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Inzake het Openbaar Ministerie tegen: 

BEKLAAGDE: 

33::75 
geboren te >P 
van Belgische nationaliteit 
wonende te 

beklaagde, die verstek laat gaan. 

TENLASTELEGGINGEN 

RRN 

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

A. hulsJesmelkerij - felten vanaf 02 augustus 2013 

p 2 

rechtstreeks of via een tussenpersoon misbt'uik te hebben gemaakt van de kwetsbare toest and 
waarin een persoon verkeerde ten gevolge van zijn onwettige of precaire administratieve toestand, 
zijn precaire sociale toestand, zijn leeftijd, zwangerschap; een ziekte dan wel een lichamelijk of een 
geestelijk gebrek of onvolwaardigheid door, met de bedoeling een abnormaal profijt te realiseren, 
een roerend goed, een deel ervan, een onroerend goed, een kamer of een andere In artikel 479 van 
het Strafwetboek bedoelde ruimte, te hebben verkocht, t e hebben verhuurd of ter beschikking 
gesteld In omstandigheden die in strijd ziJn met de menselijke waardigheid, te weten: 
{art. 433 decies Sw} 

1. de woning te ten nadele van 
~ in de periode van 1 september 2.012. tot en met 31 oktober 2.018; 

2. de wonin~ t e 
te 

. ten nadele van 
in de periode van 11anuari 2015 tot en met 1 november 2017; 

B. een woning of specifieke woonvorm die niet voldoet aan de verelsten van artikel S § 1 Vlaamse 
Wooncode verhuren, te huur stenen of ter beschikking stellen - felten vanaf 11 augustus 2013 
als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of als persoon die een w oning ter beschikking stelt, 
een woning of een specifieke woonvorm, als vermeld in artikelS§ 3 lid 1 van het Decreet van 15 j uli 
1997 houdende de Vlaams~ Wooncode, die niet: voldoet aa'n de verelsten en normen, v~stgesteld 
met toepassing van artikel 5 van voornoemd Decreet, rechtstreeks of via tussenpersoon, te hebben 
verhuurd, te huur gesteld of ter besc~ikking gesteld met het oog op bewoning, namelijk: 
(art 2 § 1, 31•, en 2.0 § 11id 1 Decreet 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode) 

1. de woning te ten nadele van 
te in de periode van 1 september 2012 tot en met 31 augustus ~018; 

2.. de woning te 
t e 

ten nadele van 
In de periode van 11anuari 2015 tot en met 1 november 2017; 
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BIJZONDERE VERBEURpVERKlARING IN HOOFDE VAN 

Tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig de artikelen 42, 3" en 43bis van het Strafwetboek, 
zoals ingevoegd door de wet van 17 juli 1990 en gewijzigd door de Wet van 19 december 2002 (B.S. 
14 februari 2003} te horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklar;ing van een bedrag van 
41.650,00 EURO, hetzij de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen, op 
de goederen en waarden die in de plaats ervan gesteld zijn en op de inkomsten uit de belegde 
voordelen met name huurgelden verkregen ingevolge feit A.1 en A.2 (cfr, navolgend proces-verbaal 

) 

PROCEDURE 

Gelet op de dagvaarding aan de beklaagde betekend. 
De rechtbank na01 kennis van de stukken van de rechtspleging en hoorde alle aanwezige partijen. 
De beklaagde, alhoewel behoorlijk gedagvaard, verschijnt niet. 
De behandeling en de debatten van de zaak hadden plaats in openbare terechtzitting. 

I. STRAFRECHTEliJK 

1.1 Enkele feiten 

Op 23 juli 2015 begaf de PZ zich omstreeks 14.08 u. naar de te voor 
een woonstcontrole. Na aankloppen deed één van de bewoonsters open en z.ij verleende toegang 
t ot de woning. Naast haar was er nog een vrouw aanwezig in de woning en men stelde vast dat er 
drie volle vuilniszakken Jagen in de woonkamer en twee volle PMD zakken in de inkomhal. Er waren 
veel vliegen in het huis. 

Men kreeg toestemming om de tuin te bezoeken en die lag vol met een tiental vuilniszakken, overal 
verspreid. Achteraan In de tuin stonden oude kapotte meubels en ook een kot achteraan de tuin . 
stond vol met vuilniszakken. Bij het terug naar binnen gaan zagen de verbalisanten dat de 
dakbedekking van de woning achteraan volledig weg was, alle dakpannen waren verdwenen. Bij 
regenval regende het binnen In de woning en de buren klaagden over ratten. De bewoners zelf 
klaagden over insijpeling van water biJ regenval. Op het plafond in de keuken waren duidelijk sporen 
te zien van waterinsijpellng. 

