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OPENBAAR MINISTERIE • 

BEKLAAGDE 

') 0 .r". 1 _,_ � V . �geboren te : op , wonende te 

1 , van Belgische nalionalileit 

� rcr terechtzitting \llln 29 oktober 201/J niet oonwe1ig, evenmin 

vertegenwoordifli}, old1Js ver.;tek makend 

1. TENLASTELEGGING 

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

A 
Bij inbreuk op d� �rtikel 5, .strafbaar gesteld door <irtikel 20§1 al 1 van het Decreet van 15 juli 
1997 houdende de Vlaamse Wooncode, als \l(�rhuurder, als eventuele onderverhuurder of als 

per�on die een woning ter beschikking stelt, een woning die niet voldoet aan �e vereisten en 
normen van artikel 5 reditstreeks of via tussenpersoon verhuurd, te huur gesteld of ter 
beschikking gesteld te hebben met het oog op bewoning, wals gewijzigd door het Decreet van 

29 maart 2013 houdende wijziginr, van diverse decreten wat de woonkwaliteitsbewaking 

betref&. vanaf 11.08.2013 

In het p�nd gelegen te , kadastraal gekend als. 
eigendom van ·, geboren te : op • ·, wonende te ! 

bij aankoopakte van ., verteden door n ota1·ïs ! të 

een ongeschikte en onbewoonbare woning te hebben verhuurd aan 
1 

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

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

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

1. hetzij de vermogen.woordelen die rechtstreeks uil het misdrijf zijn verkregen, 
2. hetzij goederen en waarden die in de plaats ervan z ijn ge steld, 
3. hetzij inkomsten uit belegde voordelen, 

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

huuropbrengst in de periode van 01.05.2016 totOl.10.2016 of S maanden aan een maandelijkse 
huurprijs van 450 euro'"' 2.250 elJt'o (st. 61) 

. " " 

2. PROCEDURE 

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

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

-··3,· BEOORDELING OP STRAFGEBIEQ-····· 

3-1. De feiten 

Op 13 december 2016,gaat de wooninspectie over tot controle van een pand gelegen aan de 
te 1 • Oe wooninspectie stelt de volgende gebreken vast aan het gebouw: 

De bovendakse schouw dient nagekeken en hersteld te worden, ontbrekende stenen en 
ve rwe ring be ple istcring. 
De zijgevel van de aanpalende garage- berging staat bol. 
Aan de achterzijde van de z ijgevel is een grote barst vastgesteld, de achtergevel Is aan het 
afscheuren van d e zijgevel. 
De vber in het toilet buigt door. 
In de berging op de 1'"' verdieping zijn aan het plafond de elektrische geleiders onvakkundig 
afgeschermd, met tape. . 
Op het niet.geaarde stopcontact in de berging op de eerste verdlepi� is een koelkast 
(toestel klasse I} aangesloten. Uet is verboden toestellen klasse t aan te �luiten op een 
stopcontact zonder aardpen (toeste llen klasse 1 : koelkast, microgolf, wasmac hine, 

s trijkijier, ... ). 
In de gang is de elektrische geleider van het ticht onvoldoende aan het plafond bevestigd. 
Achteraan in de ga11g bevindt zich een opgerolde elektrische geleider aan een 
lichtsdlakelaar, indien dit oude niet gebruikte elektrische onderdelen betreffen, dienen 
deze verwijderd te worden. 
In de keuken is aan het plafond een onvakkundige elektrische verbinding vastgesteld. 
Bij de verdeelkast, opgesteld in dt! leefkamer, ontbreekt het afschermende deksel, hierdoor 
zijn de elektrische contactpunten aanraakbaar. 
In de verdc�lkast bevinden zich niet ingcwlde zekeringsvoetcn, de contactpunten zijn 
aan raakbaar. 

· 
De elc�trische installatie beschikt nicl over een differentieelschakelaar. 
ln de leefkamer, rt!chts naast de in.�omdt?ur, bevindt zicli een stopcontact dat Is uitgerust 
met een aardingspen maar niet is aangesloten op een beschermingsg�leider. Dergelijke 
installaties zijn verboden en geven de bewoners een vals gevoel van �iligheid. 
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In slaapkamer � ontbreekt de behuizing van een opbouwstopcontact, hierdoor zijn de 
elektnsche contactpunten aanrilakbaar. 
In de veranda zijn rechts na.->);t ne buitendeur elektrische geleiders onvakkundiK geplaatst 
en bevindt zic h  een geleider waarvan de cindpunt�n niet zijn afgeschermd. 

