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OPENBAAR MINISTERIE 

EISER TOT HERSTEL 

DE WOONINSPECTEUR, bevoegd voor het grondgebied van het 
Vlaamse Gewest, met kantoren te 1000 Brussel, Havenlaan 88 bus 2; 

=> Ter terechtzitting van 22 oktober 2018 vertegenwoordigd door mr. S. 

Suys loco mr. V. Tollenaere, advocaat te Gent 

BEKLAAGDEN 

4S�)O i. 

4585 2. 

1 ' 
op 

bediende, geboren te 
wonende te 

ambtenaar NMBS, geboren te 
, wonende te 

=> Ter terechtzitting van 22 oktober 2018 beiden vertegenwoordigd 

door mr. M. Col/Ier, advocaat te Lede 

1. TENLASTELEGGINGEN 

De eerste en de tweede 

A. 

Om de misdaad of het wanbedrijf uitgevoerd te hebben o f  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, namelijk 

bij Inbreuk op de artikel S, strafbaar gesteld door artikel 20 §1 al 1 van he� 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 S 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 

als verhuurder 
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in het. pand gelegen te 
eigendom van 1 

kadastraal gekend als 1 
·, geboren te 1 op 

" belden en 
wonende te 

! op 

" geboren te 
en van 

wonende te' 

! op 
, geboren te 

en 
geboren te . ! • 1 

bij aankoopakte van 
! en notaris· 

1, wonende te ! 
verleden door notaris 

! te: 

l) een ongeschikte en onbewoonbare kamer {kamer 
ruimte te hebben verhuurd aan 

·te 1 

.) met gemeenschappelijke 

Te: ! In de periode van 15.09.2015 tot 15.08.2016 (stuk 5) 

2) een ongeschikte en onbewoonbare kamer (kamer 
te hebben verhuurd aan 

1 met gemeenschappelijk ruimte 

Te' �In de periode van 15.09.2015 tot 06.07.2016 (stu k  6) 

VERMOGENSVOOROEEL: Art. 42 en 43 Bis S.W.8. 

De eerste en tweede gedaagde tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig art. 42 en 
43bls van het Strafwetboek, te horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring van 
5.000 euro. 

hetzij de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen, 
hetzij goederen en waarden die in de plaats ervan zijn gesteld, 
hetzij inkomsten uit belegde voordelen, 

waarbij de rechter, indien de zaken niet kunnen worden gevonden in het vermogen van de 
beklaagde, de geldwaarde l'!rvan dient te ramen ( het equivalent bedrag). 

Berekening: 

-tenlastelegging A.1): huuropbrengst gedurende de periode 15.09.2015 lot 15.08.2016 of 11 
maanden aan een maandelijkse huurprijs van 250 euro= 2.750 euro 

-tenl;:istelegging A.2): huuropbrengst gedurende de periode 15.09.2015 tot 06.07.2016 of 9 
maanden aan een maandelijkse huurprijs van 250 euro= 2.250 euro 

2. PROCEDURE 

* * * 

De zaak werd behand.eld op de openbare zitting van 22 oktober 2018. 
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De rechtbank nam kennis van de stukken van de rechtspleging en hoorde het Openbaar 
Ministerie en de aan�zlge partijen. 

3. BEOORE>fllNG OP STRAFGEBIED 

3.1. De feiten 

Op 15 september 2015 gaat de wooninspectie over tot controle �an een pand gelegen te 
l.. .. . . . 1 n.a.v. een melding door de lokale politie van r · 

1 . • '· Het pand omvat een handelszaak, drie kamers en gemeenschappelijke functies. De 
bewoners van de kamers zijn afhankelijk van de gemeenschappelijke voorzieningen voor wat 
betreft WC, bad/douche en/of kookgelegenheid. "Hiermee voldoen deze woonentiteiten aan de 
definitie van 'kamer' In de zin van artikel 2, § 1, lObis van. het decreet van 15 juli 1997 
houdende de Vlaamse Wooncode. Gelet op het feit dat betrokkenen elkaar niet kenden bij 
intrek in het pand alsook dat er twee aparte huurovereenkomsten zijn, wordt het pand 
gekwalificeerd als kamerwoning. 
Er worden de volgende gebreken aan het gebouw vastgesteld: 

