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DE ZEVENTIENDE KAMER, WIJZENDE IN CORRECTIONELE ZAKEN, MET RECHTER:

In de zaak ambtshalva vervoled door het openbaar mlnlsterle In de persoon van de
arheldsaudlteur tegen;

PE EERSTE:

(RR

Hotel-, restaurant- en cafehouder, geboren In 
en wonende to De Haan,

Gedaagde, vertegenwoordigd door meester K. VINCKE, advocaat te Brugge.

DETWEEDE: , restaurantpersoneel, geboren In 
en wonende te De Haan,

(RR )

Gedaagde, vertegenwoordigd door meester K. VINCKE, advocaat te Brugge.

DE DERDE: . te Oostende
(KBO )

Burgerrechtelijk aansprakelljke gedaagde, vertegenwoordigd door meester K. VINCKE, 
advocaat te Brugge.

DEVIERDE: , te De Haan
(KBO )

Burgerrechtelijk aansprakelljke gedaagde, vertegenwoordigd door meester K. VINCKE, 
advocaat te Brugge.

DEVIJFDE: , t< De Haan
(KBO )

Burgerrechtelijk aansprakelljke gedaagde, vertegenwoordigd door meester K. VINCKE, 
advocaat te Brugge.

VERDACHTVAN:

S/679/13

DE EERSTE EN DETWEEDE: te :

als daders, zoals voorzlen door artlkel 66 Sw., hetzlj de mlsdaad of het wanbedrljf te hebben 
ultgevoerd of aan de ultvoering rechtstreeks te hebben meegewerkt, hetzlj door enlge daad
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tot de ultvoerlng zodanlge hulp te hebben verleend dat de mlsdaad of het wanbedrijf zonder 
him bljstand nlet had kunnen worden gepleegd, hetzij door glften, beloften, bedrelglngen, 
mlsbrulk van gezag of van macht, misdadlge kulperljen of argllstigheden, de mlsdaad of het 
wanbedrijf rechtstreeks te hebben ultgelokt, hetzij door woorden In openbare 
bijeenkomsten of plaatsen gesproken, hetzij door enlgerlei geschrlft, drukwerk, prent of 
zlnnebeeld aangeplakt, rondgedeeld of verkocht, te koop geboden of openlljk 
tentoongesteld, het plegen van het felt rechtstreeks te hebben ultgelokt,

A. als werkgever, zljn aangestelde of zljn lasthebber, met Inbreuk op artlkel 181, eerste lid 
van het Sociaal Strafwetboek, In strljd met de artlkelen 4 tot 8 en 9bls van het konlnklljk 
beslult van 5 november 200?. tot Invoerlng van eon onmlddeliijke aanglfte van 
tewerkstelllng, met toepassing van artikel 38 van de wet van 26 Jull 1996 tot modernlserlng 
van de soclale zekerheld en tot vrljwarlng van de leefbaarheld van de wettelljke 
pensloenstelsels, de gegevens verelst krachtens het voormelde konlnklljk beslult van 5 
november 2002, aan de Instelllng die belast was met de Inning van de soclale 
zekerheldsbljdragen, nlet elektronlsch te hebben meegedeeld, In de voorgeschreven vorm 
en op de voorgeschreven wljze ulterlljk op het tljdstlp waarop de werknemer zljn 
prestatles aanvatte, met betrekklng tot 4 werknemers:

1. , op 21 augustus 2013
2. , op 21 augustus 2013
3. , op 22 augustus 2013
4. , op 22 augustus 2013

mlsdrljf strafbaar gesteld door artlkel 181, eerste lid van het Sociaal Strafwetboek met een 
sanctle van niveau 4 zoals voorzlen door artlkel 101 van het Sociaal Strafwetboek, zljnde een 
gevangenlsstraf van zes maanden tot drle Jaar en/of een strafrechtelijke geldboete van 600 
tot 6 000 euro,

mlsdrljf volgens artlkel 181, derde lid van het Sociaal Strafwetboek strafbaar met een 
geldboete die te vermenigvuldlgen Is met het aantal betrokken werknemers, zonder dat 
deze geldboete meer dan het honderdvoud van de maxlmumgeldboete mag bcdragen zoals 
bepaald In artlkel 103, tweede lid van het Sociaal Strafwetboek.

B. als werkgever, zljn aangestelde of zljn lasthebber, met Inbreuk op artlkel 186, eerste lid, 5° 
van het Sociaal Strafwetboek, In strljd met artlkelen 4 en 6 van het konlnklljk beslult nr. 5 
van 23 oktober 1978 betreffonde het bljhouden van soclale documenten en artlkel 124 van 
de wet van 3 Jull 1978 betreffende de arbeldsovereenkomsten, de overeonkomst van 
tewerkstelllng van studenten onvolledlge of onjuist te hebben opgemaakt, met betrekklng 
tot 1 werknemer:

1. , op 22 augustus 2013



mlsdrijf strafbaar gesteld door artlkel 187 §2, eerste lid, 2° van het soclaal strafwetboek met 
een sanctle van met een sanctle van niveau 2 zoals voorzlen door artlkel 101 van het Soclaal 
Strafwetboek, zljnde een strafrechtelljke geldboete van 50 tot 500 euro,

mlsdrijf volgens artlkel 187 §2, tweede lid van het Soclaal Strafwetboek strafbaar met een 
geldboete die te vermenigvuldlgen Is met het aantal betrokken werknemers, zonder dat 
deze geldboete meer dan het honderdvoud van de maxlmumgeldboete mag bedragen zoals 
bepaald In artlkel 103, tweede lid van het Soclaal Strafwetboek.

D. In de perlode 1 lanuarl 2012 tot en met 31 lull 2013, herhaaldeliik:

als werkgever, zljn aangestelde of zljn lasthebber, met Inbreuk op artlkel 138, eerste lid, 1° 
van het Sociaal Strafwetboek, In strljd met de artlkelen 19 en 31 van de arbeidswet van 16 
maart 1971, een werknemer of Jeugdlge werknemer meer dan acht uur per dag of meer 
dan 40 uur per week werk te hebben doen of laten verrlchten of de kortere maxlmumduur 
bepaald door de wet of door een bij koninklijk besluit algemeen blndend verklaarde 
arbeldsovereenkomst hebben doen of laten overschrljden, met betrekklng tot 8 
werknemers:
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mlsdrijf strafbaar gesteld door artikel 186, eerste lid, 5° van het Soclaal Strafwetboek met 
een sanctie van niveau 2 zoals voorzlen door artlkel 101 van het Soclaal Strafwetboek, zljnde 
een strafrechtelljke geldboete van 50 tot 500 euro,

mlsdrijf volgens artlkel 186, tweede lid van het Sociaal Strafwetboek strafbaar met een 
geldboete die te vermenigvuldlgen is met het aantal betrokken werknemers, zonder dat 
deze geldboete meer dan het honderdvoud van de maxlmumgeldboete mag bedragen zoals 
bepaald in artlkel 103, tweede lid van het Sociaal Strafwetboek.

C. herhaaldeliik. In de perlode 1 lanuarl 2012 tot en met 31 lull 2013:

als werkgever, zljn aangestelde of zljn lasthebber, met inbreuk op artlkel 187 §2, eerste lid, 
2° van het Soclaal Strafwetboek, In strljd met artlkel 4 § 1-2 van het koninklijk besluit nr. 5 
van 23 oktober 1978 betreffcndc het bijhouden van soclale documenten en hoofdstuk II, 
afdellng 2 van het koninklijk besluit van 8 augustus 1980 betreffende het bijhouden van 
soclale documenten, de Indlvlduole rekonlng onvolledig of onjulst te hebben opgemaakt, 
met betrekklng tot 6 werknemers:

h 
c

m m 
tri 6
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1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

mlsdrljf strafbaar gesteld door artlkel 138, eerste lid, 1° van het Soclaal Strafwetboek met 
een sanctie van niveau 2 zoals voorzlen door artlkel 101 van het Soclaal Strafwetboek, zljnde 
een strafrechtelljke geldboete van 50 tot 500 euro,

mlsdrljf volgens artlkel 138, tweede lid van het Sociaal Strafwetboek strafbaar met een 
geldboete die te vermenlgvuldlgen Is met het aantal betrokken werknemers, zonder dat 
deze geldboete meer dan het honderdvoud van de maxlmumgeldboete mag bedragen zoals 
bepaald In artlkel 103, tweede lid van het Soclaal Strafwetboek.

