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TWAALFDE KAMER MET EEN RECHTER, RECHTSPREKENDE IN 
CORRECTIONELE ZAKEN

6ezlen de processtukken en nameHjk de dagvaarding betekend blj 
exploot van gerechtsdeurwaarder Joseph Gryspeert, met standplaats 
te Izegem, op 27.04.2015

In de zaak van:

HET OPENBAAR MINISTERS,

aan wie zlch voegde a Is elser tot herstel:

J130 ■ de Woonlnspecteur, met zetel te 8200 Brugge, K. Albert I laan 1/2, bus 
94

vertegenwoordlgd door Uesbeth Tommelein, loco Bart Bronders, 
belden advocaat te Oostende

tegen:

VNr 9.93J

te
, geboren te wonende

vertegenwoordigd door Maarten Esprit loco Koen Vandenberghe, beiden advocaat te 
Roeselare

Nr

1, geboren te
wonende te

vertegenwoordigd door Maarten Esprit loco Koen Vandenberghe, beiden advocaat te 
Roeselare

Tenelnde terecht te staan ter zake van:

De eerste en de tweede
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Om de misdaad of het wanbedrljf uitgevoerd te Kebben of om aan de ultvoering ervan 
rechtstreeks medegewerkt te hebben, door enige daad, tot de uitvoering zodanige hufp 
verleend te hebben dat zonder zljn bijstand het mbdrljf niet kon gepleegd worden, door 
gtften, beloften, bedrelgtngen, mlsbruik van gezag of van macht, misdadige kuiperljen of 
argllstlgheden, dit mlsdrijf rechtstreeks ultgelokt te hebben, om, hetzlj door woorden in 
openbare bijeenkomsten of plaatsen gesproken, hetzij door enigerlel geschrift, drukwerk, 
prent of -zinnebeeld, aangeplakt, rondgedeeld of verkocht, te koop geboden of openlijk 
tentoongesteld, het feit rechtstreeks ultgelokt te hebben.

A. Van 27.06.2013 tot 11.08.2013

Bij inbreuk op artikel 5, strafbaar gesteld door artikel 20 §1 al. 1 van het decreet van 15 juli 
1997 houdende de Vlaamse Wooncode, als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of 
als persoon die een zoning ter beschikking stelt, een woning die nlet voldoet aan de 
vereisten van artikel 5 rechtstreeks of via tussenpersoon verhuurd, te huur gesteld of ter 
beschikking gesteld te hebben met het oog op bewonlng, nameiijk:

1. Een woning In het pand gelegen aan de , op de gelljkvloerse verdleplng

2. Een woning in het pand gelegen aan de , op de eerste verdleplng.

B. Van 11.08.2013 tot 20.10.2014

Bl] inbreuk op artikel 5, strafbaar gesteld door artikel 20 §1 al. 1 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 bewonlng, nameiijk:

1. Een woning in het pand gelegen aan de , op de gelijkvloerse verdieping

2. Een woning In het pand gelegen aan de op de eerste verdieping.

De eerste en tweede beklaagde tevens gedagvaard teneinde zlch overeenkomstlg art. 42 en 
43 bis van het Strafwetboek, zoals Ingevoegd door de wet van 17 juli 1990, te horen 
veroordelen tot de bljzondere verbeurdverkiaring van hierna vermelde vermogensvoordelen 
die zlch bevinden In het patrlmonlum van de gedaagde, nameiijk van een bedrag van elk 
8.200 euro, zljnde hetzij de vermogensvoordejen die rechtstreeks ult het mlsdrijf zljn 
verkregen, hetzij de goederen en waarden die In de plaats ervan zljn gesteld, hetzij de 
inkomsten uit de belegde voordelen waarbij de rechter, Indfen de zaken niet kunnen worden 
gevonden in het vermogen van de beklaagde, de geldwaarde daarvan dient te ramen (het 
equivalent bedrag),.
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Berekening: huuropbrengst per maand = 450 euro ♦ 575 euro = 1.025 euro per maand.. 

Aantal maanden: 27.06.2013 tot 20.10.2014 = 16 maanden.

Voordeel is 1.025 euro x 16 maanden = 16.400 euro, of elk 8.200 euro.

