
uitbater snackbar, van Nederlandse
nationaliteit, geboren te

AXEL (Nederland),
, wonende te

(voorheen
gewone commanditaire vennootschap, met zetel te 
Antwerpen, ondernemingsnummer

),

Verdacht van te en elders in net Rijk

DE EERSTE en DE TWEEDE

De eerste
als aangestelde of lasthebber van de tweede, in zijn hoedanigheid van 
zaakvoerder

De tweede
als werkgever of lasthebber en rechtspersoon strafrechtelijk 
verantwoordelijk krachtens de artikelen 5 en 41 bis van het 
Strafwetboek,

A. met inbreuk op artikel 12, eerste lid, 1°, e) van de wet van 30 april 1999 
betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, als 
tussenpersoon te zijn opgetreden tussen een buitenlandse onderdaan 
en een werkgever of de autoriteiten die belast waren met de toepassing 
der bepalingen van deze wet of van de uitvoeringsbesluiten ervan, of ook 
tussen een werkgever en diezelfde autoriteiten, en daarbij daden te 
hebben gesteld welke hetzij de buitenlandse onderdaan, hetzij de 
werkgever, hetzij de genoemde autoriteiten op een dwaalspoor 
konden brengen, met betrekking tot de 10 hierna vermelde buitenlandse 
onderdanen,

Griffienr. 2013/
Not.nr. : GE 69.98.2171.12 
S/197/11-H

OPENBARE TERECHTZITTING VAN 15 ME1 2013

De rechtbank van eerste aanleg, zitting houdende te Gent, twintigste 
kamer, alleenzetelend rechter, rechtsprekende in correctionele zaken, 
heeft het volgende vonnis uitgesproken:

Gezien de stukken van vervolging.

IN DE ZAAK VAN HET OPENBAAR MINISTERS tegen :
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C
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1.

2.

3.

4.

2011

2011

maart 2011 

maart2011

, van Marokkaanse nationaliteit, op 24 januari 

, van Marokkaanse nationaliteit, op 11 januari 

, van Marokkaanse nationaliteit, op 16 

, van Marokkaanse nationaliteit, op 25

5. , van Bulgaarse nationaliteit, op 14 april 2011
6. , van Bulgaarse nationaliteit, op 14 april 2011
7. , van Bulgaarse nationaliteit, op 14 april 2011
8. , van Bulgaarse nationaliteit, op 14 april 2011
9. , van Bulgaarse nationaliteit, op 14 april 2011
10. , van Bulgaarse nationaliteit, op 14 april 2011

(misdrijf op het ogenblik van de feiten strafbaar overeenkomstig artikel 12, 
eerste lid, 1°, e van de vermelde wet van 30 april 1999 en vanaf 1 juli 2011 
door artikel 181 van het Sociaal Strafwetboek, ingevoerd bij artikel 2 van 
de wet van 6 juni 2010 tot invoering van het Sociaal Strafwetboek)

B. met inbreuk op artikel 12, eerste lid, 2°, b) van de wet van 30 april 1999 
betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, het krachtens 
deze wet georganiseerde toezicht verhinderd te hebben, door de 
maatschappelijke zetel van de firma (toen) . te
huisvesten op een adres waar kennelijk geen activiteiten worden 
uitgeoefend en door niet in te gaan op de herhaalde aangetekende 
uitnodigingen van de sociale inspecteurs, in de periode van 17 februari 
2011 tot en met 9 mei 2011.

(misdrijf strafbaar overeenkomstig artikel 12, eerste lid, 2°, b van de 
vermelde wet van 30 april 1999 en vanaf 1 juli 2011 door artikel 181 van 
het Sociaal Strafwetboek, ingevoerd bij artikel 2 van de wet van 6 juni 2010 
tot invoering van het Sociaal Strafwetboek)

BIJ SAMENHANG:

C. met inbreuk op de artikelen 193, 196, 197, 198, 213 en 214 van het 
strafwetboek, met bedrieglijk opzet het plegen van valsheid in geschrifte en 
het gebruik maken van valse stukken, wetende dat ze vals waren, meer 
bepaald door (i) het opmaken of doen opmaken van valse aanvragen tot 
tewerkstelling van buitenlandse werknemers (ii) het opmaken of doen 
opmaken van valse arbeidsovereenkomsten tussen de hieronder vermelde 
personen en de en (iii) door het indienen van deze
valse aanvragen bij het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale 
Economie, dit met betrekking tot volgende personen

