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met afs leadsman mi'. Haim Vnu Havel on mr. Elisabeth Baoyons, beidon advoonat 

bij debalietoBmsseJ,

II

1. r, metzetel te Borlngon, ,

beklaagde en bm'geneohtelijlc annsprakclljke party,

2. ,motzeteite Beringen, ,

beklaagde on burgerreobteiyk naiisjnnkelJjko party,

3. , metzetel to Boiingea. ,

beklaagde en bnrgerreohtolijk nansprakelijke party,

eisers,

met ala landsman mr. Hans VanBnvel on mr, Elisabeth Baeyens, boiden ndvocaat 

by dobnlie teBnissel,

r. RECHTEMiEGlN G VOOR HEX HOI'

Do cassntieberoepen zljn gericht tegen bet arrest van liet hof van beroep te Ant-

weipcn, correctionelo knmer, van 10 September 2015.
■

t

Do elscrs I en II voeren in eon memorio die aim dit arrest is gebeobt, twee midde- 

Ion aan,

Raadsheor Antoine Lievons heeft versing uitgebraoht.

Advooant-generaal Mare Timpermau heeft geconclndeerd.

II. EEITEN EN VOOHOA ANDB PRO CEDIIRE

1. Kit de stnkken van do lechtspleglng blljken de volgende relevante ieitolijke 

gegevens:

- door do Sociale bispeotie word een onderzoek govoerd met betrekklng tot de 

toworkfitelling van bet personeel van , een bedrijf aetief in de bouw-

seotorinBelgib;
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- nit dat onderzoek blcok dat vanaf 2008 namvolljks poraoncel In

dlejist had on alle hniulonnrbeld uitboateeddo aan do Bulganrso bcdrijvon

on,vonaf2009, ;

- do werknemers van dozo Bulgaanso bedrijvoii vanaf 2010 Btapton. over naai do

Bnlganrse flnna wnorop ook beroep word gcdnan, evenols op hot

Bidgaars bethijf ;

- doze bcdriiven Jiaddoji namvelijks onlgobcdrljvlglield in Bnlgailjo;

- dlo bediijven dctachecrdon werkncmors om In BelglS In ondoraauneming te

workea voor , deels mot (ussonkomst eu medowerklng van audore

Bolgische vennootBcbappen;

- do towerkstelling van doze werknemers word door de eiacrs lilet aangogoven 

nan do Belglsohe Instelllng dlo bolast Is met do iimlug van do sooialezoker- 

beidsbydragon, zicb steunend op bet felt dat dio werknemers In bezit waren van 

eon detaoborlugsfoinuillor B101 (thans Al);

- con ondoizook v/ord gevoerd tenoindo na te gann of de Bulgaarse vennoot- 

Bohnppon gecn dokniantol waren om, onder nicer, de Bolglsolie soolalc- 

zekerlieid8wetgevJng en mbeidssvetgevbig te ontdiilken en of zij, in werkelijk- 

lieid, nict towcrkgesteld warden door on onder het arbeidsrechtelijk gezag van 

Bolglsclio workgevers;

- door de Bclgisclie overbold blj dc bevoogde Biilgamno bistelling weitl een ge- 

motiveord vcrzoelc Ingedlend tot bitroklcing van do bedooldo dotaoberingsdo- 

cuinenten, maar bet aangezocbte organn laat na eon besllsslng over dat vorzoek 

medo to dolen.

2. De eisers werden vorvolgd wogens onder nieer de volgende tclastleggingon:

A) (• • •)

B) nls werkgovor, zljn nangoatelde of Iaatbebber la strijd met do toopnssolljke 

wetebepnlingon avbold to hebbon doen of lafen verrichten door buitenlondso on- 

clordnnen die niot z(jn toogolntcn of gomaobtlgd tot con verblijf in Belgib van meer 

dan (trie maaiulen of tot vostiging, zonder daartoo voornf vcrgtmnlug tot towork- 

stelliug tebebben gokregen;
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C) fils werkgever, zfln anngestelde of Jasthebber vomiimd to hebben bij do iai- 

diensUreding van weakitemers do wetteljjkvoi'eiste aangifto to hebben gcdanu nan 

do instoliiiig die beiast is met do inning Yflti.de socialezekorhoidsbydragen;

