvaarding dateert van 04.06.2019 voor 

de inleidingszitting van 11.09.2019 is er- rekening houdend met het gerechtelijk verlof 
-geen noemenswaardige stilstand geweest. 

Op de inleidingszitting van 11.09.2019 van het hof werden met akkoord van de partijen 
conclusietermijnen afgesproken en werd de zaak in voortzetting gesteld op de terecht
zitting van 08.01.2020 (stuk 6 rechtsplegingsdossier hoger beroep). Op de terecht
zitting van 08.01.2020 werd de zaak behandeld, waarna de debatten werden gesloten 
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en de zaak voor uitspraak werd gesteld op de terechtzitting van 26.02.2020 (stuk 12 
rechtsplegingsdossier hoger beroep). Het hof stelt vast dat de effectieve procedure 
voor het hof nog geen 6 maanden heeft geduurd, waarbij er geen noemenswaardige 
door de vervolgende partij uitgelokte sti lstand te bespeuren valt. 

20. In die omstandigheden is het hof van oordeel dat de redelijke termijn in dit dossier van 
5 iaar en 11 maanden in hoofde van de beklaagden en 

-zelfs met de minimale stilstand van 8 maanden- niet is geschonden. 

11. F. Het bewijs en de schuld van de beklaagden """e""'n ___ _ 
nopens de feiten van de tenlasteleggingen Al tot en met A7, 81 tot en 

met 87, Cl tot en met C3, 0, El tot en met E23 en Fl tot en met F23 

F.l. Het bewijs en de schuld van de beklaagden en 
nopens de feiten van de ten lasteleggingen Cl tot en met C3, D, El tot 

en met E23 en Fl tot en met F23 

21. Uit het onderzoek van de stukken van het strafdossier en uit de debatten ter 
terechtzitting bij dit hof komt vast te staan dat de feiten van de tenlasteleggingen Cl 
tot en met C3, D, El tot en met E23 en Fl tot en met F23 in hoofde van de beklaagden 

er :>ewezen zijn gebleven. 

22. Het hof verwijst naar (1) het gegeven dat zowel voor de eerste rechter als thans in 
beroep dezelfde raadsman voor de beklaagden 

en is verschenen (stuk 35 strafdossier en stuk 12 
rechtsplegingsdossier hoger beroep), waarbij de verdediging van de voormelde 
beklaagden voor de eerste rechter uitdrukkelijk heeft verklaard dat enkel de feiten van 
de tenlasteleggingen A en B werden betwist, terwijl evenzeer uitdrukkelijk werd 
verklaard dat de andere feiten van de tenlasteleggingen C tot en met F niet werden 
betwist (stuk 35 strafdossier), (2) de correcte feitelijkheden en de pertinente motieven 
in het beroepen vonn is (bladzijden 8-13 onder t itel "1.1 Enkele feiten en bladzijde 13 
onder titel "1.2 Beoordeling per beklaagde" eerste twee paragrafen) en (3) de correcte 
feitelijkheden en de correcte argumenten van het Openbaar Ministerie in de op 
30.10.2019 ter griffie van het hof van beroep neergelegde "besluiten" (bladzijde 1 
onder t itel "Feiten"), die alhier als hernomen worden beschouwd. Deze correcte 
feitelijkheden, pertinente motieven en correcte argumenten worden niet weerlegd 
door het verweer van de verdediging van de beklaagden en 

zoa ls verwoord in de op 11.12.2019 ter griffie van het hof van 
beroep te Gent neergelegde "synthesebesluiten" dat thans in graad van beroep wordt 
gevoerd. 
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23. Het hof stelt immers vast dat de verdediging van de beklaagden 
en zich in de voormelde besluiten louter vergenoegt met de 
stelling: "Concluanten ontkennen de hen tenlaste gelegde feiten" (bladzijde 1), zonder 
nopens de feiten van de tenlasteleggingen Cl tot en met C3 (huisjesmelkerij), D (de 
inbreuken op de Wooncode), El tot en met E23 (het zwartwerk/de schijnzelfstandig
heid) en F1 tot en met F23 (het niet bijhouden van een individuele rekening) enig 
concreet argument te formuleren die de voormelde (onder randnummer 14 van huidig 
arrest) correcte feitelijkheden, pertinente motieven en correcte argumenten zou 
kunnen weerleggen en/of ontkrachten. 