1. , van Marokkaanse nationaliteit, op 24 januari 2011 
(stukken 159-162 en 165-168 strafdossier)

2. , van Marokkaanse nationaliteit, op 11 januari 
2011 (stukken 222-226 strafdossier)

3. , van Marokkaanse nationaliteit, op 16 maart 
2011 (stukken 240-242 strafdossier)
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4. van Marokkaanse nationaliteit, op 25 maart 
2011 (stukken 251-253 strafdossier)

5. , van Bulgaarse nationaliteit, op 14 april 2011 
(stukken 260 en 263-265 strafdossier)

6. , van Bulgaarse nationaliteit, op 14 april 2011 
(stukken 279 en 283-285 strafdossier)

7. , van Bulgaarse nationaliteit, op 14 april 2011 (stukken 
320 en 324-326 strafdossier)

8. , van Bulgaarse nationaliteit, op 14 april 2011 (stukken 
343 en 345-347 strafdossier)

9. , van Bulgaarse nationaliteit, op 14 april 
2011 (stukken 359-361 strafdossier)

10. , van Bulgaarse nationaliteit, op 14 april 2011 
(stukken 377 en 381-383 strafdossier)

(misdrijf strafbaar overeenkomstig artikel 196, 198 en 214 Sw met een 
gevangenisstraf van vijf tot tien jaar en een geldboete van 26 tot 2.000 
EUR)

terwijl de misdaad hierboven omschreven rechtstreeks voor de 
correctionele rechtbank wordt gedagvaard omdat het Openbaar Ministerie 
van oordeel is dat er geen grand is om een hogere straf te vorderen dan 
een correctionele straf wegens verzachtende omstandigheden die 
voortspruiten uit de afwezigheid van veroordelingen tot criminele straffen 
(art. 1 en 2 van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende 
omstandigheden).

DE TWEEDE

Tevens gedagvaard teneinde krachtens artikel 35 van het strafwetboek 
haar ontbinding te horen uitspreken en de zaak daarna te horen verwijzen 
naar het gerecht dat bevoegd is kennis te nemen van de vereffening van 
de rechtspersoon, namelijk de Rechtbank van Koophandel te Gent, 
gezien :

1. de rechtspersoon opzettelijk is opgericht om de strafbare 
activiteiten, zoals hier boven omschreven, te verrichten of

2. de rechtspersoon opzettelijk van zijn doel is afgewend om 
dergelijke werkzaamheden te verrichten

Ondergeschikt aedaavaard teneinde zich burgerrechtelijk aansprakelijk te 
horen verklaren voor de eerste, zijn aangestelde of lasthebber, voor wat de 
geldboeten betreft (artikel 50 bis S.W., artikelen 1382, 1383 en 1384 B.W.; 
op het ogenblik van de feiten door artikel 16 van de wet van 30 april 1999 
en artikel 19 van de wet van 16 november 1972 en vanaf 1 juli 2011 door 
artikel 104 van het Sociaal Strafwetboek ingevoerd door artikel 2 van de 
wet van 6 juni 2010 tot invoering van het Sociaal Strafwetboek).

* * * * *
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De rechtbank nam inzage van de stukken van de rechtspleging, 
inzonderheid het tussenvonnis dd. 17 oktober 2012 waarbij een iasthebber 
ad hoc werd aangesteld voor de rechtspersoon en de zaak in voortzetting 
gesteld vverd op de terechtzitting van 16 januari 2013.

De dagvaardingen werden regelmatig betekend.

Bij de behandeling van de zaak en in de processtukken werd gebruik 
gemaakt van de Nederlandse taal.

De beklaagden werden gedagvaard om te verschijnen op de openbare 
terechtzitting van 19 September 2013.

De rechtbank is voor alle feiten bevoegd, gelet op hun onderlinge 
samenhang.

De verzachtende omstandigheden voor de tenlastelegging C, zoals 
omschreven in de dagvaarding, werden door de rechtbank weerhouden.

