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OPENBAAR MINISTERIE 

BEKLAAGDE 

, geboren te op wonende te 
van Belgische nationaliteit 

==:> Ter terechtzitting van 29 oktober 2018 niet aanwezig, evenmin 

.vertegenwoordigd, aldus verstek makend 

1. TENLASTELEGGING 

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

A. 
Bij inbreuk op de artikel 5, strafbaar gesteld door artikel 20§1 al i van het Decreet van 15 juli 
1997 houdende de Vlaamse Wooncode, als verhuurder, als.eventuele onderverhuurder of als 
persoon die een woning ter beschikking stelt, een woning die niet voldoet aan de vereisten en 
normen van artikel 5 rechtstreeks of via tussenpersoon verhuurd, te huur gesteld of ter 
beschikking gesteld te hebben met het oog op bewoning, zoals gewijzigd door het Decreet van 
29 maart 2013 houdende wijziging van diverse decreten wat de woonkwaliteitsbewaking 
betreft, vanaf 11.08.2013 

in het pand gelegen te 
eigendo'm vàn geboren te 

bij aankoopakte van 

kadastraal gekend als 
op wonende te 

verleden door notaris 

een ongeschikte en onbewoonbare woning te hebben verhuurd aan 

en 

Te in de periode van 01.05.2016 tot en met 13.12.2016 (st. 61) 

VERMOGENSVOORDEEL: Art. 42 én 43 Bis S.W.B. 

te 

Tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig art. 42 en 43bis van het Strafwetboek, te 
horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring van 2.250 euro, zijnde 

1. hetzij de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen, 
2. hetzij goederen en waarden die in de plaats ervan zijn gesteld, 
3. hetzij inkomsten uit belegde voordelen, 

waarbij de rechter, indien de zaken niet kunnen worden gevonden in het vermogen van de 
beklaagde, de geldwaarde ervan dient te ramen (het equîvalent bedrag). 
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Berekening: 

huuropbrengst in de periode vanOl.05.2016 tot 01.10.2016 of 5 maanden aan een maandelijkse 
huurprijs van 450 euro= 2. 250 e1,1ro (st. 61) 

2. PROCEDURE 

* * * 

De zaak werd behandeld op de openbare zitting van 29 oktober 2018. 

De rechtbank nam kennis van de stukken van de rechtspleging en hoorde de aanwezige partijen. 

- - - ---- - -- -- -- · - -· - -- -· ---3.- ---BEOORDELING OP STRAFGEBIED-

3.1. De feiten 

Op 13 december 2016 gaat de wooninspectie over tot controle van een pand gelegen aan de 
te . De woon inspectie stelt de volgende gebreken vast aan het gebouw: 

De bovendakse schouw dient nagekeken en hersteld te worden, ontbrekende stenen en 
verwering bepleistering'. 
De zijge�el van

· de aa�pafencle
.
ga�age - berging staat bol. 

Aan de achterzijde van de zijgevel is een grote barst vastgesteld, de achtergevel is aan het 
afscheuren van de zijgevel. 
De vloer in het toilet buigt door. 
In de berging op de pte verdieping zijn aan het plafond de elektrische geleiders onvakkundig 
afgeschermd, met tape. 
Op het niet-geaarde stopcontact in de berging op de eerste verdieping is een koelkast 
(toestel klasse 1) aangesloten. Het is verboden toestellen klasse 1 aan te sluiten op een 
stopcontact zonder aardpen (toestellen klasse 1 : koelkast, microgolf, wasmachine, 
strijkijzer, ... ). 
In de gang is de elektrische geleider van het licht onvoldoende aan het plafond bevestigd. 
Achteraan in de gang bevindt zich een opgerolde elektrische geleider aan een 
lichtschakelaar, indien dit oude niet gebruikte elektrische onderdelen betreffen, dienen 
deze verwijderd te worden. 
In de kéuken is aan het plafond een onvakkundige elektrische verbinding vastgesteld. 
Bij de verdeelkast, opgesteld in de leefkamer, ontbreekt het afschermende deksel, hierdoor 
zijn de elektrische contactpunten aanraakbaar. 
In de verdeelkast bevinden zich niet ingevulde zekeringsvoeten, de contactpunten zijn 
aanraakbaar. 
De elektrische installatie beschikt niet over een differentieelschakelaar. 
In de leefkamer, rechts naast de inkomdeur, bevindt zich een stopcontact dat is uitgerust 
met een aardingspen maar niet is aangesloten op een beschermingsgeleider. Dergelijke 
installaties zijn verboden en geven de bewoners een vals gevoel van veiligheid. 
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In slaapkamer 3 ontbreekt de behuizing van een opbouwstopcontact, hierdoor zijn de 
elektrische contactpunten aanraakbaar. 
In de veranda zijn rechts naast de buitendeur elektrische geleiders onvakkundig geplaatst 
en bevindt zich een geleider waarvan de eindpunten niet zijn afgeschermd. 
De veranda zijn niet conforme vaste stopcontacten vastgesteld, stekkerblokken. 
Het afschermende deksel van de waterverwarmer in de veranda ontbreekt, hierdoor zijn de 
elektrische contactpunten aanraakbaar. 
In de veranda zijn meerdere onvakkundige elektrische verbindingen vastgesteld. 
In de woning werd geen aarding aangetroffen. 
Een nazicht van de installatie in het pand en al de woningen door een vakman en/of keuring 
van de installatie door een erkend keuringsorganisme is aangewezen en volgens de 
geldende reglementering verplicht. 
De kachel in de leefkamer is aangesloten op de gastoevoer met een zwarte rubberen 
flexibele slang. Vast opgestelde gastoestellen mogen enkel aan het gasnet worden 

