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DE NEGEN A KAMER, RECHTSPREKENDE IN CORRECTIONELE ZAKEN, MET EEN RECHTER 

Gezien de processtukken en namelijk: 
- de dag11aarding betekend bij exploot van : 

- gerechtsdeurwaarder M. ·lndekeu, met standplaats 
te Menen-Rekkem op 19 oktober 2016 

In de zaak van: 

HET OPENBAAR MINISTERIE, 

aan wie zich heeft gevoegd als burgerlijke partij : 

Nr.36À9. 
, in eigen naam 

Nr. �� 
handelend in eigen naam en in haar 

hoedanigheid van ouder - wettelijk vertegenwoordiger over de 
persoon en de goed�ren van haar minderjarige kinderen 

Nr. U.2Á 
· 

., handelend in eigen naam en in zijn hoedanigheid 
van ouder - wettelijk vertegenwoordiger over de persoon en de 
goederen van zijn minderjarige kinderen 

Nr. !>6� 

Nr.'!:623 

Nr.36�� 

Nr.36,t6 

Allen samenwonend t e  
Ter zitting vertegenwoordigd door mr. J. Leysen, met kantoor te 8500 
Kortrijk, Koning Leopold 1 straat 19 

Nr. ?Jf,9,.6 
wonende te 

- ·-- - - ·-- - -·---
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Ter zitting vertegenwoordigd door mr. K. Denoulet, met kantoor te 

8530 Harelbeke, Harlemboislaan 5 

Nr. �6�� 
l -

VERSTEKMAKEND 

Verdacht van : 

Tel 

Nr. 36'2.1 

Nr.36:2.B 
. samenwonend te 

In persoon verschijnende 

tegen: 

, geboren te op . wonende te 

Bij inbreuk op artikel 5, strafbaar gesteld door artikel 20§1 al 1 van het decreet d.d. 15 juli 1997 
houdende de Vlaamse Wooncode, als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of als pe�oon 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, met de omstandigheid dat van de activiteit een gewoonte wordt gemaakt, 

namelijk 

1. In de periode van 05.02.2014 tot en met 31.03.2015 

De woning gelegen te 

2. In de periode van 07.05.2014 tot en met 18.12.2014 

De woning gelegen te 

3. In de periode van 01.10.2013 tot 28.10.2015 

De woning gelegen te 

- · - - - -- - - - -- - -.-- -..-�----- � - · ----- -
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Tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig art. 42 en 43 bis van het Strafwetboek, zoals 

ingevoegd door de wet van 17 juli 1990, te horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring 

van hierna vermelde vermogensvoordelen die zich bevinden in het patrimonium van de gedaagde, 

namelijk van een bedrag van 21.200 euro, zijnde hetzij de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit 

het misdrijf zijn verkregen, hetzij de goederen en waarden die in de plaats ervan zijn gesteld, hetzij 

de inkomsten uit de belegde voordelen, waarbij de rechter, indien de zaken niet kunnen worden 

gevonden in het vermogen van de beklaagde, de geldwaarde daarvan dient te ramen (het equivalent 

bedrag) 

Berekening: 

: 565 euro per maand van 05.02.2014 tot en met maand juni 2014: 5 maanden x 56 5 

euro/maand= 2.825 euro 

500 euro per maand van 07.05.2014tot15.07.2014: 2 maanden x 500 euro/maand= 1.000 euro 

535 euro per maand van 15.07.2014 tot 19.12 .2014: 5 maanden x 535 euro/maand= 2.67 5 euro 

588 euro per maand van 01.10.2013 tot 28.10.2015: 25 maanden• 588 euro/maand= 14.700 euro. 

Op de percelen aldaar gelegen en gekadastreerd als zijnde: 

. huis met een oppervlakte van' 

eigendom van 

notaris te 

ingevolge akte van verkoop verleden op door 

huis 111d een oppervlakte van tot voor 

kort eigendom van ingevolge akte van aankoop verleden o. 

door notaris . te 

van aankoop verleden op 

, doch eigendom van 

door notaris 

ingevolge van akte 

te 

. huis met een oppervlakte van 

, eigendom van 

door notaris te 

ingevolge akte van verkoop verleden op 

___ ,....,._ .... 
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Gehoord de uiteenzetting van de zaak door Th. Vandaele, substituut-procureur des Konings, die de 
zaak samenvat en conclusie neemt strekkende tot de veroordeling van de beklaagde bij toepassing 
van de strafwet. 