·De veranda zijn niet conforme vaste stopcontacten vastgesteld, stekkerblokken. 
Het afsdiermende.deksel van de waterverwanner in de veranda ontbreekt, hierdoor �jn 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 keurintt 
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 rubbernn 
flexibele slang. Vast opgestelde gastoestellen mogen enkel aan het gasnet worden 
aangëslöten met vaste mëtalen lei<i11gèn (staal, verzinkt of köper)'offlex1bele mètalen RHT
slangen, BGV gekeurd en geplaatst. 
llet kookfornuis is aangesloten op de gastocvuer met een zwarte flexibel. Als de 
vervaldatum van deze slang verstreken is mag het losstaand kookfornuis enkel nog 
aangesloten worden met vaste met<ilen leidingen (staal, verzinkt of koper) of tJexit>eJc 
metalen RHT-slangen. BGV gel<curd en geplaatst volgens de richtlijnen van de fabrikant. · 
"de leefkamer is geen gaskraan aangetroffen welke de toevoerleiding van het kookfornuis 
kan afslulren. 

l let gebouw heeft een totaal v.m 15 strafpunten. 

Oe wooninsper.tit' 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, tP.r hoogte van de inkomdeur, zijn sporen van insljpelend vocht aan het plafond. 
Aan het gell(?lraanl in de leefkamer i$ vochtschade aan he1 plafond. 
In de veranda Is plafondschade tt>n gevolge van insijpclcnd vocht. 
In de badkamer is sr:himmelvorming 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 afwP.rking in de keuken is onvakkundig uitgevoerd, met PU-schuim. 
Op slaapkamer 2 is d� <ifwerk;np, ronrlom het d;i kvenster onvakkundig uitgevoerd. 
Algemene verwering van het buitenschrijnwerk. 
De dakgoot ;;1<1n de achtergevel Is verweerd. 
In enkele ramen is glasbreuk vastgesteld. 
De keldervloer is vochtig. 
Oe wandafwerking rondom het bad is onvakkundi� uitgevoerd. 
Aan de budkilmcrdcu r ontbreekt een deurlijst. 
De wandafwerklng rondom de badkraan is verweerd en ongesd1uimd. 
De verluchtingsroosters v<in de bad kamerdeur en de wc-deur .lijn onvoldoende afgewerkt. 
In de berging is het ka�sement van de i:Wur aan het slot beschadigd. 
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Bij enkele deuren in de ga"G ontbreken gtasplaatjes en zijn deze 11peningen onvakkundig 
hersteld. 
In de gang is de doorgang naar de veranda onvoldoende afgewerkt 
De deurlijst van slaapkamer lis aan de buitenzijde onvakkundig geplaat!.l. 
De wand aan de trap is onvoldoende afgewerkt 
IJe kruk van de deur onderaan de trap is stuk. 
In het toilet is de muvr onvolledtc afgewcrl<t. 
De vloertegels in het toilet en de ruimte ervoor zijn gebarsten en een gedeelte van de 
betegeling ontbreekt. 
Oe kelde1trap en de trap naar de verdiepinK beschikken niet over een leuning. 
De op- en aantreden van de trap naar de verdieping zijn o�elijk. 
Er is geen lavabo met warm en koud water aanwezig in de woning. 
De bedieningsknop van de keuken kraan ontbreekt. 
Oe afloop van de gootsteen is onvakkundig geplaat-;t. 
De gootsteen beséhikfiiiet olÏereèn warfr1water toevoer. -
De overloop van het bad is niet aa�esloten. 
Het rioleringsdeksel, aalput, is stuk. 
De keuken beschikt niet over twee vrije geaarde stopc.ontac.te::n aan het aanred1t. 
De keuken befChilt niet over een werl<end lichtpunt. 
In slaapkamer 1 is geen verluchting, de ramen gaal'! niet open. 
Bij de kachel ontbreken enkele glasplaatjes. 
De rookgassenafvoer is onvakkund� aangesloten, bochten zijn te vermijden en 
onvoldoende verdicht aan de schouw. 
De leefkamer Is niet voorzien vaneen onderverluchtingdie dient als aanvoer van lucht voor 
de veilige werkirg van verbrandingstoestellen met een open verbranding. 
In de traphal is de vloer vochtig. 
Er is een klein waterlek aan de hoofdkraan. 

