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In de zaak van het openbaar ministerie tegen: 

1. 
wonende te 

2. 

beklaagd van: 

geboren te op 
van Belgische nationaliteit 

geboren te op 
, van Belgische nationaliteit 

, wonende te 

Als dader of mededader In de zin van artikel 66 van het strafwetboek; 

A. 

De eerste, 

2° blad 

bij Inbreuk op artikel 102bis §9 1° van het decreet d.d. 15 juli 1997 houdende de Vlaamse 
Wooncode, de verplichtingen bedoeld In artikel 92 § 3 2° niet te hebben nagekomen, namelijk: 
als huurder van een sociale huurwoning in de sociale huurwoning niet zijn hoofdverblijfplaats 
te hebben en er niet gedomicilieerd te zijn, 

Te , In de periode van 01 mei 2008 tot en met 07 mei 2015 (zie stuk 91 12,13, 30 

OK1) 

B. 

De tweede, 

bij inbreuk op artikel 102bls §9 1° van het decreet d.d. 15 juli 1997 houdende de Vlaamse 
Wooncode, de verplichtingen bedoeld in artikel 92 § 3 1° niet te hebben nagekomen, namelijk 
als huurder van een sociale huurwoning de wijziging van de personen die de sociale 
huurwoning op duurzame wijze betrekken, niet onmiddellijk aan de betrokken verhuurder te 
hebben meegedeeld; 

meer bepaald nagelaten te hebben de Identiteit van 
mee te delen aan 

als inwonende 
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Te . in de periode van 01 mei 2008 tot en met 07 mei 2015 (zie stuk 9, 12,13, 30 

OK1) 

PROCEDURE 

1. De rechtbank nam inzage van de stukken van de rechtspleging. 

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 20 
november 2018. 

De zaak werd voor behandeling uitgesteld naar de terechtzittingen van 15 januari 2019 en 19 
februari 2019. 

2. De rechtbank aanhoorde op de terechtzitting van 19 februari 2019: 

de middelen en de conclusies van de burgerlijke partij, , met zetel te 
1 In haar eis tegen de beklaagden, 

vertegenwoordigd door meester Katalien Van Holsbeke loco meester Henry Van Burm, 
belden advocaat te 9830 Sint-Martens-Latem, K.L. Maenhoutstraat 53; 

de vordering van het openbaar ministerie, uitgesproken door J. Ameloot, substîtuut
procureur des Konings; 

het verweer van de eerste beklaagde, vertegenwoordigd door meester 

Francis De Decker, advocaat te 9000 Gent, Steendam 77; 

het verweer van de tweede beklaagde, vertegenwoordigd door 
meester Serge Defrenne loco meester Charllne Kint, beiden advocaat te 9090 Melle, 
Brusselsesteenweg 326. 

3. De rechtbank verbetert de dagvaarding wat betreft de schrijfwijze van de naam van de 

eerste beklaagde en vult de dagvaarding aan met de tweede voornaam van de tweede 
beklaagde zoals in het beschikkend gedeelte vermeld. 

4. De verjaring van de strafvordering Is op heden niet ingetreden. 
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STRAFRECHTELIJK 

Feiten 

5. Eerste beklaagde is huurder van een sociale woning gelegen te 
en tweede beklaagde was ten tijde van de feiten huurster van een 

sociale woning gelegen te 

In mailverkeer van de werd gesteld dat al de buurtbewoners poneren dat 
eerste beklaagde niet in zijn sociale woning woont doch inwoont bij tweede beklaagde, zijn 
vriendin. 

Op 7 mei 2015 werden eerste en tweede beklaagde verhoord naar aanleiding van vermeende 
domiciliefraude. Diezelfde dag vond tevens een huiszoeking (met toestemming) plaats zowel 
bij eerste als tweede beklaagde. 
Er werd navraag gedaan bij de nutsmaatschappijen en de verbruiksgegevens (water/ 
elektriciteit en gas) van eerste en tweede beklaagde werden bij het dossier gevoegd. 

