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Inzake van het Openbaar Ministerie tegen: 

RRN 
geboren te 
van Nederlandse nationaliteit 
ingeschreven te 

beklaagde, bijgestaan door Meester 

TENLASTELEGGINGEN 

op 

advocaat tE 

Als dader of mededader in de zin van artikel 66 van het strafwetboek 

Te en/of elders in het Rijk 

Tussen 19 juni 2019 en 31 juli 2019 

A. Geen of geen correcte Dimona-aangifte bij indiensttreding 

p. 2 
Vonnisnr 

Als werkgever, zijn aangestelde of zij n lasthebber de gegevens vereist krachtens het hierna vermelde 
koninklijk besluit van 5 november 2002, niet elektronisch meegedeeld hebben aan de instelling 
bel.ast met de inning van de socialezekerheidsbijdragen in de voorgeschreven vorm en op de 
voorgeschreven wijze, uiterlijk op het tijdstip waarop de werknemer zijn prestaties aanvat: 

- inbreuk op de artikelen 4 tot 8 van het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot invoering van 
een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, met toepassing van artikel 38 van de wet van 26 . 
juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de 

wettelijke pensioenstelsels; 
- strafbaar gesteld door artikel 181, §1, eerste lid, 1 °, van het Sociaal Strafwetboek, ingevoerd bij 

artikel 2 van de wet van 6 juni 2010 tot invoering van het Sociaal Strafwetboek; 
- strafbaar met een sanctie van niveau 4; 
- aantal personen tewerkgesteld met schending van deze bepaling: twee, namelijk: 

en 

B. Tewerkstelling van een buitenlandse onderdaan zonder verblij fsvergunning 

Als werkgever, aangestelde of lasthebber arbeid heeft doen of laten verrichten door een 
buitenlandse onderdaan die niet is toegelaten of gemachtigd tot een verblijf van meer dan drie 

maanden of tot vestiging in België: 

- inbreuk op artikel 4, §1, eerste lid, van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling 

van buitenlandse werknemers; 
- strafbaar gesteld door artikel 12/1, §1, eerste lid, 1 °, de wet van 30 april 1999 betreffende de· 

tewerkstelling van buitenlandse werknemers; 
- vatbaar voor een administratieve geldboete op grond van artikel 13/6, §2, van het decreet 

houdende sociaalrechtelijk toezicht van 30 april 2004; 
- aantal personen tewerkgesteld met schending van deze bepa ling: twee, namelijk: 
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en 

C. Niet opstellen individuele rekening 

Als werkgever, aangestelde of lasthebber) geen individuele rekening hebben opgesteld: 

- inbreuk op artikel 4, §1, 2., van het koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende het 
bijhouden van sociale documenten en op artikel 3, §3, van het koninklij k besluit van 8 augustus 
1980 betreffende het bijhouden van sociale documenten; 

- strafbaar gesteld door artikel 187, §1, ee rste lid, van het Sociaal Strafwetboek, ingevoerd bij 
artikel 2 van de wet van 6 juni 2010 tot invoering van het Sociaal Strafwetboek; 

- strafbaar met een sanctie van niveau 3; 
- aanta l personen tewerkgesteld met schending van deze bepaling: twee, namelijk: 

en 

D. Loon van de werknemer niet (tijdig) uitbetalen 

Als werkgever, aangestelde of lasthebber het loon van de werknemer niet hebben uitbetaald of het 
niet hebben uitbetaald op de datum dat het loon invorderbaar was: 

- inbreuk op artikelen 3, 3bis, 4, 9 tot 9qu inquies en 11 van de wet van 12 april 1965 betreffende 
de bescherming van het loon der werknemers; 

- strafbaar gesteld door artikel 162, eerste lid, 1 •, van het Sociaal Strafwetboek, ingevoerd bij 
artikel 2 van de wet van 6 juni 2010 tot invoering van het Sociaal Strafwetboek; 

- strafbaar met een sanctie van niveau 2; 
- aantal personen tewerkgesteld met schending van deze bepaling: twee, namelijk: 

en 

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 

1. Feiten en beoordeling van schuld 

1. 

Beklaagde baat als eenmanszaak (met maatschappelij ke zetel te een kapsalon en nagelstudio 

uit in de te , onder de commerciële naam 

2. 