E. In de perlode 1 lanuari 2012 tot en met 31 lull 2013, herhaaldelllk:

als werkgever, zijn aangestelde of zljn lasthebber, met Inbreuk op artlkel 151, eerste lid, 1° 
van het Soclaal Strafwetboek, In strljd met artlkel 157 van de programmawet van 22 
december 1989, geen afschrift bewaard te hebben van de arbeldsovereenkomst van de 
deeltljdse werknemer of een ulttreksel van die arbeldsovereenkomst met de werkroosters 
en met de Identltelt van de deeltljdse werknemer waarop deze van toepassing zljn, 
alsmede zljn handtekenlng en die van de werkgever, op de plaats waar het nrbeldsreglement 
kon geraadpleegd worden met toepasslng van artlkel 15 van de wet van 8 aprll 1965 tot 
instelllng van de arbeldsreglementen met betrekking tot 14 deeltijdse werknemers:

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.

12.

13. ---------------------------------------------------------------------------------------------------—

14.
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mlsdrljf strafbaar gesteld door artlkel 151, eerste lid, 1° van hat Sociaal Strafwetboek met 
een sanctle van niveau 3 zoals voorzlen door artlkel 101 van het Soclaal'Strafwetboek, zijnde 
een strafrechtelijke geldboete van 100 tot 1000 euro,

niisdrijf volgens artikel 151, derde lid van het Sociaal Strafwetboek strafbaar met een 
geldboete die te vermenlgvuldlgen Is met het aantal betrokken werknemers, zonder dat 
deze geldboete meer dan het honderdvoud van de maxlmumgeldboete mag bedragen zoals 
bepaald In artikel 103, tweede lid van het Sociaal Strafwetboek.

F. In de neriode 1 lanuarl 2012 tot cn met 31 lull 2013, herhaaldellik:

als werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber, met Inbreuk op artlkel 151, eerste lid, 5° 
van het Sociaal Strafwetboek, In strljd met artlkel 159 van de programmawet van 22 
december 1989, als werkgever, zijn aangestelde of lasthebber, het berlcht dat voor ledere 
deeltljdse werknemer afzonderlljk het werkrooster bepaalde, niet gedurende een jaar 
bewaard te hebben, te rekenen vanaf de dag waarop het werkrooster ophleld van kracht te 
zijn of volgens de door de Konlng bepaalde nadere regels, met betrekklng tot 7 deeltijdse 
werknomers:

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

mlsdrljf strafbaar gesteld door artlkel 151, eerste lid, 5° van het Sociaal Strafwetboek met 
een sanctle van niveau 3 zoals voorzlen door artikel 101 van het Sociaal Strafwetboek, zijnde 
een strafrechtelijke geldboete van 100 tot 1000 euro,

mlsdrljf volgens artlkel 151, derde lid van het Sociaal Strafwetboek strafbaar met een 
geldboete die te vermenlgvuldlgen Is met het aantal betrokken werknemers, zonder dat 
deze geldboete meer dan het honderdvoud van de maxlmumgeldboete mag bedragen zoals 
bepaald In artlkel 103, tweede lid van het Sociaal Strafwetboek.

G. In luli/auKUstus 2013. herhaaldellik:

als werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber, met Inbreuk op artlkel 152, eerste lid, 1° 
van het Sociaal Strafwetboek, In strljd met de artlkolen 160 en 161 van de programmawet 
van 22 december 1989, een deeltljdse werknemer te hebben tewerkgesteld bulten het 
werkrooster dat het voorwerp is van een bekendmaldng die is voorgeschreven door de 
programmawet van 22 december 1989, zonder een document blj te houden met alle
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afwijklpgen van het normale werkrooster van die werknomer, nocli gebrulk gemaakt te 
hebben van een evenwaardlg controlemlddel dut Is toegestaan door de programmawet 
van 22 december 1989 of door de Konlng, met betrekklng tot 1 deeltljdse werknemer:

1.

misdrljf strafbaar gosteld door artikel 3.52, eerste lid, 1° van het Sociaal Strafwetboek met 
een sanctle van niveau 3 zoals voorzlen door artikel 101 van het Sociaal Strafwetboek, zijnde 
een strafrechtelljke geldboete van 100 tot 1000 euro,

misdrljf volgens artikel 152, derde lid van het Sociaal Strafwetboek strafbaar met een 
geldboete die te vermenlgvuldlgen- Is met het aantal betrokken werknemers, zonder dat 
deze geldboete meer dan het honderdvoud van de maxlmumgeldboete mag bedragen zoals 
bepaald In artikel 103, tweede lid van het Sociaal Strafwetboek,

H. In de nerlode 1 lanuari 2012 tot en met 31 lull 2013:

als werkgever, zljn aangestelde of zljn lasthebber, met inbreuk op artikel 200 van het Sociaal 
Strafwetboek, In strljd mot artikel 4, eerste lid van de wet van 8 aprll 1965 tot Instelling van' 
de arbeldsreglement, geen rechtsgeldlg arbeldsreglement te hebben opgemaakt,

misdrljf strafbaar gesteld door artikel 200 van het Sociaal Strafwetboek met een sanctle van 
niveau 2 zoals voorzlen door artikel 101 van het Sociaal Strafwetboek, zijnde een 
strafrechtelljke geldboete van 50 tot 500 euro.

I. In de nerlode 1 lanuari 2012 tot en met 31 lull 2013, herhaaldelilk:

als werkgever, zljn aangestelde of zljn lasthebber, met Inbreuk op artikel 162, eerste lid, 1° 
van het Sociaal Strafwetboek, In strljd met artikel 3,3bis, 9,9bls, 10 en 11 van de wet van 12 
aprll 1965 betreffende de beschermlng van het loon der werknemers, het loon van de 
werknemers nlat te hebben ultbetaald of nlet te hebben ultbetaald op de datum dat het 
loon invorderbaarls,

1.1. blj toepassing van art. 29 §1,1S<G zln van de Arbeldswet van 16 maart 1971 het overwerk 
nlet betaald te hebben tegen een bedrag dat ten mlnste 50 procent hoger Is dan het gewone 
loon, met betrekklng tot 8 werknemers

1.
2.

3.
4.
5.
6.
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7.

1.2. bij toepassing van art. 29 §1, tweede zln van de Arbeldswet van 16 maart 1971, het 
overwork op zondagen of rustdagen, toegekend krachtens de wetgevlng op de betaalde 
feestdagen niet te hebben betaald tegen een bedrag dat ten mlnste 100 procent hoger Is 
dan het gowone loon, met betrekklng tot 8 werknemers

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

mlsdrljf strafbaar gesteld door artlke! 162, eerste lid, 1° van het Soclaa! Strafwetboek, met 
een sanctle van niveau 2 zoals voorzien door artlkel 101 van het Sociaal Strafwetboek, zljnde 
een strafrechtelljke geldboete van 50 tot 500 euro,

mlsdrljf volgens artlkel 162, tweede lid van het Sociaal Strafwetboek strafbaar met een 
geldboete die te vermenigvuldlgen is met het aantal betrokken werknemers, zonder dat 
deze geldboete meet'dan het honderdvoud van de maxlmumgeldboete mag bedragen zoals 
bepaald In artlkel 103, tweede lid van het Sociaal Strafwetboek.