Beoordeling 

6. Voorafgaand: wijziging Vlaamse Wooncode 

De in de tenlasteleggingen A en B bedoelde feiten zijn tot op heden ongewijzigd strafbaar 
gebleven en dit ongeacht de wijziging vah art. 92,§ 3 en van art. 102bis § 9 Vlaamse Wooncode 

door de artikelen 39-3° en 44-5" van het decreet van 14 oktober 2016 houdende wijziging van 
diverse decreten met betrekking tot wonen. 

Deze wijziging betreft  een loutere hernummering, de strafmaat werd niet gewijzigd. 
Hetzelfde geldt voor het artikel dat de omschrijving van de verplichtingen van de huurder 
betreft. 

Artikel 92§3, eerste lid 1° en 2° van de Vlaamse Wooncode luidt thans als volgt: 
De huurder van een sociale huurwoning leeft de volgende verplichtingen na: 
1" In de sociale huurwoning zijn hoofdverblijfplaats hebben en er gedomicilieerd zijn, in 
voorkomend geval samen met de aan hem toegewezen minderjarige kinderen; 
2° alleen toestaan dat een persoon op duurzame wijze In de sociale huurwoning komt 
bijwonen als dat in overeenstemming is met de vereiste, vermeld in artikel 95, § 1, tweede lid, 
en de duurzame bijwoonst melden aan de verhuurder. 

Voorheen was voormeld artikel als volgt geformuleerd: 
De huurder van een sociale huurwoning leeft de volgende verplichtingen na: 
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1° de sociale huurwoning betrekken, in voorkomend geval samen met de aan hem 
toegewezen minderjarige kinderen. iedere wijziging van personen die de sociale huurwoning 
op duurzame wijze betrekken, moet onmiddellijk aan de betrokken verhuurder worden 
meegedeeld; 
2° In de sociale huurwoning zijn hoofdverblijfplaats hebben en er gedomicilieerd zijn. 

De feiten omschreven onder de tenlasteleggingen A en B zijn derhalve steeds strafbaar 
geweest. 

7. De eerste beklaagde betwist de tenlastelegging A stellende onder meer dat het onderzoek 
gebrekkig gevoerd is, dat de Salduz-regeling geschonden is en dat het intentioneel element in 
hoofde van eerste beklaagde totaal afwezig Is. Verder wordt gesteld dat nergens uit blijkt 
waarom de lncriminatleperiode aanvangt op 1 mei 2008. 

De tweede beklaagde betwist de tenlastelegging B. Zij poneert bij monde van haar raadsman 
kort samengevat dat het recht op een eerlijk proces geschonden Is en dat het materieel en 
moreel bestanddeel wat betreft de tenlastelegging B In haar hoofde afwezig is. 

Waar het enerzijds correct Is dat er geen (expliciete) verhoren van buurtbewoners werden 
opgenomen in het dossier, doen anderzijds de hierna vermelde objectieve gegevens, die met 
elkaar overeenstemmen, de rechtbank bulten elke redelijke twijfel besluiten dat de eerste 
beklaagde niet gewoonlijk verbleven heeft in de sociale woning. 

Vooreerst blijkt uit navraag bij de nutsmaatschappijen onder meer dat eerste beklaagde bv. 
tussen 30 september 2013 en 7 september 2014 niets van water verbruikt heeft. 

Daar waar het gemiddelde theoretisch verbruik per jaar per persoon ongeveer 42 m3 is, 
bedraagt het maximaal verbruik van eerste beklaagde amper 6 m3 per jaar. 

Ook het verbruik van elektriciteit/aardgas is uiterst beperkt; zo bedraagt het bv. in de periode 
van 25 oktober 2013 tot 13 oktober 2014 NUL. 

Uit dit abnormaal lage verbruik op het vlak van nutsvoorzieningen blijkt dat de eerste 
beklaagde zijn appartement niet of nauwelijks bewoonde. Deze extreem lage 
verbruikswaarden kunnen slechts worden verklaard door het feit dat de woning niet 
daadwerkelijk werd bewoond en niet door een extreem zuinige of (alternatieve} levenswijze 
van eerste beklaagde. 