Gehoord de burgerlijke partijen. 

En na beraadslaagd te hebben, 

DE RECHTBANK, 

Gezien de artikelen van voormelde tenlasteleggingen, alsook de artikelen 

- 2 en volgende Wet 15.06.1935 op het gebruik der talen In gerechtszaken 
- 1 K.B. 23.12.1993 
- 182, 184, 186, 189, 190, 194 Wetboek van Strafvordering 
- 38, 40, 65 Sw. 
- 1, 8 §1 W. 29.06.1964. 
- 1 Wet 05.03.1952 laatst gewijzigd ingevolge artikels 2 en 3 van de wet van 28 december 2011 
- 91 KB 28.12.1950 houdende alge�ene reglement op de gerechtskosten in strafzaken 
- 29 Wet 01.08.1985 houdende fiscale en andere bepalingen 
- 3 W. 13.02.2003 tot wijziging van sommige bepalingen van het burgerlijke wetb. en ger. Wetb. 
-1382 B.W. 
- 42,3° Sw. en art. 43bis Sw 

Hoewel rechtsgeldig gedagvaard bij exploot van �êrechtcrf"urwaarder . betekend 
overeenkomstig artikel 38 § 1 Ger. W., is de gedaagde ter zitting van 
21.11.2016 niet verschenen, noch iemand voor hem. Bijgevolg verloopt de procedure wat hem 
betreft bij verstek. 

A. OP STRAFGEBIED 

Ten gronde: 
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Feiten en beoordeling 

1. De feiten van de tenlasteleggingen 1, 2 en 3 zijn bewezen in hoofde van de beklaagde 
, gelet op de inhoud van de diverse stukken van het strafdossier, waaronder 

u 

(1) de diverse vaststellingen van de verbalisanten van de Wooninspectie West-Vlaanderen, 

waaruit blijkt dat de door de beklaagde verhuurde woningen gelegen aan de 
en de te een totaal hadden van 

respectievelijk 93, 21 en 42 punten op het tecnnisch verslag en derhalve ongeschikt waren 
om als te bewoning te dienen; 

(2) de diverse foto's in het strafdossier van de vastgestelde gebreken; 

(3) de verklaringen van de huurders van het pand gelegen aan de 

(4) het gegeven dat (het merendeel van) de vastgestelde gebreken dermate structureel zijn dat 
zij zonder enige twijfel reeds bij aanvang van de respectievelijke huurcontracten aanwezig 
waren, en derhalve niet (louter) te wijten kunnen zijn aan het gedrag van de huurders zelf, 
zoals door de beklaagde wordt beweerd; overigens stelt de rechtbank vast dat er uit de 

gegevens van het strafdossier blijkt dat de diverse door de beklaagde verhuurde onroerende 
goederen gelijkaardige gebreken vertoonden, hetgeen er op wijst dat hij niet wilde weten 
hoe het met zijn eigendommen ging en hij çjerhalve ter zake overduidelijk minstens nalatig 
was; 

(5) de diverse verhuurcontracten die bij het strafdossier werden gevoegd; 

(6) het gegeven dat de beklaagde diverse huizen verhuurt in het Kortrijkse die niet voldoen aan 
de minimale woonkwaliteitsnormen, zodat er kan worden aang�nomen dat. hij van deze 
activiteit een gewoonte heeft gemaakt. 

Straf en strafmaat 

2. De bewezen verklaarde feiten van de voormelde tenlasteleggingen 1, 2 en 3 zijn met elkaar 
verbonden door eenheid van misdadig opzet, zodat overeenkomstig artikel 65 lid 1 strafwetboek 
slechts één straf dient opgelegd te worden. 