Het st adsbestuur van evenals de woonwinkel werden van de feiten op de-hoogte gebracht, 
m~t het oog op een latere controle op de leefbaarheid van de woning, eigendom van huidige 
beklaagde. 

De procureur des Konings gaf de PZ opdracht de slachtoffers te verhoren, een kopie van de 
huurovereenkomsten te bezorgen en een plaatsbezoek uit te voeren in het pand aan de 

samen met de Wooninspecteur en een afgevaardigde van de brandweer, 
teneinde de nodige vaststellingen te laten doen. 
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S.pijts uitnodigingen daartoe kwamen de betrokken bewoners niet opdagen voor verhoor, maar zij 
bezorgden wel een eigenhandig geschreven en ondertekende verklaring alsook een schrijven van de 
gemeente aan nopens de resultaten van een kwaliteitsonderzoek naar de 
toestand van de woning aan de Een huurovereenkomst kon met niet 
voorleggen, er zou enkel een mondelinge overeenkomst bestaan met beklaagde. 

De Woonwinkel te itartte een procedure op en voerde een plaatsbezoek uit in het pand aan de 
. Er was een advies tot onbewoonbaarheid verstrekt en op 13 november 2015 

verklaarde de burgemeester de woning aan de ongeschikt en onbewoonbaar. 

De procureur des Konings gelästte verder onderzoek. Een bewonersoverzicht werd opgevraagd, het 
kadaster werd bevraagd nopens de eigendommen van beklaagde {3 te en 1 te , een 
hypothecair getuigschrift en uittreksel uit de kadastrale legger werden opgevraagd en bij de 
strafinformatie gevoegd, werd alsnog verhoord evenals zijn huisgenoot 

op 25 j anuari 2016 ging een plaatsbezoek in het pand aan de 
door samen met de Wooninspecteur en de brandweer en n.a.v. de gedane vaststelJingen werd 
verbaliserend opgetreden door de Wooninspecteur en werd een verslag nopens de brandveillgheld 
opgesteld door de brandweer. 

Ook in het pand aan de te volgde een plaatsbezoek, doch de 
appartementen aldaar bleken volledig gerenoveerd en ·In orde. Op 8 februari 2016 voerde de 
Wooninspectie een plaatsbezoek uit op 8 februari 2016 en beklaagde legde een verklaring af op 2 
februari 2016. Beklaagde overhandigde een kopie van het huurcontract met plaatsbeschrijving en 
foto's tussen hemzelf als eigenaar en als huurder. 

De Wooninspecteur kwam in het proces-verbaal d.d. 25 januari 2016 
lastens beklaagde tot het besluit dat de kamers en de gemeenschappelijke functies van het pand aan 
de niet voldeden aan de normen van artikel 5 van de Vlaamse Wooncode, 
terwijl wij werden verhuurd, te huur gesteld en/of ter beschikking werden gesteld in de zin van 
artikel 20 van de Vlaamse Wooncode en dat er een Inbreuk In de zin van artikel 6.1.1 van de Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening was vastgesteld. Op 7 juni 2016 werd beklaagde verhoord door de 
Wooninspecteur en op 24 maart 2016 nam de Wooninspecteur een herstelvordering nopens het 
pand aan de · 

In het proces-verbaal d.d. 8 februari 2016 lastens beklaagde besloot de 
Wooninspecteur dat ook het pand aan de te niet voldeed aan de 
normen van artikel 5 van de Vlaamse Wooncode, terwijl wij werden verhuurd, te huur gesteld en/ of 
ter beschikking werden gesteld In de zin van artikel 20 van de Vlaamse Wooncode. O[l 7 juni 2016 
werd beklaagde verhoord door de Woon inspecteur. 