De zaak werd op 16 januari 2013 in voortzetting naar de terechtzitting van 
17 april 2013.

De rechtbank aanhoorde ter openbare terechtzittingen :

* de vordering van het openbaar ministerie, uitgesproken ter 
terechtzitting van 16 januari 2013 door mevrouw I. Croene, 
substituut-arbeidsauditeur;

* de eerste beklaagde in zijn middelen van verdediging, voorgedragen 
door hemzelf, bijgestaan door meester Henk De Kesel, advocaat te 
9000 Gent, Coupure 864 in plaats van meester P.R. Klaver, advocaat 
te Nederland, 4611 BP Bergen Op Zoom, Van der Rijtstraat 57;

* de tweede beklaagde-rechtspersoon in zijn middelen van verdediging, 
vertegenwoordigd door meester Johan Vanden Abeele, advocaat te 
9050 Ledeberg, Brusselsesteenweg 39 (Iasthebber ad hoc), die in 
ondergeschikte orde de opschorting vraagt.

- het ongunstig advies van het openbaar ministerie over de opschorting 
van de uitspraak van de veroordeling.

* * * * *

VOORAFGAANDELIJK

De rechtbank stelt vast dat de dagvaarding dient verbeterd te worden in de 
zin zoals in het beschikkend gedeelte vermeld.
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OP STRAFRECHTELIJK GEBIED

DE FEITEN

Door de commanditaire vennootschap werd op 24
januari 2011 een arbeidsvergunning B aangevraagd voor de tewerkstelling 
van , Marokkaanse. Volgens het aanvraagdossier zou
betrokkene tewerkgesteld worden als boekhoudster in de onderneming en 
dit gedurende 38 uren per week op de maatschappelijke zetel. Deze 
arbeidsvergunning werd toegekend. Door de vennootschap werd eveneens 
een tweede aanvraaq qedaan om een arbeidsvergunning te bekomen voor

. Betrokkene zou worden tewerkgesteld als 
kraanbestuurder. Deze arbeidsvergunning werd voorlopig nog niet 
toegekend.

Uit het Belaisch Staatsblad blijkt dat de vennootschap werd opgericht door
en

Op 17 februari 2011 werd een sociale controle uitgevoerd op de 
maatschappelijke zetel te . Er bleek niem.and aanwezig te
zijn. De bedrijfszetel betrof een vervallen gebouw waarop op generlei wijze 
enige codrdinaten van voormelde vennootschap werden aangebracht.
Er bleek evenmin iemand aanwezig te zijn, niettegenstaande het feit dat 
volgens het overgemaakte uurrooster mevrouw diende
tewerkgesteld te zijn op dat moment.

Er werd niet gereageerd op een schriftelijke vraag contact op te nemen 
met de sociale inspectiediensten. Ook op een tweede - aangetekende - 
convocatie werd niet gereageerd.

Evenmin was iemand aanwezig op de tweede controle van 17 maart 2011.

De aangetekende zending keerde ongeopend terug.

Uit de aankomstverklaring door de stad Seraing blijkt dat mevrouw 
zich reeds op 24 november 2011 aanmeldde bij de overheid. 

De commanditaire vennootschap beschikt echter nog
steeds niet over een RSZ-nummer, zodat mevrouw nog niet
Dimona-gemeld geweest is, noch correct tewerkgesteld was sedert haar 
aankomst.

Op 31 maart 2011 nam spontaan telefonisch contact
op met de controlediensten. Hij deelde mee niets af te weten van de 
opgestarte migratieprocedures.

Uit verder onderzoek bleek dat er in tussentijd door de vennootschap nog 
twee bijkomende migratieprocedures werden opgestart. Het betreft 
aanvragen voor en
beiden Marokkaans.

