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op 
van 

op 
van Belgische 

=> Ter terechtzittina van 04 ;anuari 2021 belden vertegenwoordigd 
door mr. loco mr. advocaat te 

1. TENLASTELEGGINGEN 

Als dader of mededader In de zin van artikel 66 van het strafwetboek 

Een woning of specifieke woonvorm die niet voldoet aan de vereisten van art. 5 § 1 Vlaamse 
Wooncode verhuren, te huur stellen of ter beschikking stellen - feiten vanaf 11 augustus 
2013 met verzwarende omstandigheden 

Als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of als persoon die een woning ter beschikking 
stelt, een woning of een specifieke woonvorm, als vermeld in artikel 5 § 3 lid 1 van het Decreet 
van 15 JUh 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, die niet voldoet aan de vereisten en 
normen, vastgesteld met toepassing van artikel 5 van voornoemd Decreet, rechtstreeks of via 
tussenpersoon, te hebben verhuurd, te huur gesteld of ter beschikking gesteld met het oog op 
bewoning (art. 2 § 1, 31 °, en 20 § 1 lid 1 Decreet 15 juh 1997 houdende de Vlaamse 
Wooncode), 

met de omstand1ghe1d dat van de betrokken activiteit een gewoonte werd gemaakt (art. 20 § 1 
hd 3, 1 ° Decreet 15 Juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode), 

namelijk· 

1. 
in het oand gelegen te kadastraal gekend als 

eigendom van e:eboren te op en 
van geboren te op beiden wonende te 
Lokerenbaan 34 bus W002, biJ akte d.d. 12 september 2000 verleden door notaris Heiremans 

een ongeschikte woning Wl te hebben verhuurd aan 

(OK 1) 
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Te In de periode van 1 december 2016 (datum aanvang huurovereenkomst - stukken 
2verso. 18 OK l) tot en met 15 november 2019 {datum uitschrijving - stukken 115-116 OKl) 
door 

2. 
in het pand gelegen te 

eieendom van 
van geboren te 

>iJ akte d.d 

kadastraal gekend als 
~eboren te op 

op Je1den wonende te 
12 septemoer LUUU verleden door notaris 

een ongeschikte en onbewoonbare woning te hebben verhuurd aan 
(OK2) 

en 

Te 1n de periode van 25 oktober 2018 (datum vaststellingen wooninspectie - stuk 
1verso OK 21 tot en met 2_de_cember 2018 (datum verlaten woning - stuk 40verso OK 2) 
door 

Vordering verbeurdverklaring 

Met betrekking tot de tenlastelegging A2: de beklaagden tevens gedagvaard teneinde zich 
overeenkomstig art. 42 en 43bis van het Strafwetboek, te horen veroordelen tot de bijzondere 
verbeurdverl<larlng van 1.000 euro, hetziJ elk de helft zijnde 500 EUR 

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 m het vermogen van de 
beklaagde, de geldwaarde ervan dient te ramen ( het equlvalent bedrag). 

Berekening: 
woning te (OK 2): huuropbrengst gedurende de periode van 25 
oktober 2018 tot en met 2 december 2018 of 2 maanden aan een maandelijkse baslshuurpriJS 
van 500 EUR (stukken 3, 25 OK 2) = 1.000 euro 

2. PROCEDURE 

De rechtbank nam kennis van de dagvaarding door het openbaar ministerie waardoor de zaak 
aanhangig werd gemaakt bij de rechtbank. 

De dagvaarding werd overgeschreven op het kantoor Rechtszekerheid van de plaats waar de 
goederen gelegen zijn. 

De zaak werd behandeld op de openbare terechtzitting van 4 januari 2021. 
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De rechtbank nam kennis van de stukken van de rechtspleging en hoorde de aanwezige 
partiJen 

3. BEOORDELING OP STRAFGEBIEO 

3.1 Overzicht van de feiten 

1. 
Eerste en tweede beklaagde ziJn de eigenaars van de panden in de 

3.1.1 

2. 

en. in 

Op 16 december 2015 stelde een onderzoeker van het Agentschap Wonen-Vlaanderen vast 
dat deze woning nlet voldeed aan de minimale kwaliteitsvereisten. Op 27 april 2016 werd de 
woning ongeschikt en onbewoonbaar verklaard door de burgemeester. 
De dienst huisvesting van de gemeente stelde vast dat de woning sinds 1 december 2016 
opnieuw verhuurd werd. 