Bij het bepalen van de straf en de strafmaat houdt de rechtbank enerzijds rekening met: · 
- de aard, de ernst, de duur en de omstandigheden van de feiten; 
- het feit dat werd gehandeld uit winstbejag; 

· - het feit dat de beklaagde zijn eigen economisch belang gesteld heeft boven het belang dat de 
gemeenschap heeft bij het behoud van kwaliteitsvolle huisvestingsmogelijkheden; 
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- hèt totaal gebrek aan respect van de b�klaagde voor de leefomstandigheden van de diverse 
personen van allochtone afkomst aan wie hij zijn huizen verhuurde en het door de diverse 
slachtoffers geleden nadeel; 
- het feit dat de op te leggen straf duidelijk moet maken dat de naleving van de regels ter 
bescherming van een kwalitatief huisvestingsaanbod ernstig genomen moeten worden e n  dat de 
beklaagde zich niet ongestraft boven de wet kan stellen; 
- het grote aantal vastgestelde aantal strafpunten; 
- d� maatschappelijke kost die door de beklaagde 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; 
-het eerder pngunstig strafverleden van de beklaagde, die reeds· meermaals door de politierechtbank 
en. de correctionele rechtbank werd veroordeeld, doch anderzijds ·nog nooit wegens gelijkaardige 
feiten werd veroordeeld. · 

Anderzijds wordt rekening gehouden met: 

- de leeftijd van beklaagde, die geboren Is op 
- het feit dat de beklaagde inmiddels reeds de nodige stappen heeft gezet om.de panden gelegen aan 
de Pluimstraat 36 en 78 vrijwillig en volledig te regulariseren en het feit dat de beklaagde eveneens 
reeds de nodige stappen gezet heeft om het pand gelegen aan de te ·doen 
beantwoorden aan de minimale woonkwaliteitsvereisten. 

Een geldboete, deels effectief en deels met uitstel van de tenuitvoerlegging zoals hierna bepaald, 
moet de beklaagde het wederrechtelijk karakter van de gepleegde feiten doen inzien en hem ervan 
weerhouden om in de toekomst gelijkaardige feiten of andere misdrijven te plegen. 

3. Deze geldboete dient i.n EUR uitgesproken te worden en verhoogd te worden met 50 opdeciemen 
daar de feiten zich voordeden in de periode van 01.10.2013 tot en met 28.10.201�, dus na 31 
december 2011. 

De beklaagde moet tevens 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, twE'.ede lid van de Wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale bepalingen). Deze 
bijdrage bedraagt 150 EUR (met opdeciemen). Deze bijdrage heeft een eigen aard en is geen straf. 

De beklaagde moet ook een vaste vergoeding voor be�eerskosten in strafzaken betalen (artikel 91, 
tweede lid van het Koninklijk Besluit van 28 december 1950 houd�nde het algemeen reglement op 
de gerechtskosten in strafzaken). Deze vergoeding �edraagt 51,20 EUR. 

Bijzondere verbeurdv�rldaring 

. . 
4. Het openbaar ministerie vordert overeenkomstig art. 42,3° Sw. en art. 43bis Sw. de bijzondere 
verbeurdverklaring van eèn totaal bedrag van 21.200,00 EUR in hoofde van de beklaagde, zijnde 

·hetzij de vermogensv_pordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen, hetzij de goederen en 

. ·: '. 
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waarden die in de plaats ervan zijn ges.teld, hetzij de inkomsten uit de belegde voordelen waarbij de 
rechter, indien de zaken niet kunnen worden gevonder:i in het vermogen van de beklaagde, de 
geldwaarde daarvan dient te ramen (het equivalent bedrag). 

Overeenkomstig artikel 42, 3• Sw. wordt· bijzondere verbeurdverklaring toegepast op de 
vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen, op de goederen en waarden die 
in de plaats ervan zijn gesteld en op de inkomsten uit de belegde voordelen-

De rechtbank aanvaardt dat de beklaagde door het plegen van de misdrijven waarvoor hij 
veroordeeld wél'd, illegale vermogensvoordelen genoten heeft. Deze illegale vermogensvoordelen 
bestaan (minstens) uit de huurgelden die door hem tijdens de incriminatieperiode werden geïnd. 

De rechtbank aanvaardt eveneens de hoegrootheid van deze illegale vermogensvoordelen zoals door 
het openbaar ministerie begroot in de inleidende dagvaarding, doch acht het passend deze vordering 
te herleiden tot een totaal bedrag van 12.500,00 EUR, teneinde de beklaagde niet te onderwerpen 
aan een onredelijk zware straf (art. 43bis, in fine Sw.). 