Onderlinge vergelijking wees uit dat het handschrift op de vier 
aanvraagdossiers schijnbaar hetzelfde is. Wei wat verschillend is de 
gebruikte handtekening onder de rubriek werkgever. Er werd telkenmale
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een stempel van gehanteerd, doch de handtekening
zelf verschilt.

verklaart dat hij samen met zijn vrouw voornoemde 
vennootschap oprichtte. Aangezien zij beiden in Nederland woonden en zi 
de bedoeling hadden klanten te vinden op de Belgische markt, beslisten zi 
een maatschappelijke zetel in Belgie te zoeken. Via een vriend mochten zi 
het adres te gebruiken. Die vriend, een zekere
betrof een cafekennis. verklaart er eenmalig geweest te zijn
Er zouden geen burelen gevestigd zijn aldaar, noch is er sprake van 
tewerkstelling. Het zou misschien de bedoeling zijn in de toekomst daar 
kantoren uit te bouwen. Bij de oprichting werd overeengekomen dat alle 
correspondentie naar Nederland zou doorgestuurd worden, doch blijkbaar 
zou er iets fout gelopen zijn bij de communicatie, wellicht door de 
boekhouder. erkent wel dat hij de voorbije maanden geen
reclame maakte voor zijn berdrijf, noch dat hij promotiemateriaal maakte, 
noch dat hij vacatures verspreidde. De bedoeling zou wel geweest zijn in 
onderaanneming te werken voor andere bedrijven. Indien hij beroep zou 
doen op personeel, zou hij beroep doen op zijn kennissenkring in Belgie en 
in Nederland. Hij zou enkele potentiele klanten aangedaan hebben, doch 
niets bleek interessant genoeg. Hij zegt de sociale wetgeving in Belgie niet 
goed te kennen en zou daarvoor beroep doen op zijn boekhouder. Hij 
ontkent de aanvragen gedaan te hebben. Hij zou evenmin een stempel van 
het bedrijf hebben laten maken en ontkent dat de handtekeningen op de 
dossiers van zijn hand zouden zijn. Hij zegt geen van de vier mensen te 
kennen voor wie een aanvraag werd gedaan.

Op 14 april 2011 meldde plots spontaan dat hij een klant
gevonden had en dat hij later die dag arbeidsvergunningen zou aanvragen. 
Die dag werden inderdaad 6 arbeidsvergunningen aangevraagd.

Op 18 april 2011 kwam plots de heer langs bij de
sociale inspectiediensten. Voor hem werd in het verleden reeds een 
arbeidsvergunning aangevraagd door doch deze werd
geweigerd en hij wenste te weten hoe ver het stond met zijn 
aanvraagdossier. Hij zou bij meerdere werkgevers een contract 
ondertekend hebben, waaronder met

In mei 2011 nam de heer nog verschillende malen contact op
met de dienst migratie en diverse inspecteurs. Hij reageerde hierbij 
telkenmale zeer geagiteerd en zelfs verbaal agressief.

Op 4 april 2011 legde klacht neer tegen onbekenden
wegens het onwettig gebruik van zijn' identiteit bij het aanvragen van 
arbeidskaarten.

Op 20 mei 2011 deelt mee dat hij bijkomende
informatie heeft over de zaak. Hij zou eerder dat jaar benaderd zijn door 
een zekere die bereid was hem een lening te verschaffen voor
zijn zaak. Uiteindelijk wordt deze man ge'idnetificeerd als 

. Deze verklaart dat een zekere samen met 
een en ander regelde inzake aanvragen van leningen op naam van de 
vennootschap alsook voor de aanvraag van arbeidskaarten. Die zou 
gezegd hebben dat hij tewerkgesteld was bij de Bank. Hijzelf zou
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tussengekomen zijn om 1.100 euro van naar die te
brengen. Later zou hij hier nog problemen mee gehad hebben aangezien

hem beschuldigde het geld niet afgeleverd te hebben. Hij 
stelt kennis te hebben van het feit dat een jongen ongeveer 800 EUR gaf 
aan om een arbeidskaart aan te vragen. Het adres waarop
de firma gevestigd is, zou geleverd zijn door enkele Bulgaren die voor een 
beetje geld toelaten dat daar de maatschappelijke zetel qevestigd is. Hij 
stelt ervan overtuigd te zijn dat en die de bedoeling
hadden de Staat en de banken op te lichten om fraude te plegen met 
sociale documenten. Er zou thans onenigheid ontstaan zijn tussen 

en die

stelt dat zii in Brussel werd voorgesteld aan een zekere 
, baas van . In feite zou zij nooit voor dit bedrijf

gewerkt hebben. Men net naar weten dat zij daar niet kon werken 
aangezien haar verblijfsvergunning niet in orde was. Op 24 januari 2011 
zou men wel een arbeidsovereenkomst opgesteld hebben om een 
arbeidsvergunning te bekomen. Later zou men haar gemeld hebben dat 
het bedrijf failliet was. Later zou zij beginnen werken zijn voor de 

te Brussel. Diezelfde bleek haar baas.

