
Griffienummer 

J83� 
' 

/2019 

Datum van uitspraak· 

'()4 NOVEMBER 2019 

·Notitienummer parket 

Aangeboden op 

Áe BLAD 

k 

·Rechtbank van eerste aanleg 
Oost-Vlaanderen 
afdeling Dendermonde 
strafzaken 

Vonnis 
D13M kamer 



Rechtbank van eerste al!nleg Oost-Vlaanderen� afdeli ng Dendermonéle - . 2è blád 

OPENBAAR MINISTERIE 

BEKLAAGDEN 

:618 2. 

1. TENLASTELEGGING 

wonende te 
van Belgische natlonalltelt 

, geboren te 

.::;) Ter terechtzitting van 07 oktober 2029 In persoon aanwezig 

geboren te 
wonende te 

van Slowaakse nationaliteit 

op 

op 

� Ter terechtzitting van 07 oktober 2029 In persoon aanwezig, 
bijgestaan door de aangestelde tolk Slowaaks en mr. 
advocaat te 

met BTW-nummer . / met als KSO-nummer 
met maatsch'lppelljke zetel gevestigd te 

.::;) Ter terechtzitting van 07 oktober 2019 In persoon aanwezig, 
bijgestaan door mr. , advocaat te 

Als dader of mededader in d e  zin van artikel 66 van het strafwetboek; 

De eerste, de tweede en de derde 
Om het wanbedrijf uitgevoerd te hebben of om aan de uitvoering ervan· rechtstreeks 
medegewerkt te hebben, door enige daad, tot de uitvoering zodanige hulp verlèend te hebben 
dat zonder zijn bijstand het misdrijf niet kon gepleegd worden, 

bij Inbreuk op de 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 s rechtstreeks of via tussenpersoon verhuurd, te huur gesteld of ter 
beschikking gesteld te hebben met het oog op bewoning, zoals gewijzigd door hèt Decreet van 
29 ·maart 2013 houdende wijziging van diverse decreten wat de woonk�liteitsbewaking 
betreft, vanaf 11.08.2013 



Rechtbankva_n_e_e_rs_te_ a_a _n1 _eg _ 0o_s _t · V_ 1 _aa_n_ de_re_n_- _a_fd_e1_1n_ g _o _en_d_er_mo_nd_e_-__________ _ 3_e_b l- adb-

als verhuurder, in het pand gelegen te · , kadastraal gekend 
als . , eigendom van ondernemingsnummer 

met maatschappelijke zetel te de gegevens m.b.t. 
de eigendomsverwerving waren niet ter beschikking bij het bevoegde registratiekantoor; 

1:,een ongeschikte kamer Ö/1 te hebben verhuurd 

. Te: in de periode van 05.03.2015 tot en met 18.09.2017 (st. 4, 163, 217-218) 

2.een ongeschikte kamer 1/1 te !'lebben verhuurd 

Te: In de periode van 05.03.2015 tot en met 18.09.2017 (st. 4-5, 163, 218) 

3.een ongeschikte kamer 1/2 te hebben verhuurd 

Te 
219) 

In de periode van 05.03.2015 tot en met 18.09.2017 (st. 5, 163-164, 218-

4.een ongeschikte kamer 1/3 te hebben verhuurd 

Te in de periode van 05.03.2015 tot en met 18.09.2017 (st. S-6, 164, 219} 

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

De tweede tevens ·gedagvaard teneinde zich overeenkomstig art. 42 en 43bis van het 
. Strafwetboek, te horen veroordelen tot de bijzóndere verbeurdverklaring van 37.500 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 equivalent bedrag). 

Berekening: 

-huuropbrengst van de 4 kamers gedurende een periode van 30 maanden aan een 
maandelijkse huurprijs van 1.250 euro 

2. PROCEDURE 

* * " 

De rechtbank nam kennis van de dagvaarding waardoor de zaak aanhangig werd gemaakt bij 
de rechtbank. 
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�e zaak werd behandeld op de openbare terechtzitting van 7 oktober 2019. 

