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ElSEI' TOT HUSTtl 

DE wOOMNSPEafUR. met lcantoron te 1000 Brussel, �rmat 
TelrtiAdgebouw, Hawn&aan 88 bus 22; 

�Tet r�"dtltltillO "'""19 01"/I lOIJ wtt��nwoonHfd door mr. 
loco IJIT. , nd�aaf tt 

BáCl.AA6DEN 

____ eeborcn te 
te 

op ; WGllcnde 
• van Oc�ie n11tlonalttelt 

� TO' ttt«llt1lltlng WM l!J lJllll 101' Nd -.W4J, evt:r.nin 
� el/11.SWW:Sftt,_Md 

, ceboren te 
CJP • , wonende te 

vane� naonatltelt 

� ru te'ldlrzittftt!) 110n n nPtll 20J9 .ett�d door nu. 
,�rotool k" 

1. TENLASTEl.EGGINGEN 

�ee-D� � de tweede 

om het woMbe<Jrür \4t&eYOerd te hebben of om ean de utvoertna erv1n m:hlstreells 
medegewetlltte hebben. doorenlle daad, totdeunvoerllle 1od1nlge hulp verleend te hebbe:i 
dat tonder tlJn bijstand het misdrijf niet kon gepleegd WOfde\ 

81J ttbreuk op de "rtltel s, strafbaar gesteld dcot artke?I � al 1 wn lll!t Deaeét van lS Mi 
19'7 ,.,..._. 4e Vlaal:nse Wocncode,, als verhwrder, als eventuele ondetvethuurder d lis 
petSOCft de een woning ter bescNltld ... stelt, een woni,_ clenlet �aan de verelSlen en 
nonnen� artlr.d s rechtstreeks of W. tussenpersoon wrhuurd, te tMM gesteld cl w 
besdllkllln1gesteld te hebben met het OC1C op bewos*'8. zoals aewlJzfJd cblr hit� wn 
29 maart 20!3 houdende Wijdl:irc wn civerse decreten wat de: woonkwaltottsbewaking 
betrell, wnif 1.1..ouoa 

h\het smtl gelegen te - - - - -



efgendan Viln geboren te op 
wonende te , en 
tv op , WCMndt te 

, Wlteden dcor nota-is 

als wtftuurder een ongeschikte wering te hebben verhuUfd aan 
en· 

Te In de periode �n 01.10.2016 tot en met 14.04.2017 (de stuk 2-1 J 

* • • 

2. PROCEDURE 

Oe taak werd behandeld q> deopenb;lre zitting van 29 .S 1019. 

De 1echtbank nam kennis van de stutctcen Villl de r�dltsplegfng en hoerde het Openbaar 
Ministerie en de aanwezige partlje n. 

3. BEOORDELING op STRAFGEBIEO 

3.l. Defelten 

Op 24 april 2017 � de woonlnspectle owr tot cont1ole van het pand gelegen aan de 

wlle ei�enaar). 
te eigendom van eer.sbt en tweede beklaa&de (enbl voor de helft 

De woonlnspectle Slèlt deW>lgende gebreken vast aan het 1eboyw: 

• In de gell�e gemeenschappellfce sang is een gedeelte van de muur onYDldoende 
afgewerkt. {Il nies onder en rechts boven) 

Het gebouw heeft een to�al van o strafpynlen, 

Men stelt de volgende gebreken vast In woning O/?. (getllkvloers -rechts). 

- " de keuken Is de afwettcing tussen muur en pJafond onvoldoende. 
- tl de keuken Is een cpening .-i het plalond orwoldoende vakkundig afgcwnb. 
- De adlterwand ... de kelten Is een onbehandelde gipsplaat. dl ts onwldoende 

hwt�nlsch 1e onderhouden. 
Urlts naast de tea.teen is de wand onwlldoende afgewerkt. 

• Deoptredevan de keuken naar de leefkamer Is orwoldoendevalclcundlg afgewett. 
- � g�steen besditct niet CMr een warmwatertoevoer. 
- De vedetltast staat opgesteld ili woning 0/1 en Is aldus niet bel'älibNr woor de 

anderé woningen. 

1 
1 

.1 
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- Of verluchting 1en douche en wc bildl onwktoende .ettudltt�ilNld voor 
de• ..ocNtse raimte. &n mechanische wrluduhg voor dele �ten � 
run•ls� 
lnde.._,km l$geen �totve.tud1U111. 
Het raam h de leeflcamer betreft een wil raaM, daa,door kan het lobill niet wordtn 
vertudtt. 