J. als werkgever, zijn aangestelde of zljn lasthebber, met Inbreuk op artlkel 232, 1° van het 
Sociaal Strafwetboek, met het oogmerk ofwel ten onrechte een sociaal voordeei te bekomen 
of te doen bekomen, te behouden of te doen behouden, ofwel geen of minder bijdragen te 
betalen of te doen betalen dan die welk hi] of een ander verschuldigd Is, valsheld in 
geschrlfte te hebben gepleegd; hetzij door valse handtekeningen, hetzlj door namaklng of 
vervalslng van geschriften of handtekeningen, hetzlj door overeenkomsten, beschlkklngen, 
verblntenlssen of schuldbevrljdingen valselljk op te maken of In een akte In te voegen, hetzlj 
door toevoeglng of vervalslng van bedingen, verklarlngen of feiten die deze akte ten doel 
had op te nemen of vast te stellen; en zich bedlend te hebben van een valse akte of een vals 
stuk, namelljk met betrekklng tot de arbeidsovereenkomsten van 8 werknemers

cn
 yt

 4*
 w
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7.
8.

de Indlviduele rekeningen voor die werknemers en de R.S.Z. aanglften met betrekklng tot 
hun lonen

mlsdrljf strafbaar gesteld door artlkel 232, aanhef van het Sociaal Strafwetboek met een 
sanctle van niveau 4 zoals voorzlen door artlkel 101 van het Sociaal Strafwetboek, zljnde een 
gevangenlsstraf van zes maanden tot drle jaar en/of een strafrechtelljke geldboete van 600 
tot 6 000 euro,

PEVIEROE:

als werkgever burgerrechtelijk aansprakelijk voor de betallng van de strafrechtelljke 
geldboeten on de kosten waartoe zljn aangestelden of iasthebbers veroordeeld worden, In 
toepassing van artlkel 104 van het Sociaal Strafwetboek, artlkel 1384 van het Burgerlijk 
Wetboek en art. 162, Juncto art. 194 Sv.

S/698/13

PE TWEEDE: te , op 22 aunustus 2013:

A. als werkgever, zljn aangestelde of zljn lasthebber, met Inbreak op artlkel 151, eerste lid, 1° 
van het Sociaal Strafwetboek, In strljd met artlkel 157 van de programmawet van 22 

. december 1989, geen afschrlft bewaard te hebben van de arbeldsovereenkomst van de 
deeltljdse werknenier of een ulttreksel van die arbeldsovereenkomst met de werkroosters 
en met de Identltelt van de deeltljdse werknemor waarop deze van toepassing zljn, 
alsmede zljn handtekening en die van de werkgever, op de plaats waar het orbeklsreglement 
kon geraadpleegd worden met toepassing van artlkel 15 van de wet van 8 aprll 1965 tot 
instelllng van de arbeldsreglementen met betrekklng tot 1 deeltljdse werknemer:

1.

misdrljf strafbaar gesteld door artikel 151, eerste lid, 1° van het Sociaal Strafwetboek met 
een sanctie van niveau 3 zoals voorzlen door artlkel 101 van het Sociaal Strafwetboek, zljnde 
een strafrechtelljke geldboete van 100 tot 1000 euro,

mlsdrljf volgens artlkel 151, derde lid van het Sociaal Strafwetboek strafbaar met een 
geldboete die te vermenlgvuldlgen Is met het aantal betrokken werknemers, zonder dat 
deze geldboete meer dan het honderdvoud van de maximumgoldboete mag bedragen zoals 
bepaald In artlkel 103, tweede lid van het Sociaal Strafwetboek.
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B. als werkgever, zljn aangestelde of zijn lasthebber, met Inbieuk op artlkel 203,5° van het 
Sociaal Strafwetboek, In strljd met artlkel 15, zesde lid van de wet van' 8 april 1965 tot 
installing van de arbeldsreglement, nlet op ledere plaats waar hlj werknemers tewerkstelt 
een afschrlft van het arbeldsreglement te hebben bljgehouden volgens de door de Konlng 
bepaalde nadere regels,

mlsdrijf strafbaar gesteld door artlkel 203, 5° van het Sociaal Strafwetboek met een sanctie 
van niveau 2 zoals voorzien door artlkel 101 van het Sociaal Strafwetboek, zljnde een 
strafrechtelljke geldboete van 50 tot 500 euro.

PEPERPE:

als werkgever burgerrechtelijk aansprakelljk voor de betallng van de strafrechtelljke 
geldboeteri en de kosten waartoe zljn aangestelden of lasthebbers veroordeeld worden, In 
toepassing van artikel 104 van het Sociaal Strafwetboek, artlkel 1384 van het Burgerlijk 
Wetboek en art. 162, Juncto art. 194 Sv.

S/720/13

PE EERSTE EN PE TWEEPE: te en :

als daders, zoals voorzien door artlkel 66 Sw., hetzij de mlsdaad of het wanbedrljf te hebben 
ultgevoerd of aan de ultvoerlng rechtstreeks te hebben meegewerkt, hetzij door enlge daad 
tot de uitvoerlng zodanlge hulp te hebben verleend dat de mlsdaad of het wanbedrljf zonder 
hun bljstand nlet had kunnen worden gepleegd, hetzij door glften, beloften, bedrelglngen, 
mlsbrulk van gezag of van macht, mlsdadige kuiperljen of argllstlgheden, de mlsdaad of het 
wanbedrljf rechtstreeks te hebben ultgelokt, hetzij door woorden In openbaro 
bljeenkomsten of plaatsen gesproken, hetzij door enlgerlel geschrlft, drukwerk, prent of 
zinnebeeld aangeplakt, rondgedeeld of verkocht, te koop geboden of openlljk 
tentoongesteld, bet plegen van het felt rechtstreeks te hebben ultgelokt,

A. als werkgever, zljn aangestelde of zljn lasthebber, met Inbreuk op artlkel 181, eerste lid 
van het Sociaal Strafwetboek, In strljd met de artlkelen 4 tot 8 en 9bls van het konlnklijk 
beslult van 5 november 2002 tot Invoering van een onmlddellljke aanglfte van 
tewerkstelllng, met toepassing van artlkel 38 van de wet van 26 Jull 1996 tot modernisering 
van de soclale zekerheid en tot vrljwarlng van de leefbaarheld van de wettelljke 
pensloenstelsels, de gegevens verelst krachtens het voormelde konlnklijk besluit van 5 
november 2002, aan de installing die belast was met de Inning van de soclale 
zekerheidsbljdragcn, nlet elektronisch te hebben meegedeeld, In de voorgeschreven vorm 
en op de voorgeschreven wljze ulterlljk op het tljdstlp waarop de werknemer zljn 
prestaties aanvatte, met betrekklng tot 1 werknemer:

1. . In de perlodo 18 jull 2013 t/m 22 Jull 2013
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misdrljf strafbaar gesteld door artlkel 181, eerste lid van het Soclaa! Strafwetboek met een 
sanctie van niveau 4 zoals voorzten door artlkel 101 van het Sociaal Strafwetboek, zljnde een 
gevangenlsstraf van zes maanden tot drle Jaar en/of een strafrechtelljke geldboete van GOO 
tot 6 000 euro,

misdrljf volgens artlkel 181, derde lid van het Sociaal Strafwetboek strafbaar met een 
geldboete die te vermenlgvuldlgen Is met het aantal betrokken werknemers, zonder dat 
deze geldboete meer dan het honderdvoud van de maxlmumgeldboete mag bedragen zoals 
bepaald In artlkel 103, tweede lid van het Sociaal Strafwetboek.