24. Bovendien stelt het hof vast dat de verdediging van de beklaagden 
en in deze enkel verwijst naar de aangetroffen 

werknemers op de werven aan het gemeenteplein te . terwijl de feiten van de 
tenlasteleggingen Cl tot en met C3 (huisjesmelkerij) en D (de inbreuken op de 
Wooncode) enkel betrekking hebben op de vaststellingen nopens het verblij fsadres 
van de werknemers gelegen te 

25. De stelling van de beklaagden en dat zij 
nopens de administratieve kant van het bedrijf - waarbij wellicht de feiten van de 
tenlasteleggingen El tot en met E23 (het zwartwerk/de schijnzelfstandigheid) en Fl t ot 
en met F23 (het niet bijhouden van een individuele rekening) worden geviseerd -
beroep hebben gedaan op een boekhouder is overigens een loutere gratuite niet 
bewezen en/of niet aannemelijk gemaakte veronderstelling/hypothese, vermits zij 
blijkens hun verklaringen de beweerde boekhouder niet kunnen benoemen en/ of 
identificeren (stukken 75-84 subkaft 5 strafdossier). 

26. Tot slot stelt het hof vast dat de stelling van de beklaagden en 
dat de beklaagde (a) niets te maken 

had met het bedrijf van haar man, (b) geen bezigheden had in het bedrijf van haar man 
en (c) uitsluitend documenten en/of vergoedingen overhandigde bij afwezigheid van 
haar man, wordt tegengesproken door: 
(1) die blijkens zijn verklaring de beklaagde 
feitelijk als zijn baas met werkgevers-/ Instructiegezag (gezag, leiding en toezicht) 
beschouwde: "( ... ) Ik werk nu 2 weken in België voor ( ... ) Mijn tweede 
telefoontje was van . Zij zei mij dat ik een 2 a 3 weken op proef diende te 
werken. ( ... ) Op het te heb ik =mtmoet. ( ... ) Ik zou 
voor in onderaanneming werken. ( ... ) Het is die mij de opdracht heeft 
gegeven tot het uitvoeren van die werken. Ik verblijf ook op de werf. Dat was mijn 
voorstel want ik zag haar voorstel niet zitten om samen met andere 
werknemers te wonen. ( .. .) komt mijn werk controleren. ( ... ) vroeg mij 
tijdens onze eerste telefonische kennismaking of ik nog andere vrienden had die ook 
wilden komen werken voor haar. ik ikzelf hebben met de prijs voor de 
renovatiewerkzaamheden afgesproken. ( .. .) was akkoord dat de renovatie-
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werkzaamheden zouden worden uitgevoerd door ikzelf en de 3 andere werknemers. ( ... ) 
Ik heb reeds voor de 2 voorbije gepresteerde weken 1000 euro van Op de werf 
geef ik instructies aan en Ik voer ook de controle uit op hun 
werkzaamheden dit gedeeld met Bij elke fase van de werkzaamheden komt 

de werken inspecteren. ( ... ) Indien een werknemer niet goed zou presteren dan 
is het die eventuele sancties zou nemen zoals de persoon meedelen dat hij niet 
meer mag werken. ( ... ) De grondstoffen worden besteld door Ik geef door aan 

wat nodig is op de werf. De bestelling doet zij dan. Bij problemen op de werf 
moet ik mij richten tot ( ... ) De werknemers zouden aan eventueel 
verlof moeten vragen indien dit aan de orde zou zijn. Bij ziekte zouden zij ook 
moeten verwittigen. ( ... ) Ik zie als mijn baas zij is immers de opdrachtgever. Ik 
ben op de hoogte van het feit dat ik in het "zwart" werk. ( ... )" (stukken 20-22 subkaft 5 
strafdossier); 
{2) die blijkens zijn verklaring de beklaagde 
feitelijk als zijn baas met werkgevers-/instructiegezag (gezag, leiding en toezicht) 
beschouwde: "( .. .) Toen u mij aantrof vandaag op de werf was ik aan het wachten op 