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

Het openbaar ministerie stelde op de zitting van 7 óktober 2019 dat er een vergissing gemaakt 
is In de dagvaarding. De verbeurdverklaring van de huurgelden wordt gevorderd in hoofde van 
derde beklaagde In plaats van in hoofde van tweede beklaagde. De rechtbank zal de 
dagvaarding in die zin verbeteren. Het Is op die verbeterde dagvaarding d�t beklaagden zich 
hebben verdedigd. 

3. BEOORDELING OP STRAFGEBIÈD 

3.1 Overzicht van de· feiten 

Oo 22 oktober 2014 deed de wooninspectie een onderzoek van het pand In de 
. Het pand met vier kamers voldeed niet aan de minimale 

kwaliteitsvereisten. De kamers werden op 17 december 2014 ongeschikt verklaard door de 
burgemeester. Er was ook geen vergunning voor een opsplitsing In kamers. 

Op 5 maart 2015 ging de woonlnspectie opnieuw ter plaatse. In de kamer op het gelijkvloers 
werd een huiszoeking met toestemming van de bewoner gedaan. De deuren van de drie 
kamers op het eerste verdiep stonden open zodat de inspectie reeds van op de gang kon zien 
dat de kamers geen lavabo hadden en twee kamers In elk geval te klein waren, zeker gelet op 
de hellende plafonds. 

Het gebouw had op 5 maart 2015 15 strafpunten, onder meer omdat de uiteinden van de 
elektrische geleiders In de gang niet waren afgeschermd. De gemeenschappelijke kookrulmte 
had In totaal 9 strafpunten gelet op de twee vrije geaarde stopcontacten. De 
gemeenschappelijke toiletfunctie had 12 strafpunten omdat de deur niet op slot kon en de 
badfunctie had 6 strafpunten ook omdat deze ruimte niet op slot kon en het toilet zich samen 
bij het bad bevond. 
Alle vier de kamers waren onge�chikt. Ze konden niet op slot, er was geen lavabo aanwezig en 
ze hadden geen eigen bel of brievenbus. In de drie kamers op de eerste verdieping was er geen 
energievoorziening. Twee kamers op de eerste verdieping bleven· ver onder de minimale 
oppervlakte van 12m2• 

· 

Op 4 juni 2015 werd eerste beklaagde, � verhoord. HIJ verklaarde dat· 
sinds ongeveer 1992 eigenaar is van het pand. T_ot twee jaar terug bewoonde hij het pand zelf 
samen met zijn echtgenote. Daarna verhuurde hij aan tweede beklaagde, · , die 
een bedrijf heeft in . Hij verhuurde het pand slechts aan 1 
persoon. Er kwamen wel vaak bezoekers. HIJ was nietakkoord met het feit dat het gezien werd 
als kamers omdat ze daar niet de hele tijd verblijven. Hij had momenteel geen idee met 
hoeveel ze daar woonden. Hij wist wel dat ze er met een aantal gingen wonen. Hij zag daar 
geen problemen in. Hij had eens controle gekregen inzake woorikwallteit en hij dacht dat hij 
toen alles had opgelost. Hij wou op termijn terug zelf In de woning wonen. 



Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen· afdeling Dendermonde - Se blad 

Uit e-mail verkeer met tweede beklaagde blijkt dat tweede beklaagde beweert dat de 
bewoners vrienden .waren uit Slovakije. Zij huurden samen als goede vrienden/familie. Zij 
werkte!J al meer dan vier jaar voor het bedrijf . Ze verblijven niet 
het ganse jaar in het pand. Ze werken vier weken en gaan dan vier weken terug naar Slowakije. 
Normaalgezien verbleven er drie à vier personen gelijktijdig. 

Op 1 juni 2016 vroeg eerstè beklaagde om een hercontrole. Er kon echter geeri toestemming 
voorgelegd worden van de bewoner. De onderzoekers zagen op het eerste zicht al 
verschillende jassen, 15 paar schoenen, vele kledij van zowel volwassenen als kinderen. Er kon 
geen onderzoek worden gedaan. 