boekhouder van voormelde vennootschap 
, verklaart dat hij inlichtte over diverse

vennootschapsvormen in Belgie en de aspecten van de oprichting ervan. 
Tevens gaf hij hem informatie aangaande de arbeidsrechtelijke aspecten 
van de Belgische wetgeving aangaande vreemdelingen, zoals bv. de 
noodzaak van een arbeidsvergunning. Hij vermoedt dat de vennootschap 
geen concrete activiteiten kende. Begin mei 2011 zou met
een zekere bij hem zijn langsgekomen met de
vraag hem alle documenten van de vennootschap te overhandigen. Kort 
daarop zou deze laatste met hem contact opgenomen hebben met de 
wens om de naam en de maatschappelijke zetel van de vennootschap te 
veranderen.

MET BETREKKING TOT DE SCHULDVRAAG

Uit de gegevens van het opsporingsonderzoek, in het bijzonder de 
vaststellinaen van de sociale inspectie en de verklaringen van o.m.

en de behandeling ter terechtzitting is gebleken dat 
de feiten onder de tenlasteleggingen A1 tot en met A10, B, Cl tot en met 
CIO naar eis van recht bewezen zijn.

Het feit dat de heer betwist dat het niet zijn handtekening is
onder de aanvragen tot het bekomen van een arbeidsvergunning doen er 
niet toe, aangezien het wel zijn vennootschap is die er zich toe leende deel 
te nemen aan deze aanvragen. Tevens blijkt uit de verklaring van onder 
meer dat de eerste beklaagde op cafe geld aannam
van een Marokkaan die een arbeidsvergunning wenste. Het feit dat een 
vennootschap werd opgericht, een fictieve maatschappelijke zetel werd 
aangenomen en de aanvragen werden verricht op naam van voormelde 
vennootschap bewijst duidelijk het mededaderschap van de beide 
beklaagden.
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Wat betreft de toerekening van de schuld, bepaalt artikel 5 Sw dat een 
rechtspersoon strafrechtelijk verantwoordelijk is voor misdrijven die hetzij 
een intrinsiek verband hebben met de verwezenlijking van zijn doel of de 
waarneming van zijn belangen, of die, naar blijkt uit de concrete 
omstandigheden, voor zijn rekening zijn gepleegd. Wanneer de 
rechtspersoon verantwoordelijk gesteld wordt uitsluitend wegens het 
optreden van een ge'fdentificeerde natuurlijke persoon, kan enkel degene 
die de zwaarste fout heeft begaan worden veroordeeld. lndien de 
geTdentificeerde natuurlijke persoon de fout wetens en willens heeft 
gepieegd kan hij samen met de verantwoordelijke rechtspersoon worden 
veroordeeld.

Artikel 5, tweede lid, Sw., voert dus een strafuitsluitingsgrond in voor 
degene die de minst zware fout heeft begaan. Die verschoningsgrond geldt 
evenwel alleen voor de dader van het door onvoorzichtigheid of 
onachtzaamheid gepleegde misdrijf en niet voor degene die willens en 
wetens heeft gehandeld (Cass. AR P.09.1281 .F. 10 februari 2010).

Uit de cassatierechtspraak voigt dat een benadering in concreto dient te 
worden gevolgd ten aanzien van de vraag of de natuurlijke persoon de fout 
wetens en willens heeft gepleegd. Er dient dus niet te worden uitgegaan van 
de abstracte misdrijfomschrijving, maar er moet worden onderzocht of de 
gedaagde het hem ten laste gelegde feit in concreto wetens en willens heeft 
gepleegd.

Het is voor de rechtbank duidelijk dat de eerste beklaagde bewust en buiten 
elke dwang handelde, dit is wetens en willens, in strijd met de betrokken 
bepalingen.