De kadastrale omschrijving van het onroerend goed dat het voorwerp van het mlsdrijf is, 
zijnde:

Llgglng:

Aard en oppervlakte: huis, 5 a 63 ca 

Wijk en nummer van het kadaster:

En de eigenaars ervan geidentlficeerd zljnde als en
krachtens de akte van aankoop dd. 29.03.1973 verleden voor notaris te

Gehoord de uiteenzettlng der zaak door F. Desmet, substituut-procureur des <onings.

Gehoord de eiser tot herstel bij monde van Liesbeth Tommeleln toco Bart Bronders. beiden 
advocaat te Oostende. 2ij bevestlgt ter zlttfng dat de herstelvordering zonder voorwerp is 
geworden.

Gehoord de mlddelen van verdediglng voorgedragen door Maarten Esprit loco Koen 
Vandenberghe, beiden advocaat te Roeselare. Hij legt condusles neer en vraagt de vrijspraak 
voorbelde beklaagden.

Gehoord het Openbaar Minlsterie dat de zaak samenvat en conclusie neemt strekkende tot 
de veroordellng van de bekiaagden bij toepassing van de strafwet.

En na beraadslaagd te hebben,

DE RECHTBANK,

Gezlen de artikelen:

Gezien de artikelen:
25, 38,40, 65 SWB
en verder zoals bij de tenlasteleggingen vermeld .
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1,8§1 18 bis Wet 29.6.64 gewijzlgd door art 4 wet 10.2.1994 art 16 K9 6.1C.1994 en art 9 
Wet 22.03.1999

1 Wet 5.3.1952 laatst gewijzlgd door artlkel 2 en 3 Wet houdende diverse bepallngen inzake 
Justltle van 28 december 2011

29 Wet 01.08.1985 houdende fiscale en andere beparmgen laatst gewijzlgd door artlkel 2 en 
3 Wet 28 december 2011
91 K.8.28.12.1950 houdende algemeen Reglement op de gerechtskosten In strafzaken 
182,184,185,189,190,194 Wetboek van Strafvorderlng
2 en volgende Wet 15.06.1935 op het gebrulk der talen in gerechtszaken.

OP STRAFGEBIED

Beppfdeilngt^nggndr,

Felten en beoordeling

1. Oe eerste beklaagde I en zijn echtgenote, de tweede beklaagde
, zijn slnds 29.03.1973 eigenaar van een gebouw gelegen te

dat op een niet nader te bepalen datum werd opgesplitst in twee 
verschillende woongelegenheden die op het ogenblik van de feiten beiden werden 
verhuurd.

Oe woonentlteit die rich op de gelijkvloerse verdieplng bevlndt, werd sinds 18.12.2009 
gehuurd door die er woont samen met een vriend van hem,

. Deze huurovereenkomst werd via het OCMW geregeld en de maandelljkse 
huurprljs bedraagt, voigens de huurder, 580,00 euro zonder verbrulk van nutsvoorzieningen. 
Volgens de beklaagden bedraagt de maandeiijkse huurprijs echter 450,00 euro.

Oe woonentlteit die rich op de eerste verdieplng bevindt, werd sinds 01.04.2012 gehuurd 
door , die er alleen woont. Hij betaalde maandefijks 575,00 euro
huurgeld.

2. Op 27.06.2013 heeft de Wooninspectie West Vlaanderen, naar aanleiding van een 
melding door de PZ MIDOW, dlt pand gecontroleerd op mogeiijke inbreuken op de 
woonkwaliteitsnormen van de Vlaamse Wooncode.

Er werden de volgende gebreken vastgesteld aao het gebouw op zich en aan de woning op 
de gelijkvloerse verdieping:
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1. GEBREKEN GEBOUW:

- De CV-lnstallatle bevlndt zlch In de kelder van het gebouw, die niet toegankelijk 
Is voor alle bewoners; dit brengt een emstig rlsico op ontplofflng/brand met rich 
mee; (15 strafpunten)

- De hoofdwaterkraan bevlndt rich eveneens In dezelfde kelder, die niet 
toegankelijk Is voor alle bewoners; (3 strafpunten)

2. GEBREKEN WONING GELIJKVLOERSE VERDIEPING:

- Er is glasbreuk aan de bultendeur van de keuken en het raam van de slaapkamer 
midden; (3 strafpunten)

- De binnenwanden aan de schouw In de woning en ter hoogte van de gootstcen 
en de kookplaat In de keuken zijn gebrekkig of beschadlgd; (1 strafpunt)