De procureur des Konings gelastte verder onderzoek naar de rol van bij de verhuur 
van de woningen waarvoor verbaliserende was opgetreden (zie in dit verband het navolgend proces
verbaal nr. ::t.d. 13 december 2016) en op 13 januari 2017 gaf hij opdracht tot controle in 
de beide woningen en nazicht inzake de beslissing tot onbewoonbaarverklaring van de woning aan 
de (zie fn dit verband het navolgend proces-verbaal d.d. 3 Juli 
2017). 



rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdehng Brugge p.S 
Ooss1ernr 199001918 zeventiende kamer 

- --~~ ~~~··---------:---------------------

Op 26 december 2017 gaf de procureur des Konings opdracht de huidige stand van zaken In de 
procedure van onbewoonverklaring van de woning aan de na te gaan. Tevens 
werd aangedrongen op een n,leuw plaatsbezoek met de Wooninspecteur teneinde na te gaan of de 
vastgestelde inbreuken Inmiddels door beklaagde waren weggewerkt en de panden Intussen 
opnieuw geschikt waren voor verhuur. Aan de toestand aan het pand aan de 
was niets veranderd behalve dat het dak was hersteld, werd in dronken toestand 
aangetroffen en kon derhalve niet worden verhoord. Uit zijn gebrabbel kon wel worden opgemaakt 
dat betrokkene niet zinnens was de woning te verlaten. Beklaagde zou van plan zijn geweest zijn 
eigendommen allemaal te verkopen en had daarvoor een advocaat onder de arm genomen. Ter zake 
kan worden verwezen naar het navolgend proces~verbaal 

Bij kantschrift van dezelfde datum werd opdracht gegeven tot herverhoor van beklaagde en hem te 
confronteren met de conclusie van de Wooninspecteur m.b.t. de twee door hem verhuurde panden 
en te verklaren 1. waarom het pand aan de spijts de beslissing tot. 
onbewoonbaarverklaring nog steeds door hem werd verhuurd en 2. waarom pas 
recent was afgeschreven van het adres Het vermogensvoordeel van beklaagde 
werd berekend en dit maakt het voorwerp uit van het navolgend proces-verbaal nr. d.d. 
6 november 2018. 

Op 27 september 2018 bracht de Wooninspecteur ter kennis dat zijn diensten waren gecontacteerd 
door de lokale politie Een melding van volledig herstel had men nog niet ontvangen en er 
was een schrijven verstuurd naar beklaagde met de vraag of de nodige herstellingswerken aan het 
pand aan de Intussen waren uitgevoerd. Er volgde geen antwoord op dit 
schrijven, volgens het Rijksreglster was het pand niet meer bewoond en er kon derhalve geen 
actuele informatie worden gegeven over het herstel van de gebreken. 

Op 5 maart 2019 Informeerde de Wooninspecteur de procureur des Konings ervan dat zijn diensten 
op 8 februari 2019 door de gemeente waren ingelicht dat het pand gelegen te 

te eigendom was geworden van en dat zij om een 
hercontrole had gevraagd. 

De nieuwe eigenares bewoonde het door haar aangekochte pand Intussen zelf en was naar eigen 
zeggen bij de verkoop niet op de hoogte gebracht van de herstelvordering, de fopende procedure bij 
de Wooninspect ie of de Vlaamse Inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen. 

ZIJ bevestigde wel dat het pand in slechte staat verkeerde toen ze het kocht en dat er weliswaar 
reeds werken waren uitgevoerd, doch nog onvoldoende om van een volledig herstel te kunnen 
spreken. Via de notaris vernam men dat beklaagde niet had voldaan aan zijn informat ieverplichting 
en mogelijks ook ter zake niet de nodige opzoeklogen verricht. 

Op 15 mei 2019 vertrouwde de Wooninspecteur aan het papier toe dat zijn diensten op 1 maart 
2019 een email ontvingen van waarin ze verklaarde de herstelvordering te 
hebben ontvangen. Zij vroeg uitstel tot 1 juli 2019 om de 'rest van de werken uit te voeren. 

Zij bezorgde de Wooninspecteur de aankoopakte en hierin stond vermeld dat de verkoper 
verklaarde dat het pand n;et in de inventaris van ongeschikte en/of onbewoonbare woningen was 
opgenomen. Er was de nieuwe eigenaar ook niets gezegd van een herstelvordering. 
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Eveneens op 15 mei 2019 vertrouwde de Wooninspecteur aan het papier toe dat zijn diensten op 10 
mei 2019 een email ontvingen van de gemeente Naaruit bleek dat de woning aan de 

die op 13 november 2015 ongeschikt en onbewoonbaar werd verkfaard 
desalniettemin nog steeds werd bewoond. 