In de gemeenschappelijke badkamèr buigt de vloer voor het bad door; 
In de gemeenschappelijke badkamer bevindt zich een stopcontactenblok aan .. de 
muur waarvan het afschermende deksel ontbreekt. Hierdoor zijn elektrische 
contactpunten die onder spanning staan aanraakbaar; 
In de gemeenschappelijke badkamer bevinden zich toestellen klasse 1 (microgolr, 
frietketel) die worden aangesloten op een niet geaard stopcontact. Het is 
vérboden toestellen klasse 1 aan te sluiten op een stopcontact zonder 
aardgeleider; 
In kamer · · bevindt zich ter hoogte van de deur een stopcontact dat onvoldoende 
stevig in de muur is bevestigd; 
Het stopcontact van het badkamermeubel hangt uit het meubel. Hierdoor zijn de 
elektrische delen welke onder spanning staan aanraakbaar; 
In de hoek van de gemeenschappelijke badkamer links naast het toilet bevindt zich 
een stopcontact waarbij het afschermend deksel schroeischade vertoont ten 
gevolge van kortsluiting; 
Een nazicht van de installatie in het pand en al de woningen door een vakman 
en/of keuring van de installat.ie door een erkend keurinBsorganisrne is aangewezen 
en volgens de geldende reglementering verplicht; 
Het raam van de gemeenschappelijke gang is verweerd. 

Het gebouw heeft een totaal van 18 strafpunten 

De inspectie stelt volgende gebreken vast in de gemeenschappeliike bad- en toiletfunctie: 

De afwerking tussen de muur en het plafond, boven het bad, is onvakkundig 
uitgevoerd; 
Op de buitengevelmuur onder de dakhelling Is een verhoogde vochtwaarde 

'
met 

schimmelvorming; 
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.De siliconenkit tussen het bad en de muur komt los en is bijgevolg niet meer 
waterdicht; 
Boven de inkomdeur ontbreekt een gedeelte van de muurafwerking; 
De afwerking van de betegeling op de hoek onder het bad is onvakkundig 
afgewerkt; 
Het raam van de badkamer is verweerd en kan niet meer gesloten worden; 
De toiletbril is stuk; 
De knop van de waterspoellng van hèt toilet ontbreekt; 
Het toilet is niet afslultbaar. De toiletfunctie moet op een zodanige manier kunnen 
afgescheiden worden van de andere functies dat de privacy van de gebruiker 
gewaarborgd Is; · 

De badkamer Is niet afsluitbaar. 

De gemeenschappelijke badfunctie heeft een totaal van 17 punten op het technisch verslag, 
Het gemeenschapperijk toilet heeft een totaal van 35 punten op het technisch verslag. 
Er is geen gemeenschappelilke keuken voorzien en de kamers beschikken ook niet over een 
eigen kookgelegenheid. De gemeenschappelljke kook -/leefruimte heeft een totaal và'n 15 
punten op het technisch verslag. 

De inspectie stelt de volgende gebreken vast In kamer 

Het raam van deze kamer is verweerd en er Is glasbreuk; 
Een lavabo met de aanvoer van warm en koud water ontbreekt; 
De plaatsing van een vast verwarmingsapparaat In de kamer is niet mogelijk. Er is 
geen energievoorziening; 
De kamer is niet rechtstreeks toegankelijk vanuit de gemeenschappelijke ruimte of 
het openbaar domein. De kamer Is enkel te bereiken via de toog van het café op 
het gelijkvloers; 
De kamer beschikt niet over een eigen bel; 
De drukknop van de lichtschakelaar is gebarsten. 

Deze kamer heeft een totaal van 119 punten op het technisch verslag (deel B + C + D) en is dus 
ongeschikt. Omwille van de ernstige gezondheids- en veiligheidsrisico's voor de bewoners, is 
de kamer eveneens onbewoonbaar. De bezettlngsnorm van deze kamer Is gelijk aan 2 
perso(o}n(en). Dit betekent dat de kamer zonder de hoger opgesomde en beschreven 
gebreken, op basis van het aantal woonlokalen (1) en de netto-vloeroppervlakte (18,S m2} 
geschikt Is voor bewoning door maximaal 2 perso(o)n(en). 