· 

De herstelvorderingen 

S. De rechtbank stelt vast dat uit de gegevens van het strafdossier blijkt dat de bekla;:igde inmiddels 
vrijwillig verbetering.;- P.n aanoassingswerken heeft uitgevoerd aan de panden gelegen aan de 

, de en de te en dat deze 
werkzaamheden ertoe hebben ge1e1d dat op heden al deze woningen beantwoorden aan áe 
minimale woonkwaliteitsvereisten (zie stukken 120 van dossier K0.66.RW.100500/14, 92 van dossier 
K0.66.RW.100600/14 en 92 van dossier K0.66.RW.100700/14). 

· 

De respectievelijke herstelvorderingen met betrekking tot deze panden, die betrekking hebben op 
het uitvoeren van renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerken, zijn derhalve inmiddels zonder 
voorwerp geworden. 

' 

B. OP BURGERLIJK GEBIED 

De burgerlijke n:artii«elline:en Vim_ -
naam en van 

.!!'.!. In eigen 
qualitate qua hun minderj�rige kinderen 

6. De feiten van de tenlastelegging 1, welke bewezen verklaard werden en waarvoor 
vero9rdeeld wordt, hebben schade veroorzaakt aan de burgerlijke partijen, dewelke 

conform artikel 1382 B.W. gerechtigd zijn op vergoeding. 

... --- --- .-
. - .". . - · --
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De burgerlijke partijstelling voor een bedrag van 500,00 EUR per burgerlijke partij uit hoofde van . 
morele schadevergoeding, meer intresten en kosten, is ontvankelijk. . 

De rechtbank aanvaardt dat de burgerlijke partijen morele schade hebben geleden ten gevolge van 
het feit dat zij diverse maanden hebben moeten leven in een woning die niet voldoet aan de 
minimale woonkwaliteitsnormen. 

Gelet op de aard en de ernst van de feiten en de periode waarin de burgerlijke partijen in deze 
woning hebben geleefd, begroot de rechtbank deze schade ex aequo et bono op een bedrag van 
300,00 EUR per burgerlijke partij, meer intresten en kosten. 

7. Overeenkomstig artikel 162bis Sv. - Ingevoegd bij wet van 21.04.2007 - dient ieder veroordelend · vonnis uitgesproken tegen de beklaagde deze eveneens te veroordelen tot_ het betalen aan de 
burgerlijke partij van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 Ger. Wb. 

Gelet op het verstek van de beklaagde, worden de gevorderde rechtsplegingsvergoedingen door de 
rechtbank ambtshalve herleid tot de minimumrechtsplegingsvergoedingen ten bedrage van 150,00 
EUR. 

De burgerlijke partijstelling van 

8. De feiten van de tenlastelegging 2, welke bewezen verklaard werden en waarvoor 
veroordeeld wordt, hebben schade veroorzaakt aan de burgerlijke partij, dewelke conform 

artikel 1382 B. W. gerechtigd is op vergoeding. 

De burgerlijke partijstelling voor een totaal bedrag.van 3.995,00 EUR uit hoofde van materiële en 
morele schadevergoeding, meer intresten en kosten, is ontvankelijk en kan toegekend worden als 
volgt: 

morele schade: 200,00 EUR 

De rechtbank aanvaardt dat de burgerlijke partij morele schade heeft geleden ten gevolge van het 
feit dat hij diverse maanden heeft moeten leven in een woning die niet voldoet aan de minimale 
woonkwa liteitsnormen. · 
Gelet op de. aard en de ernst van de feiten en de periode waarin de burgerlijke partij in deze woning 
heeft geleefd, begroot de rechtbank deze schade ex aequo et bono op een bedrag van 2()0,00 EUR. 

onterecht betaalde huur en huurwaarborg: 2.99�,oo EUR 

De niet-naleving van de gewestelijke woonkwaliteitsnormen bij het afsluiten van de 
huurovereenkomst, brengt de nietigheid ervan mee, nu deze minimumnormen van openbare orde 
zijn (HvB Gent, 3 april 2�15, 2013/NT/1261, niet gepubliceerd). 
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De burgerlijke partij had zonder het misdrijf geen huurgelden dienen te betalen, maar heeft wel 
gedurende vijf maanden het - door de slechte staat van de woning - beperkte huurgenot gehad. De 
schade die de burgerlijke partij door het misdrijf heeft geleden is gelijk aan het bedrag van de 
·betaalde huur verminderd met een vergoeding voor het huurgenot. Dit laatste bepaalt de rechtbank 
bij gebrek aan gegevens die een meer precieze raming toelaten en rekening houdend met de staat 
van het pand in billijkheid op 150,00 EUR per maand. De burgerlijke partij kan derhalve aanspraak 
maken op een schadevergoeding van 2.675,00- 750,00 = 1.925,00 EUR. 