Zij ging komen met materiaal en met geld om ons te betalen. Zij ging ons ook 
instructies geven en ons zeggen wat wij moesten doen. ( ... ) Ik weet enkel dat ik werk 
voor ( ... ) Mijn neef heeft dit werk voor mij geregeld hier in België. ( ... ) In de 2 
weken dat ik werk, is drie keer ons werk komen controleren. ( ... ) Wij hebben 
opdracht gekregen van om het huis te renoveren. ( ... ) We krijgen instructies 
van maar is de bazin. ( ... ) brengt al het materiaal om mee te 
werken. We verblijven alle vier op het adres te Er is 
alleen een badkamer met warm water. Er is geen keuken, enkel een waterkoker. We 
hebben ook een tooster. ( .. .) Ik en mijn neef hebben elk een aparte matras. en 
zijn broer slapen op een dubbele matras. De woning is alles behalve perfect. ( ... ) 

zal beslissen of ik mag blijven werken. Het is immers haar bedrijf ( ... )" 
(stukken 41-44 subkaft 5 strafdossier); 
(3) die blijkens zijn verklaring de beklaagde 

feitelijk als zijn baas met werkgevers-/instructiegezag {gezag, leiding en 
toezicht) beschouwde: "( .. .) deelde mede dat zij 4 arbeiders zocht om 
te werken in het appartement te Zij zou hen tewerkstellen 
( ... ). ( ... ) Zij heeft een bouwfirma in België samen met haar man denk ik. (. .. ) Op 
26/01/2014 werd er afgesproken met die dat wij zouden binnen die 3 maand 
eventueel de arbeidsovereenkomst krijgen. Er werd ook besproken wat er diende 
afgewerkt te worden in het appartement. ( ... ) Ik ben geen zelfstandige en werk ook niet 
in die hoedanigheid in het appartement te ( ... ) Ik weet dat ik zwartwerk 
verrichtte. Ik mag maandag aanstaande werken voor op een andere plaats. ( ... ) 

beloofde dat ik vanaf vandaag een proefcontract zal krijgen. deed 
reeds 2 keer controle in het appartement te en de laatste keer was dat op 
zaterdag 01/02/2014. ( ... ) Ik beschouw als de bazin. ( ... )" {stukken 46-48 
subkaft 5 strafdossier); 
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(4) die blijkens zijn verklaring de beklaagde 
aanduidde als opdrachtgeefster met werkgevers-/instructiegezag (gezag, leiding en 
toezicht): "( ... ) Ene geeft de opdrachten, zij zegt met andere woorden wat er 
moet gedaan worden. ( ... ) Ik werk niet als zelfstandige. ( ... ) Ik denk dat die al 
eens kwam controle doen in het appartement, ( ... ). ( ... ) Ik liet mij niet inschrijven in 
België omdat mijn werk zwartwerk is en dat is de enige reden. En die zou mij 
deeltijds inschrijven in de toekomst. ( ... ) Ik krijg de werkinstructies van mijn broer die dit 
op zijn beurt krijgt van die ( .. .) Indien er problemen zijn neemt mijn broer 
contact op met die ( ... )" (stukken 49-51 subkaft 5 strafdossier). Dat de 
beklaagde naast het betalen van de voorschotten ook 
instructies gaf (en derhalve ook bekleed was met werkgevers-/instructiegezag (gezag, 
leiding en toezicht)) wordt bovendien bevestigd door de beklaagde 

met de woorden: "Dit klopt." (stuk 79 subkaft 5 strafdossier). 

27. Het feit dat en )Ver de beklaagde 
niet veel konden vertellen. doet aan het voormelde geen enkele 

afbreuk, vermits de beklaagden en in 
deze als daders/mededaders worden vervolgd. 

28. Het beroepen vonnis wordt in dit opzicht bevestigd. 

1= .7. HPt hP.wiic; en de schuld van de beklaagden en 
nopens de feiten van de tenlasteleggingen Al tot en met A7 en Bl tot 

en met B7 

29. Uit het onderzoek van de stukken van het st rafdossier en uit de debatten ter 
terechtzitting bij dit hof komt vast te staan dat de feiten van de tenlasteleggingen Al 
tot en met A7 en Bl tot en met B7 in hoofde van de beklaagden 
en bewezen zijn gebleven. 

