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Inzake van de arbe1dsaud1teur tegen 

BEKLAAGDE(N) 

1 
geboren te op 
van Belgische nat1onaltte1t 

ingeschreven te 

RRN 

beklaagde, b1Jgestaan door Meester 

KBO 
met maatschappehJke zetel gevestigd te 

beklaagde, vertegenwoordigd door Meester 

TENLASTELEGGING{EN) 

De eerste en de tweede 

te op 29 januari 2020 

A/ 

advocaat te 

advocaat te 

p 2 
Vonmsnr / 

Als werkgever, z1Jn aangestelde of z1Jn lasthebber, de gegevens vereist krachtens het hierna 
vermelde konrnkhJk besluit van 5 november 2002, met elektronisch meegedeeld hebben aan de 
rnstellrng belast met de inning van de socialezekerhe idsbijdragen in de voorgeschreven vo rm en op 
de voorgeschreven wiJZe, urterliJk op het t1Jdstip waarop de werknemer z1Jn prestaties aanvat 

2 personen tewerkgesteld met schending van deze bepaling, namehJk: 

1 
2. 

- inbreuk op de artikelen 4 tot 8 van het koninkhJk besluit van 5 november 2002 tot invoering van 
een onm1ddelhJke aangifte van tewerkstelling, met toepassing van artikel 38 van de wet van 26 Juli 
1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vnJwanng van de leefbaarheid van de 

wetteliJke pensioenstelsels 
- strafbaar gesteld door artikel 181, §1, eerste lid, 1°, van het Sociaal Strafwetboek, ingevoerd b1J 

artikel 2 van de wet van 6 Juni 2010 tot invoenng van het Sociaal Strafwetboek 
- strafbaar met een sanctie van niveau 4 

8/ 
Als werkgever, aangestelde of lasthebber, arbeid heeft doen of laten verrichten door een 

buitenlandse onderdaan die niet 1s toegelaten of gemachtigd tot een verbhJf van meer dan dne 
maanden of tot vestiging in Belgie 
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De t weede 

Tevens gedagvaard om de gehele of gedeelteli1ke sluiting van de onderneming of mnchting waar de 
inbreuken werden begaan, te horen bevelen gedurende een termI1n van één maand tot drie Jaar 

bij toepassing van art 106, §1, tweede lid Sociaal Strafwetboek 

De eerste 

Tevens gedagvaard om het verbod te horen opleggen om zelf of via een tussenpersoon, de 
onderneming of inrichting waar de inbreuk werd begaan geheel of gedeeltelijk uit te baten of er 
onder gelijk welke hoedanigheid dan ook in dienst te worden genomen en dit gedurende een termI1n 
van één maand tot drie Jaar. 

b1J toepassing van art. 106, §1, eerste lid Sociaal Strafwetboek 

De tweede om zich als werkgever burgerrechtelijk aansprakelijk te horen verklaren voor de betal ing 
van de strafrechtelijke geldboeten en kosten waartoe de eerste, zIJn aangestelde of lasthebber, 
behoudens toepassing van artikel S0b1s Strafwetboek, veroordeeld word 

PROCEDURE 

De behandeling en de debatten van de zaak hadden plaats in openbare terechtzitting. 

De rechtspleging verliep in de Nederlandse taal. 

De rechtbank nam kennis van de stukken van de rechtspleging en hoorde alle aanwezige partijen. 

BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

Beklaagden dienen zich te verantwoorden voor het niet elektronisch meedelen van werknemers aan 
de instelling belast met de inning van de sociale zekerheidsbijdragen {tenlastelegging A), voor het 
laten verrichten van arbeid door buitenlandse onderdanen die niet toegelaten of gemachtigd zijn tot 
een verblijf van meer dan 3 maanden tot vestiging in Belg1e (tenlastelegging B), voor het niet 
naleven van de verplichting een afschrift van de arbeidsovereenkomst van de deelttJdse werknemer, 
noch een uittreksel ervan met het werkrooster en 1dent1teit van de werknemer bewaard te hebben 
(tenlastelegging C) en voor het niet opmaken van een schnfteliJke overeenkomst voor tewerkstelling 
van studenten, uiterlijk op het t1Jdst1p van indiensttreding (tenlastelegging D). 