B. als werkgever, zljn aangestelde of zljn losthebber, met Inbreuk op artlkel 186, eerste lid, 1° 
van het Sociaal Strafwetboek, In strljd met artlkel 6 van het konlnklljk besluit nr. 5 van 23 
oktober 1978 betreffende het bljhouden van soclale documenten en artlkel 123 van de wet 
van 3 juli 1978 betreffende de arbeldsovereenkomsten, geen schrlftelljke 
arbeldsovereenkomst voor tewerksteiflng van studenten te hebben opgemaakt, uiterlijk op 
het tljdstlp van Indlensttredlng, met betrekklng tot 1 werknemer:

1. , In de perlodo 18 jull 2013 tot en met 22 Juli 2013

misdrljf strafbaar gesteld dqor artlkel 186, eerste lid, r van het Sociaal Strafwetboek met 
een sanctle van niveau 2 zoals voorzlen door artlkel 101 van het Sociaal Strafwetboek, zljnde 
een strafrechtelljke geldboete van 50 tot 500 euro,

misdrljf volgens artlkel 186, tweede lid van het Sociaal Strafwetboek strafbaar met een 
geldboete die te vermenlgvuldlgen is met het aantal betrokken werknemers, zonder dat 
deze geldboete meer dan het honderdvoud van de maxlmumgeldboete mag bedragen zoals 
bepaald In artlkel 103, tweede lid van het Sociaal Strafwetboek.

C. als werkgever, zljn aangestelde of zljn lasthebber, met Inbreuk op artlkel 138, eerste lid, 1° 
van het Soclaa) Strafwetboek, In strljd mot de artlkelen 19 en 31 van de arbeldswet van 16 
maart 1971, een werknemer of jeugdlge werknemer meer dan acht uur perdag of meer 
dan 40 uur per week werk te hebben doen of laten verrlchten of de kortere maximumduur 
bepaald door de wet of door een blj konlnklljk besluit algemeen blndend verklaarde 
arbeldsovereenkomst hebben doen of laten overschrljden, met betrekklng tot 2 
werknemers:

in jull/augustus 2013, herhaaldelijk:

1.
2.
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mlsdrijf strafbaar gesteld door artlkel 138, eerste lid, 1° van het Soclaal Strafwetboek mot 
een sanctle van niveau 2 zoals voorzlen door artlkel 101 van het Soclaal Strafwetboek, zljnde 
een strafrechtelijke goldboete van 50 tot 500 euro,

mlsdrijf volgens artlkel 138, tweede lid van het Soclaal Strafwetboek strafbaar met een 
geldboete die te vermenlgvuldlgen Is met het aantal betrokken werknemers, zonder dat 
deze geldboete meer dan het honderdvoud van de maxlmumgeldboete mag bedragen zoals 
bepaald in artlkel 103, tweede lid van het Soclaal Strafwetboek.

P. In de perlode 1 tot en met 31 lull 2013, herhaaldelllk:

als werkgever, zijn aangestelde of zljn lasthebber, met Inbreuk op artikel 162, eerste lid, 1° 
van het Soclaal Strafwetboek, In strljd met de artlkelen 3, 3bls, 9, 9bis, 10 en 11 van de wet 
van 12 april 1965 betreffende de beschermlng van het loon van de werknemers, het loon 
van de werknemer nlet te hebben ultbetaald op de datum waarop het loon invorderbaar Is, 
namelljk:

D.l. t.a.v. 2 werknemers (nl. en ) bij toepassing van art. 29 §1, lste zln
van de Arbeidswet van 16 maart 1971, het overwerk niet betaald te hebben togen een 
bedrag dat tenmlnste 50 procent hoger Is dan het gewone loon

D.2. t.a.v. dozolfde 2 werknemers bij toepassing van art. 29 §1, tweede zln van dezelfde 
Arbeidswet, het overwerk op zondagen of rustdagen, toegekend krachtens de wetgevlng op 
de betaalde feestdagen, niet te hebben betaald tegen een bedrag dat ten mlnste 100 
procent hoger Is dan het gewone loon

mlsdrijf strafbaar gesteld door artlkel 138, eerste lid, 1° van het Soclaal Strafwetboek met 
een sanctle van niveau 2 zoals voorzlen door artlkel 101 van het Soclaal Strafwetboek, zljnde 
een strafrechtelijke geldboete van 50 tot 500 euro,

misdrljf volgens artlkel 138, tweede lid van' het Soclaal Strafwetboek strafbaar met een 
geldboete die te vermenlgvuldlgen Is met het aantal betrokken werknemers, zonder dat 
deze geldboete meer dan het honderdvoud van de maxlmumgeldboete mag bedragen zoals 
bepaald In artlkel 103, tweede lid van het Soclaal Strafwetboek.

DE VIJFDE:

als werkgever burgerrechtelijk aansprakelljk voor de betaling van de strafrechtelijke 
geldboeten en de kosten waartoe zljn aangestelden of lasthebbers veroordeeld worden, in 
toepassing van artlkel 104 van het Soclaal Strafwetboek, artlkel 1384 van het Burgerlljk 
Wetboek en art. 162, Juncto art. 194 Sv.
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S/768/13
• t

DETWEGPE: te

A, als werkgever, zijn aangestelde of zljn lasthebber, met Inbreuk op artlkel 181, eerste lid 
van bet Soclaal Strafwetboek, In strljd met de artlkelen 4 tot 8 en 9bls van bet konlnklljk 
besluit van S november 2002 tot Invoerlng van een onmiddellljke aanglfte van 
tewerkstelllng, met toepassing van artlkel 38 van de wet van 26 Jull 1996 tot modemlserlng 
van de soclale zekerheld en tot vrljwarlng van de leefbaarheld van de wettelljke 
pensioenstelsels, de gegevens verelst krachtens hat voormelde konlnklljk besluit van 5 
november 2002, aan de Installing die belast was met de Inning van de soclale 
zekerheldsbljdragen, niet elektronlsch te hebben meegedeeld, In de voorgeschreven vorm 
en op de voorgeschreven wljze ulterlljk op hot tljdstlp waarop de werknemer zijn 
prestatles aanvatte, met betrekklng tot 2 werknemers:

1. , op 22 Junl 2013
2. , op 18 Jull 2013

misdrijf strafbaar gesteld door artlkel 181, eerste lid van het Soclaal Strafwetboek met een 
sanctle van niveau 4 zoals voorzlen door artlkel 101 van bet Soclaal Strafwetboek, zljnde een 
gevangenlsstraf van zes maanden tot drle Jaar en/of een strafrechtelljke geldboete van 600 
tot 6 000 euro,

misdrijf volgens artlkel 181, derde lid van het Soclaal Strafwetboek strafbaar met een 
geldboete die te vermenigvuldlgen Is met het aantal betrokken werknemers, zonder dat 
deze geldboete meer dan het honderdvoud van de maxlmumgeldboete mag bedragen zoals 
bepaald In artlkel 103, tweede lid van het Soclaal Strafwetboek.

B. als werkgever, zijn aangestelde of zljn lasthebber, met inbreuk op artlkel 181, eerste lid 
van het Soclaal Strafwetboek, In strljd met de artlkelen 4 lot 8 en 9bls van het konlnklljk 
besluit van 5 november 2002 tot Invoerlng van een onmiddellljke aanglfte van 
tewerkstelllng, met toepassing van artlkel 38 van de wet van 26 Jull 1996 tot modemlserlng 
van de soclale zekerheld en tot vrljwarlng van de leefbaarheld van de wettelljke 
pensioenstelsels, de gegevens verelst krachtens het voormelde konlnklljk besluit van 5 
november 2002, aan de Installing die belast was met de Inning van de soclale 
zekerheldsbljdragen, niet elektronlsch te hebben meegedeeld, in do voorgeschreven vorm 
en op de voorgeschreven wljze ulterlljk op de eerste werkdag die voIgt op de beblndlglng 
van de aangegeven tewerkstelllng, met betrekklng tot 1 werknemer:

1. , op 27 augustus 2013

misdrijf strafbaar gesteld door artlkel 181, eerste lid van bet Soclaal Strafwetboek mot een 
sanctle van niveau 4 zoals voorzien door artlkel 101 van het Soclaal Strafwetboek, zljnde een
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gevangenisstraf van zes maanden tot drle jaar en/of een strafrechtelljke geldboete van 600 
tot 6 000 euro,

mlsdrljf volgens artikel 181, derde lid van het Soclaal Strafwetboek strafbaar met een 
geldboete die te vermenlgvuldlgen Is met het aantal betrokken werknemers, zonder dat 
dezo geldboete meer dan het honderdvoud van de maxlmumgeldboete mag bedragen zoals 
bepaald In artikel 103, tweede lid van het Sociaal Strafwetboek.

