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In de zaak van het o pe nbaar ministerie tegen: 

J � &6 1. :, geboren te 

van Belgische nationaliteit 

op , wonende te � 

�oîq\63o) 

)v66 2· 

(2019/631) 
!, geboren te 

van Belgische nationaliteit 

op: , wonende te 

opposanten tegen het vonnis van 15 februari 2019, bij verstek gewezen, dat niet werd 

betekend, 

waarbij de dagvaarding verbeterd werd als volgt: 

" 

De eerste en de tweede beklaagde tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig artikel 42 
en 43bis van het Strafwetboek, te horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring van 

4.200,00 euro". 

waarbij 1 onder meer veroordeeld werd 

op strafrechtelijk gebied 

tot een geldboete van 500 euro, vermeerderd met 50 opdeciemen tot 3.000 euro, of 

een vervangende gevangenisstraf van 1 maand en 15 dagen, voor de enige 

tenlastelegging; 

de bijzondere verbeurdverklaring overeenkomstig de artikelen 42 en 43bis Strafwetboek 

van een bedrag van 2.100 euro, zijnde de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het 

misdrijf zijn verkregen; 

tot betaling van de bijdrage tot het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke 

gewelddaden en aan de occasionele redders van 25 euro, vermeerderd met 70 

opdeciemen tot 200 euro; 
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tot betaling van de bijdrage tot het Begrotingsfonds voor de juridische 

tweedelijnsbijstand van 20 euro; 

tot betaling van de vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken van 53,58 euro; 

hoofdelijk met de met de tweede opposante tot de gerechtskosten voor het openbaar 
ministerie, begroot op 309,92 euro, te vermeerderen met de kosten van betekening 

van het vonnis. 

waarbij; onder meer veroordeeld werd 

op strafrechtelijk gebied 

tot een geldboete van 500 euro, verm�erderd met 50 opdeciemen tot 3.000 euro, of 
een vervangende gevangenisstraf van 1 maand en 15 dagen, voor de enige 

tenlastelegging; 

de bijzondere verbeurdverklaring overeenkomstig de artikelen 42 en 43bis Strafwetboek 
van een bedrag van 2.100 euro, zijnde de vermogensvoordelen die rechtstreeks_ uit het 
misdrijf zijn verkregen; 

tot betaling van de bijdrage tot het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke 

gewelddaden en aan de occasionele redders van 25 euro, vermeerderd met 70 

opdeciemen tot 200 euro; 

tot betaling van de bijdrage tot het Begrotingsfonds voor de juridische 

tweedelijnsbijstand van 20 euro; 

tot betaling van de vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken van 53,58 euro; 

hoofdelijk met de met de eerste opposant tot de gerechtskosten voor het openbaar 
ministerie, begroot op 309,92 euro, te vermeerderen met de kosten van betekening 

van het vonnis. 

Voor de tenlastelegging 

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

De eerste en de tweede 

Om het wanbedrijf uitgevoerd te hebben of om aan de uitvoering ervan rechtstreeks 
medegewerkt te hebben, door enige daad, tot de uitvoering zodanige hulp verleend 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 5 rechtstreeks of via tussenpersoon verhuurd, te huur gesteld of ter 
beschikking gesteld te hebben met het oog op bewoning, zoals gewijzigd door het Decreet van 
29 maart 2013 houdende wijziging van diverse decreten wat de woonkwaliteitsbewaking 
betreft, vanaf 11.08.2013 

in het pand gelegen te 
1 , eigendom van 1 
1 , geboren te 

, kadastraal gekend als. 
, geboren te 1 op . 

op , beiden wonende te · 

een ongeschikte en onbewoonbare woning te hebben verhuurd aan 
1 en 1 

te In de periode van 07.03.2016 tot en met 13.09.2016 (st. 6) 

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

sectie 
en van 

Tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig art. 42 en 43bis van het Strafwetboek, te 
horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring van 17.500 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 in de periode van 07.03.2016 tot en met 01.09.2016 of 6 maanden aan een 
maandelijkse huurprijs van 700 euro= 4.200 euro (st. 6) 

· 
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PROCEDURE 

1. De rechtbank nam inzage van de stukken van de rechtspleging. 

S"blad ó 

De akte van verzet werd betekend bij exploot van gerechtsdeurwaarder , met 
standplaats te , op 2 mei 2019, aan de procureur des Konings te 
Gent, er sprekende met 1 ., substituut-procureur des Konings. 