Bovendien hebben de bewezen verklaarde misdrijven een intrinsiek verband 
met de verwezenlijking van het doel van de rechtspersoon nu zij werden 
vastgesteld bij de uitbating van de De tweede beklaagde was niet zo 
georganiseerd dat de fouten van haar zaakvoerder werden bijgestuurd. De 
bewezen verklaarde feiten kunnen dus aan de rechtspersoon worden 
toegerekend.

Een cumulatie in vervolging en veroordeling van de vennootschap en de 
natuurlijke persoon is in casu dus mogelijk en passend nu de geTdentificeerde 
natuurlijke persoon het misdrijf wetens en willens pleegde.

Derhalve acht de rechtbank de feiten vervat in de tenlasteleggingen A1 tot 
en met A10, B en Cl tot en met CIO bewezen in hoofde van de eerste 
beklaagde en de tweede beklaagde-rechtspersoon.

MET BETREKKING TOT DE STRAFMAAT

De tenlasteleggingen A1 tot en met A10, B en Cl tot en met CIO zijn in 
hoofde van de eerste beklaagde en de tweede beklaagde-rechtspersoon 
telkens de opeenvolgende en voortgezette uitvoering van een zelfde 
misdadig opzet, zodat voor ze samen telkens slechts een straf moet worden 
opgelegd, nl. de zwaarste.

De arbeidsauditeur vordert voor de eerste beklaagde een gevangenisstraf
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van zes maanden en een geldboete van 1.000 euro en een geldboete van 
1.000 euro in hoofde van de tweede beklaagde. Tevens wordt de 
ontbinding van de rechtspersoon gevraagd.

De tenlastelegging A was op het ogenblik van de feiten strafbaar gesteld 
overeenkomstig art. 12, 1° lid, 1°, e van de wet dd. 30 april 1999 
betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers ( strafbaar met 
een gevangenisstraf van een maand tot een jaar en met een geldboete van 
6.000 euro tot 30.000 euro) en vanaf 1 juli 2011 door artikel 175, §3, 4° 
Soc. Strafwetboek (niveau 4).

De tenlastelegging B was op het ogenblik van de feiten strafbaar 
overeenkomstig art. 12, 1° lid, 2°, b van de wet dd. 30 april 1999, 
betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers (strafbaar met 
een gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en met een geldboete van 
1 700 tot 6 000 frank) en vanaf 1 juli 2011 door artikel 209 Soc. 
Strafwetboek (niveau 4).

De tenlastelegging C is strafbaar ingevolge art. 196 Sw., zijnde met een 
gevangenisstraf van een maand tot vijf jaar en een geldboete van 26 tot 
2.000 euro.

Derhalve zijn de feiten onder de tenlastelegging C de zwaarste.

De door de beklaagden op de sociale reglementering gepleegde inbreuken 
zijn objectief gezien emstig. Het niet naleven van deze verplichtingen is de 
deur openzetten voor sociale fraude. Op massale wijze werden aanvragen 
ingediend voor het afleveren van arbeidsvergunningen, terwijl het duidelijk 
is dat er geen sprake was van werkelijke, effectieve activiteiten binnen de 
vennootschap, laat staan van de werkelijke bedoeling om werknemers aan 
te werven. Tevens dient zwaar te worden getild aan het feit dat elke vorm 
van controle werd verhinderd, door het kiezen van een fictieve 
maatschappelijke zetel.
Door zo te handelen maakt de beklaagde het voeren door de bevoegde 
overheid van een beleid op het vlak van de tewerkstelling voor 
vreemdelingen onmogelijk. Ook de controle tot naleving van de 
verplichtingen die de beklaagde als werkgever heeft ingevolge die sociale 
wetgeving wordt verhinderd of bemoeilijkt.

De beide beklaagden beschikken over een bianco strafverleden in Belgie.

De rechtbank is van oordeel dat, gelet op de aard van de gepleegde feiten, 
een maatschappelijke terechtwijzing in de vorm van een straf zich opdringt, 
zodat er geen redenen bestaan om de tweede beklaagde-rechtspersoon 
de gunst van de opschorting van de uitspraak te verlenen, zoals door diens 
raadsman gevraagd.