Ook uit de foto's genomen tijdens de huiszoeking bij eerste beklaagde blijkt duidelijk dat 
eerste beklaagde de woning niet bewoonde: noch de koelkast noch de microgolfoven noch de 
televisie noch de verwarming waren aangesloten1 er werden vervallen etenswaren 
aangetroffen en de broodtrommel was leeg en ook de vuilbak In de keuken was leeg (zie 
foto's). 
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Uit de foto's genomen tijdens de huiszoeking bij tweede beklaagde blijkt dat in de sociale 
woning van tweede beklaagde op het bureel administratie van eerste beklaagde lag. 

Eerste beklaagde verklaarde op 7 mei 2015 onder meer: 
11(".) Al 7 a 8 jaar ben ik meer bij mevr. dan in mijn eigen appartement in de 

Ik zorg voor haar, ze heeft chemokuren gehad. Ik ben haar mantelzorger. Ik ben 
daar dus Inderdaad ook veel. Ik voer haar naar de kliniek. Ik verblijf daar, ik ga geen kat In een 
zak steken.(".)" 

Tweede beklaagde verklaarde op 7 mei 2015 onder meer dat ze een LAT-relatie heeft met 
eerste beklaagde en dat hij haar met alles helpt. Ze stelde dat toen ze geopereerd werd aan 
haar longen1 eerste beklaagde tijdelijk bij haar verbleef; dit was dan een aantal weken. Als ze 
in de kliniek ligt1 moet hij voor haar beesten zorgen en dan verblijft hij bij haar. 
Ze ontkende evenwel dat tweede beklaagde bij haar inwoonde doch dit komt niet 
geloofwaardig over gelet op de overige elementen van het dossier. 

8. Beklaagden kunnen niet gevolgd worden waar zij poneren dat met hun zonder bijstand van 
een advocaat afgelegde verklaring geen rekening mag worden gehouden. Zij hebben noch In 
besluiten noch ter terechtzitting van 19 februari 2019 (bij monde van hun raadsman} te 
kennen gegeven hun verklaring te willen wijzigen of een gebeurlijke bekentenis te willen 
intrekken. Het stond hen vrij om op de zitting van 19 februari 2019 uitvoerig hun verweer te 
voeren en desgevallend alle verklaringen die hij/zij nodig achtte af te leggen of zijn/haar 
eerdere verklaringen te wijzigen of In te trekken.' Uit niets blijkt dat er bij het verhoor van 
eerste beklaagde /tweede beklaagde misbruik zou zijn gemaakt van macht, dwang zou zijn 
aangewend of enig fysiek of psychisch geweld zou zijn gebruikt om bekentenissen af te 
dwingen. 

Het feit dat de Belgische wetgeving op het ogenblik dat beklaagden hun verklaring aflegden 
niet voorzag in de bijstand door een advocaat tijdens hun verhoor door de politie, dient te 
worden beoordeeld in het licht van het geheel der wettelijke waarborgen die diezelfde 
wetgeving de beklaagden op dat ogenblik bood ter vrijwaring van hun recht van verdediging 
en hun recht op een eerlijk proces. 

Er weze benadrukt dat de rechtbank haar oordeel over de schuld niet louter steunt op de 
eigen verklaringen van beklaagden afgelegd zonder bijstand door een advocaat nu die schuld 
in casu ook minstens voldoende uit ander doorslaggevend bewijsmateriaal blijkt met name 
onder meer uit de vaststellingen i.v.m. de nutsvoorzieningen bij eerste beklaagde en het 
resultaat van de huiszoeking bij eerste en tweede beklaagde. 

In de gegeven omstandigheden kan er in casu geen sprake zijn van een oneerlijk proces. 

9. Op grond van de thans voorliggende gegevens is de rechtbank van oordeel dat eerste 
beklaagde op duurzame wijze bij tweede beklaagde is Ingetrokken en dit minstens als haar 
mantelzorger met wie zij een LAT-relatie onderhoudt. 
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Als huurster van een sociale woning wist, minstens diende tweede beklaagde te weten dat zij 
ertoe gehouden was om de duurzame bljwoonst van de eerste beklaagde mee te delen aan de 

wat zij doelbewust niet heeft gedaan. De domlclliefraude die erin bestaat 
om als huurder van een sociale huurwoning de wijziging van de personen die de sociale 
huurwoning op duurzame wijze betrekken, niet onmlddeltijk aan de betrokken verhuurder te 
hebben meegedeeld, vereist niet dat de huurder op de hoogte Is van de bedoeling van de 
persoon die zijn of haar sociale huurwoning op een duurzame wijze betrekt. Het volstaat dat 
de huurder van de sociale huurwoning beseft dat een derde zich op een duurzame wijze in zijn 
of haar sociale huurwoning komt vestigen zonder dat de verhuurder daarvan op de hoogte is, 
en desondanks nalaat dit mede te delen aan de verhuurder. 