De inspectie .stelt de volgende gebreken vast In ·kamer J 

Het grote raam van deze kamer Is verweerd; 
Een lavabo met de aanvoer van warm en koud water ontbreekt in de kamer; 
De plaatsing van een vast verwarmingsapparaat in de kamer is niet mogelijk. Er is 
geen energievoorziening; 
De kamer is niet rechtstreeks toegankelijk vanuit de gemeenschappelijke ruimte of 
het openbaar domein. De kamer is enkel te bereiken via de toog van het café op 
het gelijkvloers; 
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De hoogte van op de begane vloer tot de onderzijde van het groot raam Is beperkt 
tot 49 cm. Er dient een borstwering geplaatste te worden aan de buitenzijde van 
het raam om zo een veilige situatie te creëren; 
De kamer beschikt niet over een eigen bel; 
De netto-vloeroppervlakte wordt gemeten In de zone met een plafondhoogte van 
minstens 220cm. De hoogte van de kamer is slechts 217cm. Aldus is de kamer op 
basis van de oppervlaktenorm eveneens niet geschikt voor de bewoning. 

Deze kamer heeft een totaal van 143 punten op het technisch verslag (deel B + C + D) en is dus 
ongeschikt. Omwille van de ernstige gezondheids- en veiligheidsrisico's voor de bewoners, is 
de kamer eveneens onbewoonbaar. De bezettlngsnorm van deze kamer Is gelijk aan O 
perso(o)n(en). 

De inspectie stelt de volgende gebreken vast in kamer: " 

Het plafond is beschadigd en onvakkundig hersteld met tape; 
Het raam van de voorgevel is verweerd en het raam op de zijgevel dient behandeld 
te worden om verdere verwering teeen te gaan; 
De vloerbekleding is beschadigd; 
In de hoek van de kamèr (tussen de 2 ramen) staat een plint los en ontbreekt een 
plint; 
Een lavabo met de aanvoer van warm en koud water ontbreekt in de kamer; 
De plaatsing van een vast verwarmingsapparaat in de kamer is niet mogelijk. Er is 
geen energievoorziening; 
De kamer is niet rechtstreeks toegankelijk vanuit de gemeenschappelijke ruimte of 
het openbaar domein. De kamer is enkel te bereiken via de toog van het café op 
het gelijkvloers; 
De kamer kan niet slotvast worden afgesloten; 
De kamer beschikt niet over een eigen ·brievenbus en een eigen bel; 
De netto-vloeroppervlakte wordt gemeten in de zone met een plafondhoogte van 
minstens 220cm. De hoogte van de kamer is slechts 217cm. Aldus is de kamer op 
basis van de oppervlaktenorm eveneens niet geschikt voor de bewoning; 

Deze kamer heeft een totaal van 145 punten op het technisch verslag (deel B + C + D) en fs dus 
ongeschikt. Omwille van de ernstige gezondhelds- en veilfgheidsrlsico's voor de bewoners, is 
de kamer eveneens onbewoonbaar. De bezettingsnorm van deze kamer is gelijk aan 0 
pcrso(o)n(en) 

De kamer wordt bewoond door . geboren op 
Uit het huurcontract blijkt onder meer het volgende: 

het contract werd afgesloten tussen 
1 

· en . 

het contract werd afgesloten voor een onbepaalde tijd; 
het contract ging In op 1 november 2006; 
de hu

.
urprljs bedraagt 250 euro. 

· · ·-, te 
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Uit het verhoor van de blijkt dat hij al ongeveer 8 à 9 jaar in het pand 

verblijft. De huurprijs ten bedrage van 250 euro wordt cash betaald aan -
- - - · · · 

(eigenaar) zonder ontvangstbewijs. Het verbruik zit niet inbegrepen in de huurpri}s. 

Betrokkene is tevreden in de woning. Er is geen huurachterstal en het contact met de eigenaor 

is goed. Via via is betrokkene terecht gekomen In het pand. Betrokkene kende bij intrek In de 
kamer zijn medebewoner niet. 