C. herhaaldelljk, In de periode 1 januarl 2012 tot en met 31 Jull 2013:

als werkgever, zljn aangestelde of zljn lasthebber, met Inbreuk op artikel 138, eerste lid, T 
van het Soclaal Strafwetboek, in strljd met de artikelen 19 en 31 van de arbeldswet van 16 
maart 1971, een werknemer of Jeugdlge werknemer meer dan acht uur per dag of meer 
dan 40 uur per week werk te hebben doon of laten verrichten of de kortere maxlmumduur 
bepaald door de wet of door een blj konlnklijk besluit algemeen blndend verklaarde 
arbeldsoverecnkomst hebben doen of laten overschrljden, met betrekklng tot 5 
werknemers:

1.
2.

3.
4.
5.

mlsdrljf strafbaar gesteld door artikel 138, eerste lid, 1° van het Soclaal Strafwetboek met 
een sanctle van niveau 2 zoals voorzlen door artikel 101 van het Sociaal Strafwetboek, zljnde 
een strafrechtelijke geldboete van SO tot 500 euro,

mlsdrljf volgens artikel 138, tweede lid van het Soclaal Strafwetboek strafbaar met een 
geldboete die te vermenlgvuldigen Is met het aantal betrokken werknemers, zonder dat 
deze geldboete meer dan het honderdvoud van de maxlmumgeldboete mag bedragen zoals 
bepaald In artikel 103, tweede lid van het Soclaal Strafwetboek.

D. herhaaldelljk, In de periode 1 lanuarl 2012 tot en met 31 lull 2013:

als werkgever, zijn aangestelde of zljn lasthebber, met inbreuk op artikel 187 §2, eerste lid, 
2° van het Soclaal Strafwetboek, In strljd met artikel 4 § 1-2 van het konlnklijk besluit nr. 5 
van 23 oktober 1978 betreffende het bljhouden van soclale documenten en hoofdstuk II, 
afdeling 2 van het koninklljk besluit van 8 augustus 1980 betreffende het bljhouden van 
soclale documenten, de indlvlduele tokening onvolledlg of onjulst te hebben opgemaakt, 
met betrekklng tot 5 werknemers:

1.
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2.

3.
4.
5.

misdrljf strafbaar gesteld door artikel 187 §2, eerste lid, 2° van het soclaal strafwetboek met 
een sanctle van met een sanctle van niveau 2 zoals voorzlen door artikel 101 van het Soclaal 
Strafwetboek, zljnde een strafrechtolljke geldboete van 50 tot 500 euro,

misdrljf volgens artikel 187 §2, tweede lid van het Soclaal Strafwetboek strafbaar met een 
geldboete die te vermenigvuldlgen Is met het aantal betrokken werknemers, zonder dat 
deze geldboete meer dan het honderdvoud van de maximumgeldboete mag bedragen zoals 
bepaald In artikel 103, tweede lid van het Soclaal Strafwetboek.

E. horhaaldellik. In de neriode 1 lanuarl 2012 tot en met 31 lull 2013:

als werkgever, zljn aangestelde of zljn lasthebber, met Inbreuk op artikel 162, eerste lid, 1° 
van hot Soclaal Strafwetboek, In strljd met artikel 3 van de wet van 12 aprll 1965 betreffende 
de beschermlng van het loon der werknemers, het loon van de werknemers nlet te hebben 
ultbetaald of nlet to hebben ultbetaald op de datum dat het loon Invorderbaar is, met 
betrekking tot 5 werknemers:

1.
2.

3.
4.
5.

door nlet, conform art. 29 §l,lsln zln van de Arbeidswet van 16 maart 1971, het overwerk 
betaald te hebben tegen een bedrog dat ten minste 50 procent hoger Is dan hot gewone 
loon

misdrljf strafbaar gesteld door artikel 162, eerste lid, 1° van het Soclaal Strafwetboek, met 
een sanctle van niveau 2 zoals voorzlen door artikel 101 van het Soclaal Strafwetboek, zljnde 
een strafrechtolljke geldboete van 50 tot 500 euro,

misdrljf volgens artikel 162, tweede lid van het Soclaal Strafwetboek strafbaar met een 
geldboete die te vermenigvuldigen Is met het aantal betrokken werknemers, zonder dat 
deze geldboete meer dan het honderdvoud van de maximumgeldboete mag bedragen zoals 
bepaald In artikel 103, tweede lid van het Soclaal Strafwetboek.

F. als werkgever, zljn aangostelde of zljn lasthebber, met Inbreuk op artikel 232, 1° van het 
Sociaal Strafwetboek, met het oogmerk ofwel ten onrechte een soclaal voordeel te bekomen
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of te doon bekomen, te behouden of to doen behouden, ofwel geen of minder bljdragen te 
betalen of te doen betalen dan die welk hij of een ander verscbuldigd is, valsheld in 
geschrlfte te hebben gepleegd, hetzlj door valse handtekenlngen, hetzlj door namaklng of 
vervalsing van geschriften of handtekenlngen, hetzlj door overeenkomsten, beschikkingen, 
verblntenlssen of schuldbevrijdlngen valsolljk op te maken of In een akte In te voegen, hetzlj 
door toevoeging of vervalslng van bedlngen, verklarlngen of felten die deze akte ten doel 
had op te nemen of vast te stellen; en zlch bedlend te hebben van een valse akte of een vals 
stuk, namelijk met betrekklng tot de arbeidsovereenkomsten van 5 worknemers

1.
2.

3.
4.
5.

de indlvlduele rekenlngen voor die werknemers en de R.S.Z. aanglften met betrekklng tot 
hun lonen

mlsdrljf strafbaar gesteld door artlkol 232, aanhef van het Soclaal Strafwetboek met een 
sanctle van niveau 4 zoals voorzlen door artlkol 101 van het Soclaal Strafwetboek, zljnde een 
gevangenlsstraf van zes maanden tot drle Jaar en/of een strafrechtelljke geldboete van 600 
tot 6 000 euro,

l
DE DERDE;

als werkgever burgerrechtelijk aansprakelljk voor de betallng van de strafrechtelljke 
geldboeten en de kosten waartoe zljn aangestelden of lasthebbers veroordeeld worden. In 
toepassing van artlke! 104 van het Soclaal Strafwetboek, artlkol 1384 van het Burgerlljk 
Wetboek en art. 162, juncto art. 194 Sv.