10. Samenvattend Is de rechtbank van oordeel dat uit de gegevens van het strafdossier en 
de behandeling van de zaak op de terechtzitting van 19 februari 2019 is gebleken dat het ten 
laste gelegde feit A in hoofde van eerste beklaagde afdoende bewezen Is in ioverre de feiten 

betrekking hebben op de periode van 1 mei 2009 (startdatum huurovereenkomst) tot en 

met 7 mei 2015. Dienaangaande kan verwezen worden naar de huurovereenkomst 
afgesloten tussen de stad als verhuurder en eerste beklaagde als huurder betreffende 
een appartement met 1 slaapkamer gelegen te , welke huur 
een aanvang nam op 1 mei 2009 (stuk 1 1, 

De tenlastelegging B Is ten genoege van rechte bewezen in hoofde van tweede beklaagde in 
zoverre ze betrekking heeft op de periode van 1januari2012 (startdatum huurovereenkomst 

• zie stuk 6 ) tot en met 7 mei 2015. 

Straf 

11. Het openbaar ministerie vorderde een geldboete van 300 euro voor elk van de beklaagden. 

12. De feiten die het voorwerp vormen van de bewezen verklaarde tenlastelegging A zijn in 
hoofde van de eerste beklaagde de opeenvolgende en voortgezette uitvoering van eenzelfde 
misdadig opzet zodat er slechts één straf moet worden uitgesproken (art. 651 eerste lid sw.). 

De feiten die het voorwerp vormen van de bewezen verklaarde tenlastelegging B zijn In 
hoofde van de tweede beklaagde de opeenvolgende en voortgezette uitvoering van eenzelfde 
misdadig opzet zodat er slechts één straf moet worden uitgesproken !art. 65, eerste lid Sw.) 

13. De ten laste gelegde en bewezen verklaarde feiten A en B worden bestraft met een 
gevangenisstraf van 8 dagen tot 3 maanden of een werkstraf met een maximale duur van 250 
uren of een geldboete van 26 tot 500 euro. 

De straf moet worden bepaald gelet op de aard en de o bjectieve ernst van de bewezen 
verklaarde feiten, de begeleidende omstandigheden en de persoonlijkheid van beklaagden 
zoals die blijkt uit hun strafrechtelijk verleden, gezinstoestand en arbeidssituatie, voor zover 
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de rechtbank gekend. Niettemin dient de straftoemeting niet enkel de vergeldingsbehoefte te 
dienen, doch moet deze ook oog hebben voor de algemene en speclale preventie. 

De sanctionering moet dan ook van aard zijn de beklaagden ervan te weerhouden zich In de 
toekomst nog aan dergelijke feiten schuldig te maken. 

Door gedurende een lange periode zijn sociale huurwoning niet als zijn hoofdverblijfplaats te 
hebben gebruikt terwijl hij heel goed wist dat hij als huurder daartoe verplicht was, heeft de 

eerste beklaagde flagrant een decretale verplichting genegeerd die in het kader van een 

sociaal huurstelstel ertoe strekt het grondwettelijk vastgelegde recht op een behoorlijke 
huisvesting van Iedereen te waarborgen (art. 23 Grondwet). Daardoor heeft de eerste 
beklaagde onterecht genoten van een "sociale korting" zoals bedoeld In artikel 47 van het 
Socialehuurbeslu it. 

Ook tweede beklaagde dient te beseffen dat zij als sociale huurder niet enkel rechten, maar 
ook verplichtingen heeft. 

Dergelijke vormen van sociale fraude ondermijnen het systeem van sociale huurwoningen. 