De kamer · wordt bewoond door 1 , geboren op · ·--.te,· · 

Uit zijn verhoor blijkt dat hij ongeveer 20 jaar in het pand verblijft. De huurprijs bedraagt 250{ 
en wordt cash betaald aan ·. Verbruik is inbegrepen. Er is een schriftelijke 
huurovereenkomst, maar betrokkene kon deze niet vinden. Aanvankelijk meldde hij dat hij 
graag in het pand verblijft, maar naarmate het verhoor vorderde, meldde hij dat hij eigenlijk 
weg wil uit de kamer, maar voorlopig geen andere optie heeft, aangezien hij slechts 300 euro 
per maand kan betalen voor een woonst. Betrokkene staat nog niet Ingeschreven voor een . 
socla Ie woninJ:. 

De derde kamer wordt niet bewoond. 

Een herstelvorderlng werd opgemaakt: 

Er wordt door de inspectie vastgesteld dat het pand niet In aanmerking komt voor 

renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerken. De wooninspecteur vordert 

daarom dat de rechtbank beveelt dat de overtreder aan het pand een andere 
bestemming moet geven volgens de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 

Ordening, hetzij de woning moet slopen, tenzij de sloop verboden Is op grond van 
wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen; 
De werken dienen uitgevoerd te worden binnen een termijn van 10 maanden na 
de uitspraak; 
Voor het geval de veroordeling niet binnen de opgelegde termijn wordt 
uitgevoerd, dient de overtreder te worden veroordeeld tot een dwangsom van 150 
euro per dag vertraging, volgend op het verstrijken van hoger vermelde 
hersteltermijn; 
Voor het geval de overtreder in gebreke blijft de door de rechter bevolen werken 
zelf uit te voeren, dient de uitspraak te bevelen dat de wooninspecteur 
ambtshalve in de uitvoering van het opgelegde herstel kan voorzien; 
De rechter dient de wooninspecteur te machtigen om de kosten, bedoeld in artikel 

17 bis,§ 2 van de Vlaamse Wooncode te verhalen op de veroordeelde; 
Tot slot dient de uitspraak uitvoerbaar bij voorrnad te worden verklaard. 

Tweede beklaagde verklaart in verhoor het volgende: 

Hij heeft het café tien Jaar geleden gekocht. Toen hij het kocht waren de 

huisnummers en de woningen reeds aanwezig. De vorige eigenaar kreeg ook ooit 

een controle en toen waren er geen opmerkingen wat betreft de indeling van het 
pand; 
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Hij was er zich absoluut niet bewust van dat het pand zonder vergunning was 
opgedeeld. Hij gaat zich sowieso informeren bij 1 
Hij meent dat alles teruggaat op een wraakactie door een wijkagent; 
Het komt vermoedelijk door de muur van de buren. 

en 1 hebben het pand verlaten en wonen er niet 

meer, respectievelijk sinds 15 augustus 2016 en 6 juli 2016. 

Beklaagden vroegen een stedenbouwkundige vergunning aan voor het realiseren van een 
bergruimte op de verdieping waar voorheen de kamers gevestigd waren. Beklaagden 
verkregen een vergunning van de gemeente : ! op 27 september 2016 (zie stukken 2, 
3 en 4 van beklaagden). Uit het navolgend P.V. van de woonlnspectie d.d. 15 juni 2018 blljkt 
dat beklaagden het pand hebben omgevormd tot een berging conform de stedenbouwkundige 

vergunning. 

3.2. Grond van de zaak 

Uit 'de objectieve gegevens van het strafdossier, in het bijzonder de vaststellingen gedaan door 
de woonlnspectie, blijkt dat beklaagden gedurende een lange tijd kamers hebben verhuurd die 
ongeschikt en onbewobnbaar waren. 