S/74/14

DETWEEDE: te , op 12 lull 2014:

A. als werkgever, zljn aangestelde of zljn lasthebber, met Inbreuk op artlkel 181 van het 
Soclaal Strafwetboek, In strljd met de artlkelen 4. tot 8 en 9bis van het konlnklljk beslult van 
5 november 2002 tot invoering van een onmiddellljke aanglfte van tewerkstelllng, met 
toepassing van artlkel 38 van de wet van 26 Jull 1996 tot modernlserlng van de sociale 
zekerheld en tot vrljwaring van de leefbaarheld van de wettelijke pensioenstelsels, de 
gegovens verelst krachtens het voormelde koninklijk beslult van 5 november 2002 nlet 
elektronlsch te hebben meegedeeld aan de Instelllng belast met de Inning van de 
soclalezekerheldsbljdragen In do voorgeschreven vorm en op de voorgeschreven wljze, 
ulterlljk op het tljdstlp waarop da werknemer zljn prestatles aanvatte mot betrekklng tot 1 
werknemer:
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strafbaar met een sanctle van niveau 4, zljnde een gevangenlsstraf van zes maanden tot drle 
Jaar en/of een geldboete van 600 tot 6 000 euro (artlkel 101 Sociaal Strnfwetboek). De 
geldboote wordt vermenigvuldlgd met hot aantal betrokken werknemers (artlkel 103 Sociaal 
Strafwetboek).

DE DERPE:

als werkgever burgerrechtelijk aansprakelljk voor de betallng van de strafrechtelijke 
geldboeten en de kosten waartoe zljn aangestelden of lasthebbers veroordeold worden, In 
toepassing van artlkel 104 van het Sociaal Strafwetboek, artlkel 1384 van bet Burgerlljk 
Wetboek en art. 162, juncto art. 194 Sv.

***

Gezien de dagvaarding aan de gedaagden betekend.

Gezlen de stukken van de bundel.

Gehoord bet openbaar mlnlsterlo In zljn vorderlng.

Gehoord de gedaagden en de burgerrechtelijk aansprakelljke gedaagden In bun antwoorden 
en verdedlglng, daartoe alien vertegenwoordlgd door bun raadsman.

De behandellng en de debatten van de zaak liadden plaats In openbare terechtzltting.

Beklaagden evenals de als burgerrechtelijk aansprakolljk gedaagden betwlstten ter 
terechtzltting d.d. 27 Junl 2016 In meer of mlndere mate de beklaagden ten laste gelegde 
feiten, zodat moet worden nagegaan of de gegevens van de straflnformatle, getoetst aan de 
behandellng van de zaak ter terechtzltting, wel volstaan om met de rechtens verefste 
zekerheld te oordelen dat beklaagden deze hen ten laste gelegde felton wel effectlef hebben 
gepleegd en er schuldlg aan zljn, dan wel of er ter zake (mlnstens) sprake Is van gerede 
twljfel, In welk geval zlch de vrljspraak opdrlngt.

Naar het oordeel van de rechtbank komen alle beklaagden ten laste gelegde feiten wel 
degelijk genoegzaam naar els van recht bewezen voor In bun hoofde van beklaagden op 
basis van de samengenomen gegevens van de straflnformatie, in het bljzonder de 
vaststellingen van de Inspectle, op basis waarvan kan worden gesteld wat voIgt.

Op donderdag 22 augustus 2013 voerden de arbeldslnspectle en de soclale inspectle 
gezamenlijk een eerste controlebezoek ult in (

, vlerde beldaagde) met maatschappelijke zetel op het en
tegelljkertijd controleerden twee andere ploegen de restaurants en te
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, te en ( ) te tevens
firma's van , eerste beklaagde, en , tweede beklaagde.
Ook , een andere vennootschap van tweede beklaagde die te

ultbaat, werd gecontroleerd.

Op basis van de gedane vaststelllngen werd proces-verbaal opgesteld voor de laattljdlge 
melding aan Dlmona van de indlensttredlng van vler werknemers, het niet correct opmaken 
van 6dn studentenovereenkomst, bet onjulst opstellen van de Individuele rekening t.a.v. zes 
werknemers, het overschrljden van de wekelljkse arbeidstljd t.a.v. acht werknemers, het niet 
bljhouden van deeltljdse uurroosters, afwljklngsreglsters en varlabele uurroosters, het niet 
correct opmaken van het arbeldsregloment, het niet betalen van overloon toeslagen en 
valsheld in geschrlften (manueel wijzlgen van acht deeltljdse arbeldsovereenkomsten naar 
voltljdse arbeldsovereenkomsten zonder aanpasslng van de loonopgaves, Individuele 
rekenlngen of DMFA).

Ook werd door de arbeldslnspectle apart proces-verbaal opgesteld voor het niet bljhouden 
van een afschrlft van de deeltljdse nrbeldsovereenkomst van deeltljdse werknemer en
het niet bljhouden van een afschrlft van het arbeidsreglement in alsmede voor de

•

laattljdlge melding aan Dlmona van de indlensttredlng van <56n werknemer, het niet correct 
opmaken van 66n studentenovereenkomst, het overschrljden van de wekelljkse arbeidstljd 
t.a.v. twee werknemers, het niet betalen van overloontoeslagen en valsheld In geschrlften 
(manueel wijzlgen van acht deeltljdse arbeldsovereenkomsten naar voltljdse 
arbeldsovereenkomsten zonder aanpasslng van de loonopgaves, individuele rekenlngen of 
DMFA) In en voor laattljdlge melding aan Dlmona van de Indlensttredlng van twee
werknemers, laattljdige molding aan Dlmona van de uitdlensttredlng van d<$n werknemer, 
het overschrljden van de wekelijkse arbeidstljd t.a.v. vljf werknemers, het onjuist opstellen 
van de Individuele rekening t.a.v. vljf werknemers, het niet betalen van overloontoeslagen 
en valsheld In geschrlften (manueel wijzlgen van acht deeltljdse arbeldsovereenkomsten 
naar voltljdse arbeldsovereenkomsten zonder aanpasslng van de loonopgaves, Individuele 
rekeningen of DMFA) in

Volgens de arbeldslnspectle werd met dlt alles beoogd frauduleus zo veel mogelljk te 
verdlenen door de ultbuiting van Hongaarse werknemers en hen zo weinlg mogelijk loon ult 
te betalen, conclusle die door do rechtbank.wordt bljgetreden, zodat rneteen het bljzonder 
opzet benodlgd voor het bewezen verklaren van de mlsdrijven bedoeld sub J en F in de zaak 
gekend onderhet notltlenummer S/679/13 ten genoegen van recht bewezen voorkomt.

Op 12 Januari 2014 voerde de arbeldslnspectle een onaangekondigde controle nit op de 
Nieuwjaarsreceptle van de Stad en hlerblj werden twee werknemers van

aangetroffen en op basis van de gedane vaststelllngen werd proces-verbaal opgesteld 
voor de laattljdlge melding aan Dlmona van de Indlensttredlng van 46n werknemer.
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N.a.v. de slmultane controles op 22 augustus 2013 zette de arbeldslnspectie In opdracht van 
het arbeidsaudltoraat de controle naar de gopresteerde uren, de ultbetallngen van loon en 
de naleving van de loonvoorwaarden verder en 44n en ander werd ook deels 
geregularlseerd, doch toen op 22 januarl 2015 de resterende betalingsbewljzen nog steeds 
niet in het bezlt waren van de arbeldslnspectie werd een nleuw proces-verbaal opgesteld 
voor het onvolledlg’opstellen van do Indlvlduele rekenlngen t.a.v. achtendertlg werknemers, 
het laattljdig ultbetalen van het loon t.a.v. 38 werknemers, het niet voorleggen van het 
bewljs van onderhandse betallng van het loon ter ondertokenlng t.a.v. eenentwintlg 
werknemers, niet toegestane inhoudlngon te hebben verricht op het loon t.a.v. dertlen 
werknemers. - De straflnformatle bevat tevens nog een tweetal processen-verbaal van de 
arbeldslnspectie die op 22 januarl 2015 werden overgemaakt voor hot opleggen van 
administrative geldboetes {zle subkaft VII van de straflnformatle, 'ter Info').