Eerste beklaagde werd in het verleden onder meer reeds veroordeeld tot gevangenisstraffen 
zo onder meer tot een gevangenisstraf van 1 jaar met uitstel voor 3 jaren wegens heling (zie 
arrest van het Hof van Beroep te Gent van 25 april 2003) en tot een gevangenisstraf van 8 
maanden met uitstel voor 3 jaren wegens sluikinvoer van goederen als medeplichtige (dit 
samen met tweede beklaagde (zie vonnis van de correctionele rechtbank van Gent van 12 
september 2003), 

Tweede beklaagde werd reeds veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 maanden met 

uitstel voor 1 jaar wegens inbreuken op de wetgeving inzake douane en accijnzen (zie vonnis 
van de correctionele rechtbank van Gent d.d. 12 september 2003), 

De hierna voor eerste en tweede beklaagde bepaalde geldboete vormt een passende straf 

gelet op de ernst van de feiten en het financiële voordeel dat werd genoten. 

Bij het bepalen van de boete houdt de rechtbank ook rekening met de beperkte financiële 
draagkracht van elk van de beklaagden, de omvang van de inbreuken en de onderscheiden ral 
en het aandeel van de beklaagden. 

Een grotere mildheid betonen zou evenwel getuigen van een permissiviteit die niet langer van 
aard zou zijn de beklaagden aan te zetten tot meer zin voor verantwoordelijkheid en discipline 
en tot het respecteren van de regels van de Vlaamse Wooncode. 

Wat tweede beklaagde betreft, kan de geldboete voor de helft met uitstel opgelegd worden 
mede gezien haar relatief beperkt( er) aandeel. 

De geldboeten dienen verhoogd te worden met de opdeciemen. 
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KOSTEN EN BIJDRAGEN 

14. De beklaagden moeten worden veroordeeld tot de gerechtskosten zoals hierna begroot. 

15. De beklaagden moeten elk een wettelijk verplichte bijdrage betalen voor de financiering 

van het "Bijzonder Fonds tot Hulp van de Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden en aan 

de Occasionele Redders11 (artikel 29, tweede lid van de Wet van 1 augustus 1985 houdende 

fiscale bepalingen). Deze bijdrage bedraagt 200 euro (met opdeciemen). Deze bijdrage heeft 

een eigen aard en is geen straf. 

16. De beklaagden moeten ook elk een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken 
betalen (artikel 91, tweede lid van het Konlnklijk Besluit van 28 december 1950 houdende het 

algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken). Deze vergoeding bedraagt 53,58 
euro. 

BURGERRECHTELIJK 

Ten aanzien van de 

17. De bewezen verklaarde feiten A en B staan In oorzakelijk verband met de schade van de 

burgerlijke partij, de 

De beklaagden zijn aansprakelijk voor de door de burgerlijke partij geleden schade. 

De burgerlijke partij vordert beklaagden solidair, minstens in solldum, de ene bij gebreke aan 
de andere, te veroordelen tot betaling van de som van 22.923,35 euro te vermeerderen met 

de vergoedende interesten vanaf 1 jull 2011 op een bedrag van 4.086 euro1 vanaf 1 januari 

2012 op een bedrag van 7.530 euro, vanaf 1 januari 2013 op een bedrag van 13.842 euro, 
vanaf 1 januari 2014 op een bedrag van 20.250 euro, en vanaf 1 Januari 2015 op een bedrag 

van 22.923,35 euro meer de gerechtelijke Interesten op hoofdsom meer vergoedende 
Interesten en de kosten waarin begrepen de rechtspleglngsvergoeding begroot op 2.400 euro. 

Ondergeschikt eerste beklaagde te veroordelen tot betaling van de som van 10.880135 euro te 

vermeerderen met de vergoedende Intresten vanaf 1 jull 2011 op een bedrag van 4. 086 euro, 

vanaf 1 januari 2012 op een bedrag van 6.870 euro, vanaf 1 Januari 2013 op een bedrag van 

9.702 euro, vanaf 1 januari 2014 op een bedrag van 10.880,35 euro meer de gerechtelijke 
Interesten op hoofdsom en meer vergoedende Interesten. 