Op 10 augustus 2016 deed de wooninspectie een nacontrole nadat eerste beklaagde een 
melding deed van herstel. Eerste beklaagde stelde dat het pand gebruikt werd als 
ééngezinswoning. Echter, na onderzoek, bleek het pand nog steeds opgedeeld te zijn In 
kamers. In elke kamer lag een matras, was er een gevulde kleerkast en een wekker. In de 
badkamer lagen negen tandenborstels. Er werden opnieuw vele gebreken vastgesteld, doch de 
meeste gebreken te wijten aan de opdeling in kamers, zoals te kleine oppervlakte, ontbreken 
lavabo, ... Eerste beklaagde verklaarde dat het pand maar door één persoon werd bewoond 

· doch dat er verschUlende coll�ga dakwerkers het huls gebruikten om zich in om te kleden en 
om in te douchen na het werk. Eerste beklaagde verklaarde dat hij bij de gemeente gevraagd 
had om de bestemming te wijzigen naar een kamerwoning maar dat dit werd geweigerd. Hij 
vond dat hij er niet kon aan doen dat er zoveel personen van de woning gebruik maakten. 

Op 18 september 2017 werd opnieuw een controle gedaan na melding van herstel. Eerste 
beklaagde zei dat het pand gebruikt werd als ééngezlnswonlng. De bewoner die toestemming 
had gegeven voor het onderzoek, ontkende dit echter. Uit alles bleek dat het pand nog steeds 
gebruikt werd als kamerwoning zodat ook ongeveer dezelfde gebreken als voordien werden 
vastgesteld. 

Op 15 januari 2018 verklaarde tweede beklaagde dat hij de woning huurde van de 1 
en dat hij er tijdelijk Slowaken In laat verblijven die in onderaanneming voor zijn firma werken. 
Dit verblijf gebeurt met medeweten van eerste beklaagde die hier geen bezwaar bij heeft 
gemaakt. Hijzelf vroeg nooit huur aan de personen die er verbleven daarom was er ook geen 
sprake van onderverhuring. 

Op 21 januari 2019 was er een nacontrole door de wooninspectie na een melding van herstel 
door Het pand was op dat moment een onbewoonde ééngezinswoning. Er 
werden geen gebreken vastgesteld. 

1 
1 
1 
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3.2 Bespreking van de schuldvraag 

1. 

6ebla� 

Beklaagden moeten zich voor de rechtbank verantwoorden wegens het als dader of 
mededader verhuren of ter beschikking stellen van woningen die niet voldeden aan de 
vereisten en normen van artikel 5 van de Vlaamse Wooncode in de oerlode van 3 maart 2015 
tot en met 18 september 2017, met name vier kamers in de 

2. 
Het staat voor de rechtbank vast dat alle beklaagden er van op de hoogte waren dat het pand 
In de gebruikt zou worden voor de huisvesting van Slowaaks� arbeiders die 
alleen voor eenzelfde bedrijf werkten in België. Dit blijkt afdoende uit de verhoren van eerste 
en tweede beklaagde. Nüllaar zaakvoerder het pand heel bewust voor deze functie had · 
verhuurd, was de bvba hier zelf ook van op de hoogte. Eerste beklaagde zou ook nooit een 
dergelijk hoge huurprijs van 1.250 euro per maand kunnen gevraagd hebben mocht de woning 
werkelijk voor één gezin dienen. 

Blijkens de verklaring van tweëde be1<1aagde,"verbleven de arbeiders deels in de 

en deels in Slowakije, zodat het een komen en gaan van arbeiders moet geweest zijn 
en een steeds wisselende samenstelling van bewoners. Bezwaarlljk kan voorgehouden worden 
dat deze arbeiders, die kennelijk vaak andere waren, een gezin vormden of duurzaam leefden 
als een gezin;·Het feit dat eF gemeenschappelijke ruimtes waren en die ook gemeenschappelijk 
gebruikt werden en het feit dat de slaapkamerdeuren niet werden gesloten, brengt niet mee 
dat van een samenleven in gezinsverband, sprake was. Ook de omstandigheid dat de woning in 

haar totaliteit voor l bedrag aan 1 persoon verhuurd werd, doet een afbreuk aan deze 
vaststelling. Ook het gratis ter beschikking stellen van een ongeschikte woning aan derden Is 
Immers strafbaar. 