D) ills workgever, zljn iiangesfoldo of Jasthebber vorzuinui te hebben worknemovs 

te Iiebben ojuleiworpon nail do rijkfidienst voor social©zokciboidj

»)(...)
By vonnis van 27 juni 2034 Jieeft de correetionele rechtbank Limbing, afdeling 

Hasselt, do oisei's vrygosproken. Hot opcnbanr ministerJe lieeft logon dot vonnis 

hoger beroop ingestold.

Bij arrest van 30 September 2015 heeft bet 3iof van beroqp te Antwerpen do eisors 

voroordeeld wegens do voormoldo telnstloggingen B, G on 1),

Tegen dit arrest word door de eisors cassatieberoep anugetekend.

Ill, JJESLISS1NG VAN HEX HO)?

Beoofdellng

Onlvanlcelljkheldvan de cossalieberoepen

3. Do eisorl.l is voor de hem ten Iasle gologde foiton A,E,l enE.l vrijgospro- 

ken. Hot oassatieberoop logon dio bosllsslng is bij gebrek nan belong allot oiilvon- 

koiyk.

4. Do eisors 1.2 on )T, 1 zijai voor do lieji ten last© gelegde feilen A, B.2 en V.2 

vrijgosprolcoji. De cassntioboroepon tcgon die beslisslatg zijn bij gebrek nan boiang 

niel ontvankelijk.

5. Do oisors 1.3 en II.2 zijn voor do ben ton lnste gelcgdo foiton A, E.3 en F.3 

vriigesproken. De cassfltlcboroepen togcn dio beslissing zljn bij gebrek aan belong 

niet ontvnnkeiyic.
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6. De elsers 1.4 en 11,3 zijn voor do lion ton Insfo gelegde feiton A, E.4 on P.4 

vrljgesproken. De oassatlebaroepen tegen die boslissing zijn by gebiek nan belong 

itlel ontvnnkelijk.

'hvmle middol

7. Hot middol vocri Bcliending nail von artlkol 288 VWBU, mlikol 4.3 VBU, de 

nrlikolen 13.1 on 14,1 von de Verordoning (BEG) nr. 1408/71 van de Rand van 14 

juni 1971 betreffende do toepassing van do Rooinlozekorholdsrogellngon op werlc- 

iiemers on zeJfstmullgen, alsmede op bun gezinsledon, die zich binnen de Ge- 

jneensolinp veiplnalson (Jiiema Verordening nr, 1408/71), zoals van toepassing 

v66r do ophefilng orvan door mtlkol 90,1 van do Vorordonlng (BG) nr. 883/2004 

van bet Buropees Parloment on do Raad van 29 nprll 2004 betreffcnde de cotoli- 

notie van de socialezokerheldsstolscls, mlikol 11.1,a van de Verordening (BBG) 

nr, 574/72 van do Rand van 21 niaart 1972 tot vaslstelling van de wljzo van toe

passing van de Verordening (BBG) nr. 1408/71 van do Road van 14 juni 1971 bc- 

troffcndo de toepassing van de soclale zekerlieidsregelingen op werknemers on 

zelfslaildigen, alsmedo op bun gezinsledon, diezicb blnuon de Gomeensobap ver- 

plaafsen (liierna: Tooptissingsverordening nr. 574/72), zoals van toepassing v66r 

de ophoffing orvan door nrllkel 96.1 van de Vorordonlng (BG) nr. 987/2009 van 

bet Buropees Pnrlement eu do Road van 16 septomber 2009 tot vaststelling van do 

wijzc van toepassing von Verordening (EG) nr. 883/2004 belreffendo do cottrdina- 

tie van de sooinlezekorhoidsstolsols, de arilkolen 11.1 on 12,1 van de Verordening 

(BG) nr. 883/2004 van bet Buropees Pnrlement on do Rand van 29 nprll 2004 be- 

tioffende de cotailnntie van de socinlozokerheidssfelsels (liierna: Vorordenlng nr. 