- De elektrlsche boiler onder de gootsteen is defect, waardoor er hler geen warm 
water aanwezlg Is; (9 strafpunten)

- Er Is onvoldoende ventilatle mogelijk In de leefkamer en keuken, omwtlle van 
het felt dat er geen opengaand raam of ventilatie naar burtenlucht aanwerig Is; 
(2x3 strafpunten)

Aangezien de woonentlteit op de eerste verdieplng op dat moment niet toegankelijk was, 
werd ze dan ook op 27.06.2013 niet aan een controle onderworpen, doch gelet op het felt 
dat het gebouw op zlch reeds 18 strafpunten had, werd een proces-verbaal opgesteld met 
betrekking tot deze beide woonentiteiten.

3. Op 04.12.2013 werd, op verzoek van de behandelende parketmaglstraat, door de 
Wooninspectie West-Vlaanderen alsrvog overgegaan tot controle van de woongelegenheld 
op de eerste verdieplng.

Er werden de volgende gebreken vastgesteld aan deze woonentlteit:

• GEBREKEN WONING EERSTE VERDIEPING:
- Het plafond in de badkamer Is beschadlgd en buigt door; (1 strafpunt)
- De trap op de overloop van de tweede verdieping is niet voorzien van een 

balustrade; (3 strafpunten)
- De rookgassenafvoer van de CV-instaliatie in de berging op de tweede 

verdieping Is niet voldoende aanslultend verdlcht; (9 strafpunten)

4. In hun ter terechtzitting van 17.06.2015 neergelegde besluiten betwisten de beide 
beklaagden geenszins de materialiteit van de vastgestefde feiten, doch vragen zlj de 
vrijspraak, zich beroepende op overmacht. Zlj stellen In het bijzonder dat de beide 
woonentiteiten op het ogenblik van de aanvang van de huur volledig In orde waren en dat 
de vastgestelde gebreken Integraal het gevolg zouden zijn van de malafide bewoning door 
de huurders.
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5. Het artikel 20, $1, at. 1 van de Vlaamse Wooncode, zoais van tcepasslng op het ogenbllk 
van de feiten, stelt onder meer strafbaar het verhuren van een wcning die niet vokioet aan 
de veretsten (en normen) zoais vermeid in het artikel 5 van de Vlaamse Wooncode. Elke 
schcnding van de kwallteitsnormen k derhah/e strafbaar, deze artlkelen stellen geen 
mirlmale puntengrens. In tegenstelllng tot de administrative procedure, waar mlnstcns 15 
strafpuntcn vereist zijn vooraleer dc gewestelijke ambtenaar een advles tot ongeschiktheld 
zal uitbrengen of vooraleer het conformiteltsattest zal gewelgerd worden, kan In de 
strafrechtedjke procedure opgetreden worden zodra er e4n gebrek wordt vastgesteld. 
hetgeen wil zeggen ten strafpunt. (T. VANDROMME, Woningkwaliteitsbewaklng In het 
Vbamse Gewest, Ktuwer, 2008, p. 145, nr. 330)

6. Nog daargelaten de vraag of een aantal van de geverballseerde gebreken inderdaad louter 
aan de huurders toe te rekenen zljn, zoais door de bektaagden wordt voorgehouden, stelt de 
rechtbank vast dat mlnstens de hlernavolgende gebreken wel degelijk aan de eerste en 
tweede bekiaagde kunnen worden toegerekend en zij er derhahre strafrechtelijk 
aansprakelijk voor zijn:

(1) de CV-lnstallatie en de hoofdwaterkraan, die zich In de kelder van het gebouw 
bevtnden, waren nict toegankelljk voor alte bewoners: naar het oordcel van de 
rechtbank behoort het Inderdaad tot de taak van de verhuurders om ervoor te 
20fgen dat de huurders ten alien tljde toegang hebben tot de CV-lnstallatie en de 
hoofdwaterkraan, dlt mlnstens om het rislco op ontplofflng/brand/overstromlng te 
beperken; de verhuurders kunnen zlch hlerblj nlet verschullen achter het felt dat zlj 
de huurders blj de aanvang van de huur een sleutel zouden hebben overhandigd van 
de slotvaste deur die toegang geeft tot de kelderruimte; overlgens stelt de rechtbank 
vast dat ult het verslag van de hercontrole door de huisvestingsdienst Izegem blijkt 
dat deze kelderverdieping door de beklaagden op dat moment w6l voor allc huurders 
toegankelljk werd gemaakt, dlt doordat de kelderdeur niet langer werd gesloten 4n 
er een kastje met glazen deurtje werd opgehangen In de Inkomhal met de sleutel van 
deze kelderdeur erin, zodat men ingeval van nood steeds met cen hamertje deze 
sleutel kan bereiken (zie stuk 178 strafdossier);