- · De bewoners m.1ken gebruik van een mobiel verwarmingstoestel op gas. Er is een vcrhOOGd 
risit.'O 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 afvoerbt1izen van het dak voor het regenwater zijn tiict aan de riolering aangesloten. 
De waterleidingen aan het toilet zijn onvakkundig geplaatst. 
Er is een leefruimte van minstens 8mz met geïntegreerde open keuken. Deze leefruimte 
geldt als 2 woonlokalen. 
Niet alle ramen \r.111 de woonlokalen en/of de badkamer zijn voorzien van dubbele beglazing. 
Vanaf 01/01/2020 worden C?r strafpunten toegekend voor hel ontbreken v.m dubbele 
beglazin,g. 
De woning is niet op elke bouwlaag uitserust met rniÖ.Stens één rookmelder als vermeld il 
artikel 2. 'l' v.:m het decreet van 1 juni 2012 houdende dé hcYeiliging v.m woningen door 
optische rookmelders. 

De woning heeft een totaal van 148 punten op het technisch verslag (d�el B ,.. C) en is dus 
ongeschikt. Omwille van deernstige gtfzondheids-en veilieheidsrisico's voor de bewoners, is de 
wuning eveneens onbewoonbaar. � b(?letti11Gsnorm van êe woning is gelijk aan 7 
perso(o}n(en). 
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Dit betekent dat de woning zonder de hogt!r opgesomde en beschreven gebreken, op basis van 
het aantal woonlokalcn. (6) en de netto-vloeroppervlakt� (84,21 m1) K<?Schikt 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 

te 
aan de hand van een Buiten landse 

identiteitskaëlft met nummer 
1 1 geboren op : te ' 

nationaliteit: geïdentificeerd aan de hand van een het Rijksregister 
met nommer 

• 1 , geboren op 1 te nationaliteit: 
1 geïdëiitifiCcerd-äan de ·hand van. een het Rijksregister met nummer 

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

, geboren op te 
nationaliteit; 

• 1teïdentlficeerd aan de hand van een Duite�lands paspoort met nummer 

geboren op te 
nationaliteit . geïdentificeerd aan de hand van een Buitenl;mds paspoort met 
nummer 

nummer 

nummer 

geboren op te nationaliteit: 
, geïdentific�rd aan de 11ana van een Buitenlandse klentiteitskaart met 

' 

geboren op te nationaliteit: 
gcidentiflceerd aan de h<ind van een Buitenlandse identiteitskaart met 

Reboren op te nationaliteit: 
geïdentificeerd ilan de hand van een Buitenlands paspoort met nummer 

Volgens verklaring zou de verwantschap van deze personen respectievelijk als volgt zijn: 
moeJer, vader, zoon, dochter, zoon, dochtP.r, dochter, schoonzoon en kleinkind. Uit verhoor 
blijkt dat het gezin in de wo11ing woont sinds 7 -8 maanden. F.r iS geen huurcontract afgesloten, 
er is wel een reRistrvtiedocument, maar dat kon de hµur!>ter niet overhandigen op het moment 
van het onderzoek. De huureelden bedrag<�n € 450 per maand, exclusief kosten voor 
elektriciteit, gas en water. De huurgeld en worden cash betaald, alle maanden werden betaald, 
ook de huurwaëlrborg van 1 maand huurgeld werd cash betaald .  Van deze cash betalingen wordt 
geen betalingsbewijs ontvangen. l let gezin heeft geen vast inkomen, de vader werkt af �n toe, 
maar heef t geen vast werk. De bewoners klagen over de elektriciteit en vochtproblemen in de 
woning. De klachten werden aan de eigenaar meegedeeld door de v.idcrvan het gezin, maar de 
eigenaar zou meegedeeld hebben dat de huurders dit zelf moeten oplossen of vertrekken. 
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D wonin word v�rhuur vana jtmi201 to 1 decembc 2016 (d huurde verklaar sind 
- maande i d wonin geno01e du e word vcrondcntel da d wonin minsten sind 