30. Het hof verwijst naar (1) de correcte feitelijkheden en de pertinente motieven in het 
beroepen vonnis (bladzijden 8-13 onder titel "1.1 Enkele feiten en bladzijden 13-15 
onder tite l "1.2 Beoordeling per beklaagde" - met dien verstande dat op bladzijde 14 
in de tweede paragraaf artikel 433quinquies, § 1. 2° Strafwetboek begrepen en gelezen 
moet worden als "artikel 433quinquies. § 1. lid 2" Strafwetboek en dat de verzwarende 
omstandigheid zoals vermeld in artikel 433septies. 3° Strafwetboek bijkomend 
aangevuld dient te worden met de verzwarende omstandigheid zoa ls voorzien in 
artikel 433septies, r Strafwetboek) en (2) de correcte fe itelijkheden en de correcte 
argumenten van het Openbaar Ministerie in de op 30.10.2019 ter griffie van het hof 
van beroep neergelegde "besluiten" (bladzijde 1 onder titel "Feiten"), die alhier als 
hernomen worden beschouwd. Deze correcte feitelijkheden, pertinente motieven en 
correcte argumenten worden niet weerlegd door het verweer van de verdediging van 
de beklaagden en zoa ls verwoord in de 
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op 11.12.2019 ter griffie van het hof van beroep te Gent neergelegde "synthese
besluiten" dat thans in graad van beroep wordt gevoerd. 

31. Het hof stelt immers vast dat de verdediging van de beklaagden 
en zich in de voormelde besluit en louter vergenoegt met de 
stelling : "Concluant stelt verder dat de arbeiders niet uitgebuit werden. ( ... ) De Poolse 
vakmannen werkten allen als zelfstandige ( ... )" (bladzijde 1), wat door de voormelde 
verklaringen onder randnummer 18 van huidig arrest alsmede door de voormelde 
correcte feitelijkheden, pertinente motieven en correcte argumenten onder 
randnummer 22 van huidig arrest wordt weerlegd/ontkracht. 

32. Het beroepen vonnis wordt in dit opzicht bevestigd. 

11. G. De bestraffing in hoofde van de beklaagden 

G.l. De bestraffing in hoofde van de beklaagde 

33. De in hoofde van de beklaagde bewezen gebleven feiten van de 
tenlasteleggingen Al tot en met A7, 81 tot en met B7, Cl tot en met C3, D, El tot en 
met E23 en Fl tot en met F23, zoa ls hoger in dit arrest aangegeven, zijn de uitwerking 
van eenzelfde strafbaar opzet, zodat met toepassing van artikel 65 Strafwetboek voor 
deze felten samen slechts één straf wordt opgelegd, namelijk de zwaarste. 

34. In het beroepen vonnis werden de bewezen verklaarde feiten van de tenlasteleggingen 
Al tot en met A7, Bl tot en met 87, Cl tot en met C3, D, El tot en met E23 en F1 tot 
en met F23 bestraft met een gevangenisstraf van 18 maanden, volledig met uitstel van 
tenuitvoerlegging voor de duur van 5 jaar, én een geldboete van 1.000,00 euro, 
verhoogd met 50 opdeciemen, hetzij x 6 en aldus gebracht op 6.000,00 euro, 
vermenigvuldigd met 7 slachtoffers, zijnde 42.000,00 euro of een vervangende 
gevangenisstraf van 3 maanden, met uitstel van tenuitvoerlegging wat betreft 500,00 
euro, verhoogd met 50 opdeciemen, hetzij x 6 en aldus gebracht op 3.000,00 euro, 
vermenigvuldigd met 7 slachtoffers, zijnde 21.000,00 euro voor de duur van 3 jaar. 

35. Bij de straftoemeting houdt het hof thans rekening met: 
a. de overwegingen, vervat in het beroepen vonnis (bladzijden 16-17 - met 

uitzondering van de laatste paragraaf wat betreft de ontzetting uit de rechten van 
31, lid 1 Strafwetboek), die alhier als hernomen worden beschouwd, 

b. de aard en objectieve ernst van de bewezen gebleven feiten, 
c. het aanhoudend en st ructureel karakter van de bewezen gebleven feiten, 
d. de omstandigheden waarin deze werden gepleegd, 
e. de sociale situatie (gezinstoestand) en financiële draagkracht van de beklaagde, 

zoa ls deze blijken uit de bundel, 
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f. het strafrechtelijk verleden van de beklaagde op het ogenblik van de feiten, 
waaruit blijkt dat hij nog kan genieten van de gunst van het gewone uitstel van de 
tenuitvoerlegging van de straf. De beklaagde voldoet daartoe aan de wettelijke 
toepassingsvoorwaarden vermits hij enerzijds in het verleden nog niet veroordeeld 
is geweest tot een criminele straf of tot een hoofdgevangenisstraf van méér dan 
twaalf maanden - zelfs met uitstel - of tot een gelijkwaardige straf die in 
aanmerking genomen wordt overeenkomstig artikel 99bis Strafwetboek en er zich 
anderzijds geen veroordeling opdringt van straffen met meer dan vijf jaar, 

g. De in ondergeschikte orde gevraagde werkstraf is, gelet op de objectieve ernst van 
de feiten, een veel te milde bestraffing en dreigt door de beklaagde, gelet op diens 
persoonlijkheid, als een louter tijdelijk ongemak te worden ervaren zonder hem 
het noodzakel ijke normbesef bij te brengen dat door de oplegging van een 
passende straf beoogd wordt, zodat een werkstraf niet wordt opgelegd. 