·· · aangeslotenmetvaste metalen leidingen (staal, verzinkt of koper) of flexibele metalen RHT�- · 
slangen, BGV gekeurd en geplaatst. 
Het kookfornuis is aangesloten op de gastoevoer met een zwarte flexibel. Als de 
vervaldatum van deze slang verstreken is mag het losstaand kookfornuis enkel nog. 
aangesloten worden met vaste metalen leidingen (staal, verzinkt of koper) of flexibele 
metalen RHT-slangen, BGV gekeurd en geplaatst volgens de richtlijnen van Je fabrikant. 
In de leefkamer is geen gaskraan aangetroffen welke de toevoerleiding van het kookfornuis 
kan afsluiten. 

Het gebouw heeft een totaal van 45 strafpunten. 

De woon inspectie stelt de volgende gebreken vast in deze woning: 

In de berging op de eerste verdieping is het plafond beschadigd ten gevolge van insijpelend 
vocht. 
In de gang, ter hoogte van de inkomdeur, zijn sporen van insijpelend vocht aan het plafond. 
Aan het gevelraam in de leefkamer is vochtschade aan het plafond. 
In de veranda is plafondschade ten gevolge van insijpelend vocht. 
In de badkamer is schimmelvorming aan het plafond ten gevolge van condenserend vocht. 
In de veranda is het plafond op meerdere plaatsen beschadigd. 
In slaapkamer 2 is het plafond onvoldoende afgewerkt. 
In de badkamer is een gedeelte van de muur niet afgewerkt. 
De afwerking in de keuken is onvakkundig uitgevoerd, met PU-schuim. 
Op slaapkamer 2 is de afwerking rondom het dakvenster onvakkundig uitgevoerd. 
Algemene verwering van het buitenschrijnwerk. 
De dakgoot aan de achtergevel is verweerd. 
In enkele ramen is glasbreuk vastgesteld. 
De keldervloer is vochtig. 
De wandafwerking rondom het bad is onvakkundig uitgevoerd. 
Aan de bad kamerdeur ontbreekt een deurlijst. 
De wandafwerking rondom de badkraan is verweerd en opgeschuimd. 
De verluchtingsroosters van de bad kamerdeur en de wc-deur zijn onvoldoende afgewerkt. 
In de berging is het kassement van de deur aan het slot beschadigd. 
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Bij enkele deuren in de gang ontbreken glasplaatjes en zijn deze Oi{Jeningen onvakkundig 
hersteld. 

· 

In de gang is de doorgang naar de veranda onvoldoende afgewerkt. 
De deurlijst van slaapkamer 1 is aan de buitenzijde onvakkundig geplaatst. 
De wand aan de trap is onvoldoende afgewerkt. 
De kruk van de deur onderaan de trap is stuk. 
In het toilet is de muur onvolledig afgewerkt. 
De vloertegels· in het toilet en de ruimte ervoor zijn gebarsten en een gedeelte van de 
betegeling ontbreekt. 