01/06/201 vc<huur wordt) D huurprï bedraag 45 eur pe maand Total 
huurinkomsten Va 01/06/201 to 13/12/2016 maande 45 euro/maand 15 euro 

Ooo d inspccteu wer ec herstclvorderin uitgebracht O inspecti vorder het. he���I. 
binne ee termij va 1 maanden ondc verbeurt va cc dwangso va 15 eur pe da 
Vertraging me machtigin aa d woonins�>ecteu o ambtshalv i hcrste t voorzien me 
m ·chtigin o d loste bedoel i artike 17b va d Wooncod t verhale e d 
uitspraa uitvoerbaa bi voorraa t verklaren 

Beklaagd verklaar i verhoo he volgende 

Hi erken da hi he pan heef ve<huur vana maar 201G D huurprij va 45 euro Z 
hebbe maxrmu maanden huu betaald O koste voo nutsvoorzieninge werde nie 
betaald Hi heef zei 1.50 eur betaald 
Hi i autohandelaar hi ken niet va verhuren lii heef d feite nic bewus gepleegd 

Voo he pan gelegc aa d t wer o 2 apri 201 ec vergunnin 1 
.vcrkregc doo belclaagd voo he slopc va d bestaand woning 

3.2 Gron va d zaa 

Uc bi artike 6. va he Vcrdra to Beschermin va de Rechte va d Men e d 
Fundamentel Vrijhedc gewaarborgd rech o ec eerlijk behandelin va d zaa houd i 
da d beslissin o d strafvorderin mcldin maak va d overweginge di d rcchtban va 
d schut o onschul va d beklaagd hebbe ovenuig e da z.i minsten d voornaamst 
redenc aangcc waaro d te11laste�in a da nie bewcze wqrd verklaard ongeach o 
ec ttinclusi word ingediend He rcch o ee eerlijk behandelin va d zaa houd i dat 
oo bi ontstcntcni va ee conclusie d beslissing omtrent d schul me rcdene word 
omklec (Cass jun 201 (P.11.0570.F) N. 2012/l 170-17 e A 2011 nr 391 Cass 2 

me 201 (P.11.l037.N) N.C 2013 131-132) O recht«? voldoe aa dcz vcrd<J.gsrechtclijk 
verplichtin doo vas t stelle da d beklaagd d gcgrondhei va d strafvorderin flie 
bctwis o doo d concrct redene t vermelden zi he o beknopt wijze di he hebbc 
overtuig va zij onschul o schul (Cass jun 201 (P.11.092.N) N.C 2013 13 (me noo 
l HUVBRECHlS e Célss 2 oktobe 201 (P.2012.0300.N)) 

G�lc o d materiël gegeven va he strafdossier d v�rklaringc va beklaagd alsoo ui 
d bchandelin va d ZO<.I te terechtrittin é bi gebrek aa verwee n beklaagd verste 
laa gaan is naa oordce va d rechtb:m afdoend gcblel<c da beklaagd zie schuldi heef 
gemaak aa d feite vermei ondc d tcnlasteleg8'n «? diene dez feite he da oo 
t worde toegerekend 

' .-

3.3 Straftoemetln 

0 feite 1 hoofd va beklaagd zij gepleeg me eenzelfd strafba.a opzet zoçla qmfor 
art 65 li Sw. slecht éé stra dien wordc opgelegd nl de zwaarste 

· . .  · - . " 
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De straf moet worden bepaald 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 lev�n, zoals gewaarborgd door artikel 23 van de grondwet. Bekl;iagde 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 e@n strafrechtelijke voorgaanden. Hij werd 14 maal veroordeeld voor 
verkeersinbreuken. 

Gelet op zijn verstek heeft de rechtbank geen zicht op de huidige sociale toestand t,an 
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 emst 
van zijn daden 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 gep<>st voor. 