883/2004), de arilkolen 5 en 19.2 van do Verordening (BG) nr. 987/2009 van bet 

Buropees Porleinent on do Raad vail 16 septomber 2009 tot vaslstelling van de 

wijze van toepassing van do Verordening (EG) nr. 883/2004 bolrelfende do cotlr- 

diuntie van de socialezekerbuldsstolscls (biomn: Toepassingsverordonlng in. 

987/2009), do nitikolen 2,3, 4, 5,11,12,1° en 13 tot enmot 18 Buitenlnndse Ar- 

boldskrachtenwet 1999, zoals van toepassing v66r do wijziging en gcdeeltelijke 

ophefTing oivan door do wet van 6 juni 2010, de arlikelen2,4, 8 en 12bis van bet 

konlnklijk besluit vail 5 november 2002 tot invoering vail een omnlddellljko aan- 

gittc van tcwcrkstelliug, met toepassing van nrtikel 38 van do wol van 26 juli 1996
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tot moderniserlng vim de sooinlo zekcrbekl en tot vrijwaring vim dc leofbamlield 

van dc wcttelijke pcnsioenstolsols (iiierna: Koniuklijk Bosluit van 5 novembcr 

2002), zoals van toepassjng v66r de gedcoltclijke wljzlglng ervan door do wet van 

6 juiil 2010, de nitikolcn 1,3,4,21 en 35 RSZ-Wet, zoals van toepassing v<56r de 

godoollolijko opkeffing ervan door de wot van 6 jimi 2010 en do artlkclon 101, 

175, § 1,181 on 223, § 1,1°, Soolaal Strnftvetboek, alsmede miskeiming van Jiot 

algomcon rcciifsbeglnsel 'firms omnia cominipithet aivost stelt vast dat voor do 

werknomers dio via Btilgaorse vennootschappon in BolgiO werden tev/crkgestold 

een E-101 foumiller (titans Al-attcst) word ulfgereikt en de Belglsclio overhoid de 

procedure bij behvistiugen mot volledig lieoft uitgepnt, litanr de appclreolitors nch- 

ten zlch lilerdoor nlet gebonden omdat dlt op frnudtileuze wyze werd verkregon, 

via een voorstelllng van de feiten dieniet mot de workelijldioid overconstemdo, on 

zulks mot hot oog op Jiet ontdulkoti van do voorwaarden dio in de communantaire 

rogolgoving aan de detaclioring wordon gcstold; een worknemor dio zich verplaatst 

biirnen de Buropese Unle valt oudor de sooinlczekorlioidsregeliiig van den Jidstaat; 

in geval van detaclioring betreft (lit do uitzcndenclc Iidstaat; iiet door do bevoegdo 

mitoriteit van deze Iidstaat aangowezon orgaoti stelt daarloe een vorklnring belief- 

fondo de toe te passen wotgoving op; op groml van liet beginsel van loynle sn- 

menworklng zijn do organon van do onlvangende Iidstaat gebonden door de gege- 

vens vermold in deze verklaring; indien ecu orgnnn vail do ontvaugonde iidstaat 

twijfolt ann do geldighcld vail de verklaring of aan do jnistheid van do feiten die

eraan ton grondslag llggon, moot doze gebruik makeit van do voorzieno dlaloog-
•

en bomlddolingsprocedure en indien doze mislukt client de oiitvangonde Iidstaat 

een niet-nakomingsprocedure op to station by hot Hof van Justitio; de bindendo 

werklng die aan de vorklnring toekomt kan niet zondcr gebruik van deze procedu

res worden ultgescliakcld; door de geldiglioid en waamchtigbeld van de in de
•

BlOl-vcrklaringon gonltesteerdo mboldsverlioudiiigte vorwerpon, tcxwijlzli danr- 

(oe geon bevoogdheid badden en zlj or toe gohoiulen waren do juistlioid ervan te 

aanvaarden, verantv/oorden de appclrechtors Jnm besllssing tot bewezenverklaring 

van do amide eisers tenlaste gologdo feiten niotnanrreolit.