Bij de behandeling van de zaak en in de processtukken werd gebruik gemaakt van de 
Nederlandse taal. 

De behandeling van het verzet werd vastgesteld op de terechtzitting van 21 mei 2019. 

2. De rechtbank aanhoorde op de terechtzitting van 21 mei 2019 nopens de ontvankelijkheid 
van het verzet.: 

het openbaar ministerie, bij monde van , substituut-procureur des Konings; 

- de eerste opposant, , en de tweede opposante, • , bijgestaan 
door hun raadsman meester ., advocaat te • 

Het verzet werd tijdig en op regelmatige wijze ingesteld. 

De rechtbank aanhoorde vervolgens: 

de eerste opposant, · , en de tweede opposante, ' , bijgestaan 
door hun raadsman meester , advocaat te ' 

die de opschorting van de uitspraak van veroordeling vraagt; 

de vordering van het openbaar ministerie, uitgesproken door 
des Konings; 

, substituut-procureur 

het negatief advies van het openbaar ministerie over de gevraagde opschorting van de 
uitspraak van veroordeling. 

3. Over de ontvankelijkheid van het aangetekend verzet 

Overeenkomstig artikel 187, § 5 Wetboek van Strafvordering dient een verzet onontvankelijk 
te worden verklaard "inzonderheid" (dus niet limitatief) in één van volgende gevallen: 

1° behoudens overmacht, indien het verzet niet overeenkomstig de wettelijke vormen en 
termijnen is betekend; 



Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, G30d -18G011528 6°blad 6 

2° indien het bestreden vonnis niet bij verstek is gewezen; 
3• Indien de eiser in verzet vooraf een ontvankelijk hoger beroep heeft Ingesteld tegen 
dezelfde beslissing. 

De rechtbank stelt vast dat geen van deze wettelijke gronden, noch mogelijke andere gronden 
die leiden tot on ontvankelijkheid, aanwezig zijn met betrekking tot het aangetekende verzet. 

Het verzet is dus ontvankelijk. 

4. Over het al of niet als ongedaan te beschouwen verzet 

Overeenkomstig artikel 187, § 6 Sv. wordt verzet als ongedaan beschouwd: 

1° indien de eiser in verzet, wanneer hij persoonlijk of in de persoon van een advocaat 
verschijnt en vaststaat dat hij kennis heeft gehad van de dagvaarding in de procedure waarin 
hij verstek heeft laten gaan, geen gewag maakt van overmacht of van een wettige reden van 

verschoning ter rechtvaardiging van zijn verstek bij de bestreden rechtspleging, waarbij het 
erkennen van de aangevoerde overmacht of reden overgelaten wordt aan het soevereine 
oordeel van de rechter; 
2° indien de eiser in verzet nogmaals verstek laat gaan bij zijn verzet, en dat in alle gevallen, 
ongeacht de redenen voor de opeenvolgende verstekken en zelfs indien het verzet reeds 
ontvankelijk werd verklaard. 

Uit het betekeningsexploot van de gerechtsdeurwaarder blijkt dat de dagvaarding om te 
verschijnen op de terechtzitting van 21 september 2018 voor de 30ste correctionele kamer 
van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, waarop de eisers in 
verzet vervolgens verstek lieten gaan, werd betekend aan eisers op verzet op 2 juli 2018. 

Opposanten stellen dat, niettegenstaande zij de dagvaarding die aan hen werd betekend, zelf 
in ontvangst hebben genomen, deze dagvaarding onmiddellijk daarna door hun oudste zoon, 
die zwakbegaafd is (zie neergelegde stukken) vernietigd/weggegooid werd waardoor de 
opposanten niet meer in kennis waren van de datum waarop zij op de rechtbank werden 
verwacht. 

Overmacht betreft een onvoorzienbare en onoverkomelijke hindernis, die elke schuld van de 
betrokkene uitsluit. Wettige reden van verschoning betreft de situatie waarin een beklaagde 
te goedertrouw, die moeite deed om aan zijn proces deel te nemen (zelf of via een advocaat), 
maar daar niet in lukte, zonder dat er sprake is van een verwijtbare fout of nalatigheid. 

In de gegeven omstandigheden aanvaardt de rechtbank dat er sprake is van overmacht of een 
wettige reden van verschoning. 
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5. Saisine 

Het verzet is gericht tegen het verstekvonnis van 15 februari 2019 tegen alle ten laste gelegde 
feiten. 