Beklaagde werd nochtans in het verleden reeds aangeschreven/aangemaand vanuit het 
stadsbestuur om de nodige stappen te ondernemen om de bewoner uit het hui~ te zetten, maar had 
daartoe nooit stappen ondernomen. 

Er werden aan de bewoner door het sociaal verhuurkantoor twee panden aangeboden, doch 
betrokkene had deze geweigerd en hij was ·van de. lijst geschrapt. De bewoner verklaarde bij de 
gemeente dat hij het pand niet wou verlaten en ondertekende een attest dat hij er op eigen risico 
verbleef. Volgens de wijkagent betaalde de bewoner nog steeds 400,00 euro per maand aan 
beklaagde. 

Op 5 augustus 2019 begaf de Wooninspecteur zich naar het pand gelegen te te 
Dit pand was tot 11 september 2018 eigendom van beklaagde. Op 2 juli 2019 had 

men een melding van herstel ontvangen van de nieuwe eigenares met 
verzoek de uitvoering van de werken ter pla~tse te controleren. 

Er werden geen gebreken meer vastgesteld, er lag een gunstig keuringsverslag van de elektrische 
Installatie voor, de aanwezigheid van dakisolatie kon (gedeeltelijk) worden vastgesteld en er was een 
borstwering voorzien rond de trapopen ing. 

1.2 Beoordeling en straftoemeting 

Beklaagde kwam zich ter terechtzitting d.d. 13 november 2019 (uiteindelijk) niet verantwoorden 
zodat er moet worden vanuit gegaan dat hiJ de hem ten laste gelegde feiten betwist en er moet 
worden nagegaan of de gegevens van de straflnformatle, getoetst aan de behandeling van de zaak 
ter terechtzitting, wel volstaan om te oordelen dat beklaagde deze hem ten laste gelegde felten wel 
heeft gepleegd en er schuldig aan is, dan wel of er ter zake (minstens) sprake is van gerede twijfel, in 
welk geval zich de vrijspraak opdringt. 

In 2005 werden de bepalingen inzake hulsjesmelkerij uit de Vre·emdelingenwet gelicht en werden zij 
ondergebracht in een nieuw hoofdstuk in het Strafwetboek. HuisjesmelkeriJ werd daarmee niet 
langer beschouwd als een bijzondere vorm van mensenhan,del, maar werd een autonoom misdrijf. 
Ook Belgen kunnen sindsdien slachtoffer worden van huisjesmelkers. 

Opdat sprake kon zijn van het misdrijf huisjesmelkerij waren sedertdien vier constitutieve 
bestanddelen vereist. 

Er moet sprake zijn van misbruik van de bijzonder kwetsbare positie van een persoon: Dit eerste 
constitutief bestanddeel bestaat erfn dat de dader het slachtoffer uitbuit door gebruik te maken van 
de wetenschap dat het slachtoffer wel akkoord zal moeten gaan met de te hoge prijs, aangezien hij 
door zijn bijzonder kwetsbare positie nauwelijks op de vastgoedmarkt aan de bak zal komen. Anders 
dan vroeger is het niet meer vereist dat het slachtoffer een vreemdeling Is, dat wil zeggen een 
persoon die niet de Belgische nationaliteit bezit. 

Het tweede constitutief bestanddeel betreft de precaire of onwettige administratieve toestand of de 
precaire sociale toestànd van het slachtoff~. 



.. 
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Er moet sprake zijn van de verkoop, de verhuur of terbeschikkingstelling van een roerend goed, een 
deel ervan, een onroerend goed, een kamer of een andere In artikel 479 Sw. bedoelde ruimte die in 
strijd is met de menselijke waàrdlgheid, zodat de betrokken persoon in feite geen andere echt 
-aanvaardbare keuze heeft dan zich te laten misbruiken. Door de term 'terbeschikkingstelling' is niet 
vereist dat moet worden aangetoond dat het slachtoffer huurgeld betaalde. Ook als de huisvesting 
wordt·aangeboden in het kader van een arbeidsovereenkomst of een tewerkstelling kan men artikel 
433decies inroepen, voor zover uiteraard aan de andere const itutieve bestanddelen is voldaan. 

---
Het vierde constitutief bestanddeel tenslotte betreft de bedoeling een abnormaal profijt te 
realiseren. Het misdrijf huisjesmelkerij bevat bijgevolg een dubbel moreel element. Behalve de 
intentie misbruik te willen maken van de bijzonder kwetsbare positie van een persoon ingevolge zijn 
precaire of onwettige administratieve toestand of zijn ·precaire sociale toestand, moet de dader ook 
een abnormaal profijt nastreven. 