Voor zoveel als nodig woidt het Ilof gevraagd volgendeprojudicifilo vxang te stel- 

len anil Jiet Hof van Justitio van de Buropese Unio: "Kan een kriolilens aiiikel 

11.1 van de Verordening (EEG) nr. 574/72 van dellaad van 21 maarl 1972 lot
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vaslstelllng van da wijze van toepassing van de Verordening (BEG) nr. 1408/71 

belreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werhtemers en 

zelfstandigen, cilsniede op him gczinsleden, die zlch hitmen da Geineenschap ver- 

piaatsen, zoals van toepasslug voor de oplwfflng ervan door artlke] 96.1 van do 

Verordening (JIG) nr. 987/2009 tot vaststelllng van de wjze van toepasslug van 

Verordening (BO) nr. 883/2004 belreffende de collrdlnalle van de sociaiezeker■■ 

heldss/elsels, cfgeleverde ElOl-verldaring door een andere rechter dan deze van 

de uitzendende lidslaal worden vernleligd of biillen besclmwlng gelafen, indten 

de felten die aan zjn oordeel worden ondenvorpen toelalen vast te stellen dot de 

verldaring opfraiiduleiize wijze word bekomen of ingeroepen?"

8. Ailikel 11.1 Tocpassingsveroidoning m'. 574/72 bcjmalt:

"He/ orgaan dal is aangewezen door de bevoegde autorllelt van de Lid-Staat 

waarvan de wetgevlng van toepassing bl\)ff versfrekl eon bewljs waarln word,i 

verklaarddot de werknemer aan deze wetteljke regeliug onderworpen bljfl en tot 

weike datum dll helgeval is:

a) op verzoek van de werknemer of zjn werkgever In de gevallen als bedoeld In 

artikel 14, punt 1, en arllkel 14 ter, punt 1, van de verordening;

b) in de gevallen waarln artikel 17 van de verordening is toegepast."

9. Hot Hof van Justitlo oordceldo dnt dexo bepaling als volgt moet worden nit- 

gelegd: “De B 101-verldarlng crek'ert een vermoeden, dat de gedetaeheerde 

werknemers regelmallg zjn aangeslolen bij de soclalezckerheldsregcllng van de 

llds/aat waarln het nitzendbiirean is gevesllgd, en is dus bindeitd voor het be

voegde orgaan van de lidstaat waarln die werknemers zjn gedetacheerd. Zo niet 

zou inbreak worden gentaakl op het beglnsel, dat werknemers slechfs bj 66n so- 

cialezekerheldsregeling zjn aangeslolen, alsmede op de voorzienbaarheid van de 

toepasseljke regellng en, dienlengevolge, op de rechtszekerlield. Indlen moelljk 

te bepalen was weike de toepasseljke regellng is, zou elk van de bevoegde orga

non van de twee bolrokken lidstalen limners genelgd zjn aan te nemen, dat zjn 

eigen soclalezekerliaklsregellng van toepassing is, met alle nadellge gevolgen van 

dlen voorde betrokken werknemers. ZolangdeE 101-verldarlng niet is ingetrok- 

ken of ongeldlg verklaard, client het bevoegde orgaan van de lidstaat waarln de 

werknemers zjn gedetacheerd er dus rekenlng mee te liouden, dat de werhtemers
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reeds zljn aangeslolen b(j da socialezekerheldsregellng van de lldstaal wear de 

ondememing die hen icwerhstelt is gevesllgd, nodal hel hen niel aan z(fn eigen so- 

clalezekerheldsregellng mag onderweipen. Hel hevoegde orgaan van de lldstaal 

die da E 101 "Verldarlng heeft qfgegeven, dlent echter de jnlslheld van die qfgljle 