In hoofde van de beklaagde wordt door het openbaar mini.sterie 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 verbeurdverklarinp, op grond van artikel 47., ::\"Strafwetboek is geen eigendomsvereiste 
gekoppeld. Welisw.iar 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 niel vereist dat zij eir,endom iijn van de veroordeelde. 
Zulke vermogensvoordelen moeten niet eens zijn toegetreden tot zijn vermogen. Een 
mederiader AAn veroordeeld worden tot de verbeurdverklaring van vermogensvoordelen die 
door een andere m�dcdadcr ot medeplid1tige werden opgestreken. � vermogensvoordelcm 
die voortspruiten uit het door een rechlo;persoon gepleegde misdrijf en die in het vermogen van 
die rechtspersoon terechtgekom<?n zijn, kunnen worden verbeurdverklaard ten laste van de 
natuurlijke persoon die strafrechtelijk verantwoor�Jelijk is voor die rechtspersoon. 

Bij de begroting van de vermogensvoor(telen 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 h�bben gemaakt. on8eacht 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. 
verhunng van een woning gedurende 5 maanden à rato van 450euro per maand. De berekening 
van het wederrechtelijk vermogensvoordeel komt de rechtbank correct voor en de 
verbeurdverklaring ervan dient te worden uitgesproken. Het bekomen vermogensvoordeel 

maal<t inherent deel uit van het bewezen verklaarde misdrijf. Het gaat 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 artikel 29, tweede lid, van de Wet van 1augustus1985 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 re voor5chrijft, ongeacht het tijdstip waarop het misdrijf .is 

- gepleegd. Met ingang van 1januari2017 werd in artikel l, eerste en tweede lid van de wet van 
S maart 1952 betreffende de opdeciemes op de strafrecht�lijke geldboeten het woord vijftig 
vervangen door het woord zeventig. Oeze nieuwe opdecimes, ongeacht of ze nu hoger of lager 
zijn moeten vanaf hun inwerkingtreding onmiddellijk toegepast worden op de bijdrage voor het 
!ilachtofferfonds, ook al wordt dele opgelegd bij een veroordeling wegens feiten gepleegd vóór 
de inwerkingtreding van de wetsbepaling die de nieuwe opdecimes invoerde. 

Krachtens artikel 4 §3 en 5 � 1 en 2 van de wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een 
BeRrotingsfonds voor de juridlSche twcedclijnsbij5tand wordt, behalve indien hij van de 
juridische tweedelijnsbijstand geniet, iedere door een strafgerecht veroordeelde verdachte, 
inverdcnkinggestelde, beklaagde. beschuldigde of voor het misdrijf burgerrechtelijk 
aan5prakelijke persoon, veroordeeld tot het betalen van een bijdrace aan het Fonds. Behalve 
indien zij van de joridisc.he twcedelijnsbljstand 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 als 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. BEOORDEllNG OP BURGERLIJK GEBIED 

Omdat het door de beklaagde gepleegde misdrijf mogelijk schade heeft veroorzaakt, houdt de 
rec.htbank de burgerrechtelijke belang�n ambtshalve a.ln, in toepas�ing van artikel 4 V.T.Sv., 
zoals gewijzigd bij artikel 2 van de Wet v;in 13 april 2005 (B.S. 03.05.2005). 

Het pand is ondertusseo afgebroken. Biigevolg stelt de rechtbank vast dat de iflgediende 
herstelvordering zonder voorwerp is. � 

. . . 
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5. TOEGEPASTE WETrEN 

De bijzond�re wetten zoals vermeld in punt 1. Tenlastelegging; 
Wet viln 15 juni 1935, art. 2, 11tot14, 2 1tot24, 31tot37, 40,41; 
Wetb. van strafv()(dering, art.162, 182, 184, 186, 189, 190, 190ter, 194, 195; 
Strafwetboek. art. 2, 38, 40, 42, 43bb, 65, eerste lid, 66; 

lOe blad 

Wet van S maart 1952, art. 1, gew. programmawet dd. 24.12.1993, art. 1; gew. art.36 Wet 
07.02.2003; Art. 2 cn 3 van de Wet van 28.12.2011 hou d ende diverse bepalinr.en iozake justitie 
(8.S. 30.12.2011), zoals gewijzigd bij 8.S. 29.12.2016, art. 59, 60; (opdecil!o1e11); 

Aft. 6 ProgrammëJWet Il van 27 .12.2006; 
W.01.08.1985, art. 28, 29, gew. art.1K.8.31.10.2005 (25 euro). 