Gezien het verzet niet betekend is aan de wooninspecteur en opposanten ter terechtzitting 
van 21 mei 2019 bevestigden dat zij niet in verzet wensen te komen tegen de bepalingen van 

het vonnis gewezen door deze kamer op 15 februari 2019 in zoverre het betrekking heeft op 

het woonherstel, heeft deze rechtbank en kamer geen saisine wat betreft het woonherstel en 
wordt het vonnis van deze kamer d.d. 15 februari 2019 derhalve niet teniet gedaan wat betreft 
het woonherstel. 

6. Verbetering materiële vergissing 

De rechtbank stelt vast dat het openbaar ministerie in de dagvaarding overeenkomstig artikel 

42 en 43bis van het Strafwetboek een bijzondere verbeurdverklaring van 17.500 euro vordert. 

De vermelding van de som van 17.500 euro betreft een materiële vergissing nu uit de 

berekening zoals weergegeven in de dagvaarding blijkt dat deze vordering betrekking heeft 
op zes maanden huurgeld van 700 euro per maand. Dit betreft het bedrag van 4.200 euro in 

totaal. 

Bovendien werd op de openbare terechtzitting van 21 september 2018 verduidelijkt dat naast 

een geldboete tevens de verbeurdverklaring in hoofde van elke beklaagde wordt gevorderd. 

De dagvaarding dient dan ook als volgt te worden verbeterd: 

"De eerste en de tweede beklaagde tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig artikel 

42 en 43bis van het Strafwetboek, te horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring 
van 4.200 euro". 

STRAFRECHTELIJK 

Feiten 

7. De opposanten zijn eigenaars van de woning gelegen te . Het 

betreft een rijwoning, opgebouwd uit een gelijkvloers, een eerste verdieping en een tweede 

verdiepl.ng deels onder zadeldak. Het pand is deels onderkelderd en heeft een achterbouw 

onder een lessenaarsdak. 
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8. Op 4 augustus 2016 stelde het Agentschap Wonen-Vlaanderen vast dat de woning niet 
voldeed aan de minimale kwaliteitsvereisten. Het pand behaalde 132 punten op het technisch 
verslag. Op 13 september 2016 stelde de woon inspecteur vast dat de woning niet voldeed aan 
de minimale kwaliteitsvereisten. Het gebouw had 33 strafpunten (aantasting van de 

draagstructuur, indicatie van risico op elektrocutie/ontploffing/brand). De woning had een 
totaal van 130 punten en was ongeschikt en onbewoonbaar. Op 28 oktober 2016 nam de 
burgemeester een besluit tot ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring van de woning. 

De woning werd bewoond door en 1, 

beiden geïdentificeerd aan de hand van een E-kaart. De huurders overhandigden aan de 
wooninspectle het huurcontract waaruit blijkt dat dit contract werd afgesloten tussen de 
tweede beklaagde en . 1 

1 1 en 1 (stuk 46), voor de duur van 1 jaar, ingaand op 7 maart 2016 

en met een maandelijkse huurprijs van 700 euro. Er werd 700 euro huurwaarborg betaald. 

9. Op 19 maart 2016 verklaarde J een schriftelijk huurcontract met • 
te hebben. De eigenaar van de woning zou nooit langskomen en nooit iets gedaan 

hebben. De zoon van de eigenaar zou een tweetal keer langs gekomen zijn om hen onder druk 
te zetten teneinde de woning te verlaten. Hij verklaarde op een wachtlijst voor een sociale 
woning te staan. 

10. 1 verklaarde samen met •, die haar echtgenoot is, sedert mei 
2014 eigenaar van de woning te zijn. Ze gingen een lening aan om dit huis te kopen en betalen 
deze lening samen af. Op 27 september 2016 zegde ze het huurcontract op en dienden de 
huurders het pand te verlaten op 31 oktober 2016 doch ze bleven er nog tot nieuwjaar in. De 
huurders betaalden onregelmatig, er was sprake van huurachterstal. 

Ze verklaarde verder: "Ze hebben het volledige huis kapot gemaakt, om zo een sociale woning 

te krijgen. De vorige huurders hebben er gewoond en alles was in orde. De laatste huurders 

maakten alles kapot. Ik ben nu een aannemer aan het zoeken om de werken te doen ( ... ). Ik 

heb geen flauw idee van de termijn waarop de woning in orde zal zijn. Ik hoop binnen een jaar. 