- De wonifW Is niet op e•e bouwlaag �llenat met mln•ten• Hn roolcmetier nis 
vermeld In öJ"*el 4 r van het decreet van l Juni 2012 houdende de be\dfl.,. van 

want,.,, door opUsc:he r lcmelders. 

De wonl11t heeft een totaal van 39 nunten op � technlsd1 yersli1K (deel B + C) en Is dus 
angeschld. 
Debe1etU111Snarm van dewontne is �kaan l persoon. Dit betekent dat de woning 100dlr 
de hater opetsomde en beschrew!n gebrektn, ap basis win het •nt1I woonloblal (2) en de 
netto-wloetOppet�akte (26,SS m')gesr:Nlct !svoot kw°'*'adoor maldm.alt persoon. 

Men stelt deldgende gebreken wst In wonlnc 111 ( 1• verdleuJng). 

- In de badl:ainer ' aan de doudwrand en q1 de wegen s�nntrw va lltstmld 
ten �e ai aindeftserend vocht. 

- Cn de badkalller zit debetegdng ter hqte van htt tollet los. 
- Oewo-. bac:hlkl riet owr een &aohteen met koud eri WDtm Witer, eea Wdrui._.ä 

or weitllllad en een reubfskriaer. 
- Oe wrdee� staat opsesield In wa�ng ()(1 en iS *lus niet beJe•baar wor de 

andere Y1onincen. 
- Dewonq besdllkt nlefowreen� brte..enbus. 
- De worq Is niet op elle bouwfaaa Wlgerust rMt mtnstens ifn rookmelder als 

venneld In artikel 2. 2° van het deaeet van 1 Nnl 2012 houdende de be,,ellglng van 
YIDnl!V!n door CJP(lsChe roc*meldlrs.. 

Oe woning heeft een totaal van 35 punten op bet tecbnls.ch yerslpg (deel 8 + Q en Is dus 
otttesdtllct. 
De betdtinc,Snarm van de wontng Is gellJk aan 2 personen. D� betekent dat dewo� tonder 
de haler o�esomde en beschreven gebrelcel\ op bllsls van het aantill woonlatc•n (21 en • 
netto"'MN!rq11>er Ylakte '29,82m1}11sdllkt 1s voor bewonln1 door maldmaal 2 personCf\. 

tMn stclt de volgende gebreken vpn In woning 2/1 (le yerd!rutlngl: 

- Inde lfflbmer onlbräen enkele pinten. 
- De 'lloerafwerldng t2r hoogee �dl slaapb..enleur k on�ndelfleweritt 
- ben debst2n In de lle\J� ontbreekt •n eedeelte wn de mwrafwerlcà'\a. 
• lawn hec werttad ""' de keuken J!tten enl!ele wandtegek los. 
- De verdeelbst staat 01Westeld � � o/1 en Is 1klls niet bere6b111r voor de 

andere�&en. 
- In de techN:fdie raimto ?.$' vasddl1od1 g.:lelders onwldocnde op de wand 

bevestljd. 
Inde teethmels een stopcon�ct onvoldoendf stnta lndewandbeYe:St(gd. 
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- Inde badt;imer ls de afdetplaat van het stapcontact bescftaclel 
Deetektrlschegell!fderbo'left h« sPe&ellcastSc i:SOAYoldoendeaan de muuJ belle$\!Jtd. 
In de leeftl:amer. op de sdleidl ... uw met de tnphal Is e " stOpcGltta<t ol'lltalctundt 

seplaatst. 
Oevloer 'o&A hettl!ff'aS lsaan&etast enAlet lll!SChlllt an bulten �uict te worden 

• De wont11i beschikt niet ove<eenelgen b�1& 
In de adterwand van de verdee&bst In dt technische ruimh! bevindt IKh een open 
t� mte en zl)n de stroClfl'lkrqen niet benoemd. 

- h de badkamer onbeeltt de omrancln1 van de ftchtschakelaar. 

De wonl11i heeft een totaal van 21 punten op bet technisch versle,g (deel B + Cl en ts dus 
onaeschlrt. 
De he1ett1icsnorm van de wonl11i ts sellJk aan 2 pel'$onen. Oit betela!nt dat de wonl11i tonder 
de tqer opgesomde: en beschreW!n 1ellnken, op basis van het aantal WOClf'lldcalen (Jt en de 
netto-vloeropperWlcte (3.c.19 m1) geschikt IS"°"' bewonlrc doG'maJdmaal 2 pctsmen. 