h. het beginsel dat de straftoemeting niet alleen de verge ldingsbehoefte, maar ook 
de preventie moet dienen. De op te leggen straf moet dan ook van aard zijn de 
beklaagde ervan te weerhouden zich in de toekomst nog aan dergelijke feiten 
schuldig te maken, hem aan te sporen tot meer verantwoordelijkheidsbesef en tot 
het naleven van de wet. 

36. Rekening houdend met de voormelde onder randnummer 24 van huidig arrest 
opgesomde parameters komt de voormelde onder randnummer 23 van huidig arrest 
door de eerste rechter opgelegde straf wetmatig en passend voor en dit voor de 
bewezen gebleven feiten van de tenlasteleggingen Al tot en met A7, Bl tot en met 
B7, Cl tot en met C3, D, El t ot en met E23 en Fl tot en met F23. Deze bestraffing blijft 
absoluut noodzakelij k om de beklaagde tot blijvend normbesef te brengen en om 
verdere recidive in zijn hoofde te voorkomen. Het beroepen vonnis wordt in dit opzicht 
bevestigd. 

G.2. De bestraffing in hoofde van de beklaagde 

37. De in hoofde van de beklaagde bewezen gebleven feiten van 
de tenlasteleggingen Al tot en met A7, Bl tot en met B7, Cl tot en met C3, D, El tot 
en met E23 en Fl tot en met F23, zoals hoger in dit arrest aangegeven, zijn de 
uitwerking van eenzelfde strafbaar opzet, zodat met toepassing van artikel 65 
Strafwetboek voor deze feiten samen slechts één straf wordt opgelegd, namelijk de 
zwaarste. 

38. In het beroepen vonnis werden de bewezen verklaarde feiten van de tenlasteleggingen 
Al tot en met A7, Bl tot en met B7, Cl tot en met C3, D, El tot en met E23 en Fl tot 
en met F23 bestraft met een gevangenisstraf van 18 maanden, volledig met uitstel van 
tenuitvoerlegging voor de duur van 5 jaar, én een geldboete van 1.000,00 euro, 
verhoogd met 50 opdeciemen, hetzij x 6 en aldus gebracht op 6.000,00 euro, 
vermenigvuldigd met 7 slachtoffers, zijnde 42.000,00 euro of een vervangende 
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gevangenisstraf van 3 maanden, met uitstel van tenuitvoerlegging wat betreft 750,00 
euro, verhoogd met 50 opdeciemen, hetzij x 6 en aldus gebracht op 4.500,00 euro, 
vermenigvuldigd met 7 slachtoffers, zijnde 31.500,00 euro voor de duur van 3 jaar. 

39. Bij de straftoemeting houdt het hof thans rekening met: 
a. de overwegingen, vervat in het beroepen vonnis (bladzijden 16-17 - met 

uitzondering van de laatste paragraaf wat betreft de ontzetting uit de rechten van 
31, lid 1 Strafwetboek), die alhier als hernomen worden beschouwd, 

b. de aard en objectieve ernst van de bewezen gebleven feiten, 
c. het aanhoudend en structureel karakter van de bewezen gebleven feiten, 
d. de omstandigheden waarin deze werden gepleegd, 
e. de sociale situatie (gezinstoestand) en financiële draagkracht van de beklaagde, 

zoals deze blijken uit de bundel, 
f. het strafrechtelijk verleden van de beklaagde op het ogenblik van de feiten, 

waaruit blijkt dat hij nog kan genieten van de gunst van het gewone uitstel van de 
tenuitvoerlegging van de straf. De beklaagde voldoet daartoe aan de wettelijke 
toepassingsvoorwaarden vermits zij enerzijds in het verleden nog niet veroordeeld 
is geweest tot een criminele straf of tot een hoofdgevangenisstraf van méér dan 
twaalf maanden - zelfs met uitstel - of tot een gelijkwaardige straf die in 
aanmerking genomen wordt overeenkomstig artikel 99bis Strafwetboek en er zich 
anderzijds geen veroordeling opdringt van straffen met meer dan vijf jaar, 