Daar uit de gegevens van het strafdossier blijkt dat de burgerlijke partij bij het afsluiten van de 
huurovereenkomst een bedrag van 1.070,00 EUR in contanten heeft "overgemaakt" aan de 
beklaagde als huurwaarborg (cfr. stuk 56 strafdossier K0.66.RW.100600/14), betreft dit eveneens 
een betaling die voortvloeit uit de nietige huurovereenkomst. Bijgevolg dient te beklaagde eveneens 
te worden veroordeeld tot de terugbetaling van dit ten onrechte betaald bedrag. 

TOT ML: 3.195,00 EUR 

De burgerlijke partijstelling is gegrond ten belope van 3.195,00 EUR, meer intresten en kosten. 

9. Overeenkomstig artikel 162bis Sv. - ingevoegd bij wet van 21.04.2007 - dient ieder veroordelend 
vonnis uitgesproken tegen de beklaagde deze eveneens te. veroordelen tot het betalen aan de 
burge�lijke partij van de rechtspleglngsvergoeding bedoeld in artikel 1022 Ger. Wb. 

Gelet op het verstek van de beklaagde, wordt de gevorderde rechtsplegingsvergoeding door de 
rechtbank ambtshalve herleid tot de minimumrechtsplegingsvergoeding ten bedrage van. 450,00 
EUR. 

De burgerlijke partijstellingen van 

10. De feiten van de tenlastelegging 3, welke .bewezen verklaard werden en waarvoor 
veroordeeld wordt, hebben schade veroorzaakt aan de burgerlijke partijen, dewelke 

conform artikel 1382 B.W. gerechtigd zijn op vergoeding. 

De burgerlijke partijstelling voor een bedrag van 500,00 EUR per burgerlijke partij uit hoofde van 
(morele) schadevergoed.ing, meer intresten en kosten, is ontvankelijk. 

De rechtbank aanvaardt dat de burgerlijke partijen morele schade hebben geleden ten gevolge van 
het feit dat zij diverse. maanden hebben. moeten leven in een woning die niet voldoet aan de 
minimale woonkwaliteitsnormen. 

Gelet op de aard en de ernst van de feiten en de lange periode waarin de burgerlijke partijen in deze 
woning hebben geleefd, begroot de rechtbank deze schade ex aequo et bono op een bedrag van 
400,00 EUR per burgerlijke partij, meer kosten. 
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OM DEZE REDENEN, 
DE RECHTBANK, 

wijzende bij verstek t.a.v. 
partijen 

en op tegenspraak ten aanzien van de burgerlijke 
en 

Verklaart de feiten van de tenlasteleggingen 1, 2 en 3 bewezen in hoofde van 

Veroordeelt wegens de gezamenlijk bewezen verklaarde feiten van de 
voormelde tenlasteleggingt!n tot een geldboete van 1.500,00 EUR, wettelijk te verhogen met 50 
opdecimes, hetz.ij x 6, en aldus gebracht op ·9.oo0,00 EUR, met· uitstel van de tenuitvoerlegging 
zoals hierna bepaald. 

Verklaart overeenkomstil! de artikelen 42,3• en 43bis Sw. een bedrag van 12.500.00 EUR verbeurd 
in het vermogen van uit hoofde van de bewezen 'verklaarde feiten van de 
voormelde tenlasteleggingen 1, 2 en 3. 