Op 24 april 2017 ging de woon.inspecteur ter plaatse In het pand waren twee woningen 
aanwezig. De woning op de eerste en tweede verdieping werd bewoond door de eigenaars. De 
woning op de gelijkvloers werd verhuurd aan vanaf 1 december 2016 voor 
700 euro per maand. De woning werd bewoond door acht personen. Er werden 18 strafpunten 
vastgesteld aan het gebouw. De hoofkraan van gas en water was niet bereikbaar voor de 
bewoners van woning 1. De kookplaat was aangesloten met een zwarte elastomeren slang. 
In de woning 1 werden er 59 strafpunten vastgesteld. De woning was ongeschikt. Er waren 
vooral gebreken bij de afwerking, te weinig stopcontacten, geen dubbele beglazing, geen 
rookmelders. 

3. 
Tweede beklaagde, verklaarde op 23 augustus 2017 dat ze samen met haar man 
eigenaar is sinds 2000. Er waren toen al twee woningen die verhuurd werden. De woningen 
werden sinds 2005 door de jaren heen volledig gerenoveerd. Sinds 2005 woont ze met haar 
famllie op de eerste verdieping. Sinds de huidige huurders er wonen was ze met meer in de 
woning op de gelijkvloers binnen geweest. De huidige huurder had gezegd dat hiJ zelf de 
nodige herstellingen ging uitvoeren en daarom moest hlJ één maand geen huur betalen Ze 
had gezien dat het terras was gelegd, dus ze ging er van uit dat er ook binnen herstellingen 
waren uitgevoerd Ze had geen klachten ontvangen van de huurders. Er was één maand 
huurachterstand. Ze wist niet dat ze na de ongesch1ktverklarlng van de burgemeester een 
controle had moeten laten uitvoeren. Ze had de gebreken met de huurder overlopen en hij 
was bereid om alles te herstellen. 
Ze was in het bezit van nog andere woningen, namehJk een woning die te koop stond in de 

een verhuurde woning in de en een verhuurde woning m de 
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verklaarde op 17 februan 2018 dat alle herstellingen uitgevoerd waren. Hij 
had wel nog geen melding gedaan aan de wooninspect1e. 

Op 5 juni 2018 verklaarde dat hij vergeten was om melding te doen. 

4 

De woonmspecteur leldde een herstelvordering in bij het parket met brief van 9 juni 2017, 
namelijk het wegwerken van alle gebreken In de woning in Het college 
sloot zich hierb1J aan. 

Op 1 juli 2018 deed eerste beklaagde een melding van herstel bij de wooninspectle Op 6 
september 2018 werden nog steeds verschillende gebreken vastgesteld en de twee 
woonentitelten werden nog steeds verhuurd. 

Op S Januari 201.9 verklaarde dat hij een aannemer had ingeschakeld. Deze 
maand zou de woning leeg komen. HIJ had nog huurgeld ontvangen tot en met december 
2018. 

stuurde op 8 maart 2019 een brief naar de huurders met de aandrang om zo 
spoea1g mogellJI< de woning te verlaten. 

Op 22 j uni 2020 was er een melding van herstel. Oo 29 iunr 2020 werd door de 
woonlnspecteur vastgesteld dat het pand In de en de daarin aanwezige 
woonentiteit 2 volledig hersteld werden. Bij woonentite1t 1 werden nog een paar gebreken 
vastgesteld (3 strafpunten) 

Op 19 augustus 2020 ontving de wooninspectie een melding van herstel van de wonin_g te 
Op 16 september 2020 werd vastgesteld dat het pand en de woonentite1t 1 

volledig hersteld werd. Deze woonentlte1t werd bewoond door de dochter van de eigenaars. 

3.1.2 

s. 
Naar aanleiding van een contact met de gemeente van een vermoeden van misdri1f, deed 
de wooninspectie op 25 oktober 2018 vaststellingen in het pand in de 
Het gebouw telde 45 strafpunten Er was onder meer een doorbuigend dak, een gat m het 
plafond, doorzakkende vloer, geen dakisolatie, geen keurmgsattest van de zekeringkast. De 
woning telde 116 strafpunten en was ongeschikt en onbewoonbaar. Er was ondermeer een 
vochtproblematiek In muren en plafond, verschillende gebreken aan de trappen, slechte 
aansluiting van kachel en gasgeiser' en slecht verluchtingsrooster voor de kachel. Hierdoor was 
er een gezondhelds- en veillgheidsnslco. Er waren ook onvoldoende rookmelders. 

De woning werd verhuurd aan en sinds 1 juli 2018 voor 500 euro 
per maand. Beklaagden stuurden op 21 november 2018 een brief aan de huurders om de 
woning vriJ te maken tegen 1 januari 2019. 
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6. 
Bij brief van 29 november 2018 werd door de woonlnspecteur een herstelvordering ingeleid, 
namehjk het wegwerken van alle gebreken. Het college sloot zich hierbij aan op 27 december 

2018. 
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verklaarde op 14 januari 2019 dat het pand biJ aankoop 20 was als nu. H1J had 
er geen werken In uitgevoerd. Hij kocht het pand in 2000. In 2018 kwam het pand vrij en wou 
hij werken uitvoeren aan de elektriciteit en de verwarming. Toen kwam echter mevrouw 

bij hen en zij smeekte hem om de woning te verhuren Ze was In een echtscheiding 
verwikkeld. Uit medelijden had hij toegestemd. Ze heeft de woning verlaten op 2 december 

2018. 