(2) onvoldcende ventllatie mogelijk in de leefkamer en keuken: zowel tijdens hun 
verhoor als in hun beslulten geven de beklaagden toe dat dit gebrek reeds aanwez g 
was op het ogenbllk van de aanvang van de huurovereenkomst;

(3) de trap cp de overloop van de tweede verdieplng Is niet voorzlen van een balustrade: 
zowel In hun verhoor als In hun besluiten reppen de beklaagden met geen woord 
omtrent dlt vastgestelde gebrek, dat naar het oordeel van de rechtbank 
logischerwijze reeds aanwezig moet zijn geweest op het ogenblik van de aanvang van 
de huurovereenkomst.
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Oe vaststelling dat de supra opgesomde gebreken reeds aanwezig waren op het ogenbllk van 
de aanvang van de beide huurovereenkomsten of aan de beklaagden kunnen worden 
toegerekend, volstaat naar het oordeel van de rechtbank dan ook om de ten laste gelegde 
feiten bewezen te verklaren In hoofrie van de eerste en tweede bekiaagde.

Straf en strafmaat

4. De bewezen verkiaarde feiten van de voormelde tenlasteleggingen zijn met elkaar 
verbonden door eenheld van misdadig opzet, zodat overeenkomstlg artikel 65 Id 1 
strafwetboek slechts ten straf dient opgelegd te worden, namelijk de zwaarste.

De feiten van de tenlastelegglng A worden krachtens artikel 20, §1 al. 1 Vlaamse Wooncode 
bestraft met een gevangenisstraf van 6 maanden tot drle jaar en een gelaboete van 500,00 
tot 25.000,00 euro.

4.1. De eerste bekiaagde

Bij het bepalen van de straf en de strafmaat houdt de rechtbank enerzijds rekening met:

• de aard, de emst. de duur en de omstandigheden van de feiten;
- het felt dat de eerste bekiaagde zijn eigen economisch belang gesteld heeft boven het 
belang dat de gemeenschap heeft blj het behoud van een kwalitatieve hulsvest J)g;
- het feit dat de eerste bekiaagde door woonentltelten te verhuren zonder de nodige zorg te 
besteden aan de minimale woonkwaliteitsverelsten de concurrentie vervalst heeft met
verhuurders die wel de nodige Inspanningen doen om deze reglemcntcring no te leven.
- het door de siachtoffers geleden nadeel;
• het feit dat de op te leggen straf duadclijk moct moken dat de naleving van do regels ter 
bcschermlng van het kwalitatieve hulsvesting ernstlg genomen moeten worden en dat de 
eerste bekiaagde 2ich niet ongestraft boven de wet kan stellen;
• de maatschappelijke kost die door de bekiaagde veroorzaakt wordt In de vorm van de 
noodzakelijke inzet van mensen en middelen voor de handhaving; de inzet van 
inspectiediensten, politie en justitie betekenen voor de gemeenschap een grote kost.

Anderzljds wordt rekening gehouden met:

• de respectabele Ieefdjd van de eerste bekiaagde;
- het gegeven dat de vastgestelde inbreuken inmiddels volledig werden geregulariseerd;
• de moelliike verhouding die er blijkbaar was tussen de beklaagden en de huurder van de 
woongelcgenheid op de gelijkvloerse verdleping;
- het bianco strafverleden van de eerste bekiaagde;
- het felt dat dc eerste bekiaagde In de wettelijkc voorwaarden voor uitstel verkeert zoais 
bepaald in artikel 8 § 1 van de wet van 29.06.1964.
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ten gevangenisstraf en een geldboete, beide volledig met uitstel zoals hierna bepaald, 
moeten de eerste beklaagde het wederrechtelijk karakter van de gepleegde letter doen 
Inzien en bem ervan weerhooden om In de toekomst gelijkaardlge felten of andere 
misdrljven te plegen.