Het nagaan of er al dan niet sprake is van een abnormaal profijt is een feitelijke beoordeling die door 
de wetgever overgelaten wordt aan de beoordeling van de rechtbank. De rechter zal geval per geval 
rekening moeten houden met onder meer het misbruik van de bijzonder kwetsbare positie van het 
slachtoffer, de wanverhouding tussen de huur- of de koopprijs en de erbarmelijke toesta.nd van het 
pand. Ook overbewoning kan een factor zijn ter beoordeling van de bedoeling van de dader om een 
abnormaal profijt te reali~eren. 

ledere vergoeding voor de verhuring van een woning die in feite niet bewoonbaar is, maakt in wezen 
reeds een abnormaal profijt uit. Ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woongelegenheden 
kunnen niet legaal verhuurd worden en kunnen dus gen (normale of abnormale) huurprijs 
genereren. 

Het feit dat deze of gene vreemdeling het misbruik aanvaardt, ontneemt aan de hulsjesmelkerij ni~t · 
haar onrechtmatig karakter. 

Als laatste wijziging werd de omschrijving van de kwetsbare positie van het slachtoffer aangepast 
door de wet van 26 november 2011 tot wijziging en aanvulling van het Strafwetboek teneinde het 
misbruik van de zwakke toestand van personen strafbaar te stellen, en de strafrechtelijke 
bescherming van kwetsbare personen tegen mishandeling uit te breiden. Sedertdien werd de 
zinsnede 'zodanig dat de betrokken persoon în feite geen andere echte en aanvaardbare keuze heeft 
dan zich te laten misbruiken' geschrapt uit de omschrijving van het misdrijf. 

Naar het oordeel van de rechtbank komen de beklaagde ten laste gelegde feiten van huisjesmelkerij 
èn de inbreuken op de Vlaamse Wooncode wel degelijk genoegzaam naar els van recht bewezen 
voor In zijn hoo-fde op basis van de hierboven in extenso weergegeven elementen van de 
strafinformat ie, In het bijzonder de processen-verbaal van de Wooninspectîe, de foto's die de 
bijlagen uitmaken bij de verschillende processen-verbaal van de PZ en de verhoren _van de 
slachtoffers, die- samengenomen - ter zake elke redelijke twijfel uitsluiten. 

Deze bewezen verklaarde feiten vormen in hoofde van beklaagde de uiting van eenzelfde misdadig 
opzet. Dienvolgens dient overeenkomstig artikel 65 lid 1 Sw. slechts één straf te worden opgelegd 
voor alle feiten samen, namelijk de zwaarste. 
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De straftoemet ing moet ~iet alleen de vergeldingsbehoefte dienen maar ook de speelale en generale 
preventie. De op te leggen straf moet dan ook van aard zijn de beklaagde ervan te weerhouden zich 
in de toekomst nog aan dergelijke feiten schuldig te maken, hem aan te sporen tot meer 
verantwoordelijkheidsbesef en tot het naleven van de wettelijke normen. 

De straftoemet ing moet voorts worden bepaald gelet op de aard en de objectieve ernst van de 
bewezen verklaarde feiten, de begeleidende omstandigheden en de persoonlijkheid van de 
beklaagde zoals die blijkt uit het st rafrechtelijk verleden, zijn gezinstoestancf en zijn arbeidssituatie 
voor zover bekend. 

De in hoofde va'n beklaagde bewezen verklaarde feiten' worden door de rechtbank ingeschat als zeer 
ernstig en getuigend van een oneerlijke ingesteldheid en een doorleefd misprijzen voor de 
menselijke waardigheid. 

Het strafregister van beklaagde (•10 mei1970) is ook niet langer gunstig en vermeldt benevens een 
drietal veroordelingen inzake verkeer dat beklaagde in 2013 'de gunst van de opschorting van de 
uitspraak van de veroordeling bekwam voor het niet beschik~en over een stedenbouwku ndige 
vergunning. 

Het openbaar ministerie vorderde ter terechtzitting d.d. 13 november 2019 beklaagde te 
veroordelen tot een effectleve gevangenisstraf van 10 maanden en een effectieve geldboete van 
1.000,00 euro, meer opdecimes en verplicht te vermenigvuldigen met het aantal betrokken 

' slachtoffers, in casu twee, en zulks komt de rechtbank voor als een passende en ook noodzakelijke 
bestraffing, van aard beklaagde de volle ernst van• de feiten te doen inzien en hem van recidive te 
weerhouden. 