8. 
Op 16 september 2020 werd door de wooninspect1e na een melding van herstel vastgesteld 
dat alle gebreken waren weggewerkt. Deze woning werd toen niet bewoond. 

3.2 Bespreking van de schuldvraag 

1. 
Beklaagden moeten zich voor de rechtbank verantwoorden wegens het verhuren van twee 
woningen die niet voldeden aan de vereisten en normen vastgesteld met toepassing van 

artikel 5 Vlaamse Wooncode. 
Ter zitting werden de tenlasteleggingen niet betwist. 

2. 
Tot en met 31 december 2020 bepaalde artikel 20 van het Decreet houdende de Vlaamse 
Wooncode dat de verhuurder, de eventuele onderverhuurder of diegene die de woning ter 
beschikking stelt, die een woning die niet voldoet aan de vereisten en normen, vastgesteld met 
toepassing van artikel 5, rechtstreeks of via tussenpersoon ~erhuren, te huur stellen of ter 
beschikking stellen, werden gestraft met een gevangenisstraf van zes maanden tot dne Jaar en 
een geldboete van 500 tot 25.000 euro of met een van die straffen alleen. Het misdrijf werd 
gestraft met een geldboete van 1.000 tot 100.000 euro en met een gevangenisstraf van één 
jaar tot vijf jaar of met een van deze straffen alleen als van de betrokken activiteit een 
gewoonte werd gemaakt. 

Vanaf 1 Januari 2021 bepaalt artikel 3 34 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 dat de 
verhuurder, de eventuele onderverhuurder of diegene die de woning ter beschikking stelt, die 
een woning die niet-conform of overbewoond is rechtstreeks of via tussenpersoon verhuurt, te 
huur stelt of ter beschikking stelt, wordt gestraft met een gevangenisstraf van zes maanden tot 
dne jaar en een geldboete van 500 tot 25.000 euro of met een van deze straffen alleen. Het 
mlsdrlJf wordt ingevolge artikel 3.36 gestraft met een geldboete van 1.000 tot 100.000 euro en 
met een gevangenisstraf van één tot vijf jaar of met een van die straffen alleen als van de 
betrokken activiteit een gewoonte wordt gemaakt. 
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De straffen bepaald in de Vlaamse Wooncode en de Vlaamse Codex Wonen van 2021 zijn 
dezelfde gebleven. 

De decreetswljzlglng leidde echter tot een mildere misdriJfomschrijving waardoor niet elk feit 
dat strafbaar was onder het oude artikel 20 van de Vlaamse Wooncode nog strafbaar Is onder 
de Vlaamse Codex Wonen van 2021. Onder de bepalingen van de Vlaamse Wooncode was het 
tot 1 Januari 2021 (onder)verhuren of ter beschikking stellen van een woning vanaf 1 
vastgesteld strafpunt strafbaar, Sinds 1 Januari 2021 is enkel nog het verhuren van een niet
confo~ woning strafbaar. Artikel 1.3 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 definieert een 
conforme woning als volgt: "een wonmg die geen enkel gebrek als vermeld In artikel 3.1, §1, 
derde lid, 2° en 3~ vertoont". Sinds 1 januari 2021 is het verhuren van een woning met slechts 
kleine gebreken hierdoor niet meer strafbaar. 

Artikel 3.1, §1, derde lld, 2• en 3° van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 bepaalt: 
"2° gebreken van categorie Il: ernstige gebreken die de levensomstandigheden van de 
bewoners negatief bei'nvloeden maar die geen direct gevaar vormen voor hun ve/J,gheid of 
gezondheid, waardoor de wonmg met in aanmerking zou komen voor bewoning; 
3° gebreken van categorie 111: ernstige gebreken die mensonwaardige levensomstandigheden 
veroorzaken of die een direct gevaar vormen voor de veiligheid of de gezondheid van de 
bewoners, waardoor de woning niet in aonmerkmg komt voor bewoning." 

Deze mildere strafbaarstelling moet conform artikel 2 Strafwetboek onmrddellijk toegepast 
worden in die zin dat de rechtbank thans enkel schuldig kan verklaren Indien de feiten z.owel 
strafbaar ziJn onder de oude mlsdrtJfomschrljvlng als onder de nieuwe mlsdrrjfomschrijvmg. De 
rechtbank moet aldus onderzoeken of de destijds vastgestelde gebreken te kwalificeren vallen 
onder de gebreken van categorie Il of lil. De vaststelling van één gebrek uit categorie Il of 111 
volstaat. 