Rekening houdend met de ernst van de feiten en het strafrechtelijk 
verleden van de eerste beklaagde dringt de volgende strenge bestraffing, 
in de vorm van een gevangenisstraf met uitstel en geldboete zich op in 
hoofde van de eerste beklaagde en in de vorm van een geldboete voor de 
tweede beklaagde.
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De feiten zijn van aard dat zij geStraft kunnen worden met een werkstraf of 
een of meer straffen van niet meer dan vijf jaar. De afwezigheid van 
voorgaande veroordelingen tot een criminele straf of een 
hoofdgevangenisstraf van meer dan twaalf maanden moet in acht 
genomen worden bij de toepassing van de strafwet.

Gelet op het feit dat de vennootschap in stand werd/wordt gehouden ais 
een slapende vennootschap en deze zich leent tot mededaderschap aan 
dergelijke feiten, dringt tevens de ontbinding van deze rechtspersoop zich 
op.

OP BURGERRECHTELIJK GEBIED

Gelet op het bestaan van mogelijke reele, persoonlijke schade veroorzaakt 
door de bewezen verklaarde misdrijven past het de burgerlijke belangen 
aan te houden.

* * * * *

OM DEZE REDENEN, en gelet op de volgende artikelen:

art. 11, 12,14, 16, 31,32, 34, 35, 41 Wet van 15 juni 1935;
art. 4 Wet van 17 april 1878 - Wet houdende de voorafgaande titel van het
Wetboekvan Strafvordering;
art. 162, 182, 184, 185 §1,186, 189, 190,194, 195, 226, 227 Wetboek van 
Strafvordering;
art. 1, 2, 3, 5, 7, 7bis, 25, 38, 40, 41, 41 bis, 65. 79, 80, 100, 193, 196, 197,
198, 213 en 214 Strafwetboek, alsmede de artikelen en wetsbepalingen
aangehaald in de weerhouden tenlasteleggingen;
art. 1,2, 3 Wet van 5 maart 1952;
art. 28, 29 van de wet van 1 augustus 1985;
art. 1 §1,2° en §2, 8, 14 van de Wet van 29 juni 1964.

DE RECHTBANK, recht doende OP TEGENSPRAAK,

VOORAFGAANDELIJK

VERBETERT de tenlastelegging A in de dagvaarding en VULT deze AAN 
als voIgt:

Tenlastelegging A:

A.

Om de misdaad of het wanbedrijf uitgevoerd te hebben of om aan de 
uitvoering ervan rechtstreeks meegewerkt te hebben, door enige 
daad, tot de uitvoering zodanige hulp verleend te hebben dat.zonder 
zijn bijstand het misdrijf niet kon gepleegd worden
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met inbreuk op artikel 12, eerste lid, 1°, e) van ... de 10 hierna vermelde 
buitenlandse onderdanen,

1.... - 10....

(misdrijf op het ogenblik van de feiten strafbaar overeenkomstig art. 12, 1° 
lid, 1°, e van de wet dd. 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van 
buitenlandse werknemers en vanaf 1 juli 2011 door artikel 175, 53, 4° 
Soc. Strafwetboek)

VERBETERT de tenlastelegging B in de dagvaarding en VULT deze AAN 
als voIgt:

B.

Om de misdaad of het wanbedrijf uitgevoerd te hebben of om aan de 
uitvoering ervan rechtstreeks meegewerkt te hebben, door enige 
daad, tot de uitvoering zodanige hulp verleend te hebben dat zonder 
zijn bijstand het misdrijf niet kon gepleegd worden

Met inbreuk ... en met 9 mei 2011.

(misdrijf strafbaar overeenkomstig artikel 12, eerste lid, 2°, b van de 
vermelde wet van 30 april 1999 en vanaf 1 juli 2011 door artikel 209 Soc. 
Strafwetboek)

VULT de tenlastelegging C in de dagvaarding AAN als voIgt:

C.

Om de misdaad of het wanbedrijf uitgevoerd te hebben of om, aan de 
uitvoering ervan rechtstreeks meegewerkt te hebben, door enige 
daad, tot de uitvoering zodanige hulp verleend te hebben dat zonder 
zijn bijstand het misdrijf niet kon gepleegd worden.