Beklaagde werd tevens terecht gedagvaard teneinde zich overeenkomstig de artikelen 42,3• en 
43bfs Sw. te horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring van 41.650,00 euro, hetzij de 
vermogensvoordelen die rechtstreeks uit de hulsjesmelkerij zijn verkregen, meer bepaald de 
huurgelden verkregen ingevolge de feiten voorwerp van de tenlasteleggingen Al en A2. Ter zake kan 
worden verwezen naar het navolgend proces-verbaal De verbeurdverklaring van deze 
wederrechtelijke vermogensvoordelen dringt zich inderdaad op. 

Als voorzegd, ledere vergoeding voor de verhuring van een woning die in feite niet bewoonbaar is, 
maakt In wezen reeds een abnormaal profijt uit. Ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde 
woongelegenheden kunnen niet legaal verhuurd worden en kunnen dus geen (normale of 
abnorm ale) huurprijs genereren. 

11. BURGERRECHTELUK 

Gelet op het bestaan van mogelijke reële, persoonlijke schade veroorzaakt door GE! bewezen 
verklaa rde misdrijven past het de burgerlijke belangen aan te houden. 
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TOEGEPASTE WETTEN 

De rechtbank houdt rekening met de volgende artikelen die de bestanddelen van de misdrijven en 
de strafmaat bepalen, en het taalgebruik in gerechtszaken regelen: 
artikelen 2, 40, 42, 43, 6S iid 1, 100 en 433 decies van het strafwetboek; 
artikelen 2 § 1, 31", en 20 § llid 1 Decreet 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode; 
artikelen 11, 12, 14, 31, 36, 37 en 41 der wet van 15 juni 1935; 
artikelen 162, 182, 184, 186, 189, 190, 194 en 195 van het wetboek van strafvordering; 
alsmede aUe overige in de dagvaarding vermelde en hiervoor aangehaalde wetsartikelen. 

De rechtbank: 

bij verstek ten aanzien van 

1. Strafrechtelijk 

Ten aanzien van bel<laagde 

Verklaart de feiten onder de tenlasteleggingen Al, A2, 81 en B2 bewezen. 
' 

Veroordeelt voor de tenlasteleggingen Al, A2, 81 en 82 vermengd: 

tot een gevangenisstraf van 10 maanden effectlef en tot een geldboete van 1000,00 EUR, 
verhoogd met 70 opdeciemen en gebracht op 8000,00 EUR. 

Boete vervangbaar bij g_ebreke van betaling binnen de wettelijke termijn door een 
gevangenisstrafvan 3 maanden. 

BIJ toepassing van de Vreemdelingenwet, is de geldboete van 2 maal 1000,00 EUR en 
vermeerderd met 50 opdeciemen en gebracht op 12000,00 EUR. 

Spreekt overeenkomstig art. 42,3" Sw., art. 43bls Sw. en art 43 quater Sw. de biJzondere 
verbeurdverklaring uit lastens het vermogen .van beklaagde op de vermogensvoordelen die 
rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen, op de goederen e~ waarden die in de plaats ervan zijn 
gesteld en op de inkomsten uit belegde voordelen, nl. van het bedrag ten belope van 41650,00 EUR. 

Veroordeelt tot betaling van: 

een bijdrage van 1 maal 200,00 EUR, zijnde de som van 1 maal 25,00 EUR verhoogd mèt 70 
opdeciemen, ter financlering van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke 
gewelddaden en de occasionele redders. 

- een bijdrage van 20,00 EL.!R aan het Begratingsfonds voor juridische tweedelijnsbijstand . 
- een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken. Deze vergoeding bedraagt 54,76 

EUR. 
- de kosten van de strafvordering tot op heden begroot op 72,71 EUR. 

2. Burgerrechtelijk 
De rechtbank houdt ambtshalve de burgerlijke belangen aan. 
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Dit vonnis is in openbare zlttmg uitgesproken op 11 december 2019 door de rechtbank van eerste 
aanleg West-Vlaanderen; afdeling Brugge, zeventiende kamer, samengesteld uit: 

alfeenrechtsprekend rechter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, 
afdeling Brugge; 
In aanwezigheld van substituut procureur des Konings West-Vlaanderen; 
Met bijstand van griffier 