3. 
Beklaagden hebben de vastgestelde gebreken niet betwist. Gelet op de duidelijke 
vaststellingen staan de gebreken dan ook vast en Is het bewezen dat de drie beklaagden vier 
ongeschikte kamerwoningen verhuurden of ter beschikking stelden. 

3.3 Straftoemeting 

1. 
De rechtbank legt voor beklaagden overeenkomstig artikel 65, eerste lid Strafwetboek één 
straf op voor de verstRillende feiten van de e n ige tenlastelegging samen. 

Bij de straftoemeti.ng houdt de rechtbank rekening met de aard en de objectieve ernst van de 
bewezen verklaarde feiten, de begeleidende omstandigheden en de persoonlijkheid van 
beklaagde zoals die blijkt uit het strafrechtelijk verleden, hun gezinstoestand en arbeidssituatie, 
voor zover de rechtbank die kent. 
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De straf heeft niet alleen een vergeldende functie, ze moet ook preventief werken: ze moet 
beklaagde ertoe aanzetten in de toekomst geen misdrijven meer te plegen. 

2. 
Krachtens artikel 5 van het Strafwetboek, zoals van toepassing ten tijde van d e  feiten, is een 
rechtspersoon strafrechtelijk verantwoordelijk voor misdrijven die hetzij een Intrinsiek verband 
hebben met de verwezenlijking van zijn doel of de waameming van zijn belagen, of die, naar .. 
blijkt uit de concrete omstandigheden, voor iijn rekening zijn gepleegd. 

Wan'neer de rechtspersoon verantwoordelijk gesteld wordt uitsluitend wegens het optreden 
van een geïdentificeerd natuurlijke persoon, kan enkel degene die de zwaarste foutneeft 
begaan worden veroordeeld. Cumulatie in. de vervolging en veroordeling van de rechtspersoon 
en de natuurlijke persoon is evenwel mogelijk Indien de geïdentificeerde natuurlijke persoon 
de fout wetens en willens heeft gepleegd. 

Voor de bewezen te last gelegdeJmisdrijven volstaat het bewust en vrijwillig �andelen. Dat 
hiervan sprake is wordt ve�ondersteld bij het plegen van de materiële handeling,"die als uiting 
van de vrije wil van beklaagden moet worden aangezien, wanneer een schulduitsluitings- of 
rechtvaardigingsgrond niet enigszins geloofwaardig is gemaakt. 

De bewezen feiten hebben een intrinsiek verband met de verwezeniijking van hèt 'doel of de 
waarneming van de belangen van derde beklaagde. Het doel van Jopat bvba Is immers het 
beheer van onroerend goed. De feiten werden ook voor haar rekening geplli!egd. 

Derde beklaagde handelde door toedoen van eerste beklaagde, die haar zaakvoerder was. Hij 
had beslissingsmacht en trad ook effectief op voor derde beklaagde. 

De feiten werden wetens en willens gepleegd. Een schulduitsluitingsgrond of 
rechtvaardigingsgrond wordt niet aangevoerd en is niet aanwezig. 

De bewezen fett�n zijn zowel eerste als derde beklaagde toerekenbaar en verwijtbaar. 

3. 
Beklaagden stelden hun economisch belang boven het recht op een menswaardig leven. Door 
woningen te verhuren of ter beschikking te stellen die niet aan de elementaire veiligheids-, 
gezondheids- en woonkwaliteitsverelsten voldeden, bespaarden zij op wooncomfort voor de 
bewoners en stelden zij de bewoners 'bloot aan risico op elektrocutie en brand. 