De straftpemeting moet worden bepaald gelet op de aard en de objectieve arnst van de 
bewezen verklaarde felten, de begeleldende omstandlgheden en de persoonlljkheld van een 
beklaagde zoals...die blljkt ult het strafrechtelijk verledon, de gezlnstoestand en de 
arbeldssituatle, voor zover die de rechtbank nan de hand van het strafdossler bekend zljn.

De straftoemetlng moet niet alleon de vergeldlngsbehoefte dlenen maar ook de special^ en 
generale preventle. De op te leggen straf moot dan ook van aard zljn een beklaagde ervan te 
Weerhouden zlch In de toekomst nog aan dergelljke felten schuldig te maken en hem/haar 
aan te sporen de soclale wetgeving ingesteld In het algemeen belang rlgoureus na te [even.

,, De door de beklaagden op de soclale reglementerlng geploogde Inbreuken zljn objectlef 
gezlen zeer ernstlg, mede in acht genomen hun omvang. De rechten, van de betrokkcn

/ werknemers werden grovelljk geschaad en de mogelljkheld tot zwartwerk en het niet 
betalen van soclale bljdragen werd intentioneel geschapen. Dovendien werd het opbouw^n 
van rcchten op soclale prestatles verhlnderd en werden doelbewust controlemechanlsmen 

j misleld en verstoord. Dergelljke flagrante Inbreuken op het arbeldsrecht en het soclaal 
! zekerheldsrecht ondormijnen het stelsel van de soclale beschermlng zelf en moeten dan ook 
I passend worden bestraft,

Opschortlng van de ultspraak van de veroordeling, zoals door eerste beklaagde 
ondergeschlkt werd gevorderd, komt de rechtbank voor als een ongepaste maatschappelljke 
reactie, In acht genomen de aard, omvang en ernst van de In haar hoofde bewezen 
verklaarde felten.

De in hoofde van beklaagden respectlevelljk bewezen verklaarde tenlastelegglngcn zljn 
telkens de opeenvolgende en voortgezette uitlng van ^nzelfde misdadig opzet, zodat voor 
ze samen telkens slechts66n straf moet worden opgelegd, namelijk de zwaarste.
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Het openbaar minlsterle vorderde ter terechtzlttlng d.d. 27 Junl 2016 eerste beklaagde te 
veroordelen tot een gevangenlsstraf van 6 maanden en 'een geldboote van 600,00 euro te 
vermenlgvuldlgen met het aantal botrokken werknemers In casu 8.

Het strafreglster van eerste beklaagde (°10 Jull 1960) Is evenwel nog gunstig en vermeldt 
enkel 6£n veroordellng Inzake verkeer daterend van 18 September 2014. 
Soclaalstrafrechtelljke voorgaanden zljn er nlet.

Hierna bepaalde geldboete, deels met de gunst van het ultstol bokleed, komt de rechtbank 
passend en ook noodzakelljk voor tenelnde eerste beklaagde de ernst van de felten te doen 
Inzien en haar van recldive te weerhouden.

Het openbaar minlsterle vorderde ter terechtzlttlng d.d. 27 Juni 2016 tweede beklaagde te 
veroordelen tot een gevangenlsstraf van 12 maanden en een geldboete van 600,00 euro te 
vermenlgvuldlgen met het aantal betrokken werknemers in casu 13.

Het strafregister van tweede beklaagde (°2 november 1957) Is ultgesproken ongunstlg en 
vermeldt drle correctlonele veroordellngen voor onder meervalsheid In geschrlften, gebrulk 
van valse stukken en een nagemaakt zegel, inbreuken inzake de vleeskeurlng en de 
vleeshandel, wegmaking van met beslag bezwaarde goederen en vervaardlglng en verkoop 
onder meer aan mlnderjarlgen van verdovende mlddelen.

Beklaagde komt Ingevolge zljn strafverleden niet langer In aanmerklng voor 
gemeenrechtelijke gunsten, enkel voorbehoud gemaakt voor probatie uitstel, hetwelk naar 
het oordeel van de rechtbank nlet aan de orde kan zljn. Het valt Immers niet In te zlen welke 
zlnvolle begeleldlng recidive zou kunnen vermijden. Tweede beklaagde werd In het kader 
van de controles en opvolglngsgesprekken met de Inspectle afdoende gewezen op zljn 
soclaalrechtelijke verplichtingen en we zljn inmlddels bljna 3 jaar vorder.

Tenelnde beklaagden en de burgerrechtelljk aansprakelijken flnancleel nlet volledlg ten 
gronde te lichten, In acht genomen de ontstentenls In hoofde van tweede beklaagde van 
soclaalstrafrechtelljke voorgaanden en tenelnde de ultbatlngen toch nog perspectlef te 
bloden, wordt ingegaan op de ondergeschlkt geformuleerde suggestie van tweede 
beklaagde enkel een gevangenlsstraf op te leggen, zulks zoals hierna bepaald.

Hierna bepaalde gevangenlsstraf komt de rechtbank passend en ook noodzakelljk voor 
tenelnde tweede beklaagde de ernst van de felten te doen inzien en hem van recldive te 
weerhouden.

De beklaagden waren op het ogenbllk van de felten lasthebbers van de burgerrechtelljk 
aansprakelljk gedaagden en zlj hebben de In hunnen hoofde bewezen verklaarde felten 
gepleegd In de ultoefenlng van hun bedlening.



Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen- afdellng Brugge-Notltlenummer parket BG.69.98.1821-15- p. 21

i
. i

Derde t/m vljfde godaagden dlenen dan ook burgerrechtelljk aansprakelljk te worden ,
verklaard voor do geldboete waartoe de eerste beklaagde on de kosten waartoe belde i
beklaagden worden veroordeeld, In de mate zoals hlerna bepaald. •

:

Gelet op het bestaan van mogelljke regie, persoonlijke schade veroorzaakt door de bewezen 
verklaarde mlsdrljven past het de burgerlijke belangen aan te houden.

OM DEZE REDENEN,

Gelet op de volgende artlkelen door de Voorzltter aangeduld:
2,40,100 van het Strafwetboek;
11, 12, 14, 31, 36, 37 en 41 van de Wet van 15 Junl 1935 op het gebrulk dor talon In 
gerechtszaken;
162,182,184,185,189,190,194,195 van het Wetboek van Strafvorderlng;
91 lid 2 van het Konlnklljk Beslult van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op 
de gerechtskoston In strafzaken, zoals gewljzlgd;
28 en 29 van de Wet van 1 augustus 1985 houdende flscale en andere bepallngen, zoals 
gewljzlgd;
1 van de Wet van 5 maart 1952 betreffende de opdeclemen op de strafrechtelijke 
geldboeten, zoals gewljzlgd;
2,4 en 9 van de Wet van 26 junl 2000 (B.S. 29 Jull 2000);
155 van het Gerechtelljk Wetboek; 
en de hlervoor vermelde artlkelen.

DE RECHTBANK,

Rechtdoende OP TEGENSPRAAK:

Verklaart de felten bewezen.

In hoofde van de eerste beklaagde:

WIJst de vraag van de verdedlglng tot de opschortlng van de ultspraak van de veroordellng af 
als ongegrond,

Veroordeelt hoofdens de felten A1 t/m A4, Bl, Cl t/m C6, D1 t/m D8, El
t/m E14, FI t/m F7, Gl, H, 1,1.1 t/m 1.1.8,1.2.1 t/m 1.2.8, J1 t/m J8 In de zaak met not. nr.:
S/679/13 en de felten Al, Bl, Cl, C2, Dl, D2 In de zaak mot not. nr.: S/720/13 samen, blj 
toepassing van art. 65 lid 1 Sw., tot een geldboete van ZESHONDERD EURO te 
vermeerderen met 50 opdeclemen en alzo gebracht op DRIEDUIZENDZESHONDERD EURO 
te vermenlgvuldlgen met 8 werknemers.
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Blj toepassing van art. 1 wet van 05.03.1952, gew. o.a. door de wetten van 22.12.1969, 
25.06.1975, art. 36 wet van 02,07.1981, art. 326 wet van 22.12,1989, art. 48 wet van 
20,07.1991, art. 162 wet van 26.06.1992, art. 1.1 on 2 wet van 24.12.1993, art. 4 al. 1 en 9 
wet van 26.06.2000, art. 36 wet van 07.02.2003 en art. 2 wet van 28,12.2011, waarblj de 
geldboete met vljftlg declines dlentte worden verhoogd.

