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CORRECTlONELE RECHTBANK TE tvfECHELEN 

Not. nr. Openbare terechtzitting van 20 oktober 2004. 
tv1E66.LO. l 3730-01 

De Rechtbank van eerste aanleg te 1'v1echelcn, 11 e kamer, rechtsprekend in 
correctionele zaken, wijst het volgende vonnis : 

Inzake van het Openbaar i'vlinisterie : 

tegen : 

, geboren te 
wonende te 

Bijgestaan door l\1r. · 1, advocaat te 

VERDACHT VAN: 

Te , ononderbroken tussen 18 oktober 2001 en 3 juli 2002 

' 1 

Bij inbreuk op art. 17 van het decreet van 4 februari 1997 houdende de kwaliteits
en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers, een kamen.voning of 
kamers verhuurd te hebben aan de · te . , die 
niet beantwoorden aan de in artikel 4, 6 en 7 van dit Decreet bedoelde normen. 

Gt:let op dt: processtukken; 
Gehoord het Openbaar 0.linisteric in zijn vordering; 
Gehoord de beklaagde in zijn middelen \·an verdediging: 

\\at bet.r�n dt: huiszoeking : 



zó<. r 

Een gemcen::;chappelijke gang kan niet beschou"vd \Vorden als een '\voning" in de 
zin van art. 1 5  van de Grond\vet. 

* * * 

Uit de gegevens van het dossier blijkt dat de genaamde l een 
kamer betrok op de t\veede verdieping van het gebou\v. De enige kamer die kon 
\vorden doorLocht, nl. de \VOongelegenheid E. gelegen op de t\vecde verdieping 
achteraan (zie stuk 30 + 20 + 19 + 10). 
De genaamde: verleende derhalve een geldige toestemming 
voor de door hem effectief betrokken \voning. De door hem verleende toestemming 
is niet aangetast door enig gebrek; 

* * * 

De gemeenschappelijke \VC. met douche geniet geenszins de bescherming van art. 
15 van de Grond \Vet. 

* * * 

De zekeringskast in de kelder van het gebou\v betrof de zekeringskast van het 
appartementsgebouv." , eigendom van 
gedaagde. 
Geenszins valt deze kelder die blijkens de gegevens van het dossier kon bereikt 
\Vorden via een leegstaand winkelpand onder de bescherming van art. 15 van de 
Grondwet. 

* * * 

!j ' 

De door de adjunct van de directeur uitgevoerde zoeking is derhalve conform de \Vt:t, 
de Grond\vet en de verdragsrechtelijke regels geschied; 

, 
De grond van de zaak : 

Blijkens de gegevens van het dossier is dt! tenlastelegging afdoende naar rc.:ht 
be\v·ezen; 
Beklaagde beschikte niet over enig confonniteitsattest en de verhuurde kamers 
bcant\voorddcn niet aan de in het Decreet bedoelde nonnen. 

De strafmaat : 

Rekenincr houdend m1.:t de 1.:mst van het strafbaar feit. het bcooud1: orut:chtmatig 
� � -

\Yinstoogt11crk t'n het str:.ifn:chtelijk verleden \"f.ln bcklaagd1:, i:� rlt.: Yolgcnd1.: straf 
\Vettig en passend; 

Gelet op het pecuniair kar:.iktcr \'fU1 hc;t 1nisdri j fis d� op,;chorting niet dc.: pnss.;nJç; 

rnaatrt;gel. 

" 



De beklaagde verkeert in de voorwaarden venneld in art. 8/l van de \vet van 29 juni 
1964; men mag vermoeden dat een veroordeling met uitstel zoals hierna bepaald een 
voldoende waarschu'vving zal betekenen voor de toekomst; 

OM DEZE REDENEN, 
DE RECHTBA.NK : 

Gelet op de artikelen : 

1 1, 12, 14, 31, 32, 34, 3 S, 36, 40, 41 der \Vet van 15 juni 1935; 
1 en 3 \vet 5 maart 1952 ge\v. door \Vet van 24.12.1993 en \Vet 7.02.2003; 
28 en 29 \Vet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen; 
58 KB. 18.l?.1986; 
162, 163, 176, 194, 195 van het \vetboek van strafvordering; 
2, 40, 42, 43, 43bis van het Strat\vetboek; 
17 van het decreet van 4 februari 1997 
8/ 1 \Vet 29 juni 1964; 
2 , 3, 4 \Vet 26 juni 2000; 
EU-verordening nr. 1103/97 van de Raad van 17 juni 1997 over de 
invoering van de euro; EU-verordening nr. 974/98 van de Raad van 3 mei 
1998 over de invoering van de euro; 

door de voorzitter ter terechtzitting aange\vezen; 

Rechtsprekend op tegenspraak: 

Veroordeelt de beklaagde tot een geldboete van 1 000 EUR verhoogd met 40 
deciemen en aldus gebracht op S 000 EUR of een vervangende gevangenisstraf van 3 
n1aandcn ingevolge art. 40 SWB . 

• 
Veroordeelt de beklaagde tot de kosten van de strafvordering, belopcnde tot heden: 
10,78 EUR en tot een vergoeding van 25 EUR overeenkomstig art. 91 K.B. 28 
december 1950 zoals ge\.vijzigd door art. 1 K.B. 11 december 2001. 

Beveelt dat de tenuitvoerlegging van dit vonnis gedurende drie jaar zal \Vorden 
uitgesteld \Yat betreft de helft van de geldboete. 

V crplicht beklaagde bovendien tot bt!taling van een bijdrage van 10 EL: R + 45 
decicmen = 55 EUR tot dt.: financiering van ht!t bijzondçr fonds tot hulp �:in de 
slachtoffers van opzettelijke gc\velddadcn. 

Oc vtrheurd\erk\::iring : 

Gel(.;t op de schriftelijk.:: \'O!-..l•.:r;1ig ', ::n de"; Proc11r . ..:1.ir ,j�5 r.:_onin ·��: 
G1�lcl op d1.; bt�oogd.;: or1n.:.::hcn1atige 1xin�t, 



Beveelt de bijzondere verbeurdverklaring van het bedrag van t\vaalfduizend 
( 12 000) euro, zijnde de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn 
verkregen. 

Beveelt dat de tenuitvoerlegging van dit vonnis gedurende drie jaar zal \Yordco 
uitgesteld \Vat betreft de helft van het verbeurdverklaarde bedrag. 

Aldus uitgesproken in openbare terechtzitting op 20 oktober 2004. 

Aan<..vezig : 

alleenzetelend rechter; 

eerste substituut - procureur des Konings; 

griffier; 