Misschien moet Ik eerst mijn woning in de verkopen, maar direct verkopen gaat ook 

niet." 

11. Met stuk 74 werd een aangetekend schrijven voorgelegd waaruit blijkt dat 
op 27 september 2016 de huurovereenkomst met de familie aangetekend opzegde om 
reden dat er verbouwingswerken aan het pand zouden worden uitgevoerd. 
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Beoordeling 

12. Het verzet is gericht tegen het verstekvonnis van 15 februari 2019 tegen alle ten laste 
gelegde feiten. 

Gezien het verzet niet betekend is aan de woon inspecteur en opposanten ter terechtzitting 
van 21 mei 2019 bevestigden dat zij niet in verzet wensen te komen tegen de bepalingen van 
het vonnis gewezen door deze kamer op 15 februari 2019 in zoverre het betrekking heeft op 
het woonherstel, heeft deze rechtbank en kamer geen saisine wat betreft het woonherstel en 
wordt het vonnis van deze kamer d.d. 15 februari 2019 derhalve niet teniet gedaan wat betreft 
het woonherstel. 

13. Uit de objectieve vaststellingen van de wooninspecteur en het fotodossier blijkt dat de 
betrokken woning werd verhuurd en bewoond terwijl. deze niet voldeed aan de 
kwaliteitsvereisten. 

Elke opposant is blijkens de kadastrale legger eigenaar van het pand. 1 hield zich 
bezig met het opstellen van de huurcontracten en onderhield de contacten met de huurders. 
1 liet de huurgelden op zijn bankrekening storten en de opbrengst van de huur werd 
aangewend om de lening van het pand af te betalen. De beide opposanten hebben derhalve de 
woning verhuurd. 

Ter terechtzitting d.d. 21 mei 2019 stelde de raadsman van opposanten dat de tenlastelegging 
niet betwist wordt en dat het verzet (enkel) de strafmaat betreft. 

De tenlastelegging blijft dan ook bewezen in hoofde van elke opposant. 

Straf 

14. De feiten ztJn in hoofde van beide opposanten de opeenvolgende en voortgezette 
uitvoering van een zelfde misdadig opzet, zodat voor ze samen slechts één straf moet worden 
opgelegd. 

15. De Vlaamse Wooncode beoogt uitvoering te geven aan het fundamenteel recht op 
menswaardig wonen (artikel 4 Wooncode). Artikel 23 van de Belgische Grondwet bepaalt dat 
ieder het recht heeft een menswaardig leven te leiden en dat de wet of het decreet daartoe, 
rekening houdend met de overeenkomstige plichten, de economische, sociale en culturele 
rechten waarborgt. Die rechten omvatten onder meer het recht op een behoorlijke 
huisvesting. 
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De overheid doet belangrijke inspanningen om dit recht te waarborgen o.m. door sociale 

huisvesting te organiseren, door minimumkwaliteitseisen voor woningen te bepalen en een 

wooninspectie op te richten. Grote bedragen gemeenschapsgelden worden daartoe 

geïnvesteerd. 

Van diegenen die met winstoogmerk huizen verhuren, mag verwacht worden dat ook zij 

inspanningen leveren en zich minstens aan de opgelegde kwaliteitsnormen houden. Zo niet 

wordt het fundamenteel recht op een behoorlijke huisvesting aangetast, komen mogelijk 
mensenlevens in gevaar en wordt de gezondheid van doorgaans maatschappelijk kwetsbare 

huurders schade toegebracht. 

De opposanten moeten beseffen dat zij bij het verhuren niet alleen de lusten maar ook de 

lasten moeten dragen en hun verantwoordelijkheid moeten nemen. 

Bij het bepalen van de geldboete houdt de rechtbank rekening met het financiële motief dat 

aan de misdrijven ten grondslag ligt. 