opnienw ie ottderzoehen an de verldarlng zo nodlg in ie trekken, waimer hel be- 
voegde orgaan van de lldstaal waarln de werknemers z\jn gedelacheeid twljfels 

nil over da jnlslheld van de fallen die aan die verldaring len grondslag Ilggen en 

das van de daarln opgenoinen gegevens, met name wanneer zj niel voldoen aim 

de verelslen van aillkel 14, lid 1, sub a, van verordening nr. 1408/71. Indlen de 

belrokken organen he! niel eons warden over, met name, de beoordeling van de 

concrete,feiten van ecu specfiehe sltualte, en derhalve over de vraag of die sllna- 

lle onder arlilcel 14, lid 1, sub a, van verordening nr. 1408/71 vail, slaal hel him 

vrj de zaak voor Ie leggen aan de Admlnfslralleve Connnfssle. Slaagt de Admini- 

slralleve Commlssle er niel In, de slandpiinlen van de hevoegde organen over de 

in hel belrokken geval toepasselijke wellel\jke regaling met elkaar Ie verzoenen, 

dan slaal hel de lldstaal op hel grondgebied waarvan de belrokken werknemers 

zljn gedctacheerd In leder geval vr(l, met behoud van evenluele mogelijldieden 

van beroep in rechle in de lldstaal van hel q/gevende orgaan, een nlet- 

nahomhigsproceditre In de zln van arlikel 170 van hel Verdrag (Ilians aillkel 227 

EG) in ie lelden, en aides het Hof de mogelljkheld la bladen in een dergel(Jk be

roep de vraag belrejfende de op die werhmiers toepassetyke wellelljke regeling 

en dus ook de jnlslheld van de gegevens In de E101-verldarlng ie oudery.oeken." 

(Hof von Justitie 10 fobnmrl 2000, zonk C-202/97, Filzwillmm Executive Scmcli 

Ltd t,/Bestiuu'vanliet Lnudolljk instiluut social© vor/okoringeii, r.o. 53-58).

10. Verdor oordoeldo het Hof von Justitie "dot een rechlerlljke inslanlle van de 

lldstaal van ontvangst niel hevoegd Is de geldlgheld na Ie gam van een 

E 101-verklarlng wal belrejl de staving van defeUen op grond waaivan een der- 

gelljke verldarlng Is qfgegeven, met name hel bes/aan van een organische band 

tnsseii de ondememing die de werhiemer delacheerl en de gedetacheerde werk- 

nemer" (Hof voji Justitie 26 jamiarl 2006, znak C-2/05, llijksdieiist voor Soolnle 

Zokoiiioid t./

11. De nppolrcclitors stollon vast dot de ingeroepen ElOl-vorklariugen op frmi- 

dulenze wijze werden voikiogon via een vooistolling van de feiten die nlet met de
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weikeiyklield overconstomde, met hoi oog op hot ontduiken van do voorwaarden 

die in do comimmimlniro rogolgoving ami. do detncliering wordon gosteld on aldus 

con voordcol to onlvangen dat zij niet zouden liobben Yerkrogen zonder dozo flan- 

deconslmctie. Zij menen dat hot Hof van Justltlo roods heeft gcooidcold dat do na- 

tioualo rcclitorlijkc instaulies op basis van objectleve gegovens rekcning kuimen 

lioudon mot misbruik ofbediog door do lielniighebbonde on hom cventnccl de toe

passing van de bepailngen von hot Unicrccht waarop hij eon boroep doot kuimen 

ontzoggen, alsook dat do organon van hot ontvangstland do mogolljkheid hobben 

om verklmiiigeu van organen van nndoro lidstaton nnast zioh neor to Ioggon iudien 

or, op grond van conoroto aamvijzlngon met betrekking tot hct hullvlduolo goval, 

ernstigo twyfeis besfaan over de juistlieid dnatvnn, on dat in goval van fraude, be- 

staande in hot opzeltolijk onjuist v/eergeven van de feilen met hot oog op hct out- 