g. De in ondergeschikte orde gevraagde werkstraf is, gelet op de objectieve ernst van 
de feiten, een veel te milde bestraffing en dreigt door de beklaagde, gelet op diens 
persoonlijkheid, als een louter tijdelijk ongemak te worden ervaren zonder haar 
het noodzakelijke normbesef bij te brengen dat door de oplegging van een 
passende straf beoogd wordt, zodat een werkstraf niet wordt opgelegd. 

h. het beginsel dat de straftoemeting niet alleen de vergeldingsbehoefte, maar ook 
de preventie moet dienen. De op te leggen straf moet dan ook van aard zijn de 
beklaagde ervan te weerhouden zich in de toekomst nog aan dergelijke feiten 
schuldig te maken, haar aan te sporen tot meer verantwoordelijkheidsbesef en tot 
het naleven van de wet. 

40. Rekening houdend met de voormelde onder randnummer 28 van huidig arrest 
opgesomde parameters komt de voormelde onder randnummer 27 van huidig arrest 
door de eerste rechter opgelegde straf wetmatig en passend voor en dit voor de 
bewezen gebleven feiten van de tenlasteleggingen Al tot en met A7, Bl tot en met 
B7, Cl tot en met C3, D, El tot en met E23 en Fl tot en met F23. Deze bestraffing blijft 
absoluut noodzakelijk om de beklaagde tot blijvend normbesef te brengen en om 
verdere recidive in haar hoofde te voorkomen. Het beroepen vonnis wordt in dit 
opzicht bevestigd. 
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11. H. De overige beslissingen in hoofde van de beklaagden 

41. De vaste vergoeding voor de kostprijs van het verloop van de strafprocedure waartoe 
iedere veroordeelde vóór 01.01.2020 diende te worden veroordeeld en de verhoging 
van de gerechtskosten met maximaal 10% wegens de correspondentiekosten, zoa ls 
door de eerste rechter begroot op 51,20 euro, kan op heden niet meer opgelegd 
worden. Immers werd artikel 91 van het KB van 28.12.1950 houdende algemeen 
reglement op de gerechtskosten in strafzaken opgeheven bij artikel 43 van het KB van 
15.12.2019 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 (8.5. 
27.12.2019, tweede editie). Dit besluit trad in werking op 01.01.2020 (artikel 46 KB 
van 15.12.2019). 

42. De oordeelkundige beslissingen met betrekking tot de navolgende onderdelen, vervat 
in de hieronder aangegeven bladzijden van het beroepen vonnis, worden bevestigd: 

a. de opdeciemen (bladzijden 17, 20 en 21), 
b. de vervangende gevangenisstraf (bladzijden 20 en 21), met dien verstande 

dat met toepassing van artikel 8, § 1, lid 3 van de Probatiewet de 
boetevervangende gevangenisstraf van 3 maanden slechts geldt voor het 
effectief gedeelte van de opgelegde geldboete, 

c. de ontzetting uit de rechten voorzien in artikel 31, lid 1 Strafwetboek voor 
een termijn van 5 jaar (bladzijden 17, 20 en 21), met dien verstande dat deze 
ontzetting thans uitsluitend wordt · opgelegd overeenkomstig artikel 
433novies, § 1 Strafwetboek (in de plaats van de artikelen 433novies, § 1 en 
433decies, 1 o Strafwetboek), 

d. de solidariteitsbijdrage {200,00 euro) (bladzijden 20 en 21), 
e. de gerechtskosten in eerste aanleg (bladzijden 21 en 22), doch thans begroot 

zoals hierna bepaald. 

43. De beklaagden en worden solidair, ten 
bate van de Staat, veroordeeld tot de kosten die in graad van hoger beroep aan de 
zijde van het openbaar ministerie zijn gevallen, zoa ls hierna aangegeven en begroot. 

