Bij arrest van 10 juni 2021, waarvan de expeditie ter griffie
van het Hof is ingekomen op 21 juni 2021, heeft het Hof van
Beroep te Antwerpen de volgende prejudiciële vragen gesteld :
« Schenden de artikelen 8 § 1 en 18bis van de wet van 29 juni
1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie en
artikelen 101, 103, 105, 116 en 181 van het Sociaal Strafwetboek
en artikel 41bis van het Strafwetboek
- de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen
met artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de rechten van de
mens, in zoverre deze artikelen aan de strafrechter niet toestaan
om een rechtspersoon die schuldig wordt bevonden aan een inbreuk
met sanctieniveau 4 ten aanzien van meer dan 40 betrokken
werknemers een geldboete gedeeltelijk of geheel met uitstel van
tenuitvoerlegging toe te staan,
 terwijl aan de natuurlijke persoon die dezelfde inbreuk
pleegt (indien aan de andere voorwaarden is voldaan) altijd
uitstel van tenuitvoerlegging kan worden toegestaan, zowel voor
de hoofdgevangenisstraf als voor een geldboete van meer dan
120.000 euro en dit ongeacht het aantal betrokken werknemers ?
 terwijl ten aanzien van een rechtspersoon die een inbreuk
pleegt op het gemeen strafrecht die gestraft wordt met een
maximumgevangenisstraf van drie jaar aan de strafrechter wel de
mogelijkheid biedt om een uitstel te verlenen ?
 terwijl de administratie en de arbeidsgerechten bij het
opleggen van een administratieve geldboete (indien voldaan is
aan de andere voorwaarden) aan de betrokken overtreder
(rechtspersoon) steeds uitstel van tenuitvoerlegging kunnen
toestaan, ongeacht het aantal betrokken werknemers ?
- artikelen 10 en 11 van de Grondwet in samenhang gelezen
met artikel 1 van het Eerste Aanvullend protocol bij het EVRM en
artikel 6.1 EVRM, in zoverre het de strafrechter ertoe verplicht
bij de betrokkenheid van minstens 41 werknemers bij inbreuken
van sanctieniveau 4 ten aanzien van een rechtspersoon een
minimumgeldboete op te leggen van minimum 984.000 euro
(3.000 euro vermenigvuldigd met 41 werknemers en vermeerderd met
70 opdeciemen), zonder de mogelijkheid om deze straf met uitstel
op te leggen, wanneer die straf dermate afbreuk doet aan de
financiële toestand van een onderneming aan wie ze wordt
opgelegd ? ».
Die zaak is ingeschreven onder nummer 7604 van de rol van het
Hof.
De griffier,
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