4. 
Beklaagden kunnen niet worden bijgetreden waar zij van oordeel zijn dat de redelijke termijn in 
strafzaken is overschreden. 

Het onderzoek verliep normaal. Er zijn geen lange periodes waarin er geen onderzoeksdaden 
waren. In de periode 2016-2019 werd er niet gedagvaard omdat eerste beklaagde blijk gaf van 
de wil om te herstellen en de wooninspectie viermaal een nacontrole deed. 

· 
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Het verloop van de strafprocedure voor deze rechtbank kan evenmin als abnormaal lang 
worden aangezien. De zaak werd slechts éénmaal ultgesteld en dit op vraag van partijen om 
een conclusiekalender te bepalen. 

5. 
Eerste beklaagde is 56 jaar oud en werd reeds driemaal veroordeeld voor verkeersinbreuken. 

Tweede beklaagde Is 35 jaar en heeft een blanco strafregister. 
Derde beklaagde werd opgericht in 1994 en he'eft een blanco strafregister. 

Ondergeschikt verzochten beklaagden de rechtbank om hen de gunst van de opschorting te 
willen toekennen. Gelet op de professionele context waarin de feiten gepleegd werden, 
oordeelt de rechtbank dat de opschorting geen voldoende signaal is naar bèklaagden toe. 
Gelet echter op het beperkt strafverleden voor eerste beklaagde en het blanco strafverleden 
voor tweede en derde beklaagde en de vaststelling dat het pand volledig werd hersteld, 
verfeent de rechtbank uitstel voor de hierna bepaalde geldboetes. Aangezien derde beklaagde 
een rechtspersoon is, maakt de rechtbank toepassing van artikel 41bis van het_ Strafwetboek 
waardoor de mlnlmumgeldboete op het misdrijf 3.000 euro bedraagt voor derde beklaagde. 

3.4 Verbeurdverklaring 

Het openbaar ministerie vordert_ i)"l hoofde van derde beklaagde op grond van artikel 43bis 
Strafwetboek schriftelijk de bijzondere verbeurdverklaring van de zaken bedoeld in artikel 42, 

3° Strafwetboek, zi jnde de vermogensvoordelen die rechtstree"ks uit het bewezen misdrijf zijn 
verkregen. Deze vordering Is ontvankelijk. 

Bijzondere verbeurdverklaring van de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn 
verkregen kan door de rechter worden. uitgesproken. Indien de vermogensvoordelen niet 
kunnen worden gevonden in het vennogen van de veroordeelde, raamt de rechter de 
geldwaarde ervan en heeft de verbeurdverklaring betrekking op een daarmee 
overeenstemmend bedrag. 

De vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn bekomen belopen 37.000 euro en 
slaan op de huurinkomsten. Derde beklaagde \(erhuurde Immers een woning die hij in die 
toestand niet had mogen verhuren. Er is een causaal verband tussen het bewezen misdrijf en 
deze huur.inkomsten, zodat dit de in artikel 42, 3° Strafwetboek bedoelde zaken betreffen. De 
huurinkomsten zijn vermengd in het vermogen van de beklaagde en kunnen hierin niet meer 
worden gevonden. De hierna uitgesproken bijzondere verbeurdverl<larlng heeft betrekking op 
een ermee overeenstemmend bedrag. 

Het i� maatschappelijk niet aanvaardbaar dat derde beklaagde in het bezit blijft van de 
voordelen uit het misdrijf. 

Om de bek laagde bij de verbeurdverklaring van het equivalent bedrag van de 

vermogensvoordelen geen onredelijk zware straf op te leggen vermindert het hof op grond van 
artikel 43bis, laatste lid, Strafwetboek, de geldwaarde van de verbeurd te verklaren 
vermogensvoordelen zoals hie�na bepaald. 
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4. HERSTEL 

Nu de woning In de te op heden voldoet aan alle krachtens 
artikel 5 Vlaamse Wooncode geldende elementaire veiligheids-, gezondheids- en 
woonkwallteitsnormen, Is de herstelvordering zonderv(!Orwerp. 