4.2. De tweede beklaagde

Bij het bepalen van de straf en de strafmaat houdt de rechtbank enerzljas rekening met:

- de aard, de err.st, de duur en de omstandighooen van de leiten;
- het feit dat de tweede beklaagde haar eigen economisch bebng gesteld heeft boven het 
belang dat de gemeenschap heeft bij het behoud van een kwalltatleve harvesting;
- het feit dat de tweede beklaagde door woonentltelten te verhuren zonder de nodige zorg 
te oesteden aan de mlnimale woorkwaliteitsverelsten de concurrentie vervalst heeft met 
verhuurders die wei de nodige inspannlngen doen om deze reglementering na te leven.
- het door de slachtoffers geleden nadeel;
- het feit dat de op te leggen straf duldelijk moet maker dat de nalevlng van de regels ter 
bescherming van het kwalltatleve hulsvestlng emstig genomen moeten worden en dat de 
tweede beklaagde zlch niet ongestraft boven de wet kan stellen;
- de maatschappelljke kost die door de beklaagde veroorzaakt wordt In de vorm van de 
noodzakelijke inzet van roensen en mlddelen voor de handhaving; de Inzet van 
inspectiediensten, politle en Justitle betekenen voor de gemeenschap een grote kost.

Anderzijds wordt rekening gehouden met:

- de respectabele leeftljd van de tweede beklaagde;
- het gegeven dat do vastgostoido inbreuken inmiddcls vollcdig worden gerogulariseerd;
- de moellijke verhouding die er blijkbaar was tussen oe bek'aagden en de huurder van de 
woongeiegenheid op de gelijkvloerse verdieping;
- het bianco strafverleder van de tweede beklaagde;
- het feit dat de tweede beklaagde In de wettelljke voorwaarden voor uitstel verkeert zoals 
bepaald in artikel 8 § 1 van de wet van 29.06.1964.

Een gevangenissiraf en een goldbocte, beide volledlg met uitstel zoals hicrna bepaald, 
moeten de tweede beklaagde het wederrechtelijk karakter van de gepleegde feiten doen 
inzler en haar ervan weerhooden om In de toekomst gelijkaardige feiten of andere 
mlsdrijven te plegen.
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Bijzondere verbeurdverklaring

5. Bij schriftelijke vorderlng in de dagvaarding vordert het Openbaar Ministerie bij 
toepassing van de artikelen 42. 3* en 43bis Sw. de bijzondere verbeurdverklaring van een 
bedrag van 16.400,00 euro, of elk 8.200 euro lastens de eerste en tweede beklaagde, zijnde 
de op grond van de weerhouden feiten geraamde opbrengst van de vervolgde misdrljven A 
en B, zijnde:
• hetzij de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het mlsdrljf zljn verkregen;
• hetzij de geederen en waarden cie in de plaats ervan zljn gesteld;
• het2ij de Inkomsten ult de belegde voordelen;
waarbij de rechter, Indlen de zaken nlet kunnen worden gevonden In het vermogen van de 
beklaagde. de geldwaarde daarvan dent te ramen (het equivalent bedrag).

Overeenkomstig artikel 42, 3- Sw. wordt bijzondere verbeurdverklaring toegepast op de 
vermogensvoordelen die rechtstreeks ult het misdriif zlln verkregen. op de goederen en 
waarden die In de plaats ervan zljn gesteld en op de inkomsten uit de belegde voordelen. 
Anders dan in ce gevalien bepaald in artikel 42,1* Sw. wordt deze verbeurdverklaring dus 
niet afhankeliik gesteld van de eigendom van de veroordeeide. Overeenkomstig artikel 
43bis. lid 1 Sw. kan de bijzondere verbeurdve'klarlng toepasselijk op de zaken bedoeld in 
artikel 42, 3# Sw. door de rechter in elk geval worden uitgesproken. Deze zaken kunnen aldus 
pm reden yan_hun Jeliaugle^ripronR wqr^en^ejWdyerklaard zonder dat ?ij daarqm 
eigendom moeten zljn van de veroordeeide en onverminderd de rechten die derden 
krachtens hun rechtmatig be/lt op die zaken kunnen doen gelden.

Op basis van de gegevens van het strafdossier. Is de rechtbank van oordeel dat het door het 
openbaar mimsterie begrote minimaal genoten II eg die vermogensvoordeel correct werd 
begroot op de som van 16.400,00 euro.