Aangezien de straf niet meer dan vijf jaar gevangenis bedraagt, de betrokkene nog geen 
veroordeling heeft ondergaan tot een hoofdgevangenisstraf van meer dan.twaalf maanden of tot 
een gelijkwaardige straf die in aanmerking genomen wordt overeenkomstig artikel 99bis van het 
Strafwetboek en de opgelegde straf een voldoende waarschuwing zal uitmaken om het plegen van 
andere of analoge misdrijven te voorkomen, gelast dat de tenuitvoerlegging van bovenstaande 
geldboe�e zal uitgesteld worden voor de duur van drie jaar, ter uitzondering van 750,00 EUR 
effectief, te verhogen met 50 opdecimes, hetzij x 6 en aldus gebracht op 4.500,00 EUR EFFECTIEF. 
mits de veroordeelde gedurende de proeftijd geen nieuw misdrijf pleegt dat de veroordeling tot 
een criminele straf of tot een hoofdgevangenisstraf van méér dan zes maanden zonder uitstel of 
tot een gelijkwaardige straf die in aanmerking genomen wordt overeenkomstig artikel 99bis Sw., 
ten gevolge heeft gehad. 

Zegt dat bij niet-betaling binnen de wettelijke termijn de uitgesproken effectieve geldboete zal 
kunnen vervangen worden door een gevangenisstraf van 45 dagen. 

Zegt dat bij eventuele uitvoerbaarheid van het deel van de geldboete dat met uitstel van 
tenuitvoerlegging is opgelegd, en bij niet-betaling van deze geldboete binnen de wettelijke termijn, 
dit deel van de geldboete zal kunnen vervangen worden door een gevangenisstraf van 45 dagen. 
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Verplicht tot betaling van de bijzondere vergoeding van 51,20 EUR opgelegd 
in uitvoering van het artikel 91 van het K.B. van 28.12.1950 houdende algemeen reglement op de 
gerechtskosten in strafzaken. 

Verplicht tot betaling van eenmaal de bijdrage van 25 EUR, te verhogen met 
50 opdeclmes, hetzij 150,00 EUR, tot financiering van het Fonds tot hulp aan_ de slachtoffers van 
opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, overeenkomstig artikel 29 van de wet 
van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen en gelet op artikel 1 van de wet van 5 
maart 1952- betreffende de opdecimes op de strafrechtelijke geldboeten, zoals laatst gewijzigd 
door artikel 2 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen inzake justitie {Il) • 

••• 

Verklaart de herstelvorderingen zonder voorwerp . 

••• 

1. Verklaart de burgerlijke partijstelling van 
hierna bepaalde mate gegrond, en veroordeelt 
voormelde burgerlijke partij te betalen: de som 
schadevergoeding, 

in eigen naam ontvankelijk en in de 
dienvolgens om aan 

van 300,00 EUR ten titel van morele 

meer de vergoedende rente aan de wettelijke rentevoet vanaf een gemiddelde datum van 
02.09.2014 tot en met de dag voorafgaand aan onderhavig vonnis, 
meer de gerechtelijke moratoire rente aan de wettelijke rentevoet op dit alles vanaf heden tot de 
dag der integrale betaling, 
meer de eventuele kosten van uitvoering; 
ontzegt de burgerlijke partij het meer of anders gevorderde. 

Veroordeelt om aan als rechtsplegingsvergoedlng de som 
van 150,00 EUR te betalen. 

2. Verklaart_de burgerlijke partijstelling van in eigen naam ontvankelijk en in de 
hierna bepaalde mate gegrond, en veroordeelt _dienvolgens 9m aan 
voormelde burgerlijke partij te betalen: de som van 300,UU t:UK ten titel van morele 
schadevergoeding, 
meer de vergoedende rente aan de wettelijke rentevoet vanaf een gemiddelde datum van 
02.09.2014 tot en met de dag voorafgaand aan onderhavig vonr:iis, 
meer de gerechtelijke moratoire rente aan de wettelijke rentevoet op dit alles vanaf heden tot de 
dag der integrale betaling, 
meer de eventuele kosten van uitvoering; _ 
ontzegt de burgerlijke partij het meer of anders gevorderde. 

Veroordeelt om aan 
van 150,00 EUR te betalen. 

als rechtSplegingsvergoeding de som 
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3. Verklaart de burgerlijke partijstelling van 
hierna bepaalde mate gegrond, en veroordeelt 

in ehten naam ontvankelijk en in de 
dienvolgens om aan 

voormelde burgerlijke partij te betalen: de som van 300,uu cvn •en titel van morele 
schadevergoeding, 
meer de vergoedende rente aan de wettelijke rentevoet vanaf een gemiddelde datum van 
02.09..2014 tot en met de dag voorafgaand aan onderhavig vonnis, 
meer de gerechtelijke moratoire rente aan de wettelijke rentevoet op dit alles vanaf heden tot .de 
dag der integrale betaling, 
meer de eventuele kosten van uitvoering; 
ontzegt de burgerlijke partij het meer of anders gevorderde. 