· 

D.e keldertrap en de trap naar de verdieping beschikken niet over een leuning. 
De op- en aantreden van de trap naar de verdieping zijn ongelijk. 
Er is geen lavabo met warm eri koud water aanwezig in de woning. 
De bedieningsknop van de keuken kraan ontbreekt. 
De afloop van de gootsteen is onvakkundig geplaatst. 

··· ·  ····-- - ··De gootsteen beschikt niet over eenwarmwatertoevoer:····-· 
De overloop van het bad is niet aangesloten. 
Het rioleringsdeksel, aalput, is stuk. 
De keuken beschikt niet over twee vrije geaarde stopcontacten aan het aanrecht. 
De keuken beschikt niet over een werkend lichtpunt. 
In slaapkamer 1 is geen verluchting, de ramen gaan niet open. 
Bij de kachel ontbreken enkele glasplaatjes. 
De rookgassenafvoer is onvakkundig aangesloten, bochten zijn te vermijden en 
onvoldoende verdieht aan.de schouw .... 
De leefkamer is niet voorzien van een onderverluchting die dient als aanvoer van lucht voor 
de veilige werking van verbrandingstoestellen met een open verbranding. 
In de traphal is de vloer vochtig. 
Er is. een klein waterlek aan de hoofdkraan. 
De bewoners maken gebruik van een mobiel verwarmingstoestel op gas. Er is een verhoogd 
risico op co�vergiftiging. Het is noodzakelijk dit mobiel toestel te verwijderen en de centrale 
verwarming in dienst te nemen. De bewoners werden op de hoogte gebracht van het risico. 
De boiler in de veranda lekt. 
De afvoerbuizen van het dak voor het regenwater zijn niet aan de riolering aangesloten. 
De waterleidingen aan het toilet zijn onvakkundig geplaatst. 
Er is een leefruimte van minstens 8m2 met geïntegreerde open keuken. Deze leefruimte 
geldt als 2 woon lokalen. 
Niet alle ramen van de woon lokalen en/of de badkamer zijn voorzien van dubbele beglazing. 
Vanaf 01/01/2020 worden er strafpunten toegekend voor hel ontbreken van dubbele 
beglazing. 
De woning is niet op elke bouwlaag uitgerust met minstens één roo.kmelder als vermeld in 
artikel 2, 2° van het decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen do<;?r 
optische rookmelders. 

De woning heeft een totaal van 148 punten op het technisch verslag (deel B + C) en is dus 
ongeschikt. Omwille van de ernstige gezondheidsc en veiligheidsrisico's voor de bewoners, is de 
woning eveneens onbewoonbaar. De bezettingsnorm van de woning is gelijk aan 7 
perso( o ).n(en). 
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Dit betekent dat de woning zonder de hóger opgesomde en beschreven gebreken, op basis van 
het aantal woonlokalen. (6) en de netto-vloeroppervlakte (84,21 m2) geschikt is voor bewoning 
door maximaal 7 perso(o)n(en). Aangezien de woning wordt bewoond door 9 bewoner(s}, is 
deze onaangepast. 

De woning wordt bewoond door: 

geboren op 
nationaliteit: geïdentificeerd aan de 
identiteitskaart met nummer 

te 
hand van een 

geboren . op te 

Buitenlandse 

nationaliteit: 
met nummer 

geïdentificeerd aan de hand van een het Rijksregister 

geboren op te natiönaliteit: 
geïdeniificeërëf ·aän-dë-hànd-vàn eën hët Rijl<Srègister-mët -nummer 

geboren op te nationaliteit: 
ge1dentmceera aan de hand van een Buitenlandse identiteitskaart met nummer 

geboren op te 
nationaliteit; 

• geïdentificeerd aan de hand van een Buitenlands paspoort met nummer 

0 

geboren op te 
nationaliteit 
nummer 

geïdent1t1ceerd aan de hand van een Buitenlands paspoort met 

nummer 

nummer 

geboren op te nationaliteit: 
geïdentificeerd aan de hand van een Buitenlandse identiteitskaart met 

geboren op te , nationaliteit: 
geïdentificeerd aan de hand van een Buitenlandse identiteitskaart met 

, geboren op te nationaliteit: 
geîdentificeerd aan de hand van een Buitenlands paspoort met nummer 