Op 29 januari 2020 werd een controle verricht door de Sociale Inspectie m de horecazaak 
te uitgebaat door tweede beklaagde waarvan eerste beklaagde zaakvoerder Is. 
T11dens de controle treffen de verbalisanten twee dames aan die de bediening doen, achteraan in de 
zaal waren twee mannen achter een toog bezig met het bereiden van gerechten op een gnll, voor de 
toog stond een persoon die een pizzadoos nam om aan een klant t e overhandigen en eerste 
beklaagde staat b1J hem 

Voor de twee dames, 
Eén van hen, 

en kon geen arbeidsovereenkomst worden voorgelegd 
bleek tevens niet Dimona-gemeld te zIJn. Met betrekking tot de 
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werknemer bleek dat h1J geen toelating voor arbeid had Voor hem en voor de 
genaamde was er evenmin een arbeidsovereenkomst met 

werkrooster voor het deeltiJds werk aanwezig. Tot slot bleek dat en 
niet Dimona gemeld waren 

Met betrekking tot tenlaste legging A stelt beklaagde dat dhr niet aan het werk was maar 
vrijw1ll1g aan het helpen was In z1Jn verhoor verklaarde eerste beklaagde dat h1J een beetJe aan het 
helpen was met afwassen en saus maken Gelet op deze verklaring en het feit dat de inspectie 
vaststelde dat h1J vlees aan het grillen was, staat naar het oordeel van de rechtbank afdoende vast 
dat hij aan het werken was en aldus D1mona gemeld moest zijn Met betrekking tot stelt 
eerste beklaagde dat h1J haar wel D1mona had gemeld dat het om een adm1nistrat1eve vergissing 
moet gaan van Er werd effectief vastgesteld dat ZIJ op 30/01/2020 gemeld werd maar dat 
deze melding enkele minuten later geannuleerd werd Eerste beklaagde maakt niet aannemehJk dat 
deze annulering niet door hem werd gedaan. De fei ten van tenlastelegging A ziJn dan ook bewezen 

in hoofde van eerste beklaagde 

De feiten van tenlastelegging B, met name de tewerkstelstelling van die geen 
toelating had tot de Belgische arbeidsmarkt, bestaat geen betwisting zodat de feiten afdoende 

bewezen z1Jn 1n hoofde van eerste beklaagde 

De feiten van tenlastelegging C z1Jn eveneens bewezen in hoofde van eerste beklaagde Dat h1J na de 
controle wel deelt1Jdse arbeidsovereenkomsten kon voorleggen doet geen afbreuk aan de 
vaststelling dat h1J deze niet kon voorleggen op het ogenblik van de controle, hetgeen vereist 1s. 

Hetzelfde geldt voor tenlastelegging D zodat ook deze feiten bewezen zijn in hoofde van eerste 

beklaagde 

Al deze feiten kunnen tevens aan tweede beklaagde worden toegerekend nu de feiten wetens en 
willens gepleegd z1Jn binnen het kader van de rechtspersoon en intrinsiek verband houden met de 
verwezenhJking van het doel van de vennootschap. Het bliJkt niet dat tweede beklaagde zich tegen 
het optreden van eerste en tweede beklaagde heeft verzet of maatregelen heeft genomen om 

bepaa lde handelingen en inbreuken te vermiJden 

Strafmaat 

De feiten werden m hoofde van beklaagden gepleegd met eenzelfde strafbaar opzet zodat slechts 

één straf d ient te worden opgelegd. 

De feiten z1Jn ontoelaatbaar. Het niet respecteren van de opgelegde socia le reglementenngen en 
illegale tewerkstelling z1Jn ernstige delicten en ziJn louter ingegeven door gemakkeliJk geldgewin 
waarbiJ misbruik wordt gemaakt van de precaire s1tuat1e van de werknemers aan wie ook de 
soc1aalrechtehjke bescherming ontzegd wordt. Op deze manier genieten beklaagden van een illegaal 

financieel voordeel 

BiJ het bepalen van de straf houdt de rechtbank rekening met de aard van de feiten, de 
omstandigheden waann ze gepleegd werden, het strafrechtehJk verleden en de persoon van 

beklaagden. 

Eerste beklaagde hep reeds v1Jf correctionele veroordelingen op, onder meer voor gelijkaardige 

feiten. 