De won!H 0/1 wordt � de "lilrlne van en 

'·-· ltewooAd �or. 
nattr:m•tett 

1eboren ap te 
llidenllflrel!rd aan de Ntld wn een het 

De won1Jtl.9l! wordt bewoond daar: ' om aren Da> 
te . • _ nationalteft; lfuch�lnc. aeldentflceerd aan de hand van een 
Be�e wrbSl)htltd met nummel' • � ..,urder �rtclaarde seen hua>ntract 
afsesloten te hebben voar de woM'tg, Ut clt velhoor bMjtt dat de t..iurder sfnds dtlober 2016 

tl de wot*'1 woont. De h Gbaas " 11 he-'t hem de wonlrc 1etoond en sezegd dat hll er 
llon wonen. Oe htdsbaas Is ook meesegaan naar de pmeentc om het adres van de huurder te 
wll•n. Er werd geen t..iurcontract opgesteld. De huurpflJs Is JSO awo per maalld, lnduslef 
kosten voor elekCriatelt, � en water. De huu1gelden worden <dl betaald tecen 
ontvan�tbewts. Er werd aeen huurwaarboll betaald. De huurder weit bt 
l.. __ waar ooit de hubbëlils went Toen dl huuld• 1an de hUlsbaas wrtelde dat ht een 
worq 1echt, bood die deie wonll• aan. De huurder wem vla interim contracten. op het 
moment van het onderzoek de ttende maand. Het zl)l steeds arbddsc:ontratte11 van 1 week. 
hij ll'!fdient ooseveer C 300 per week.. 

De huwder Is tevredm over de� hll heeft ceen ldact.ten. Er zlJn •aast 1ifn won1" rq 3 
andere wonineen tl hel sebo&M. Nast zijn wonl11i op het telf<vloen woont 
boven zlln wonlnie woont • sehuln boven 11Jn wonl• won 

-··------ was er ook een vriend van d! � aanwezle, Njwocnt In en kwaln 
larws ddens het Metend. �eJlen deze wlend wn • IM#d« aan het slapen was, kon hij 
niet setdeAt•reerd wonlEn. 

De wo.nl111.1L1 wordt bewoond docr� 
-·-�· ··-· -- " " L natlonalteil: _ 
Attest ... n hlmatrlculatle (model Al met nummer 

huinontract alge11oten te hebben 'IOar de wonir.. 

, &eboft!n op te 
&eldentWkeerd aan de hand win een 

De t.J1•der wirtda•de 1een 
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Uit dt verhoor blikt dat de huurder sinds 4 maanden In de wo'*1g woont, sinds januari 2017. 
De huisbaas fs De bewoner van de woning op het geljkvk>ers is een 
wlend van de hwrder envertelde hem dat hij tonwer�n IA en hier lton 
leven. contacteerde om naar werken een woo�ats te vragen.. Zo Is 
Hj hferterecht gelcmral. 21jn werltvergul'lntng lsveltopen, clls momenteet kan hi niet werken. 
Op dit moment heelt hij geen geld en betaalt h j geen hwreelden. De eigenaar deelde hem 
mee dat hl) lton betalen wanneer hU i!ld heeft. De huurpr• Is < 300 ( 3SO per maand, 
lnduslef kosten war ele*trldtelt, gas en water. Hoewel hlJ fulst moel betall!n, hangt� van 
JfJn verbnik. Tot nu toe heeft de huurder nog niets betaald. "l wacht op papieren voor een 
bantrekerlng Op dte marl er l<an hij de elJjenaar vla de bank betalen. Er Is geen huutwaarbotg 
betaald. Momenteel werkt de huurder bQ llfa Interim contracten De baas 
beloofde hem om hem snel een vast mdrac:t te geven. De huurder � tevreden ower de 
wonln& htl Is bJQ dat de eigenaar hem helpt en wrtrwwt. Eerder ft de huurder langs b1J 

maar daar wou niemand haft helpen. Hler Is alles pd en ales weflct, HJ heeft 
Jieen �!gen kc\Acen en g«!brlA<t de van zijn buren onder of llcwen hem. z;jn won- heeft 2 
bmeB en een badkamer met tolet. Hf woont al�en, op het momen't van het onderzoek 
waren f!I 2 vr:lendenop betoek. Er werd 1 aanwezl&e persoon dte vefldaarde een wlend 111! zijn 
van de bewoner, geîd.atlfkeerd als: ceboren In In 
natfonaltelt , &eidenttfkl!erdaan de 
hand van een BeWsche VerbltJstftel: . Deze penoonverlllaarde oot In 

te werken en In te wooen, vandaar dat hij soms In dit pand 
OYf!lnadtte. 