Volgens verklaring zou de verwantschap van deze personen respectievelijk als volgt zijn: 
moeder, vader, zoon, dochter, zoon, dochter, dochter, schoonzoon en kleinkind. Uit verhoor 
blijkt dat het gezin in de woning woont sinds 7 - 8 maanden. Er is geen huurcontract afgesloten, 
er is wel-een registratiedocument, maar dat kon de huurster niet overhandigen op het moment 
van het onderzoek. De huurgelden bedragen € 450 per maand, exclusief kosten voor 
elektriciteit, gas en water. De huurgelden worden cash betaald, alle maanden werden betaald, 
ook de huurwaarborg van 1 maand huurgeld werd cash betaald. Van deze cash betalingen wordt 
geen betalingsbewijs ontvangen. Het gezin heeft geen vast inkomen, de vader werkt af en toe, 
maar heeft geen vast werk. De bewoners klagen over de elektriciteit en vochtproblemen in de 
woning. De klachten werden aan de eigenaar meegedeeld door de vader van het gezin, maar de 
eigenaar zou meegedeeld hebben dat de_ huurders dit zelf moeten oplossen of vertrekken. 
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··-·-- . ----------------:---------:-------

De woning wordt verhuurd vanaf 1 juni2016tot 13 decemb.�r 2016, (de huurder verklaart sinds 
7- 8 maanden in dewoning genomen dus erwordt verondersteld dat. de woning minstens sinds 
01/06/ 2016 verhuurd wordt). De huurprijs bedraagt 450 euro per maand. Totale 
huurinkomsten; Van 01/06/2016tot 13/12/2016: 7 maanden x 450 euro /maand = 3 150 euro. 

Door de inspecteur werd een herstelvordering uitgebracht. De inspectie vordert het herstel 
binnen een termijn van 1 0  maanden, onder verbeurte van een dwangsom van 1 50 euro per dag 
vertraging, met machtiging aan de wooninspecteur om ambtshalve in herstel te voorzien, met 
machtiging om de kosten bedoeld in artikel 17bis § 2 van de Wooncode te verhalen en de 
uitspraak uitvoerbaar bij voorraad te verklaren. 

Beklaagde verklaart in verhoor het volgende. 

Hij erkent dat hij het pand heeft verhuurd vanaf maart 2016. De huurprijs van 450 euro. Ze 
· hebben maximum5 maanden tiuur betaald. De kosten voor nutsvoorzieningenwerden niet 

betaald. Hij heeft z,elfl.500 euro betaald. 
Hij is autohandelaar, hij kent niets van verhuren. Hij heeft de feiten niet bewust gepleegd. 

Voor het pand gelegen aan de te werd op 28 april 2018 een vergunning 
verkregen door beklaagde voor het slopen van de bestaande woning. » 

3,2. Grond van de zaak 

Het bij artikel 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden gewaarborgde recht op een eerlijke behandeling van de zaak houdt in 
dat de beslissing op de strafvordering melding maakt van de overwegingen die de rechtbank van 
de schuld of onschuld van de beklaagde hebben overtuigd en dat zij minstens de voornaamste 
redenen aangeeft waarom de tenlastelegging al dan niet bewezen wordt verklaard, ongeacht of 
een conclusie wordt ingediend. Het recht op een eerlijke behandeling van de zaak hoÜdt in dat, 
ook bij ontstentenis van een conclusie , de beslissing omtrent de schuld met redenen wordt 
omkleed (Cass. 8 juni 2011 (P.11. 0570.F), N.C. 2012/ 2, 170-171 en AC 2011, nr. 3 91, Cass. 29  
mei 2012 (P.11.2037 .N), N.C. 2013, 131-132). De rechter voldoet aan deze verdragsrechtelijke 
verplichting door vast te stelfen dat de beklaagde de gegrondheid van de strafvordering niet 
betwist of door de concrete redenen te vermelden, zij het op beknopte wijze, die hem hebben 
overtuigd van zijn onschuld of schuld (Cass. 5 juni 2012 (P.11.092.N), N.C. 2013, 132 (met noot 
L. HUYBRECHTS) eri Cass. 23 oktober 2012 {P .2012. 0300.N)). 