Ondergeschikt tweede beklaagde te veroordelen tot betaling van de som van 12.043 euro te 

vermeerderen met de vergoedende interesten vanaf 1 ju Il 2011 op een bedrag van 3.444 euro, 
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vanaf 1 januari 2012 op een bedrag van 6.972 euro, vanaf 1 januari 2013 op een bedrag van 
10.548 euro, vanaf 1 januari 2014 op een bedrag van 12.043 euro meer de gerechtelijke 
Interesten op hoofdsom en meer vergoedende interesten. 

Beklaagden solidair, minstens in solidum, de ene bij gebreke aan de andere, te verwijzen in de 
kosten van het geding; voorlopig begroot op 2.400 euro ten titel van rechtsplegingsvergoedîng. 

18. Wat betreft eerste beklaagde 

De burgerlijke partij heeft ten aanzien van eerste beklaagde enkel recht op vergoeding van de 

schade die het gevolg is van het in hoofde van eerste beklaagde bewezen verklaarde misdrijf, 
te dezen de in de tenlastelegging A bedoelde domiciliefraude. Er kan dan ook niet ingegaan 
worden op de in hoofdorde gevraagde 11solldaire11 veroordeling die zowel betrekking heeft op 
de tenlastelegging A als op de tenlastelegging B. 

Er kan ingegaan worden op de In ondergeschikte orde ingestelde vordering van de burgerlijke 
partij strekkende tot het betalen van een vergoeding voor de aan eerste bekiaagde toegestdne 

sociale kortingen in de periode van 1 juli 2011 tot en met de maand mei 2015 en bestaande 
uit de sociale korting zijnde het verschil tussen de sociale huurprijs en de markthuurwaarde, 
welke 10.880,35 euro bedraagt, te vermeerderen met de vergoed ende Intresten. 

Er kunnen vergoedende Interesten aan de wettelijke interestvoet toegekend worden vanaf een 
gemiddelde datum (1 jull 2013}. 

Gelet op de precaire financiële situatie van eerste beklaagde dient de 
rechtspleglngsvergoeding herleid te worden tot het minimumbedrag, in casu 750 euro. 

19. Wat betreft tweede beklaagde 

Wat betreft de tweede beklaagde, heeft de burgerlijke partij enkel recht op betaling van 
schadevergoeding die het gevolg Is van het bewezen verklaarde misdrijf B, te weten de 
domiciliefraude die erin bestaat dat de tweede beklaagde als huurster van een sociale 
huurwoning de verhuurder niet heeft meegedeeld dat de eerste beklaagde zijn intrek had 
genomen in die sociale huurwoning. 

De burgerlijke partij kan enkel het verschil terugvorderen tussen de door de tweede beklaagde 
betaalde huurprijs en de huurprijs die zij In de bewuste periode had kunnen vorderen van de 
tweede beklaagde wanneer deze haar wel zou hebben meegedeeld dat de eerste beklaagde 
zijn intrek had genomen in haar sociale huurwoning (waardoor de huurprijs ook op basis van 
het inkomen van de eerste beklaagde zou zijn berekend}. 
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In het licht hiervan is de vordering van de burgerlijke partij wat betreft de tweede beklaagde 
niet in staat van wijzen, zodat de desbetreffende burgerlijke belangen ambtshalve worden 
aangehouden. 

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 Wetboek van 
Strafvordering; 
art. 162, 162bis, 182, 184, 185 §1, 189, 190, 191, 194, 195 Wetboek van Strafvordering; 
art. 1, 2, 3, 7, 38, 40, 41, 65, 66, 100 Strafwetboek; 
art. 1, 2, 3 Wet van 5 maart 1952; 
art. 91, tweede lid van het Koninklijk Besluit van 28 december 1950 houdende het algemeen 
reglement op de gerechtskosten in strafzaken; 
art. 28, 29 van de wet van i augustus 1985; 
art. 1 (§1, 2° en §2), 8, 14 van de Wet van 29 juni 1964; 
art.1382 e.v. Burgerlijk Wetboek; 

art. 1022 Gerechtelijk Wetboek; 
alsook de overige wetsbepalingen aangehaald in huidig vonnis 

de rechtbank, recht doende op tegenspraak, 

VOORAFGAANDELIJK 

Verbetert en vult de dagvaarding aan als volgt: 

"1. , geboren te 

wonende te 

2. , geboren te op 

(". )" 

op 

Nonende te 
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STRAFRECHTELIJK 

Ten aanzien van 

Spreekt de beklaagde vrij voor de tenlastelegging A, enkel voor de periode van 1 mei 2008 tot 
30 april 2009. 