UITSPRAAK 

DE RECHTBANK BESLIST BU VERSTEK 

OP STRAFGEBIED 

De rechtba nk VERl<LAART beklaagde SCHULDIG aan de feilen omschreven onder de hierboven 
veimdde ten lastelcggi� A; 

TOEPASSING ma kend van artikel 65, lid 1 v;:in het Stra fwet boek;' 

De rechtbank VEROORDEELT beklaagde tot een HOOFDGEVANGENISSTRAF van ZES MAANDEN 

en een GELDBOETE van VUFHONDERD EURO. verhoogd met SO deder nen (x 6) of 3.000,00 euro; 

Zt:Gr dat b i j niet betaling binnen de door de wet bepaalde termijn de lastens beklaagde 
uitge!>proken geldboete kan worden vervangen dOO" eengevangenis!.tr;ifvan 3 maanden. 

Bijzondere verbeurdverklaring 

Verklaart beklaagde verbeurd van 2.2S0euro aan vermogensvoordelen. 

§!!rage · vergoeding - kosten 

De rechtbémk: 

spreekt in hoofde van beklaagde de verplichting uit 0111 C:(NMAAL cc1l bedr ag van 25,00 
euro, met 70 opdec:iemcn vcrhoo1�d, 200,00 e11ro bcdragende, te betalen bij wijze van 
bijdr ai;e tot finilnciering van hel fonds tot financiële hulp aa n slachtoffers Völfl 
opzettelijke gewelddaden; 
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veroordeelt beklaagde, krachtens artikel 4 §3 van de wet van 19 maart 2017 tot 
oprichting v;m een Begrotingsfonds voor de jur idische tweedelijnsbijstand, tot het 
betalen vaneen bijdrage aan het Fonds van 20,00 euro; 

legt beklaa�de bo\lendien een vergoeding cp voor de kostprijs van de strafprocedure van 
Sl,58 ewo overeenkomstig artikel 91, 2c1o 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 op de som van 
298,14 euro, meer de betekeningskosten van huldig vonnis. 

OP BURGERLIJK GEBIED 

___ v Herstelvordering . 

De rechtbank stelt vast dat de herstelvordering ionder voorwerp is. 

v Overige byrgerliike 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 erop dot de tenuitvoerlegging van dit vonnis, wat betreft de uitgesproken 
effectieve gevangenisstraf zoals hoger in dit vonnis bepaald, zot geschieden overeenkomstig de 
bepalingen van de Wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie llOn de 
veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de oon het slochtoff er toegekende rechten in het room 
von de stra/uitvoeringsmudaliteiten en dit in zoverre de bepalingen 110n voornoemde wet op het 
ogenblik van de stro/uitvoering in werking zullen zijn getreden. 

O\lereenkomstig de aldus in werking getreden bepalingen van deze wet zal de uitvoering van de 
effectieve vrijh_eidntra/ wvls IJoger in dit vonniS iJcpoold eventueel kunnen geJcfiiedcn volgens 
de modaliteiten die worden bepcmld door de strofuilvoeringsrechtbonlc, de 
strofuitvocr�ngsrechter of door de Minister van Justitie. 

Voor het gévat de partijen niet aanwezig :.tijn op het ogenblik wn et> uitspraak gelden de huidige 
vermeldingen als inlichting bij kennisname 110n dit von11Js (lezing von cit vonnis of kopie erván). 
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Aldus gewezen en uitgesproken in openbare tcred1tzitting van 
ACHTENTWINTIG JANUARI TWEEDUIZEND NEGENTIEN 

Aanwezig: 

V. Roelants, rechter, voorzitter van de 013M kamer, 
1. Vcirman, substituut Procuret1r des Konings, 
G. De Visscher, griffier. 

G. DE VISSCHER 

-- �� 

V. ROEIANTS / 
--/ / 
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