Gelet op de materiël_e gegevens van het strafdossier, de verklaringen van beklaagde alsook uit 
de behandeling van de zaak ter terechtzitting en bij gebreke aan verweer nu beklaagde verstek 
laat gaan, is naar oordeel van de rechtbank afdoende gebleken dat beklaagde zich schuldig heeft . . 
gemaakt aan de feiten vermeld onder de tenlasteleggîngA en dienen deze feiten hem dan ook 
te worden toegerekend. 

3.3. Straftoemeting 

De feiten in hoofde van beklaagde zijn gepleegd.met eenzelfde strafbaar opzet, zodat conform 
art .. 65, lid 1 Sw. slechts één straf dient te worden opgelegd, nl. de zwaarste. 
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······· · ·-·�·-�··------------�-----------------

De straf moet worden beJilaald gelet op de aard en de objectieve ernst van de bewezen 
verklaarde.feiten, de. begeleidende omstandigheden en.de persoonlijkheid van beklaagde zoals 
die blijkt uit zijn strafrechtelijk verleden, gezinstoestand en arbeidssituatie, voor zover de 
rechtbank gekend. Niettemin dient de straftoemeting niet enkel de vergeldingsbehoefte te 
dienen, doch moet deze ook oog hebben voor de speciale preventie. De sanctionering moet dan 
ook van aard zijn de beklaagde ervan te weerhouden zich in de toekomst nog aan dergelijke 
feiten schuldig te maken. 

De feiten zijn ernstig. Illegale verhuring van onbewoonbare panden en krotwoningen betekent 
een ernstige inbreuk op de veiligheid van de bewoners en op hun levenskwaliteit. Dergelijk 
handelen maakt een inbreuk Op een fundamenteel grondrecht, nl. het recht op een 
menswaardig leven, zoals-gewaarborgd door artikel 23 van de grondwet. Beklaagde dient zijn 
taak als verhuurder ernstig te nemen: de verhuurde woningen dienen te voldoen aan de 
vereisten van de Vlaamse wooncode en. mogen niet ter beschikking gesteld worden in 

· · · · · ·  · ·····- ·omstandigheden in strijd met de menselijke waardigheid. · · · · ······ · · · ·  - -- ---· ." ... 

Beklaagde heeft een strafrechtelijke voorgaanden. Hij werd 14 maal veroordeeld voor 
verkeersinbreuken. 

Gelet op zijn verstek heeft de rechtbank geen zici:it op de huidige sociale toestand van 
beklaagde. De rechtbank is van oordeel dat in deze omstandigheden enkel een substantiële 
effectieve bestraffing, als hieronder bepaald, passend is, in de hoop beklaagde alsnog de ernst 
van zijn tjaden te doen inzien en herhaling te voorkomen. 

Gelet op de aard en ernst van de feiten en de doelstellingen van de straftoemeting, komt een 
gevangenisstraf van 6 maanden en een geldboete van 500 euro de rechtbank gepast voor. 

In hoofde van de beklaagde wordt door het openbaar ministerie schriftelijk de bijzondere 
verbeurdverklaring gevorderd van een bedrag van 2. 250 euro, waarmee voldaan werd aan 
artikel 42. en 43bis van het Strafwetboek. 

Aan de verbeurdverklaring op grond van artikel 42,  3° Strafwetboek is geen eigendomsvereiste 
gekoppeld. Weliswaar veronderstelt de verbeurdverklaring van de hier bedoelde zaken in de 
regel dat zij in het vermogen van de veroordeelde kunnen worden aangetroffen, maar -anders 
dan in artikel 42, 1° Strafwetboek-wordt niet vereist dat zij eigendom zijn van de veroordeelde. 
Zulke vermogensvoordelen moeten niet eens zijn toegetreden tot zijn vermogen .. Een 
mededader kan veroordeeld worden tot de verbeurdverklaring van vermogensvoordelen die 
door een andere mededader of medeplichtige werden opgestreken. De vermogensvoordelen 
die voortspruiten uit het door een rechtspersoon gepleegde misdrijf en die in het vermogen van 
die rechtspersoon terechtgekomen zijn, kunnen worden verbeurdverklaard ten laste van de 
natuurlijke persoon die strafrechtelijk verantwo

_
ordelijk is voor die rechtspersoon. 