De wontng 2/1 wordt bewoond door: . &ebor«!n op te 
, naU:inalitelt: \4uc:btelh& &eïdentlficeefd aan de hand van een Befgisehe 

Vetblfjfsttel met n�mer . De huurder verltàatde geen huurcontract afJiesloten 
te hebbeny0or dewonlrg 

De hl.Urder wlttlaart sinds december 2016 'n de woning te wonen. Hij woont er alleen. De 
eisen.aar heet De huurder kent de eigenaar \Aa em Vtiend, de elgel1Hr en die 
vt1end werken sanen In Zo ltent hij de eigenaar al entele Jaren en toen 
NJ op zoelt was nast'" een woning heeft hij gewaagd om te helpen. Deze woning was wlJ 
dus mocht hij hier lntrekkel\. De huurder betaalt geen huurgelën. lij betaalt enkel het 
verbruik van, ga5, watf!I en etelclrfcfteft. HIJ betaak ( 130 - ( 140 per ma11nd, dat is per 
overschrijvlnl aan de etenaar. De facturen '41\ hirt wlbrult komen toen In het pand en de 
tosten worden dan ondf!I de hwrders verdeeld. De huurder bttitalde g«!en huwwaarborg. De 
huurder werkt als lee* In In . Vrot>ger werkte hij als kok In 
maar de veiptaatsl,_ was te ver waardoor 1'111 een job dichter bij huts gezocht heeft 
Mcmenteel werkt hlJ nog met een proefcontract en wrdlent hlJ o"eveer ( 1600 per maand. 
De huurder Is teweden over dewoan& alles werkt zoals het hoort. Als et� probleem Is clin 
kan til de eigenaar vlot bereiken. De e� lcomt ooit reJieh\atle "". Er werd 1 aanwezee 
petsoon cle verklaarde een vrtend te Jfnvan de bewoner, geîdentlfkeerd als: 
gebcnn os: In nat1om11ftelt ,gddentlflizetd aan 
de hand van een Buttenlands paspoort: 

Naast dere vief bewoners is er nog een �1• pessoon 1"eschre'llen In het Rijksregister op 
belreffendadres: 

· 

-------------- -

:' 
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Volgende stedenbouwkundlle inbrei.ten werden wstgesteld; het verrlchlen van bouwwerkel\ 
geen onderhoudswerten zijnde, wnder voorafsaande stedenbouwttundlle verpnq (artikel 
4.2.1, r Vlaamse Codex RO): een wonln1 opspltsen of In een gebouw hel <Janlal 
woongelegenheden wijiïBen (ardkel 4.2.1, r Vlaamse Codex ftO� Nawa;rB bij de stî'd 
leett d1C het pand bekend en vergwid Is als ee�tlnswonlng. Er llJn Been sledcnbouwhmdlgri 
wrgunninlen bekend WJOr hel wtjzlgen van hel aanlal WQOllWelegenheden van 1 naar 4. 
Aangezien het Wl�n van hel aantal woo,.elegenheden een stedenbouwkund� 
vergunrfn35plchl1Qe hand�� vormt de te wlJ*lng een l,..,,euk. 

De Woorlnspedeur deed verschllende po8'ngen °"' eersle en IWeede beklaagde Ie verhoren, 
doch beklaa1den 1ln1en nfel In op de ullnodlgtngen tol verhoor. 

3.2. Grood Vll'I de raak 

Hel bij artikel 6.1 van het Verdrag lot 8csd\ernlinB va de Redllcn van de Mens e1i de 
Funda•nlele VrUheden 1ewaarb«Bde rechl op een eetlijle behandelng van de zaal houd• 
In dal de besllsslnç op de straf.torderiflg raeldln1 maakt van de overwqlngen die de rechlbank 
van de sc::hlJd of onsdalld wan de belclaalde hebben overlulgd en dat z1J mlnslens de 
voorna..-.ste redenen aangeeft waarom de 1 eftlastebldngen al dan niet bewezen worden 
verklaarc:\, ongeachl of een CQl1dusle wordl Ingediend. Hel redll op een eerD)ke behandellf'll 
van de zaak houdl In dat. ook bij ontstenlenis van een condusle, de besfiss'11 omtrenl ck 