Tweede beklaagde liep vier correctionele veroordelingen op voor gehJkaard1ge feiten. 
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Alle concrete dossiergegevens in achtgenomen Is de rechtbank van oordeel dat een strenge 
geldboete zich opdringt. Gelet op het hu1d1g economisch klimaat wordt een gedeelte van de straf 
opgelegd met uitstel en zal niet worden ingegaan op het gevorderde explo1tat1everbod en de 

bedrijfssluiting 

TOEGEPASTE WETTEN 

De rechtbank houdt rekening met de volgende art ikelen die de bestanddelen van de misdnjven en 
de strafmaat bepalen, en het taalgebru ik in gerechtszaken regelen: 

art. 1, 2, 11, 12, 14, 16, 31, 32, 34, 35, 37, 41 wet van 15 juni 1935; 
art. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 7b1s, 38, 39, 40, 41, 41b1s, 50, 65 strafwetboek 
art. 4 V T.Sv 
alsook de wetsbepalingen aangehaald in de in leidende akte en in het vonnis. 

De rechtbank: 

op tegenspraak ten aanzien van 

Stelt vast dat de burgerlijke aansprakel1Jkhe1d voor tweede gedaagde vervalt overeenkomstig art 

50b1s Sw. 

Op strafgebied 

Ten aanzien van 

Veroordeelt 
D/1 en D/2 

eerste beklaagde 

voor de vermengde feiten van de tenlasteleggingen A/1, A/2, B/, C/1, C/2, 

tot een geldboete van 9600,00 EUR, zijnde een geldboete van 2 maal 600,00 EUR en 

vermeerderd met 70 opdeciemen 

Boete vervangbaar bij gebreke van betaling binnen de wetteliJke termijn door een 

gevangenisstraf van 90 dagen. 

Verleent uitstel van tenuitvoerlegging wat betreft de ge ldboete voor een termijn van 3 Jaar, 
doch slechts voor een gedeelte van 8800,00 EUR, z1Jnde 2 maal 550,00 EUR, verm eerderd 

met 70 opdeciemen. 

Veroordee lt tot betaling van . 

- een bijd rage van 1 maal 200,00 EUR, zijnde de som van 1 maal 25,00 EUR verhoogd met 70 
opdeciemen, ter financiering van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke 

gewelddaden en de occasionele redders 
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- een b1Jdrage van 20,00 EUR aan het Begrotingsfonds voor Juridische tweedehJnsbiJstand 

- een vaste vergoeding voor beheerskosten m strafzaken Deze vergoeding bedraagt 50,00 

EUR 

- de kosten van de strafvordering tot op heden begroot op 1/2 x 55,19 = 27,60 EUR 

Ten aanzien van tweede beklaagde 

Veroordeelt voor de vermengde 

feiten van de t enlasteleggingen A/1, A/2, B/, C/1, C/2, D/1 en D/2. 

tot een geldboete van 16.000,00 EUR, z1Jnde een geldboete van 2 maal 1000,00 EUR en 

vermeerderd met 70 opdeciemen. 

Verleent uitstel van tenuitvoerlegging wat betreft de geldboet e voor een term1Jn van 3 Jaar, 
doch slechts voor een gedeelte van 14400,00 EUR, z1J nde 2 maal 900,00 EUR, vermeerderd 

met 70 opdeciemen. 

Veroordeelt tot beta ling van· 

- een biJd rage van 1 maal 200,00 EUR, z1Jnde de som van 1 maa l 25,00 EUR verhoogd met 70 
opdeciemen, ter financiering van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzetteliJke 

gewelddaden en de occasionele redders 

- een b1Jdrage van 20,00 EUR aan het Begrotingsfonds voor Juridische tweedehJnsb1jstand 

- een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken Deze vergoeding bedraagt 50,00 

EU R 

- de kosten van de strafvordering tot op heden begroot op 1/2 x 55,19 = 27,60 EUR 

oOOo 

Dit vonnis 1s gewezen en uitgesproken m openbare zitting op 12 Januari 2021 door de rechtbank van 
eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, kamer ACl· 

rechter 
in aanwezigheid van een magistraat van het openbaar ministerie, 

met b1Jstand va n griffier 