Bij de begroting van de vermogensvoordelen dient de rechtbank geen aftrek te doen van de 
kosten die verbonden zijn aan het plegen van het misdrijf, noch van de aankoopprijs van de 
goederen de het misdrijf mogelijk hebben gemaakt, ongeacht of die goederen al dan niet 
wettelijk zijn verkregen of in bezit zijn van.de beklaagde. 
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De berekening van dit bedrag is gebaseerd op de objectieve elementen van het dossier nl. 
verhuring van een woning gedurende 5 maanden à rato van 450 euro per maand. De berekening 
van het wederrechtelijk vermogensvoordeel komt de rechtbank correct voor en de 
verbeurdverklaring ervan dient te worden uitgesproken. Het bekomen vermogensvoordeel 
maakt inherent deel uit van het bewezen verklaarde misdrijf. Hetgaat dan ook niet op om het 
misdrijf als bewezen te verklaren en dan te zeggen dat men de bekomen voordelen mag 
behouden. Dit is een bijkomend signaal naar beklaagde om hem bewust te maken dat dergelijke 
misdrijven niet lonend zijn. 

De bijdrage bedoeld in artikel29, tweede lid, van de Wet van 1augustus 198 5 houdende fiscale 
en andere bepalingen, heeft een eigen karakter en is geen straf, zodat op die bijdrage bijgevolg 
artikel 7 EVRM en artikel 2 Strafwetboek niet van toepassing zijn ; de verhoging van de 
opdeciemen waarmede deze bijdrage moet worden vermeerderd, gaat dan ook in vanaf de 
inwerkingtreding van "de wet die ze voorschrijft, ongeacht het tijdstip waarop het misdrijf is 
gepleegd .. Met.ingang van 1januari2017 werdin.artikeLl;eerste en tweede lid van de wet van _ _  _ 

5 maart 1952 betreffende de opdeciemes op de strafrechtelijke geldboeten het woord vijftig 
vervangen door het woord zeventig. Deze nieuwe opdecimes, ongeacht of ze nu hoger of lager 
zijn moeten vanaf hun inwerkingtreding onmiddellijk toegepast worden op de bijdrage voor het 
slachtofferfonds, ook al wordt deze opgelegd bij een veroordeling wegens feiten gepleegd vóór 
de inwerkingtreding vàn de. wetsbepaling die de nieuwe opdecimes invoertde . 

Krachtens artikel 4 §3 en 5 §§ 1 en 2 van de wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een 
Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand wordt, behalve indien hij van de 
juridische tweedèn]ns

-bi}stand geÏiie( iedere d-oor eërî strafgerecht veroordeelde verdachte, 
inverdenkinggestelde1 beklaagde, beschuldigde of voor het misdrijf burgerrechtelijk 
aansprakelijke persoon, veroordeeld tot het betalen van een bijdrage aan het Fonds. Behalve 
indien zij van de juridische tweedelijnsbijstand geniet, wordt de burgerlijke partij, wanneer zij 
het initiatief tot de rechtstreekse dagvaarding heeft genomen of wanneer een onderzoek is 
geopend ten gevolge van haar optreden <Jls burgerlijke partij en zij in het ongelijk wordt gesteld, 
veroordeeld tot het betalen van een bijdrage aan het Fonds. Deze bijdrage bedraagt thans 20 ,00 
euro. 

4. BEOORDELING OP BURGERLIJK GEBIED 

Omdat het door de beklaagde gepleegde misdrijf mogelijk schade heeft veroorzaakt, houdt de 
rechtbank de burgerrechtelijke belangen ambtshalve aan, in toepassing van artikel 4 V.T.Sv., 
zoals gewijzigd bij artikel 2 van de Wet van 13 april 2005 (B.S. 03.05.2005). 

Het pand is ondertussen afgebroken. Bijgevolg stelt de rechtbank vast dat de ingediende 
herstelvordering zonder voorwerp is. 
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5. TOEGEPASTE WElTEN 

De bijzondere wetten zoals vermeld in punt 1. Tenlastelegging; 
Wet van 15 juni 1935,  art. 2, 11tot 14 , 21tot 24, 31tot 37, 4 0, 41; 
Wetb. van strafvordering, art. 162, 182, 184, 186, 18 9, 190, 190ter , 194, 195; 
Strafwetboek, art. 2, 38, 40, 42 ,  4 3bis, 65, eerste lid, 66; 

lOe blad 

Wet van 5 maart 1952, art. 1, gew. programmawet d.d. 24.12. 1993, art. 1; gew. art.36 Wet 
0 7.02.2003; Art. 2 en 3 van de Wet van 28.12.2011 houdende diverse bepalingen inzake justitie 
{B.S. 30 .12 .2011}, zoals gewijzigd bij B.S. 29.12.2016, art. 59, 60 ; (opdeciemen); 
Art. 6 Programmawet Il van 27.12.2006; 
W.01.08.1985, art. 28, 29, gew. art. 1 K.B. 31.10.2005 (25 euro). 