schuld mei redenen wordt OMllteed (Cass. 8 Jurj 2011 (p.U.0570.f), N.C. 2012/2.170-171 en 
N:. 2011. nr. 391, c.iss. 29 mei 2012 (P.11.2037.N), N.C. 2013, 131·132 •. De rechler vcldoel aan 
deze verdral$fechteJIJle verpimtlng door v�t te slellen da 1 de bdlaagde de BCwondheid van 
de strafwrderlng nlel betwist of d Oor de concrde redenen te vermelden, z1J he 1 op beknq>te 
�Jze, die hem hebben overlulgd van 1iJn onsdtuld of schuld (Cass. S juni 2012 (P.11.o92.NL 
N.C 2013, 132 (mei nool L HUYBftECHlS) en cass. :B oklober 2012 (P.2012.0300.N)I. 

Gelel op de raaleril!te gegevens van hel strafdossiers, alsook uit de behandellng van de zaak 
eer lerechllllllnB en bi) gebreke aan verweer nu eerste beklaagde verstek laot 1aan, Is naar 

oordeel van de recteank afdoende Bef:lleken dat eerste beklaalde zich � heelt 
gem aalt aan de feiten verraeld onder de lenlasl elel!lfnl en dienen deze feilen hem dan ook Ie 
worden loegerekend. Eerste beklaa1de slelde woningen ter be.schikking zonder dal deze 
voldeden aan de vereisten van de Vlaamse Wooncode (zie de vastslellh�en van de 
woonlnspedeur). Versc:hlllende huurders verWljze11 In hun verhoor naar eerste beklaaede als 
de verhuwder. 

TWeede bellaa1de belWlst haar strafrech1en)ke aansprakelljlheid. 

De aanvan1 van de lnaîmJnatleperlode Is 1 oktober 2016. Op dat momenl �d reeds de 
lnleldende dapQarcl" lol echtscheldlnl uitgebtacht en op ll oktober 2016 werd de 
echbcheldq tussen partiJen uitgesproken. Uit hel echlsehelcln�nls b11kl cfal op 
dal mOMent was 1edomldlleefd In de en In de 
Ie . Eerste beklaaldewerd 1eraacbtlgd OM In de le vetbijven. 

Op basis van de voorgelegde stukken is het aannerndjk dal tweede beklaagde nlel op de 
hoogle was van de W!ffluur van de wori1gen gelegen aan de 



De llrtjspraak dMgt �op. Op te merten f5 dal In het wnnk \tin de famlleredltbank i1ê1Q 
tweede beld""'8de 2els het verbod W8'd opeclegd d e  � belteden. Zll  kon 
blJlevolg dus niet mu�aan of eerste beldaagde het pand tll d1n niet Yerhuurde of ter 
besdlickins stelde noch cl dit pand al dan niet voldeed aan tie vereis.I� 1r.11n de Vlaamse 
WooR:Ocli!. 

l.l. Straftoemet� eerste bellaaRde 

De straf moet worden bept'lald gelet op de aard 8l de objecUeve ernst van de bewezen 
ver kJ aarde feiten, de begeleidende omtandilheden '1f't de persoonlijkheid van beklaaade ioals 
die bllJ.kt uit 2ti strafrechtelljk wrteden, gerlmtoesta1'Mf en arbeidssituatie. war 1over de 
rechtbank gekend. Niettemin dent de straftoenlctlflc niet enkel de vergeldl,.sbehoefte te 
dlene1'1o cJod1 moet� ook OOG hebben war de s1>cctalc preventie. De �nctl0fterin1 moet 
&n ook van nud tlJn de beldaacde er-nn te weerho\lden zich In «te taekomst nae aan 
derfteliJke feltens�ukls Ie m;ilcen. 

De fetl�n zlfn er•t11t. 

!letale vefhuri,.; van ort>ewc>onbilre Pt'lnden en "otwonl.-n betekent een ernstige Inbreuk 
op da wfllgheld van de be\NOners en op hun leveaskwaliten. D«gdijlc hanllelen maakt een 
r.treuk op een llndamenteel wondretht. .... het redlt op een met5Waard1 leven, ZCMls 
gewaarborad door ar1ikel 23 van cli! ronctwet. 8ellaasde dltftt rfn taak als wrtiuurder ernstJs 
te nemtn: de verkturde wcnklgen dienen te voldoen aan de �van dt Vlaamse 
WODnCDde en mo1e11 niet ter beschlWng l!Stelcl wo1den In omstandl&hcdC!n in strijd met de 

mc.ts t.'l f ke wa a rd!Feict. 