Deze som heeft een delictuele oorsprong en kan bijgevolg overeenkomstig art. 42, 3* en 
43bis Sw. in zljn totalitelt worden verbeurd vcrklaard 2onder dat eventuele aanschafkosten 
of andere kosten ultgegeven om de betreffende misdrlivcn te plegen in mindering kunnen 
worden gebracht.

De vordering tot de bijzondere verbeurdverklaring overeenkomstig de artikelen 42.3- en 
43bis Sw. ten bedrage van 8.200,00 euro per beklaagde. Is lastens de eerste en tweede 
beklaagde gegronri, doch wordt door de rechtbank ambtshalve herloid tot een bedrag van 
1.500,00 euro per beklaagde, dit tenetnde deze beklaagden niet te onderwerpen aan een 
onredelijk zware straf.



Rcchthank van Burst# aanleg West-Vbamteren - afdelhg Kortri|k - NotWtnr. 66.PW.100300/2013 Pagina | 11

□e bijdrage en vaste vergoedlng

6. De beklaagden moeten een wettelljk verpllchte bijdrage betalen voor de financiering van 
het 'Bijzonder Fonds tot Hulp van de Slachtoffers van Opzettelijke gewelddaden en aan de 
Occasioned Redders' (artikel 29, tweede lid van de Wet van 1 augustus 1985 houdende 
flscale bepallngen). Deze bijdrage bedraagt 150 euro (met opdeciemen). Deze bijdrage heeft 
een eigen aard en is geen straf.

De bekJaagden moeten ook een vaste vergoedlng voor beheerskosten In straf2aken betalen 
{artikel 91, tweede lid van het Koninklijk Besluit van 28 december 1950 houdende het 
algemeen reglement op de gerechtskosten In strafzaken). Deze vergoedlng bedraagt 51,20 
euro.

De herstelvorderlng

7. Ult hetgeen vermeld In het navolgend proces-verbaal met notltlenummer 
KO.66.RW.10Q304/13 van 22.05.2015, blijkt dat de herstelvorderlng op heden zonder 
voorwerp Is. Dit werd overigens eveneens bevestigd door de advocaat van de elser tot 
herstel op de terechtzitting van 17.06.2015.

Om deze redenen,
De rechtbank, 
wljzende op tegenspraak

Verklaart de feften van de tenlastelegglngen A en B bewezen In hoofde van

Veroordeelt wegens de gezamenlljk bewezen verklaarde felten van de
voormelde tenlastelegglngen tot een hoofdgevangenlsstraf van ZE5 MAANDEN, met ultstel 
zoals hlema bepaald, en tot een geldboete van 500,00 euro, wettelljk te verhogen met 50 
opdedmes, hetzij x 6, en aldus gebracht op 3.000,00 euro, met ultstel zoals hlema 
bepaald.

Verklaart overeenkomstlg de artikelen 42,3- en 43bis Sw. een bedrag van 1.500.00 euro 
verbeurd In het vermogen van ult hoofde van de bewezen verklaarde
feiten van de voormelde tenlastelegglngen A en B.
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Aangezien de straf nlet meer dan vljf Jaar gevangenis bedraagt, de betrokkene nog geen 
veroordellng heeft ondergaan tot een crlminele straf of tot een correctlonele 
hoofdgevangenlsstraf van meer dan twaalf maanden, de opgelegde straf een voldoende 
waarschuwing zal uitmaken om het plegen van andere of analoge misdrljven te 
voorkomen, gelast dat
• rig tfinultvgsrteffllnn van bQYgifflaarate Efflangsntettat vplleriln .^al yiw«teicj worsen
SagLtfq.duurvandrfejaar,
■ rig tenHltYQe£fegglr»ioffl.»L^ov.en?tflande gfiMbaste vpiiedig.za| uitge^Hri worsen vwr ft* 
4mu| van .drje jaar,
mils de veroordeelde gedurende de proeftljd geen veroordellng tot een crlminele straf of 
tot een hoofdgevangenlsstraf van mttr dan zes maanden zonder ultstel oploopt.

Zegt dat blj eventuele ultvoerbaarheld van de geldboete die met ultstel van 
tenuitvoerlegglng Is opgelegd, en blj gebrek aan betaling van deze geldboete binnen de 
wettelljke termljn, deze geldboete zal kunnen vervangen worden door een gevangenlsstraf 
van 50 dagen.