Veroordeelt om aan als. rechtsplegingsvergoeding de som 
van 150,00 EUR te betalen. 

4. Verklaart de burgerlijke partijstelling van en qualitate qua 
hun minderjarie kind ontvankelijk en in de hierna bepaalde mate gegrond, en 
veroordeelt dienvolgens om aan voormelde burgerlijke partij te betalen: de 
som van 300,00 EUR t�n titel van morele schadevergoeding, 
meer de vergoedende rente aan de wettelijke rentevoet vanaf een gemiddelde datum van 
02 .. 09.2014 tot en met de dag voorafgaand aan onderhavig vonnis, 
meer de gerechtelijke moratoire rente aan de wettelijke rentevoet op dit alles vanaf heden tot de 
dag der integrale betaling, 
meer de eventuele kosten van uitvoering; 
ontzegt de burgerlijke partij het meer of anders gevorder�e. 

Beveelt ambtshalve dat deze som wordt geplaatst op een rekening die op de naam van de 
minderjarige is geopend en die onbeschikbaar blijft tot op het tijdstip van zijn meerderjarigheid of 
tot de opheffing van zijn onbekwaamverkfaring, onverminderd het recht op wettelijk genot (art. 
379 B.W. gewijzigd bij art. 3 van de Wet van 13.02.2003 tot wijziging van sommige bepalingen van 
het B�rgerfijk Wetboek en van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de bescherming van 
de goederen van de minderjarigen - B.S. 25 .. 03.2003). 

S. Verklaart de burgprliilce oartiistelling van en qualitate qua 
hun minderjarir lcind ontvankelijk en in d e  hierna bepaalde mate gegrond, 
en veroordeelt dienvo1gens om aan voormelde burgerlijke partij te betalen: 
de som van 300,00 EUR ten titel van morele schadevergoeding, 
meer de vergoedende rente aan de wettelijke rentevoet vanaf een gemiddelde datum van 
02.09.2014 tot en met de dag voorafgaand aan onderhavig vonnis, 
meer de gerechtelijke moratoire rente aan de wettelijke rentevoet op dit alfes vanaf heden tot de 
dag der integrale betaling, 
meer de eventuele kosten van uitvoering; 
ontzegt de burgerlijke partij het meer of anders gevorderde. 

' . ' '*'·' ----re---
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Beveelt ambtshalve dat deze· som wordt geplaatst op een rekening die op de naam van de 
minderjarige is geopend en die onbeschikbaar blijft tot op het tijdstip van zijn meerderjarigheid of 
tot de opheffing van zijn onbekwaamverklaring, onverminderd het recht op wettelijk genot (art. 
379 B.W. gewijzigd bij art. 3 van de Wet van 13.0Z.2003 tot wijziging van sommige bepalingen van 
het Burgerlijk Wetboek en van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de bescherming van 
de goederen van de minderjarigen - B.S. 25.01:2003). 

6. Verklaart de burgerliike partijstelling van en qualitate qua 
hun minder.iari� kind ontvankelijk en in de hierna bepaalde mate gegrond, en 
veroordeelt dienvolgens om aan voormelde burgerlijke partij te betalen: de 
som van 300,00 EUR ten tîte1 van morele schadevergoeding, 
meer de vergoed ende rente aan . de wettelijke rentevoet vanaf een gemiddelde datum van 
02.09.2014 tot en met de dag voorafgaand aan onderhavig vonnis, 
meer de gerechtelijke moratoire rente aan de wettelijke rentevoet op dit alles vanaf heden tot de 
dag der integrale betaling, 
meer de eventuele kosten van uitvoering; 
ontzegt de burgerlijke partij het meer of anders gevorderde. 

Beveelt ambtshalve dat deze som wordt geplaatst op een rekening die op de naam van de 
minderjarige is geopend en die onbeschikbaar blijft tot op het tijdstip van haar meerderjarigheid of 
tot de opheffing van haar onbekwaamverklaring, onverminderd het recht op wettelijk genot (art. 
379 B.W. gewijzigd bij art. 3 van de Wet van 13.02.2003 tot wijziging van sommige bepalingen van 
het Burgerlijk Wetboek en van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de bescherming van 
de goederen van de minderjarigen - B.S. 25.03.2003). 