Eesste beldaaade werd ffn mu 1 veroordeeld voor"wrtetrsilbre ukon. 

Gélet oit zl� verstelt heeft d! redltbank pn Jicht op de huidlee soclMe toestand van 
bekt.9e. De rechtbank is van oordeel dat in deze on&tanclaheden 1!1111!1 een subsllutléll! 
effectieve bestraling, ais hieronder bepaald, passend I� ln de 1\oop heldaa�e alsnog deernst 
Vil• Djn daden te doen lnzJ en en herbilllnl te voorkomen. 

Een gefdboete van SQOeuro komt de rechtbank gepast wor. 

Krachtens artb1 4 §3 en S ff 1 en 2 van de wel van 19 maart 2017 td oCMJchtte van een 
Oee-otirofonds wor de Jurldlsdle tweedelljnst4slölnd wordt, beNtve lnlttt1 hl) van de 
futtdisdle lweedelljl\5bl)r.tand geniet, Iedere door een strafgerecht veroordt:eldc verdachte, 
1nwrdenldnegesb!lde, beklaagd19 beschulcMgde of �• het mbdril l>tqerrechtaqk 
aansprakell)ce persool\ veroordeeld tot het betalen van een blldt31e aan het Fonds. Beflalve 
Indien zij v..,. de JwidM.he t�insllljstard aer*t WDtdt de burcedlJlce partij, wanneer Zij 
tw!t lnnlatlef tot de red1tstreebe daavë!Mdlna heeft pnomen of wanneer een onderzoek Is 
aeopend ten gevoll! van haar optreden als bur1ull)ke part� � 1ij Inkt �e• watdl 
aesteld, veroardedd tol het beti!ISen van een bijdH1e aan htt Fonds. Oe?e bijchge be�agt 
than5 20.00 euro. 

r 



11. BEOORPEUNG OP BURGERLIJK GEBIED 

4,2, tlerstelvoraeri. 

--·--·-----

De overtteder <lent de �'8 C8l andere bestemming te geven op basis van de 
�een van de VCRO ofwel het panda. skpM, tenzij de sloop vedJodett � 
etnnen M'I termijn val maldlmaal 10 maanden; 
Onder verbeur1e Vilf'I een ctwqsom lQ.v. elke veroor&!ekJe wn 1SO euro per dag 
vertraat11e 
Metultslutttag van een term,n ln de tin van a"lkel 1315bl.sGem:htdlJk Wetboek; 
Met machlglng aan het brstull' ntll anlbUhah11 In hef5tef tt voorzien; 
Met mach� om de kosten van hettiu\JWStlngtc verhalen;· 
De ullsprllä uitvoerbaar blf w«raad te velttflren nleneaensmnd! elk wrh11'1L 

Hee College van &ursemeester en Schepenen � dc:h ltl i!Ut" va" 10 Jlj 2017 Nn blJ de 
'Mdtfl nc. 

T.a.v. tweed! bddaagcle Is de varde"" ontvanuljt tod1 Olllfl'Otld. 

Artikel 806 �telQk Wetboek bil>aal\: •1n -f Wf'Udl!Onttls Ml/ot de tUflter • 
vOtderlngen of w�tmlddelen wm de WtSchiJ#toide po1llJ "1. behotw h zowttt de 
ndtllp� d1r tlOldet•n o/ 1Rldddtn sttfd41 *met � ope111.ae atde. • Uit cle bepallnc 
vost dit de 1ed\ter de wirdeflngen of verweemWddl!lcn 1r.1t � �de llartlj moet 
ll'Wllllngen ten!il een Rf'Ofld van openbate ordi? r�h daart.en wr•t. Ul de welpsöiedenls 
van deze bepali1'Q volgt dat de W<!tgcver het a.1n de 19chter Mefl OllCflellten one het begr1s> 
openbare orde nadet In te v!Alen. V•n openhre orde 5 c»taene Wit de essentlfle belarcen 
van de Staat at van de gemeenschap ra;kt ol wat In hit Jrlvalft red•l de Ju•ldlsche grcnhlagen 
be�i'lt waarq:i de econamlSc:he of morele orde van de ma;,tschappQ berU$t. In de contell van 
11rlllor.I 806 Gem:htellJk Wetboek Is het lnwllllcen Vin een kennellJc onBesronde vcwdertng of 
een kennel ijk ont1:arond verweer 5trl)ltig me l de openbflre orde. De rechter b1J vel'!>tek de de 
vorderlfllen aJ verweMt'lddelen van de versdrlfnende pertl) niet lnwtlllgt, moet vaslstelen 
dal het lnwllHgenervan 5tr1Jd1C 1$ ntel de openbare orde. 