Op 20 juni 2019, om 20u06, voerden sociaal inspecteurs (Algemene Directie Toezicht op de Sociale 

Wetten) een controlebezoek uit in de zaak van beklaagde. Zij stelden vast dat beklaagde in het 
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voorste deel van de zaak op een stoel een pruik aan het maken was. In het achterste deel van het 

pand was een man, bezig met het knippen van het haar van een mannelijke klant. 

was op het ogenblik van de controle bezig met het schoonmaken van de kappersschort 

van een klant met een textielrol en veegde nadien alle haren in het pand op. De verblijfskaarten van 

er. bleken vervallen. Geen van beiden was Dimona gemeld. Tevens zou er zijn vastgesteld 

dat de klant wiens haar door werd geknipt beklaagde daarvoor ook betaalde. 

Beklaagde werd verhoord op 30 juli 2019 en verklaarde eerst dat een sollicitat ieproef uitvoerde 

en dat een vriend was die hij meebracht als haarmode!. Even later verklaarde beklaagde dat 

kwam knippen op proef en dat werk kwam zoeken. De 10,00 euro die de klant betaalde 

zou zij nog te goed hebben gehad van een vorige knipbeurt. Zij stelde niet bereid te zijn om het loon 

en de loonbrieven van beide werknemers te regulariseren, aangezien zij louter langskwamen voor 

een test. had. een oranje kaart en toonde haar een attest . da~ bij. zijn identiteitskaart 

verloren was. 

3. 
Er werd bijgevolg een proces-verbaal opgemaakt voor de volgende sociaalrechtelijke inbreuken: 

geen of geen correcte Dimona-aangifte bij indiensttreding voor twee werknemers, namelijk 

en (tenlastelegging A); 

tewerkstelling van een buitenlandse onderdaan zonder verblijfsvergunning, namelijk 

en :tenlastelegging B); 

het niet opstellen van een individuele rekening voor twee werknemers, namelijk 

en (tenlastelegging C); 

het loon van de werknemer niet tijdig uitbetalen voor twee werknemers, namelijk 

er (tenlastelegging D}. 

4. 
Er werd op 7 november 2019 een minnelijke schikking voorgesteld aan beklaagde van 9.600,00 euro, 

die te betalen was voor 9 december 2019. Deze bleef onbetaald, ook nadat het te betalen bedrag, 

na verzoek van beklaagde, werd verminderd tot 6.000,00 euro, te betalen in schijven van 400,00 

euro. 

5. 
Op 16 september 2020 vond er een hercontrole plaats door de sociaal inspecteurs van de RSZ. 

Daarbij werden geen nieuwe inbreuken vastgesteld. 

6. 
De feiten onder tenlastelegging A vormen een inbreuk op de in de dagvaarding aangehaalde 

regelgeving en worden strafbaar gesteld door artikel 181, §1, eerste lid van het Sociaal Strafwetboek 

met een sanctie van niveau 4. 

De feiten onder tenlastelegging B vo rmen een inbreuk op de in de dagvaarding aangehaalde 

regelgeving en worden strafbaar gesteld door artikel 12/1, §1, eerste lid, 1° van de wet van 30 april 

1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers met een administratieve 
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geldboete op grond van artikel 13/6, §2 van het decreet houdende sociaalrechtelijk toezicht van 30 

april 2014. 

De feiten onder tenlastelegging C vormen een inbreuk op de in de dagvaarding aangehaalde 

regelgeving en worden strafbaar gesteld door artikel 187, §1, eerste lid van het Sociaal Strafwetboek 

met een sanctie van niveau 3. 

De feiten onder tenlastelegging D vormen een inbreuk op de in de dagvaarding aangehaalde 

regelgeving en worden strafbaar gesteld door artikel 162, eerste lid, 1° van het Sociaal Strafwetboek 

met een sanctie van niveau 2. 

7. 

De materialiteit van de tenlasteleggingen A, B, C en D is bewezen op grond van de vaststellingen van 

de sociaal inspecteurs en de eigen verklaring van beklaagde. De feiten werden ter terechtzitting van 

16 oktober 2020 overigens ook niet langer betwist. 

Wat betreft het moreel bestanddeel voor tenlasteleggingen A, B, C en D is het voldoende dat deze 

misdrijven gepleegd werden uit onachtzaamheid. Er is geen intentie tot sociale fraude vereist. Het 

niet opzettelijk misdrijf, waarvan het moreel bestanddeel de fout of de schuld is, wordt wettig 

bewezen door de materiële vaststelling van de bij de wet strafbaar gestelde feiten (Cass. 3 oktober 

1994, www.juridat.be; Arbh. Antwerpen 1 februari 1990, RW 1989-90, 1516). 

De tenlasteleggingen A, B, C en D zijn alle bewezen in hoofde van beklaagde. 

ll. Strafmaat 

8. 

Bij het bepalen van de straf houdt de rechtbank rekening met de wettelijke strafmaat, de ernst van 

de feiten, de persoonlijke situatie en het strafrechtelijk verleden van beklaagde. 