44. De beklaagden en worden tevens elk 
veroordeeld tot 20,00 euro bij wijze van bijdrage bij het Fonds voor juridische 
tweedelijnsbijstand (art. 4 § 3, 5 en 10 van de wet 19.03.2017; artikel 6 KB 
26.04.2017). 
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111. BEOORDELING BURGERLIJKE VORDERING 

45. De besl issingen van de eerste rechter nopens (1) de herstelvordering van de 
burgerlijke partij De Wooninspecteur bevoegd voor en handelend namens het Vlaamse 
Gewest, (2) het ongegrond verklaren van de vordering tot het bij voorraad uitvoerbaar 
verklaren van het vonnis en (3) het ambtshalve aanhouden van de burgerlijke 
belangen, dienen te worden bevestigd. 

46. Het hof verwijst naar (1) de pertinente motleven in het beroepen vonnis (bladzijden 
17-19 onder tltel "1.4 Nopens de herstelvordering") en (2) de correcte argumenten van 
de burgerlijke partij De Wooninspecteur bevoegd voor en handelend namens het 
Vlaamse Gewest zoals verwoord in de op 23.10.2019 ter griffie van het hof van beroep 
te Gent neergelegde "syntheseconclusies" (bladzijden 2-5), die alhier als hernomen 
worden beschouwd, waardoor het verweer van de verdediging van de beklaagden 

en zoals verwoord in de op 11.12.2019 
ter griffie van het hof van beroep te Gent neergelegde '1synthesebesluiten" (bladzijde 
4) dat thans in graad van beroep wordt gevoerd volledig wordt weerlegd en/of 
ontkracht. 

47. De beklaagden en worden tevens 
hoofdelijk veroordeeld tot het beta len aan de burgerlijke partij De Wooninspecteur 
bevoegd voor en handelend namens het Vlaamse Gewest van een rechtsplegings
vergoeding in eerste aanleg van 1.440,00 euro en een rechtsplegingsvergoeding in 
hoger beroep van 1.440,00 euro. 

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, 
179 en 211 Wetboek van Strafvordering, 
24 van de wet van 15.06.1935 op het taalgebruik in gerechtszaken, 
1 van de wet van 29.06.1964. 

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

Verklaart elk hoger beroep ontvankelijk en erover beslissend: 
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OP STRAFGEBIED 

Vult de misdrijfomschrijvingen van de feiten van de tenlastelegging E (1-23) aan zoals 
voormeld onder randnummer 08 van huidig arrest. 

Verbetert in de inleidende akte de feiten van de tenlasteleggingen A2, B2 en C3 zoals 
voormeld onder randnummer 09 van huidig arrest. 

Bevestigt het beroepen vonnis, met dien verstande dat: 
en thans niet langer gehouden zijn tot 

betaling van een bijzondere forfaita ire bijdrage in de kosten van 51,20 euro, 
de boetevervangende gevangenisstraf van 3 maanden thans slechts geldt voor het 
effectief gedeelte van de opgelegde geldboete, 
de ontzetting uit de rechten voorzien in artikel 31, lid 1 Strafwetboek thans uitsluitend 
wordt opgelegd overeenkomstig artikel433novies, §1 Strafwetboek, 

en thans elk bijkomend worden 
veroordeeld tot het betalen van een bijdrage van 20,00 euro aan het Fonds voor 
juridische tweedelijnsbijstand; 
de gerechtskosten van eerste aanleg thans begroot worden op 55,49 euro. 

Veroordeelt en bovendien in de kosten van 
het geding, gevallen aan de zijde van het openbaar ministerie in graad van hoger beroep en 
begroot deze kosten alhier in hun geheel op 179,69 euro. 

OP BURGERLIJK GEBIED 

Bevestigt het beroepen vonnis. 

Veroordeelt en hoofdelijk tot het betalen aan 
de burgerlijke partij De Wooninspecteur bevoegd voor en handelend namens het Vlaamse 
Gewest van een rechtsplegingsvergoeding in eerste aanleg van 1.440,00 euro en een 
rechtsplegingsvergoeding in hoger beroep van 1.440,00 euro. 
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kosten: 

afschriften 75,00 
9,00 

opstelrecht 70,00 
dagvaardingen 25,69 

Totaal 179,69 

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.2 §3 Ger.Wb.) 

I Raadshe~ Kamervoorzitter 

en op de openbare terechtzitting 'Ç'an ZESENTWINTIG FEBRUARI TWEEDUIZEND TWINTIG 
uitgesproken door Kamervoorzitter 

in aanwezigheid van Advocaat-generaa l, 

met bijstand van griffier. 

Griffier Kamervoorzitter 
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