Een geldboete moet ook van die aard zijn dat zij ontmoedigt nog langer de wet te overtreden 

of aanzet tot een afweging van pakkans en economisch voordeel. 
Bovendien moet rekening worden gehouden met de maatschappelijke kost die door de 

opposanten veroorzaakt wordt in de vorm van de noodzakelijke inzet van mensen en 

middelen voor de handhaving. De inzet van inspectiediensten, politie en justitie betekent voor 

de gemeenschap een grote kost. 

heeft een blanco strafverleden. liep in ons land een 

veroordeling wegens een verkeersdelict op. Hij liep nog geen veroordeling uitgesproken door 
een correctionele rechtbank op. 

werkt in de schoonmaaksector en stelt ongeveer 1.800 euro per maand te 
verdienen. poneert een werkloosheidsuitkering te ontvangen ten bedrage van 

500 euro per maand. Opposanten hebben 4 kinderen. 

Opposanten benadrukken ter terechtzitting d.d. 21 mei 2019 bij monde van hun raadsman 

dat zij diverse inspanningen doen om het pand te renoveren; ze hebben een architect 

geraadpleegd en zijn bezig het pand te verbouwen voor een bedrag van 75.000 euro. 

Er kan niet ingegaan worden op de vraag van opposanten om hen de gunst van de opschorting 

van de uitspraak van veroordeling te verlenen. 

Er wordt niet aangetoond dat het uitspreken van een straf en de effectieve tenuitvoerlegging 

ervan de declassering van opposanten disproportioneel zou bevorderen en bovendien kunnen 
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de inbreuken zoals bewezen in hoofde van opposanten op geen enkele wijze clementie 
verantwoorden in de verregaande vorm van opschorting mede gelet op het financieel motief 

dat aan de misdrijven ten grondslag ligt. 
Opschorting betreft een buitengewone gunst met een uitzonderlijk karakter. 

16. Naar het oordeel van de rechtbank maakt de hierna bepaalde geldboete in hoofde van 
elke opposant de meest passende straf uit welke tegemoetkomt aan het beoogde preventieve 
en repressieve doel van de strafwet en waarbij rekening wordt gehouden met het 
onderscheiden deel en de rol van elke opposant. 

Gelet op de inmiddels ondernomen initiatieven door de opposanten om het pand te 
renoveren en gelet op het gunstig strafverleden van de beide opposanten en mede gezien hun 

relatief precaire financiële toestand, kan ingegaan worden op de vraag van opposanten om 
een groot deel van de geldboete met uitstel van tenuitvoerlegging op te leggen. 
De opposanten voldoen aan de wettelijke voorwaarden hiertoe. 

Verbeurdverklaring vermogensvoordeel 

17. Het openbaar ministerie vordert ten aanzien van de belde opposanten de bijzondere 
verbeurdverklaring van het wederrechtelijk verkregen vermogensvoordeel en begroot dit op 
4.200 euro (zijnde 6 maanden aan een maandelijkse huurprijs van 700 euro; zoals verbeterd). 

Dit bedrag werd door het openbaar ministerie begroot op basis van de maandelijkse huurprijs 
van de woningen. 

Overeenkomstig artike.142, 3° Strafwetboek kunnen de vermogensvoordelen die rechtstreeks 
uit het misdrijf zijn verkregen worden verbeurdverklaard. 

De huurgelden zijn vermogensvoordelen die de opposanten rechtstreeks uit het bewezen 
verklaarde misdrijf verkregen. 

Het kan principieel niet aanvaard worden dat veroordeelden in het bezit gelaten worden van 

de voordelen of winsten die zij uit een misdrijf haalden. Misdrijven plegen mag immers niet 
lonend zijn. Dit zou een verkeerd signaal zijn ten aanzien van burgers en bedrijven die wel de 
wet naleven, correct handelen en daartoe inspanningen en investeringen doen. Het zou dus 
ook de geloofwaardigheid van, en het vertrouwen In de overheid ondermijnen. 

Nu de verbeurdverklaring een straf vormt en derhalve persoonlijk is, wordt elke opposant 
veroordeeld tot het bedrag van 2.100 euro. 
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KOSTEN EN BIJDRAGEN 

18. De opposanten dienen veroordeeld te worden tot de gerechtskosten zoals hierna begroot. 

19. De opposanten moeten elk een wettelijk verplichte bijdrage betalen voor de financiering 
van het "Bijzonder Fonds tot Hulp van de Slachtoffers van Opzettelijke gewelddaden en aan de 
Occasionele Redders" (artikel 29, tweede lid van de Wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale 

bepalingen). Deze bijdrage bedraagt 200 euro (met opdeciemen). Deze bijdrage heeft een 
eigen aard en is geen straf. 