De feiten zijn ernstig en getuigen in hoofde van beklaagde van een gebrek aan respect voor sociale 

regelgeving, waarbij beklaagde onvoldoende oog heeft gehad voor de gevolgen van haar daden voor 

de betrokken werknemers (door hun rechten op het vlak van sociale bescherming te miskennen). 

Het niet respecteren van de opgelegde sociale regelgeving werkt bovendien sociale fraude en 

concurrentievervalsing in de hand. 

Alle feiten van de bewezen verklaarde tenlasteleggingen vermengen zich in hoofde van beklaagde 

als zijnde gepleegd met eenzelfde strafbaar opzet, zodat de rechtbank met toepassing van artikel 65, 

eerste lid van het strafwetboek aan beklaagde voor die feiten slechts één straf kan opleggen, met 

name de zwaarste. 

9. 

Bij monde van haar raadsman vroeg beklaagde ter terechtzitting van 16 oktober 2020 om de 

minimumgeldboete met uitstel op te leggen. Beklaagde stelde dat het voor haar onmogelijk was om 
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een werkstraf uit te voeren, aangezien van maandag tot en met zaterdag van 10.00 uur tot 20.00 uur 

in het kapsalon werkt. 

Beklaagde werd een keer politioneel veroordeeld maar heeft geen strafrechtelijke voorgaanden op 

sociaalrechtelijk vlak. 

10. 

Gelet op de aard en de zwaarwichtigheid van de feiten wordt aan beklaagde een geldboete opgelegd 

zoals bepaald in het beschikkend gedeelte van dit vonnis. De rechtbank houdt rekening met het 

gunstig strafregister van beklaagde en haar precaire financiële situatie (zeker in het licht van het 

huidige economische klimaat). De geldboete wordt om die reden volledig met uitstel opgelegd, zij 

het voor de maximale termijn van drie jaar teneinde het ontradend effect ervan te maximaliseren. 

Het basisbedrag van de geldboete wordt nog vermenigvuldigd met het aantal werknemers waarvoor 

de inbreuk werd vastgesteld, namelijk twee. 

De rechtbank meent dat deze geldboete een voldoende waarschuwing zal betekenen voor de 

toekomst teneinde recidive te voorkomen. 

Beklaagde dient er zich wel van bewust te zijn dat het om een gunstmaatregel gaat en dat het 

verleende uitstel alsnog kan worden herroepen, ingeval zich nieuwe feiten zouden voordoen 

gedurende de proeftijd, en dit overeenkomstig de modaliteiten bepaald in artikel 14 van de wet van 

29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie. 

OM DEZE REDENEN : 
DE RECHTBANK: 

Gelet op de artikelen reeds aangehaald in het vonnis en de artikelen: 

Artikel 1, 12, 14, 21, 22, 23, 31 tot 37, 40 en 41 van de Wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in 
gerechtszaken. 

• 1 en 3 wet van 5 maart 1952, gewijzigd door de wet van 24 
• december 1993; 
• 28 en 29 wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere 
• bepalingen; 
• 1 en 3 programmawet van 24 december 1993; 
• 2, 3, 4 wet 26 juni 2000; 
• EU-verordening nr. 1103/97 van de Raad van 17 juni 1997 over de 

invoering van de euro; 
• EU-verordening nr. 974//98 van de Raad van 3 mei 1998 over de 

invoering van de euro; 
• 162, 179, 190, 194, 195 van het wetboek van strafvordering; 
• 2, 3, 25, 38, 40, 41, 65, 66 van het strafwetboek; 
• 8/1 wet 29 juni 1964; 
door de voorzitter ter terechtzitting aangewezen; 
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De rechtbank: 

op tegenspraak ten aanzien van 

Op strafgebied 

Veroordeelt ,oor de vermengde feiten van de tenlaste leggingen A, B, C en D: 

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 geldboete voor een termijn van 3 

jaar. 

Veroordeelt 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, t er financiering van het Fonds tot hu lp aan de slachtoffers van opzettelijke 

gewelddaden en de occasionele redders 

een bijdrage van 20,00 EUR aan het Begrotingsfonds voor juridische tweedelijnsbijstand 

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

EUR 

de kosten van de strafvordering tot op heden begroot op 29,55 EUR 

De rechtbank houdt ambtshalve de burgerlijke belangen aan. 

Dit vonnis is gewezen en uitgesproken in openbare zitting op 13 november 2020 door de rechtbank 

van eerste aan leg Antwerpen, afdeling Mechelen, kamer MC7: 

al leenzetelend rechter 
in aanwezighe i~van een magistraat van het openbaar ministerie, 
m/>t hiist;rno,/an eriffier 