Verklaart de feiten, voorwerp van de tenlastelegging A, enkel voor de periode van 1 mei 2009 
tot en met 7 mei 2015, bewezen. 

Veroordeelt de beklaagde voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde feiten samen 
tot een geldboete van 150 euro, vermeerderd met 50 opdeciemen tot 900 euro, of een 
vervangende gevangenisstraf van 14 dagen. 

Veroordeelt de beklaagde tot betaling van de bijdrage tot het Fonds tot hulp aan de 
slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders van 25 euro, 
vermeerderd met 70 opdeciemen tot 200 euro. 

Veroordeelt de beklaagde tot betaling van de vaste vergoeding voor beheerskosten in 
strafzaken van 53,58 euro. 

Veroordeelt de beklaagde tot de gerechtskosten voor het openbaar ministerie, begroot op 
29,18 euro. 

Stelt tevens vast dat deze kosten ondeelbaar veroorzaakt zijn door de thans in zijn hoofde 
bewezen verklaarde misdrijven. 

Ten aanzien van 

Spreekt de beklaagde vrij voor de tenlastelegging B, enkel de periode van 1 mei 2008 tot en 
met 31 december 2011. 

Verklaart de feiten, voorwerp van de tenlastelegging B, enkel voor de periode van 1 januari 
2012 tot en met 7 mei 2015, bewezen. 
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Veroordeelt de beklaagde voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde feiten samen 

tot een geldboete van 150 euro, vermeerderd met 50 opdeciemen tot 900 euro, of een 

vervangende gevangenisstraf van 14 dagen. 

Verleent uitstel van tenuitvoerlegging van dit vonnis voor 75 euro, vermeerderd met 50 
opdeciemen tot 450 euro, van de opgelegde geldboete en voor 7 dagen van de vervangende 
gevangenisstraf voor de duur van 3 jaar. 

Veroordeelt de beklaagde tot betaling van de bijdrage tot het Fonds tot hulp aan de 

slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders van 25 euro, 
vermeerderd met 70 opdeciemen tot 200 euro. 

Veroordeelt de beklaagde tot betallng van de vaste vergoeding voor beheerskosten in 
strafzaken van 53,58 euro. 

Veroordeelt de beklaagde tot de gerechtskosten voor het openbaar ministerie, begroot op 
29,18 euro. 

Stelt tevens vast dat deze kosten ondeelbaar veroorzaakt zijn door de thans in haar hoofde 
bewezen verklaarde misdrijven. 

BURGERRECHTELIJK 

Ten aanzien van 

Verklaart de vordering van de burgerlijke partij, zoals gericht tegen eerste 

beklaagde ontvankelijk en in de hierna bepaalde mate gegrond: 

Veroordeelt de eerste beklaagde om te betalen aan de burgerlijke partij, 
het bedrag van 10.880,35 euro, te vermeerderen met de vergoedende intrest tegen de 

wettelijke Intrestvoet vanaf 1 juli 2013 tot vandaag en met de gerechtelijke intrest tegen de 

wettelijke intrestvoet op de hoofdsom en de vergoedende intrest vanaf vandaag tot de dag 

van volledige betaling, meer de rechtspleglngsvergoeding ten bedrage van 750 euro. 

Stelt vast dat de burgerlijke belangen met betrekking tot de vordering van de burgerlijke partij, 

in zoverre gericht tegen tweede beklaagde niet in staat van wijzen zijn en 

houdt die burgerlijke belangen aan overeenkomstig art. 4 van de Voorafgaande Titel van het 

Wetboek van Strafvordering. 
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Aldus gewezen en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 19 maart 2019 

waarbij de voorschriften vervat In artikel 195 Wetboek van Strafvordering zijn nageleefd. 

Aanwezig: 

S. De Schrijver 
J. Ameloot 

M. Delporte 

voorzitter 
substituut-procureur des Konings 
griffier. 
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