20. De opposanten moeten elk een wettelijk verplichte bijdrage betalen voor de financiering 
van het "Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand" (artikel 4 § 3 en artikel 5 §§ 

1 en 1 van de Wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de 
juridische tweedelijnsbijstand). Deze bijdrage bedraagt 20 euro. 

21. De opposanten moeten ook elk een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken 
betalen (artikel 91, tweede lid van het Koninklijk Besluit van 28 december 1950 houdende het 
algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken). Deze vergoeding bedraagt 53,58 

euro. 

Om deze redenen, en gelet op de volgende artikelen: 

art. 11, 12, 14, 16, 31, 32, 34, 35, 41 Wet van 15 juni 1935; 

art. 162, 182, 184, 185 §1, 187, 188, 189, 190, 194, 195 Wetboek van Strafvordering; 
art. 1, 2, 3, 7, 38, 40, 41, 65, 66, 100 Strafwetboek; 

art. 1 (§1, 2° en §2), 8, 14 van de Wet van 29 juni 1964; 
alsook de overige wetsbepalingen aangehaald in huidig vonnis 

de rechtbank, recht doende op op tegenspraak en op verzet, 

Verklaart het verzet ontvankelijk. 

Beschouwt, binnen de perken van haar saisine, de veroordelingen uitgesproken bij vonnis bij 
verstek van deze rechtbank en kamer van 15 februari 2019 voor niet bestaande en wijst opnieuw 
ten gronde: 
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Verbetert de dagvaarding als volgt: 

"( ... ) 

De eerste en de tweede beklaagde tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig artikel 42 
en 43bis van het Strafwetboek, te horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring van 

4.200 euro". 

STRAFRECHTELIJK 

Ten aanzien van 

Verklaart de feiten, voorwerp van de enige tenlastelegging, bewezen. 

Veroordeelt de opposant voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde feiten samen 

tot een geldboete van 500 euro, vermeerderd met 50 opdeciemen tot 3.000 euro, of een 

vervangende gevangenisstraf van 45 dagen. 

Verleent uitstel van tenuitvoerlegging van dit vonnis voor 300 euro, vermeerderd met 50 

opdeciemen tot 1.800 euro, van de opgelegde geldboete voor de duur van 3 jaar. 

Beveelt de bijzondere verbeurdverklaring overeenkomstig de artikelen 42 en 43bis 

Strafwetboek van een bedrag van 2.100 euro, zijnde de vermogensvoordelen die rechtstreeks 

uit het misdrijf zijn verkregen. 

Ten aanzien van 

Verklaart de feiten, voorwerp van de enige tenlastelegging, bewezen. 

Veroordeelt de opposant voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde feiten samen 

tot een geldboete van 500 euro, vermeerderd met 50 opdeciemen tot 3.000 euro, of een 

vervangende gevangenisstraf van 45 dagen. 

Verleent uitstel van tenuitvoerlegging van dit vonnis voor 300 euro, vermeerderd met 50 

opdeciemen tot 1.800 euro, van de opgelegde geldboete voor de duur van 3 jaar. 



• 
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Beveelt de bijzondere verbeurdverklaring overeenkomstig de artikelen 42 en 43bls 

Strafwetboek van een bedrag van 2.100 euro, zijnde de vermogensvoordelen die rechtstreeks 

uit het misdri jf zijn verkregen. 

KOSTEN EN BIJDRAGEN 

Veroordeelt elke opposant tot betaling van de bijdrage tot het Fonds tot hulp aan de 

slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders van 25 euro, 

vermeerderd met 70 opdeciemen tot 200 euro. 

Veroordeelt elke opposant tot betaling van de bijdrage tot het Begrotingsfonds voor de 

juridische tweedelijnsbijstand van 20 euro. 

Veroordeelt elke opposant tot betaJing van de vaste vergoeding voor beheerskosten in 

strafzaken van 53,58 euro. 

Veroordeelt de opposanten hoofdelijk in de kosten van het verstekvonnis en in al de door het 

verzet veroorzaakte kosten en uitgaven, ten bate van de Staat, tot op heden in het geheel begroot 

op 395,92 euro, het verstek aan de opposanten te wijten zijnde. 

Aldus gewezen en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 18 juni 2019 

waarbij de voorschriften vervat in artikel 195 Wetboek van Strafvordering zijn nageleefd. 

Aanwezig: 

voorzitter 

substituut-procureur des Konings 

griffier. 