5. BEOORDELING OP BURGERLUK GEBIED 

Omdat het door beklaagden gepleegde misdrijf mogelijk schade heeft veroorzaakt, houdt de 
rechtbank de burgerlijke ·6elangen ambtshalve aan, overeenkomstig artikel 4 van de · 
Voorafgaande ntel wetboek van Strafvordering (art. 4 V.T.Sv.). 

6. TOEGEPASTE WETTEN 

De bijzondere wetten zoals vermeld in .punt 1. Tenlastelegging; 
Wet van 15 juni 1935, art. 2, 11tot 14, 21tot 24, 31tot37, 40, 41; 
Wetb. van strafvordering, an. 162,

.
182, 184, 185, 189, 190, 190ter, 194, 195; 

Strafwetboek,. art. 2, 38, 39, 40, 42, 43bis, 65, eerste lid, 66, 79, 80; 
Wet van 5 maart 1952, art. i, gew. programmawet d.d. 24.12.1993, art. 1; gew. art.36 Wet 
07.02.2003; 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); 
Wet van 29 juni 1964, art .. 8§1; gew.W. 10.2.1994; (uitstel). 

BESLISSING 

De rechtbank beslist OP TEGENSPRAAK ten aanzien van 

OP STRAFGEBIED 

De rechtbank VERBETERT de dagvaarding als volgt: 

en 

"De derde tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig art. 42 en 43bls van het 

Strafwetboek, te horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring van 37.500 euro. 

r ... r 

1. 

De rechtbank: 

verklaart eerste beklaagde SCHULDIG aan de feiten van de enige tenlastelegging; 
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toepassing makend van artikel 65, lid 1 van het Strafwetboek; 

veroordeelt eerste beklaagde voor deze feiten samen tot een GELDBOETE van 
4.0oo;oo EURO, zijnde een geldboete van soo,oo EURO, verhoogd met 70 opdeciemen 
(x8); 

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

· 

. verleent eerste beklaagde GEWOON UITSTEL van de tenuitvoerlegging van het GEHEEL 
van de opgelegde geldboete voor een periode van drie jaar. 

wijst eerste beklaagde er op dat het uitstel van rechtswege herroepen wordt ingeval 
gedurende de proeftijd een nieuw misdrijf Is gepleegd dat veroordeling tot een 
criminele straf of hoofdgevanger:ilsstraf van meer dan zes maanden'zonder uitstel ten 
gevolge heeft gehad. 

Bijdragen • vergoeding 

De rechtbank: 

2. 

spreekt In hoofde van eerste beklaagde de verplichting uit om EENMAAL 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; 

veroordeelt eerste beklaagde, krachtens artikel 4 §3 van de wet van 19 maart 2017 tot 
oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, tot het 
betalen van een bijdrage aan het Fonds van 20,00 euro; 

legt eerste beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de 
strafprocedure van 54,76 euro overeenkomstig artikel 91, 2c1e lid en 148 van het koninklijk 
besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in 
st.rafzaken. 

* * * 

De rechtbank: 

verklaart tweede beklaagde SCHULDIG aan de feiten van de enige tenlastelegging; 

toepassing makend van artikel 65, lid 1 van het Strafwetboek; 
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veroordeelt tweede beklaagde voor deze feiten samen tot een GELDBOETE van 
4.000,00 EURO, zijnde een geldboete van 500,00 EURO, verhoogd met 70 opdeciemen 
(x8); 

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

verleent tweede beklaagde GEWOON UITSTEL van de tenuitvoerlegging van het 
GEHEEL van de opgelegde geldboete.voOF.*A.periode van drie jaar. 

wijst twéede beklaagde er op dat het uitstel van rechtswege herroepen wordt Ingeval 
gedurende de proeftijd een nieuw misdrijf Is gepleegd dat veroordeling tot een. 
criminele straf of hoofdgevangenisstraf van meer dan zes maanden zonder uitstel ten 
gevolge heeft gehad. 