Beklaagden houden voor dat toen ze het pand kochten, de verhuring van de kamers een 
bestaande activiteit was en dat ze niet wisten dat ze een strafbaar feit pleegden. Opdat er 

sprake zou zijn van een inbreuk op artikel 5 van de Vlaamse Wooncode is evenwel geen 
bijzonder opzet vereist. Voor wanbedrijven die bijkomend in bijzondere wetgevingen werden 
opgenomen, Is minstens onachtzaamheid vereist, doch dit volstaat. Dit wil zeggen dat het 
volstaat dat aan de verhuurder een gebrek aan voorzichtigheid of aan voorzorg kan verweten 
word

.
en, wnder dat vereist is dat hij wetens en willens een gebrekkige kamer of woning heeft 

verhuurd. In huidige zaak betekent dit dat het volstaat dat beklaagden wisten of moesten 
weten dat de

. 
kamers die ze verhuur�en, gebrekkig waren. Of anders gézegd: beklaagden 

hebben nagelaten na te gaan of de kamers die ze verhuurden op basis van de staat waarin zij 
zich bevonden, wel mochten aangeboden worden op de huurmarkt. 

Gelet op het hetgeen voorafgaat is het volgens de rechtbank bewezen dat beklaagden zich 
schuldig hebben gemaakt aan de feiten onder de tenlasteleggingen A1 en A2. 

3.3. Straftoemeting 

De feiten In hoofde van eerste en tweede beklaagde, zijn gepleegd met eenzelfde strafbaar 
opzet, zodat conform art. 65, lid 1 Sw. slechts één straf dient te worden opgelegd, nl. de 
zwaarste. 

De straf moet worden bepaald gelet 'op de aard en de objectieve ernst van de bewezen 
verklaarde feiten, de begeleidende omstandigheden en de persoonlijkheid van beklaagden 
zoals die blijkt uit hun strafrechtelijk verleden, gezinstoestand en arbeidssituatie, voor zover de 
rechtbank gekend. Niettemin dient de straftoemeting niet enkel de vergeldingsbehoefte te 
dienen, doch moet deze ook oog hebben voor de speciale preventie. 
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De sanctionering moet dàn ook van aard zijn de beklaagden ervan te weerhouden zich in de 
toekomst nog aan dergelijke feiten schuldig te maken. 

De feiten zijn ernstig. Illegale verhuring van onbewoonbare panden en krotwoningen betekent 
een ernstige inbreuk op de veiligheid van de bewoners en op hun levenskwaliteit. Dergelijk 
handelen maakt een inbreuk uit op een fundamenteel grondrecht, nl. het recht op een 
menswaardig leven, zoals gewaarborgd door artlkel 23 van de Grondwet. Beklaagden dienden 
hun taak als verhuurder ernstig t_e nemen: de verhuurde woningen dienden te voldoen aan de 
vereisten van de Vlaamse wooncode en mochten niet ter beschikking gesteld worden in 
omstandigheden in strijd met de menselijke waardigheid. 

Eerste beklaagde heeft een blanco strafregister. 

Tweede beklaagde he�h strafrechtelijke voorgaanden. Hij liep in 2010 één correctionele 
veroordeling op. 

Eerste beklaagde Is 64 jaar. Tweede beklaagde is 67 jaar. 

Op de zitting van 22 oktober 2018 verzochten beklaagden bij monde van hun raadsman aan de 
rechtbank om hen de gunst van de ópschortlng toe te staan. Het Openbaar Ministerie 
adviseerde gunstig m.b.t. de vraag tot opschorting. De gunst van de opschorting is te dezen te 
verlenen rekening houdend met de omstandigheid dat beklaagden zich in het verleden nooit 
schuldig hebben gemaakt aan wederrechtelijke daden, zoals blijkt uit hun respectievelijk 
blanco en quasi blanco strafrechtelijk verleden, zodat de hoop gewettigd is dat beklaagden 
geen nieuwe feiten zullen plegen. 

Beklaagden dienen wel te beseffen dat de bewezen verklaarde feiten op generlei wijze kunnen 
getolereerd worden en onder geen beding voor herhaling vatbaar zijn. De opschorting zal 
beklaagden er hopelijk toe aanzetten zich in de toekomst beter te gedragen, daar ze moeten 
weten dat bij een volgende veroordeling de thans verleende opschorting kan herroepen 
worden. De duur van de opschorting wordt, gelet op de relatieve ernst van de feiten, 
vastgesteld op 3 jaar. 