duikon van bolastlng, do ‘bcdrogen’ lidslaat eenzijdig kon overgann tot hot lieflbn 

van do botroklcen belnsfing on het boginsol van fiscals neutraliteit nnast zich neer 

kon loggen, Zij boslniten dat dezo rechtspraak lean wordon loegepnst op de thons 

voorliggondo ftaude eu dat zij niot gohondou zijn door do op fraude gebnseerdo 

ElOl-verklmingen. Zij oordelen dat hiornan geen afbreuk wordt gedaan door de 

omstnndigkeid dat do Bclgisoho hovoegdo overheid de deshelroffondo procedure 

by belwistingen nlot volledig zou hebbon uifgoput, temeer daar do bovoegde Bul- 

gaavse overheden omedelijk long zijn blijvcn tnhnen 0111 desbetroffend ccn gemo- 

tiveerd standpunt in te nenien, wat wljst op het gebrek ami offeotivltoit van deze 

procedure,

12. De vraag rljst of eon andero reohter dun dozo van de uitzendendo Jidslnat, 

ondor moor in iiet Jicht van het algemeen rechtshoglnsol./Jwtt' omnia commpii, 

een BlOl-verldaring builen boschonwing lean latcn indlen de feiton dio nan zijn 

oordeol wordon onderwoipon toolaten vast to stellen dat ds verklaijng op flniidii- 

Icuzc wijzo word verkregen ofingoroopen.

Dozo vraag kon aleohts wordon bonutwoord door uiflogging van aiiikol 11.1 Toe- 

passingsvorordeiiing m. 574/72.

13. Het Hof dlent aldus, alvorons uitspraak te doon, overeenkomstig aitikel 267 

VWBU, anu hct Hof van Justltlo von do Bumpeso Unio do in hot dictum van dit 

arrest goforimiloordeprojudioidlo vraag to stollon,
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Grleyp.ii

14. Het ondcrzook van de tniddelon wordt opgeschort totdnt hot Hof vau Justitie 

van do Europese Unio uifspraak znl hobbcn gedanu over de Iilema gostcldo vrang.

Dictum

Het Hof,

Houdt olko voidero bealissing oan tot hot Hof van Justitie van de Eiuopoue Unio 

genntwoord heclt op de volgcnde prejndictele vraag: "Kan een krachtens artikel 

11.1 van de Verordenlng (ERG) nr. 574/72 van de liaadvan 21 maarl 1972 tot 

vaststelling van de w{jze van toepassing van de Verordenlng (ERG) nr. 1408/71 

betre/fende de toepassing van de soclalezckerlwIdsregeUngm op werhmners en 

zeifstandlgcn, alsnwde op hun gezinsleden, die zlch binnen de Gemeensohap ver- 

plaatsen, zoals van toepassing v66r de opheffing emm door artikel 96.1 van de 

Verordenlng (EG) nr. 987/2009 tot vaststelling van de wtfze van toepassing van 

Verordenlng (EG) nr. 883/2004 belreffende de codrdlnatle van de sodalezeker- 

heidsslelsels, uitgereihte ElOl-verklarlng door een andere rechter dan done van 

de uilzendende lldstaat wordejt ventletlgd of bulten beschonwlng gelaten, indien 

de felten die aan zljn oordeel worden onderworpen toehilen vast le stallen dot de 

verklarlng op frauduleuze w(/ze werd verkregen of Ingeroepen?”

Hondt do boslisxing over do kosten aau.

Dlt arrest Is gowezen to Bros sol door hot Hof von Cassntio, tweodo hauler, sarneii- 

gesteld nit voorzitter Paul Maffoi, nls voorzitter, do raudshercn Filip Van Volsoiu, 

Peter Hoot, Antoine Uovons en Sidney Bernemnn, en op do oponbniereohtszlttlng 

van 7 juni 2016 nltgesprolcon door voor/lltor Paul Maffoi, Jn aanwozlgheicl van 

nclvocnat-generanlMmc Tinipermnn, mot bfjstnnd van griffier Frank Adrlaenscu.
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