Met inbreuk op de artikelen ... dit met betrekking tot volgende personen

OP STRAFRECHTELIJK GEBIED

TEN AANZIEN VAN

Veroordeelt deze beklaagde voor de hierboven omschreven en bewezen 
verklaarde tenlasteleggingen A1 tot en met A10, B en Cl tot en met CIO 
SAMEN, tot een HOOFDGEVANGENISSTRAF van ZES MAANDEN en 
een GELDBOETE van DUIZEND EURO (= 1000,00 EUR).

Verhoogt de geldboete met vijfenveertig opdecimes, aldus gebracht op 
VIJFDUIZEND VIJFHONDERD EURO (= 5500,00 EUR).
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Beveelt dat bij gebreke van betaling binnen de termijn bepaald bij art. 40 
van het Strafwetboek, de geldboete zal kunnen vervangen worden door 
een gevangenisstraf van DRIE MAANDEN.

Beveelt dat de tenuitvoerlegging van het vonnis, in hoofde van de 
beklaagde, wat betreft: de uitaesoroken HOOFDGEVANGENISSTRAF van 
ZES MAANDEN: zal uitgesteld worden voor een termijn van DRIE JAAR te 
rekenen vanaf heden, ingeval gedurende de proeftijd geen nieuw misdrijf 
wordt gepleegd dat een veroordeling tot een criminele of tot een 
hoofdgevangenisstraf van meer dan zes maanden zonder uitstel tot gevolg 
heeft.

Zegt dat de beklaagde verplicht is een bedrag van VIJFENTWINTIG 
EURO, verhoogd met vijftig decimes, aldus gebracht op HONDERD 
VIJFTIG EURO, te betalen als bijdrage tot het Fonds tot hulp aan de 
slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders.

TEN AANZIEN VAN

Veroordeelt deze beklaagde voor de hierboven omschreven en bewezen 
verklaarde tenlasteleggingen A1 tot en met A10, B en Cl tot en met CIO 
SAMEN, tot een GELDBOETE van DUIZEND EURO (= 1000,00 EUR).

Verhoogt de geldboete met vijfenveertig opdecimes, aldus gebracht op 
VIJFDUIZEND VIJFHONDERD EURO (= 5500,00 EUR).

Beveelt de ontbinding van en verwijst
overeenkomstig art. 35 Strafwetboek de zaak voor verdere vereffening 
ervan naar de rechtbank van Koophandel te Gent

Zegt dat de beklaagde verplicht is een bedrag van VIJFENTWINTIG 
EURO, verhoogd met vijftig decimes, aldus gebracht op HONDERD 
VIJFTIG EURO, te betalen als bijdrage tot het Fonds tot hulp aan de 
slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders.

KOSTEN

Begroot de gerechtskosten in hun geheel op 93,12 EUR.

Veroordeelt de eerste beklaagde en de tweede beklaagde-rechtspersoon 
tot de kosten, gevallen aan de zijde van het openbaar ministerie, ten bate 
van de Staat tot heden begroot op 93,12 EUR.

Legt de veroordeelden ELK, krachtens artikel 91, tweede lid van het K.B. 
van 28 december 1950 houdende het algemeen reglement op de 
gerechtskosten in strafzaken, een vaste vergoeding op voor beheerskosten 
in strafzaken van EENEN VIJFTIG EURO TWINTIG CENT (€51,20)
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(geindexeerd zoals voorzien in artikel 148 K.B. 28 december 1950 en de 
ministeriele omzendbrief nr. 131 quater(ns) (B.S. 1 maart2013)).

OP burgerrechtel.uk gebied

Houdt ambtshalve de burgeriijke beiangen aan wat betreft de bewezen 
verklaarde tenlasteleggingen.

Aldus gewezen en uitgesproken in de openbare terechtzitting van
VIJFTIEN MEI TWEEDUIZEND DERTIEN

Aanwezig:
* mevrouw M. Van Wemmel, alleenzetelend rechter
* mevrouw M. Deconynck, substituut-arbeidsauditeur