In hoofde van de eerste en de tweede beklaagde wordt door het Openbaar Ministerie 
schriftelijk de bijzondere verbeurdverklaring gevorderd van een bedrag van 5.000,00 euro. 

De berekening van dit bedrag is gebaseerd op de huuropbrengst van de kamers, namelijk een 
maandelijkse huurprijs van 250 euro gedurende een periode van 11 maanden (voor 
tenlastelegging Al} of 2.750 euro in totaal en een maandelijkse huurprijs van 250 euro 
gedurende een periode van 9 maanden (voor tenlastelegging A2) of 2.250 euro In totaal. De 
berekening van het wederrechtelijk vermogensvoordeel komt de rechtbank correct voor. 
Gelet op het groot aantal strafpunten dat aan de verhuurde kamers werd toegekend 
(respectievelijk 119 en 143 strafpunten), zijn er geen gegronde redenen voorhanden om het 
gevorderde bedrag te herleiden. De verbeurdverklaring van 5.000,00 euro dient dan ook te 
worden uitgesproken. Daar de rechtbank geen hoofdelijke straf kan opleggen wordt e r  2.500 
euro toegerekend aan elke beklaagde. 
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Het bekomen vermogensvoordeel maakt inherent deel uit van het bewezen verklaarde 

misdrijf. l iet gaat dan ook niet op om het m isdrijf als bewezen te verklaren en dan te zeggen 
dat men de bekomen voordelen mag behouden. Dit is een bijkomend signaal naar beklaagden 

om hen bewust te maken dat dergelijke misdrijven niet lonend zijn. 

4. BEOORDELING OP BURGERLIJK GEBIED 

4.1. Herstelvordering van de wooninspectie 

De wooninspectie vorderde in haar herstelvordering dat zou worden vastgesteld dat het pand 
niet in aanmerking komt voor renovatie-, verbeteri ngs- of aanpassingswerken en dat daarom 

zou bevolen worden dat de overtreder aan het pana een andere bestemming moet geven 

volgens de bepalingen van de V laamse Codex Ruimtelijke Ordening, hetzij de woning moet 

slopen, tenzij de sloop verboden Is op grond van wettelijke, decretale of reglementaire 

bepalingen. Dit alles binnen een termijn van 10 maa nde n na de uitspraak en onder verbeurte 
van een dwangsom van 150 euro per dag vertraging. 

Evenwel b lijkt uit het navolgend P.V. van de wooninspectie d.d. 15 juni 2018 dat beklaagden 

op 27 septèmber 2016 een stedenbouwkundige vergunning verkregen voor de omvorming van 

een handelszaak met woning naar een handelszaak met bijhorende bergruimte en dat 

beklaagden het pand ook daadwerkelijk hebben omgevormd tot berging conform de hen 

verleende stedenbouwkundige vergunning. 

De rechtbank stelt dan ook vast dat de herstelvordering van de woonlnspectie zonder 

voorwerp is geworden. 

4.2. Ambtshalve aanhouden van de burgerlijke belangen 

Omdat de door de beklaagden gepleegde misdrijven mogelijk schade hebben veroorzaakt, 

houdt de rechtbank de overige burgerrechtelijke belangen ambtshalve aan, in toepassing van 
artikel 4 V.T.Sv., zoals gewijzigd bij artikel 2 van de Wet van 1 3  april 2005 (B.S. 03.05.2005). 

5. TOEGEPASTE WETIEN 

De bijzondere wetten zoals vermeld in punt 1. Tenlasteleggingen; 
Wet van 15 juni 1935, art. 2, 11tot111, 21 tot 24, 31 tot37, 40, 41; 
Wetb. van strafvordering, art. 162, 182, 184, 185, 189, 190, 190ter, 194, 195; 

Strafwetboek, art. 2, 42, 43bis, 50, 66; 
Art. 6 Programmawet Il van 27.12.2006; 
Wet van 29 juni 1964, art. 3 en 6; gew.W. 10.2.1994 & W.22.3.99; (opschorting). 
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UITSPRAAK 

DE RECHTBANK BESLIST OP TEGENSPRAAK 

OP STRAFGEBIED 

1. : 

· · · · ·· - ·---· ·· l lle blad A. 