Beveelt dat, blj gebrek aan betaling binnen de door de wet bepaalde tljd, voormelde 
geldboete zal mogen vervangen worden door een gevangenlsstraf van DRIE MAANDEN.

Gelet op artlkel 8 der wet van 29.06.1964, beveelt dat de tenultvoerlegglng van onderhavig 
vonnls binnen de perken van artlkel 14 van dezelfde wet, ultgesteld wordt voor een termijn 
van drle Jaar voor wat betreft DE HELFT van de ultgesproken geldboete van zeshonderd 
euro en de erop van toepassing zljnde vervangende gevangenlsstraf.

Verpllcht de veroordoolde om boven de correctlonele hoofdstraf een solldarltelts-bljdrage 
van 25,00 euro, verhoogd met 50 opdecleman = 150,00 euro te betalen blj wljze van 
bljdrage tot de financiering van bet Fonds tot flnancifile hulp aan de slachtoffers van 
opzettelljke gewelddaden en aan de occasioned redders opgerlcht binnen de begrotlng van 
de federate overheldsdlenst Justltlo (art, 29 van de wet van 01.08.85 zoals laatst gewljzigd 
door K.B. van 31.10.05).

Legt de veroordeelde de vaste vergoedlng voor beheerskosten In strafzaken op van 
EENENVIJFT1G EURO TWINTIG CENT (51,20 EURO) In ultvoerlng van art. 91 tweede lid van 
het Koninklljk Beslult van 28 december 1950, houdende het algemeen reglement op de 
gerechtskosten In strafzaken, zoals laatst gewljzigd door de artlkelen 1 en 2 van het Koninklljk 
Beslult van 11 december 2001 betreffende de invoering van de euro In de regelgevlng Inzake 
Justltle (geindexeerd zoals voorzlen In artlkel 148 van het K.B, van 28 december 1950 en de 
mlnlsterlele omzendbrief nummer ISlquater (ns) van 31 januarl 2013) (artlkel 18 en 19 van 
do Wet van 19 december 2014, houdende diverse bepallngen betreffende Justltle (1).

Verwljst de veroordeelde tevens tot de helft van de kosten van het gedlng, tot op heden 
begroot In het geheel op 146,87 EURO.

In hoofde van de tweede beklaaade:

Veroordeelt hoofdons de felten Al t/m A4, Bl, Cl t/m C6, D1
t/m D8, El t/m E14, FI t/m F7, 61, H, 1.1.1 t/m 1.1.8, 1.2.1 t/m 1.2.8, J1 t/m J8 In de zaak 
met not. nr.: S/679/13, hoofdens de felten Al en B in de zaak met not. nr.: S/698/13, 
hoofdens de felten Al, Bl, Cl, C2, Dl, D2 In de zaak met not. nr.: S/720/13, hoofdens de 
felten Al, A2, Bl, Cl t/m C5, Dl t/m D5, El t/m E5, FI t/m F5 In de zaak met not. nr.: 
S/768/13 en het felt Al In de zaak met not. nr.: S/74/14 samen, blj toepassing van art. 65 
lid 1 Sw., tot een effectleve gevangenlsstraf van 46n jaar.
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Verpllcht de veroordeelde om boven de correctlonele hoofdstraf een solldaritelts-bljdrage 
van 25,00 euro, verhoogd met 50 opdeclemen « 150,00 euro te betalen blj wijze van 
bljdrage tot de financiering van het Fonds tot flnancldle hulp aan de slachtoffers van 
opzettelljke gewelddadcn en aan de occaslonole redders opgerlcht blnnen de begrotlng van 
de federale overheldsdienst Justltie (art. 29 van de wet van 01,08.85 zoals laatst gewljzlgd 
door K.B. van 31.10.05).

Legt de veroordeelde de vaste vergoedlng voor beheerskosten In strafzaken op van 
EENENVIJFTIG EURO TWINTIG CENT (51,20 EURO) In ultvoerlng van art. 91 tweede lid van 
hot Konlnklljk Besluit van 28 december 1950, houdendo het algemeen reglement op de 
gerechtskosten In strafzaken, zoals laatst gewljzlgd door de artikelen 1 en 2 van het Konlnklljk 
Besluit van 11 december 2001 betreffende de Invoerlng van de euro In de regelgevlng Inzako 
justltie (gel'ndexeerd zoals voorzien In artlkel 148 van het K.B. van 28 december 1950 en de 
mlnlsterlfile onizondbrief nummer 131quater (ns) van 31 januarl 2013) (artlkel 18 en 19 van 
de Wet van 19 december 2014, houdende diverse bepallngen betreffende Justltie (1).

Verwljst de veroordeelde tevens tot de helft van de kosten van het gedlng, tot op heden 
begroot In het geheel op 146,87 EURO.

In hoofde van de derde. vlerdo en vilfde gedaagde:

Verklaart als werkgever burgerrechtelljk aansprakelljk voor de betallng
van de strafrechtelljke geldboete waartoe en de kosten waartoe

en veroordeeld worden, in toepassing van artlkel
104 van het Soclaal Strafwetboek, artlkel 1384 van het Burgerlljk Wetboek en art. 162, 
Junctoart. 194 Sv.

Verklaart als werkgever burgerrechtelljk aansprakelljk
voor de betallng van de strafrechtelljke geldboete waartoe en de kosten
waartoe en veroordeeld worden, In
toepassing van artlkel 104 van het Soclaal Strafwetboek, artlkol 1384 van het Burgerlljk 
Wetboek en art. 162, Juncto art. 194 Sv.

Verklaart als werkgever burgerrechtelljk aansprakelljk voor de betallng
van de strafrechtelljke geldboete waartoe en de kosten waartoe

en veroordeeld worden, In toepassing van artlkel
104 van het Soclaal Strafwetboek, artlkel 1384 van het Burgerlljk Wetboek en art. 162, 
juncto art. 194 Sv.
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Voor zoveel als nodig worden de burgerlljke belangen, overeenkomstlg art, 4, lid 2 van de 
Wet van 17 aprll 1878 houdende de voorafgaande tttel van het Wetboek van Strafvordering, 
zoals vervangen bij art. 2 van de Wet van 13 aprll 2005, ambtshalve aangehouden.

Aangezlen tweede beklaagde nlet aanwezlg was bij de ultspraak van onderbavlg vonnls kon 
de recbtbank deze veroordealde nlet mondellng Inllchten over de uitvoerlng van de 
vrljheldsstraf en overdemogelljkestrafuitvoerlngsmodaliteiten (art. 195,6“ IldSv.).

Alles wat voorafgaat weed overeenkomstlg de bepallngen van do wet op het gebrulk der 
talon In het Nederlands behandeld.

Dlt vonnls Is In openbare fitting uitgesproken op veertlen September tweedulzend en 
zestlen door de recbtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdellng Brugge, zeventlende 

kainer, sainengesteld ult:

B. SALEMBIER - alleenrechtsprekend rechter in de recbtbank van eerste aanleg West- 
Vlaanderen, afdellng Brugge;
In aanwezlgheld van F. DE KETEI.AERE, arbeidsaudlteur te Gent, afdellng Brugge en Veurne; 
Met bllstand van arlffler M. VANDENBROUCKE.

M. Vandenbroucke “By. Sale tji bier-




