Hof van beroep te Antwerpen
VEROORDELING
Arrestnr. C/1460/13
Repertoriumnr. 2013/4040
Rolnr. 20U/CO/307
Pagenr.2012/PGAl1199
Fardenr.2012NJ111319

Vit het arrest op tegenspraak uitgesproken op 2S september 2013 door het Hofvan beroep, zitting
houdende te Antwerpen, 9 e kamer, recht doende in correctionele zaken, inzake:

Nr.1860

SEVENS Eric Joannes Maria
bediende
geboren te OVERPELT op 10 augustus 1961
wonende te 3930 HAMONT~ACHEL, Deken Dolsstraat 27
Beklaagde

BLIJKT DAT HET BOF:
beklaagde voor de vennengde feiten, hierna venneld, veroordeelt tot :
.' een hoofdgevangenisstraf van 18 maanden
.' een fiscale geldboete van 50.000,00 euro of een vervangende gevangenisstrafvan 3 maanden
• een beroepsverbod confonn art.l van het KB nr. 22 van 24 oktober 1934 gedurende een
periode van 10 jaar, persoonlijk of door een tussenpersoon, de functie van bestuurder,
commissaris of zaakvoerder in een vennootschap op aandelen, een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid of een coëperatieve vennootschap, enige functie waarbij macht
wordt verleend om een van die vennootschappen te verbinden, de functie van persoon belast
met het bestuur van een vestiging in België bedoeld in artikel198, §6, eerste lid, van de op 30
november 1935 gecoërdineerde wetten op de handelsvennootschappen, of het beroep van
effectenmakelaar of correspondent-effectenmakelaar uit te oefenen.
• een beroepsverbod confonn art. 73ter B'I'Wwetboek gedurende een periode van 5 jaar, om
volgende beroepen uit te oefenen: belastingadviseur, zaakbezorger, deskundige in
belastingzaken of in boekhouden, enig ander beroep dat tot doel heeft één of meer personen
die overeenkomstig art. 51 §§1, 2 en 4, schuldenaar van de belasting zijn, boek te houden ofte
helpen houden, ofwel voor eigen rekening ofwel ais hoofd, lid ofbediende van enigerlei
vennootschap, vereniging, groepering of onderneming, of, meer in het algemeen, het beroep
dat erin bestaat één of meer personen die overeenkomstig art. 51 §§ 1, 2 en 4, schuldenaar van
de belasting zijn, raad te geven ofbij te staan bij het vervullen van de verplichtingen opgelegd
bij dit wetboek ofbij de ter uitvoering ervan vastgestelde besluiten.
• een beroepsverbod confonn art. 455 Will 1992 gedurende een periode van 5 jaar, om
volgende beroepen uit te oefenen: belastingadviseur, zaakbezorger, deskundige in
belastingzaken of in boekhouden, enig ander beroep dat tot doel heeft één of meer
belastingplichten boek te houden ofte helpen houden, ofwel voor eigen rekening ofwel aIs
hoofd, Iid ofbediende van enigerlei vennootschap, vereniging, groepering of onderneming, of,
meer in het algemeen, het beroep dar erin bestaat één of meer belastingplichtigen raad te
geven of bij te staan bij het vervulien van de verplichtingen opgelegd bij dit wetboek of bij de
ter uitvoering ervan vastgestelde besluiten.
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UIT HOOFDE VAN :
Not. nr. HA.78.97.338-09
AIs dader/mededader
Al
Valsheid in geschriften en gebruik valse stukken wetende dat ze vals waren.
L Te Overpelt op niet nader te bepalen data tussen 1 januari 2005 en 1 januari 2008
- a t.e.m. p
q (zoals verbeterd)
- r t.e.m. s
- w (zoals verbeterd)
- x t.e.m. y

BI
Inbreuk Wetboek van Inkomstenbelasting en inbreuk BTW-Wetboek, ni. valsheid in geschriften en
gebruik valse stukken.
I. Te Overpelt, op niet nader te bepalen data tussen 1 januari 2005 en 1 januari 2008
-

a t.e.m. p
q (zoals verbeterd)
rt.e.m. S
w (zoals verbeterd)
- xt.e.m. y
IL Te Neemelt. op niet nader te bepalen data tussen 1 januari 2005 en 1 januari 2006
- a t.e.m. d
CI
Misbruik van vertrouwen.
1. Te Overpelt. op niet nader te bepalen data tussen 1 januari 2005 en 1 januari 2008
DI
Inbreuk op het Wetboek van Inkomstenbelasting, nl, als belastingplichtige die aan de
personenbelasting onderworpen is, binnen de termijnen de verschuldigde belastingen die niet aan de
bron werden ingehouden, niet of onjuist te hebben betaald.
I. Te Ovemelt, tus sen 1 januari 2006 en 1 juni 2008
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El
Inbreuk op het B.T.W.-Wetboek, nI. als belastingsplichtige geen maandelijkse ofdriemaandelijkse
aangifte te hebben gedaan van de al of niet belastbare handelingen.
1. Te Overpelt tussen 1 januari 2006 en 22 januari 2008
- a t.e.m. p
- q (zoals verbeterd)
- r t.e.m. s
- w (zoals verbeterd)
- x t.e.m. y
FI
Inbreuk op de Wet betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen en inbreuk op het K.B.
betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist in
het kader van een rechtspersoon, nl. het beroep van boekhouder te hebben uitgeoefend zonder
ingeschreven te zijn op het tableau van de titularissen van het beroep gehouden door het
Beroepsinstituut van erkende boekhouders-fiscalisten.

1. Te Overpelt meermaals tus sen 5 november 2008 en 10 mei 2010
II. Te Neerpelt. meermaals tussen 5 november 2008 en 5 augustus 2010
III. Te Lommel en te Overpelt
-

a. meermaals tussen 5 november 2008 en 18 augustus 2010

Bet Hof beveelt de PUBLICATIE in:
De Standaard
Het Belang van Limburg
De Tijd
www.bibf.be
Voor eensluidend uittreksel afgeleverd aan de
heer Procureur-generaal.
Antwerpen,

Z 5 f.?~.2U~4

Reg. rechten in debet nr.: J,;t."
Expeditierecht in debet: 3 euro

]J.. 'l-

Hofvan beroep te Antwerpen
2012100/307 20 12/PGAlI199, 2012NJ 11/319 SEVENS Eric Joannes Maria

3/3