Bijdragen - vergoeding 

De rechtbank: 

3. 

spreekt in hoofde. van tweede beklaagde de verplichting uit om EENMAAL 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; 

veroordeelt tweede beklaagde, krachtens artikel 4 §3 van de wet van 19 maart 2017 
tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, tot het 
betalen van een bijdrage aan het Fonds van 20,00 euro; 

legt tweede beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de 
strafprocedure van 54,76 euro overeenkomstig artikel 91, 2°' lid en 148 van het koninklijk 
besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten In 
strafzaken. 

,., * " 

De rechtbank: 

verklaart derde beklaagde SCHULDIG aan de feiten van de enige tenlastelegging; 

toepassing makend van artikel 65, lid l van het Strafwetboek; -



· �  

··-"'.- ·:.·· 

._, 

Rechtbank van eerste aanleg Oost·Vlaanderen ·afdeling Dendermonde - lie blad 
····-·----------------------------:::...-f=--... 

veroordeelt derde beklaagde . voor deze feiten samen tot een GELDBOETE van 
24.000,00 EURO, zijnde een geldboete van 3.000,00 EURO, verhoogd met 70 
opdeciemen (x8); 

verleent derde beklaagde GEWOON UITSTEL van de tenujtvoerlegging van het GEHEEL 
van de opgelegde geldboete voor een periode van drie jaar. • 
Wijst derde béklaagde er op dat het uitstel van rechtswege herroepen w:ordt ingeval 
gedurende de proeftijd een nieuw mi sdrijf is gepleegd dat veroordeling tot een 
geldboete van meer dan 12.000 euro zonder uit.Stel ten gevolge heeft gehad. 

Blldragen - veq:oeding 

De rechtbank: 

spreekt In hoofde van dercte beklaagde ae vèrplichting uit om EENMAAL een· bedrag 
van 25,00 euro, met 70 opdeciemen verhoogd, 200,00 euro bedragende, te betalen bJj 
wijze van bijdrage tot financiering van het Fonds tot financiële hulp aan slachtoffers 
van opzettelijke gewelddaden; 

veroordeelt derde beklaagde, krachtens artikel 4 §3 van de wet van 19 maart 2017 tot 
oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelljnsbljstand, tot het 

betalen van een bijdrage aan het Fonds van 20.00 euro; 

legt derde beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de 
strafprocedure van 54,76 euro overeenkomstig artikel 91, 2de lld e� 148 van het koninklijk 
besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten In 
strafzaken. 

Bijzondere verbeurdverklaring 

De rechtbank beveelt overeenkomsti2 de artikèlen 42, 3° en 43bls Sw. de bijzondere 
verbeurdverklaring In hoofde van van 20.000 euro, zijnde de vermogensvoordelen 
die rechtstreeks uit het bewezen misdrijf zijn verkregen. 

Kosten 

" " " 

De rechtbank veroordeelt eerste, tweede en derde beklaagde hoofdeliik tot de 
gerechtskosten, tot op heden begroot op de som van 594,29 euro. 
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HERSTEL 

De rechtbank verklaart de herstelvordering zonder voorwerp. 

OP BURGERLIJK GEBIED 

De rechtbank houdt de beslissing over de burgerlijke belaAgen.aan. 

Alles gebeurde In de Nedê;/andse taal overeenkomstig de wet van 15 juhi 1!135. 

Dit vonnis Is In openbare terechtzitting .IJJtgesproken op VIER NOVEMBER TWEEDUIZEND 
NEGENTIEN door de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling O.endermonde, 
D13M kamer, same�gesteld uit: 

rechter, voorzitter van de 013M kamer, 

In aanwezigheid van 
Met �va�er 

substituut-procureur des.Konings 

Voor eensluidend afsc�rift afgeleverd 
aan het Openbaa r Ministerie. 
Oenderm�nde, de 0 5 -1'- 2019 

n" gnffler1'1eefà WilR dietilill7 

griffier 




