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OPENBAAR MINISTERIE
vertegenwoordigd door C. Laureys, substituut-procureur des Konings.

BEKLAAGDE : 

1389  RRN 
geboren op
van Braziliaanse nationaliteit
wonende te 
niet verschenen en niet vertegenwoordigd.

1 TENLASTELEGGINGEN

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

A Uitoefening van een zelfstandige activiteit zonder beroepskaart 
Bij inbreuk op artikel 13/1,1° van de wet van 19 februari 1965 betreffende de uitoefening van de
zelfstandige beroepsactiviteiten der vreemdelingen en de uitvoeringsbesluiten van deze wet,  een
zelfstandige activiteit te hebben uitgeoefend zonder toegelaten of gemachtigd te zijn tot een verblijf
van meer dan drie maanden of tot vestiging in België.

Te        op 3 november 2018

B Illegaal verblijf
Zonder de vereiste toelating of machtiging in het Rijk er verbleven te hebben of er zich gevestigd te
hebben als vreemdeling.
(Bij inbreuk op de artikelen 1, 2, 6, 9, 14, 75 al. 1, 80, 81 en 95 van de wet van 15 december 1980)

te     op 3 november 2018

2 PROCEDURE 

De zaak werd behandeld op de openbare zitting van 16 april 2019. 

De bepalingen van de Wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken werden nageleefd.

De rechtbank nam kennis van de stukken van de rechtspleging en hoorde het Openbaar Ministerie in
haar vordering.

De beklaagde is niet verschenen en werd niet vertegenwoordigd.

De rechtbank beslist bij verstek.
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3 BEOORDELING OP STRAFGEBIED

3.1 Grond van de zaak

Tijdens een controle  van de horecazaak ’  te  op 3  november  2018,  werd
vastgesteld dat de beklaagde een zelfstandige activiteit uitoefende zonder toegelaten of gemachtigd
te zijn tot een verblijf van meer dan 3 maanden of tot vestiging in België. De beklaagde had geen
adres in België, beschikte niet over een geldig verblijfsdocument voor België. Zij kreeg van de Dienst
Vreemdelingenzaken een bevel om het grondgebied te verlaten.

De beide feiten onder A en B zijn op grond van deze vaststellingen voldoende bewezen.

3.2 Straftoemeting

De  rechtbank  houdt  rekening  met  de  aard  van  de  gepleegde  feiten,  de  ernst  ervan  én  de
persoonlijkheid van de beklaagde.

De weerhouden feiten onder A en B zijn gepleegd met eenzelfde strafbaar opzet zodat slechts één
straf wordt opgelegd met toepassing van artikel 65 lid 1 van het Strafwetboek.

Door de activiteiten van de beklaagde én de manier waarop zij via een constructie van kamerverhuur
haar  diensten  verleende,  begeeft  zij  zichzelf  in  een  precaire  situatie,  zowel  sociaalrechtelijk  als
financieel.

De rechtbank heeft geen zicht op de huidige leefomstandigheden van de beklaagde.

Rekening houdend met deze elementen, wordt haar de hierna volgende bestraffing opgelegd, welke
met uitstel van straf gedurende een periode van 3 jaar kan worden opgelegd.

3.3 Kosten, bijdragen en vergoeding

De beklaagde is een bijdrage verschuldigd aan het bijzonder fonds tot hulp aan de slachtoffers van
opzettelijke gewelddaden. De rechtbank is verplicht om bij iedere veroordeling tot een criminele of
correctionele hoofdstraf deze solidariteitsbijdrage op te leggen.

De beklaagde is ook een bijdrage verschuldigd aan het Fonds voor juridische bijstand. De rechtbank
is verplicht om aan iedere veroordeelde beklaagde een bijdrage op te leggen aan het Fonds 1. De
opbrengsten van het Fonds worden gebruikt ter financiering van de vergoedingen van de advocaten
belast met de juridische tweedelijnsbijstand alsook voor de kosten verbonden aan de organisatie van
de bureaus voor juridische bijstand.

De beklaagde wordt veroordeeld tot 1/2e van de kosten van het onderzoek, de Staat tot de andere
1/2e. 

Er  wordt ook een verplichte vaste vergoeding opgelegd voor de kostprijs van het verloop van de
strafprocedure. Het bedrag hiervan wordt bij koninklijk besluit bepaald2. 

1  Artikel 4§3 van de Wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand - in werking getreden op  1 mei 2017

2  Het bedrag hiervan wordt bepaald in het Koninklijk Besluit houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in 
strafzaken
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4 BEOORDELING OP BURGERLIJK GEBIED

De rechtbank houdt  de beslissing  over  de burgerlijke  belangen   verder  aan met  toepassing  van
artikel 4 V.T. Sv.

5 TOEGEPASTE WETTEN

De volgende artikelen bepalen de bestanddelen van de misdrijven, de strafmaat en de toepassing
van de taalwet:

- 25, 38, 40, 65 lid 1 van het Strafwetboek;
- 11,  12,  14,  16,  31  tot  37  en  41  van  de  Wet  van  15  juni  1935  op  het  taalgebruik  in

gerechtszaken.
- De artikelen zoals aangehaald onder punt 1. Tenlastelegging
- 8 Wet 29 juni 1964

6 UITSPRAAK

De rechtbank beslist bij verstek van de beklaagde 

OP STRAFGEBIED

De rechtbank verklaart de strafvordering ontvankelijk en gegrond in de volgende mate:

De rechtbank verklaart de feiten onder A en B bewezen ten aanzien van de beklaagde en veroordeelt
haar hiervoor samen tot een hoofdgevangenisstraf van 6 maanden.

De rechtbank verleent  uitstel  van straf aan de beklaagde voor de opgelegde hoofdgevangenisstraf
gedurende 3 jaren.

De rechtbank verplicht de beklaagde  tot betaling van een bijdrage van 25,00 euro, dit bedrag van
25,00 euro met 70 opdeciemen gebracht op 200,00 euro.

De rechtbank verplicht de beklaagde tot betaling van een  bijdrage van  20,00 euro aan het Fonds
voor juridische bijstand.

De rechtbank legt aan de beklaagde ook een vergoeding op van 53,58 euro.

Kosten

De rechtbank veroordeelt de beklaagde tot de 1/2de kosten gemaakt door het openbaar ministerie,
tot op heden begroot op 35,98 euro.

OP BURGERLIJK GEBIED

De rechtbank houdt de beslissing over de burgerlijke belangen aan.
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Dit vonnis is gewezen en uitgesproken door de rechtbank eerste aanleg Leuven correctionele zaken,
kamer 17: 
- K. Gerets, rechter
en uitgesproken in openbare terechtzitting op 28 mei 2019 door de voorzitter,
in aanwezigheid van een magistraat van het openbaar ministerie,
met bijstand van griffier C. Broos.

(get.) C. Broos (get.) K. Gerets