UITSPRAAK 

DE RECHTBANK BESLIST BIJ VERSTEK 

OP STRAFGEBIED 

De rechtbank VERKLAART beklaagde SCHlkDIG aan de feiten omschreven onder de hierboven 
vermelde tenlastelegging A ;  

TQEP AS?ING makend van artikel_ 65, lid} van het Strafwetboek ; 

De rechtbank VEROORDEE LT beklaagde tot een HOOFDGEVANGENISSTRAF van ZES MAANDEN 

en een GELDBOETE van VIJFHONDERD EURO, verhoogd met 50 deciemen {x 6) of 3.000,00 euro; 

ZEGT dat bij niet betaling binnen de door de wet bepaalde termijn de lastens beklaagde 
uitgesproken geldboete kan worden vervangen door een gevangenisstraf van 3 maanden . 

Biizondere verbeurdverklaring 

Verklaart beklaagde verbeurd van 2.250 euro aan vermogensvoordelen. 

Bijdrage - vergoeding - kosten 

De rechtbank: 

spreekt in hoofde van beklaagde de verplichting uit om EENM AAL een bedrag van 25,00 
euro, met 70 opdeciemen verhoogd, 200,00 euro bedragende, te betalen bij wijze van 
bijdrage tot financiering van het Fonds tot financiële hulp aan slachtoffers van 
opzettelijke gewelddaden; 
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veroordeelt beklaagde, krachtens artikel 4 §3 van de wet van 19 maart 2017 tot 
oprichting van een Begr�tingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, tot het 
betalen.van een bijdrage aan het Fonds van 20,00 euro; 

legt beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de strafprocedure van 
53,58 euro overeenkomstig artikel 91, 2da lid en 148 van het koninklijk besluit van 28 
december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken; 

veroordeelt beklaagde tot de gerechtskosten, tot op heden begroot �p de som van 
298,14 euro, meer de betekeningskosten van huidig vonnis. · 

OP BURGERLIJK GEBIED 

_ _  . ·-·-�-� _ Herstelvordering 

De rechtbank stelt vast dat de herstelvordering zonder voorwerp is . 

./ Overige burgerlijke belangen 

De rechtbank houdt de beslissing over de burgerlijke belangen aan. 

Alles gebeurde in de Nederlandse taal overeenkomstig de wet van 15 juni 1935. 

WIJST de veroordeelde er op dat de tenuitvoerlegging van dit vonnis, wat betreft de uitgesproken 
effectieve gevangenisstraf zoals hoger in dit vonnis bepaald, zal geschieden overeenkomstig de 
bepalingen van de Wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de 
veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam 
van de strafuitvoeringsmodafiteiten en dit in zoverre de bepalingen van voornoemde wet op het 
ogenblik van de strafuitvoering in werking zullen zijn getreden. 

Overeenkomstig de aldus in werking getreden bepalingen van deze wet zal de uitvoering van de 
effectieve vrijheidsstraf zoals hoger in dit vonnis bepaald eventueel kunnen geschieden volgens 
de modaliteiten die· worden bepaald door de strafuîtvoeringsrechtbank, de 
strafuitvoeringsrechter of door de Minister van Justitie. 

Voor het geval de partijen niet aanwezig zijn op het ogenblik van de uitspraak gelden de huidige 
vermeldingen als inlichting bij kennisname van dit vonnis (lezing van dit vonnis of kopie ervan). 
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Alpus gewezen en uitgesproken in openbare terechtzitting van 
ACHTENTWINTIG JANUARI TWEEDUIZEND NEGENTIEN 

Aanwezig: 

V. Roelants, rechter, voorzitter van de D13M kamer, 
1. Veirman, substituut Procureur des Konings, 
G. De Visscher, griffier, 

J 

G. DE VISSCHER 

s. D'hoe 
griffier-hoofd van dienst 

V. ROELANTS 

en laatste bied 

12eblad t 
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