De rechtbank VERKLAART eerste beklaagde SCHULDIG _aan de feiten omschreven onder de 
hierboven vermelde tenlasteleggingen A.l en A.2; 

De rechtbank gelast de OPSCHORTING van de uitspraak van de veroordeling van de eerste 
beklaagde gedurende een proeftermijn van drie jaar, daar het feit niet van aard schijnt te zijn 
dat het gestrëJft moet worden met een hoofcjstraf van meer dan vijf jaar correctionele 
gevangenisstraf of een zwaardere straf, de tenla�telegglng bewezen Is verklaárd en de eerste 
beklaagde nog geen veroordeling tot een criminele straf heeft opgelopen en er gronden zijn 
om aan te nemen dat de eerste beklaagde zich aan de misdrijven zoals deze waarvoor zij werd 
schuldig verklaard niet meer zal schuldig maken. 

Bllzondere verbeurdverklarlng 

De rechtbank verklaart eerste beklaagde verbeurd van 2.500 euro aan vermogensvoordelen. 

Bijdrage - vergoeding 

Veroordeelt eerste beklaagde, krachtens artikel 4 §3 van de wet van 19 maart 2017 tot 
oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, tot het betalen van 
een bijdrage aan het Fonds van 20,00 euro; 

Legt eerste beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de strafprocedure van 
53,58 euro overeenkomstig artikel 91, 2d• lid en 148 van het koninklijk besluit van 28 december 
1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken. 

2. i 

• * * 

De· rechtbank VERKLAART tweede beklaagde SCHULDIG aan de feiten omschreven onder de 
hierboven vermelde tenlasteleggingen A.1 en A.2; 
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De rechtbank gelast de OPSCHORTING van de uitspraak van de veroordeling van de tweede 
beklaagde gedurende een proeftermijn van drie jaar, daar het feit niet van aard schijnt te zijn 
dat het gestraft moet worden met een hoofdstraf van meer dan vijf jaar correctionele 
gevangenisstraf of een zwaardere straf, de tenlastelegging bewezen is verklaard en de tweede 
beklaagde nog geen veroordeling tot een criminele straf heeft opgelopen en er gronden zijn 
om aan te nemen dat de tweede beklaagde zich aan de misdrijven zoals deze waarvoor hij 

werd schuldig verklaard niet meer zal schuldig maken. 

Bijzondere verbeurdverklaring 

De rechtbank verklaart t'weede beklaagde verbeurd van 2.500 euro aan vermogensvoordelen. 

Bijdragen • vergoeding 

Veroordeelt tweede beklaagde, krachtens artikel 4 §3 van de wet van 19 maart 2017 tot 
oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, tot het betalen van 
een bijdrage aan het Fonds van 20,00 euro; 

. Legt tweede beklaagde bovendien een vergoeding op voor de' kostprijs van de strafprocedure 
van 53,58 euro overeenkomstig artikel 91, 2de lid en 148 van het koninklijk besluit van 28 
december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten In strafzaken. 

• • • 

Veroordeelt eerste en tweede beklaagde hoofdelijk tot de gerechtskosten, tot op heden 
begroot op de som van 269,79 euro. 

OP BURGERLIJK GEBIED 

./ Herstelvorderlng 

De rechtbank verklaart de herstelvordering van de wooninspcctic zonder voorwerp . 

./ Overige burgerlijke belangen 

De rechtbank houdt de beslissing over de overige burgerlijke belangen aan. 

Alles gebeurde in de Nederlandse tool overeenkomstig de wet van 15 juni 1935. 
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Aldus gewezen en uitgesproken in openbare terechtzitting van 
NEGENTIEN NOVEIVIBER TWEEDUIZEND ACHTIIEN 

Aanwezig: 

V. Roelants, rechter, voorzitter van de D13M kamer, 
S. Vantyghem, substituut Procureur des Konings, 
G. De Visscher, griffier, 

G. DE VISSCHER V. ROELANTS 
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