Verpllcht tot betaling van de bljzondere vergoedlng van 51.20 euro
opgelegd In uitvoerlng van het artikel 91 van het K.B. van 28.12.1950 houdende algemeen 
reglement op de gerechtskosten In strafzaken.

Verpllcht tot betaling van eenmaal de bijdrage van 25 euro, te verhogen
met 50 opdedmes, hetzll 150.00 euro, tot financiering van het Fonds tot hulp aan de 
slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasioned rodders, overeenkomstlg 
artikel 29 van de wet van 1 augustus 1985 houdende flscale en andere bepallngen en gelet 
op artikel 1 van de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdedmes op de strafrechtefljke 
geldboeten, zoals laatst gewljzfgd door artikel 2 van de wet van 28 december 2011 
houdende diverse bepallngen Inzake justitle (II).

•••

Verklaart de feiten van de tenlastelegglngen A en B bewezen In hoofde van

Veroordeelt wegens de gezamenlljk bewezen verklaarde feiten van
de voormelde tenlastelegglngen tot een hoofdgevangenlsstraf van ZES MAANDEN, met 
ultstel zoals hlerna bepaald, en tot een geldboete van 500,00 euro, wettelljk te verhogen 
met 50 opdedmes, hetzij x 6, en aldus gebracht op 3.000,00 euro, met ultstel zoals hierna 
bepaald.
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Verldaart overeenkomstlg de artikelen 42,3* en 43Ws Sw. een bedrag van 1.500,00 euro 
verbeurd in het vermogen van utt hoofde van de bewezen verklaarde
feiten van de voormelde tenlastelegglngen A en B.

Aangezien de straf nlet meer dan vijf Jaar gevangenls bedraagt, de betrokkene nog geen 
veroordellng heeft ondergaan tot een crlmineie straf of tot een correctlonele 
hoofdgevangenfsstraf van meer dan twaalf maanden, de opgelegde straf een voldoende 
waarschuwing zal iritmaken om het plegen van andere of analoge misdrljven te 
voorkomen, gefast dat
- de temritvoeriegg[ng_van_ boyenrtaande gevangenisstraf volledtg zal uitresteld worden 
voor de duur van drie iaar,
- de tenultvoerfegglngyan bovenstaande geidboete volledte zal ulteesteld worden voor de 
duur van drie Iaar.
mlts de veroordeelde gedurende de proeftQd geen veroordeling tot een criminele straf of 
tot een hoofdgevangenlsstraf van m44r dan zes maanden zonder uitstel oploopt

Zegt dat bi| eventuele ultvoerbaarheld van de geldboete die met uitstel van 
tenuftvoerlegging Is opgelegd, en blj gebrek aan beta ling van deze geldboete blnnen de 
wettelljke termijn, deze geldboete zal kunnen vervangen worden door een gevangenisstraf 
van 50 dagen.

Verplicht tot betallng van de bljzondere vergoeding van 51,20 euro
opgelegd In uitvoering van het artlkel 91 van het K.B. van 28.12.1950 houdende algemeen 
regtement op de gerechtskosten In strafzaken.

Verplicht tot betaling van eenmaal de bljdrage van 25 euro, te
verhogen met 50 opdedmes, hetzil 150,00 euro, tot financiering van het Fonds tot hulp 
aan de slaehtoffers van opzettelljke gewelddaden en aan de occaslonele redders, 
overeenkomstig artlkel 29 van de wet van 1 augustus 1985 houdende flscale en andere 
bepallngen en gelet op artlkel 1 van de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdedmes 
op de strafrechtelJJke geldboeten, zoals laatst gewljzlgd door artlkel 2 van de wet van 28 
december 2011 houdende diverse bepallngen Iruake justltle (II).

Veroordeelt en solidalr tot de gerechtskosten,
hegrootop 208,81 euro.

Verklaart de herstelvordering zonder voorwerp.
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Overtulglngsstukken

Nihil

Aldus uitgesproken te Kortrijk, In het gerechtsgebouw. In de openbare zltting van de 
TWAALFDE KAMER, op heden zestJen September tweedulzend en vljftien.

Aanwezig: W. Haelewyn , alleenzetelend rechter,
F. Desmet , Substituut-Procureur des Konings,
T. Coene , grlffler.

T. Coene] jMn, Haelewyn
I I * p