7. Verklaart de burgerliike Dartijstelllng van en qualitate qua 
hun minderjarig kind ontvankelijk en in de hierna bepaalde mate gegrond, en 
veroordeelt dienvolgens om aan voormelde burgerlijke partij te betalen: de 
som van 300,00 EUR ten titel van morele schadevergoeding, 
meer de vergoedende rente aan de wettelijke rentevoet vanaf een gemiddelde datum van 
02.09.2014 tot en met de dag voorafgaand aan onderhavig vonnis, 
meer de gerechtelijke moratoire rente ·aan de wettelijke rentevoet op dit alles vanaf heden tot de 
dag der integrale betaling, 
meer de eventuele kosten van uitvoering; 
ontzegt de burgerlijke partij het meer of anders gevorderde. 

Beveelt ambtshalve dat deze som wordt geplaatst op een rekening die op de naam van de 
minderjarige is geopend en die onbeschikbaar blijft tot op het tijdstip van haar meerderjarigheid of 
tot de opheffing van haar onbekwaamverklaring, onverminderd het recht op wettelijk genot (art. 
379 B.W. ge.

wijzigd bij art. 3 van de Wet van .13.02.2003 tot wijziging van sommige bepalingen van 
het Burgerlijk Wetboek en van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de bescherming vi:tn 
de goederen van de minderjarigen - B.S. 25.03.2003). 
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8. Verklaart de burgerlijke partijstelling van 
bepaalde mate gegrond, en veroordeelt 
burgerUjke· partij te betalen: de som van 
schadevergoeding, 

ontvankelijk en in de hierna 
dienvolgens om aan voormelde 

3.195,00 EUR ten titel van materiële en morele 

meer de vergoeden de rente aan de wettelijke rentevoet vanaf. een gemiddelde van 27 .08.2014 tot 
en met de dag voorafgaand aan onderhavig vonnis, 
meer de gerechtelijke moratoire rente aan de wettelijke rentevoet op dit alles vanaf heden tot de 
dag der integrale betaling, 
meer de eventuele kosten van uitvoering; 
ontzegt de burgerlijke partij het meer of anders gevorderde. 

Veroordeelt om aan als rech�plegingsvergoeding de 
som van 450,00 EUR te betalen. 

9. Verklaart de burgerlijke partiistelling van ontvankelijk en In de hierna bepaalde 
mate gegrond, en veroordeelt dienvolgens om aan voormelde burgerlijke 
partij te betalen: de som van 400,00 EUR ten titel van morele schadevergoeding, 
meer de gerechtelijke moratoire rente aan de wettelijke rentevoet op dit alles vanaf heden tot de 
dag der integrale betaling, 
meer de eventuele kosten van uitvoering; 
ontzegt de burgerlijke partij het meer of anders gevorderde. 

10. Verklaart de burgerlijke partijstelling van ontvankelijk en in de hierna bepaalde 
mate gegrond, en veroordeelt dienvolgens om aan voormelde burgerlijke 
partij te betalen: de som van 400,00 EUR ten titel van materiële en morele schadevergoeding, 
meer de gerechtelijke moratoire rente aan de wettelijke rentevoet op dit alles vanaf heden tot de 
dag der integrale betaling, 
meer de·eventuele kosten van uitvoering; 
ontzegt de burgerlijke partij het meer of anders gevorderde • 

••• 

Overeenkomstig artikel 4 Voorafgaande Titel Wetboek Strafvordering wo,Pen de (overige) 
burgerlijke belangen ambtshalve aangehouden . 

••• 

Veroordeelt tot de gerechtskosten, begroot op 79,23 euro. 

Overtuigingsstukken 

Nihil 
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Aldus gevonnist en uitgesproken te Kortrijk, in het gerechtsgebouw, in de openbare 
terechtzitting van de NEGEN A KAMER op negentien december tweeduizend en zestien. 

Aanwezig: -W. Haelewyn, alleenzetelend rechter 
-V. Remy, eerste-sûbstituut-procureur des Konings 
-M. Vangampelaere, afgevaardigd griffier bij M.B. 9/10/2014 
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