Nu In voorllccende zaak geen 51>rab is van strlfetlghetd n1et de cpenbare orde. van 
rechtspk:stns. vordet1111 aJ mkldelen, Wllgt dl redttbi" de V01derirw van de bureer-IJlce 
partQ t1.v . .rste beldaagdezoiills 11efornileerd In dl neergatep condu�e !n. 

De burgertille •artlf,telq JOafs idormufelfd In de condusie \lat tWl!ede beldqde Is 
llennelljk �ond. De gel/railllle � om de � te herstellen kl de 
oonrwonkelJR sbat 'Aln eeflledns...,cing 9$ niet het l"°'8 van de door bekla;icde becane 
lebre&à op de woanmde mar van een nbre&à op de \ICRO. 



--�------- ,.._ 

Daar tweede bekllaJ;idr wardt vnJie$Prmesi. il "ooi! geen r.den WUl'on' eellte beldaasde 
!.aar lDU moeten wi)nn!n. 

Chdat liet door de eetSh! befdaaacte gellleqde mlsdrtjl mol!fltk schade heeft veroouaakt, 
houdt do rechtbank de burgeredlt�ke bd1ngen ambtsNlve aan, In toepaHI" van artlke 4 
V. T.sv., zoals gew'ded bij artltet 2 van de Wd VM 13 april 2005.(B.S. OJ.OS.2005). 

S. TOEGEPASJE'NErlEN 

De llfjzondese wetten i.oals vermett In p1tnt L Tenlasteteaah.c; 
"""win 15 Juni 1935, art. 4 11 ld 14. 21 lot 24, 31 tot 37, «>, 41; 
Wetb. van strafvorderln& ;irt. 162, 181. 184.185- 186, 119. 1!0, 190ter, 1"'- 195; 
Strafwetboek, ill't. 2, 38. 40, 65, eente Id,, 66; 
Wet van S maart 1952. art. J, � prCllfiM11'awet d.d. 2'1.12.1993, •t. l; gew. arU6 'Net 
01.0l.2003; Art. 2 en 3 wn de Wet van ?8.12.2Cl1 houdende diverse bepalklgon r.zake 
J&Htltle(B.s.10.12.2011). aoas �181bij6.S. 29.l2.l016, art. 59, • (CJl)dedemen); 
Atl 6 PrOl'.,...wet Il van 27.12..?.006; 

'N.m.oa.1gas, att. 28. 29,gew. art.1 K.8. lt.10.2005 (2S euro}. 

UITSPRAAK 

DE RECHTBANK IEllS1' 
DU VERSTEK tan .anzlen van �erst& bl!ldaagde. 
OP TEGf.NSPRAAK ten aanzien van tweede bekfallde, 

OP S1RAFGEt!IED 

1. 

wrtcta"t eersh! beldai\flde SCHULDtG aan de feiten omsdvewn van de enige 
tenlilsteleggtnc 

• TOEMSSIHG nukendvan artlcel &s. •d 1 wn het StraCwrtb.tl; 

wroordeelt eerset beklaagde kil eenGflDSOET(Vllf\ VUfUONOERDEURO, wrtloogd 
•let 10 q,dedcmen (il 8' of 4.000.00NIV: 

�t dat bt niet belailli l>frwlen de door dr wet �aide tetmln de lastem eerste 
bektaaOe uitgesproken gl!ldbadQ bn worden veMl'W!l"I door een geva,_nisstraf 
van 3 l'MïlAden. 



Bl!drj?l!O- vcrgocdlnn -kosten 

ne rechtbank: 

2. 

spreekt re hoofde win eerste beed.aade cl! �pllc:htf'W llt CJm EENMAAt een bedQll 
van 25,00 ewo. met 70 opdeciemen wrl»aa4 200,CIO N'O hdragende. te betalen bi 
�Jze van bfdrage tot fll\anderln& wn het Fonds tot O..Mdëk! hulp aan s1achtoffers 
van �tellj\e gewelddaden; 

wraordeèlt eerste beklaa4de, kradnens artlkd 4 tl v"n de Wtrt van 19 maart 201'7 tot 
oprichting win eet1 Aegtotlnssfonds war do Jurldlscl10 tweedl!llJ1\Sblfstand. tot het 
betalen van M. b'draee aan hat Fonds van zo.oo ouro; 

legt eeste heklNgde �ndie.t een � op voor de �ri.Îi vaa de 
strafpromdue van 53,58 euro overeenlomsi& art11tel 91. r llden 148 Wii het llo1*11dijk 
t.sluit win 21dllD'lt>o1950 houderlde •lcenlftft rden1enl op do gered\\skoMn in 
s� 

• • • 

De �a'* Sflft(S<T tweede ldlugde \/IW voor de feltett _, de et1lle tenlaslelqming en 
stdl.baar bulten za� zonderkostm. 

• • • 

� techtbal\k 'la'OOJ'deelt eetSle betlaacde tot de atrechbkosten. tot OP heden bewoot Dl>de 
som vnn 307,92 ouro. moor do betekenlnaskonen vin h� vonnis. 

Le&t de kosten begroot op 25,91 euro (dagvaardh& r bel4'1gdel ten laste van dl Be�lsChe 
St;iiat. 

or OURGERLIJKGBIED 

.1 Herstelvorderlng 

De rect.thank wftlaatt de wrclerlC wn de bur,etftle pan� �t teaen tweede beldailccfe 
Olltwnlcel"- lloch pnvgronsl 



Oe r cMbant lwvedt HfSle belllaagde om een ,,nd!:tC bestcmm10& te geyen aan .htl..tmnd 
cek'tt11 te � !tas!Mtr111! gekend � 
oycrt't>okomstjg de bepalingen 'Vj!!) de Vlaamse <:odey Rulmtcfllk• Ordco!1!1! van 15 mei 2009 

cl on\ de wot ling cl het goed te slope11, temll c)e sloop� vefbod en ls O...!Lllli>lld van 
wrttrlllkc. decre tale of reslemcnt;!re bepi!l!nac:n. 

De rechtbank ieat war recht dal d lt herstel dient te WORltln iierea!lseerd hlmea een t errdl• 
IM• 10 maanden na de ultspraak\lan h'*llc Vantlls. 

De r«htt>Dnk 21!81 voor reet. dat de betdaagde na t1boerln1 van de werken de 
woonlnsPecteut en het collece wn burgemeester en sd1ep&nl!IC\ dient te verwittigen. 

De reci-tb1tnk ll!I( war recht dat lndl!n de Pli1at$ niet wordt herstekl b Innen een terl)llj" van 
10 maanden de woonlnsPeaeur en bet coh1e van buretmeester en schepenen van ldceren 
wordM aemacht!id °"'van ani>tswcge In ae ulvoerq ervon te kunf\en voonlen. 

De mbtbonk zt!ll voor recht dat wanneer de cwmredm h gebtelte � 1( Vl!f'Plctt Jl]n 
:111• Ultvoet1ntpkosten te vergoeden op vertoon""" een .raat opsesteld door de overheid of 
bep>ot en uftVOftbaar venlaard door de besbpechtw �de butgfffijlce �chtbant. 

oc tedllbri 1911 dat aan .iste beldaagde an dwat'lsoin 14"f wor.,_ oeicell!ld van lSO 
euro ,er dac wr&ra� biJ de nlet-uituoertrcvan hec herstel bi men de cestelde terml)l. 

De re<htbank zeBt voor recht d<it de vooraemeldt tsml)n e'*el liln de lloof�delng 
wordt c8oppetd en geen dwa1llS01"Rtennijn is In de dn van artikel U8Sbts Gcf.Wb. 

De re<hd>arit madll�t de woonins1>ecteur en het colleee 11an lnwgcmtes�r en schepenen om 
de kosten lliln artl\el 17hls, t 2 Vlaamse wooncode te verhalen oP de bekllagdcn. De 
recht bink te&t \IOOI' redtt dat" de ie kosten dienen te vegoeden op vettom wn een �aar. 
opce)teld door de ovefheld of bepoot en uitvoerbaar ve11daord door de bestacredltCr' In de 
blrgeraJkc rcdub.int. 

Q1: ... ..r�ç htbc111/c verklrl(l(t bovc11stcmnde 11itSRCC1'11.< m.b.t. de Mis� 
vporroq d alel(eqe 1lStaoncfe elk verhndt 

./ Ovor!so burRerllJl<e h1lanM,IJ 



-----·---

NM IC!Wfter'I enuttgesprollen tn Gpenbare tetethUlt� va1t 

TWWTIG MEI lWF.fDUIZtND NEGEHTIEH 

, vocuitrer v;in de DUM karne1, 
sub$tltuut Procuret" des K<i1lln&s, 

rtler 

13etDI 