De concrete indeling van gebreken m verschillende categorleèn werd verder uitgewerkt tn het 
ministerieel besluit van 26 november 2020 houdende regels voor het invullen van technische 
verslagen van het onderzoek van de kwaliteit van woningen door een wonlngcontr<Jleur 
{verder afgekort als MB van 26 november 2020). 

3. 
In de woning 1 in de werd vastgesteld dat er onder meer niet voldoende 
rookmelders aanwezig waren op 24 april 2017. Het afwezig zijn van rookmelders 1s een gebrek 
van categorie Il ingevolge artikel 28, §2, 1° van het MB van 26 november 2020. Er werd ook 
vastgesteld dat de hoofdkraan van gas niet bereikbaar was voor de bewoners van woning 1 en 
dat de kookplaat was .aangesloten met een zwarte elastomeren slang. Ook drt zijn gebreken 
van categorie Il (art, 23, §2 van het MB van 26 november 2020). Het staat door de aard van de 
gebreken voor de rechtbank vast dat deze gebreken reeds bij de aanvang van de huur op 1 
december 2016 aanwezig waren. 
BiJ de controle op 6 september 2018 was de kookplaat nog steeds aangesloten met een 
elastomeren slang, wat een gebrek categorie Il vormt. Bovendien werden er heel wat 
vochtproblemen vastgesteld aan de plafonds, buitenmuren en binnenwanden die schade en 
sc:hlmmel veroorzaakten. 
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Zelfs indien deze problemat ieken slechts tot categorie I behoorden, stelt de rechtbank vast dat 
er in elk geval meer dan 6 gebreken waren van categorie 1, wat betekent dat er een gebrek 
categorie Il zou worden toegekend. 

De rechtbank oordeelt dat er gebreken van categorie Il aanwezig bleven tot de datum van 15 
november 2019 waarop de bewoners zich op een ander adres inschreven en aldus de woning 
verlaten hadden. De woning was in die omstandigheden niet conform gedurende de volledige 
periode van de tenlastelegging 1. Pas nadien hebben beklaagden de gebreken met een 
aannemer aangepakt. De ten laste gelegde feiten van de tenlastelegging l waren zowel ten 
tijde van de feiten als nu strafbaar. 

De schuld van beide beklaagden aan de feiten van de tenlastelegging 1 staat voor de rechtbank 
vast. 

4. 
Op 25 oktober 2018 werden er enorm veel gebreken vastgesteld aan de woning In de 

De gebreken aan de aansluitingen van de kachels B en het 
verluchtmgsrooster dat op de verkeerde plaats aanwezig was zorgden voor risico's op CO
vergifting. Dit zijn gebreken van categorie Il of 111 (art. 80, §6 en §7 van het MB van 26 
november 2020). Er werd eveneens vastgesteld dat er niet voldoende rookmelders aanwezig 
waren. Het afwezig zijn van rookmelders is een gebrek van categorie Il ingevolge artikel 28, §2, 
1 • van het MB van 26 november 2020. Bovendien werden er heel wat vochtproblemen 
vastgesteld aan de plafonds en buitenmuren die schade en schimmel veroorzaakten en was er 
geen dakisolatie aanwezig Zelfs indien deze problematieken slechts tot categorie I behoorden, 
stelt de rechtbank vast dat er in elk geval meer dan 6 gebreken waren van categorie 1, wat 
betekent dat er een gebrek categorie Il zou worden toegekend. De bewoner verliet de woning 
op 2 december 2018. Pas nadien werden de gebreken weggewerkt. 

De rechtbank oordeelt dat er gebreken van categorie Il aanwezig bleven tot de datum van 2 
december 2018. De woning was in die omstandigheden niet conform gedurende de volledige 
periode van de tenlastelegging 2. De ten laste gelegde feiten van de tenlastelegging 2 waren 
zowel ten tijde van de feiten als nu strafbaar. 

De schuld van beide beklaagden aan de feiten van de tenlastelegging 2 staat voor de rechtbank 
vast. 

5. 
De verzwarende omstandigheid dat beklaagden de feiten van deze telastleggingen gewoonlijk 
pleegden staat ook vast· dit blijkt voldoende uit het feit dat zlJ verschillende woningen 
verhuurden, zoals voorzien in de respectievelijke t enlasteleggingen, die niet voldeden aan de 
minimale kwaliteitsvereisten en niet conform waren. 
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3.3 Straftoemeting 

1 
De rechtbank legt voor beklaagden overeenkomstig artikel 65, eerste lid Strafwetboek één 
straf op voor de feiten van de tenlasteleggingen 1 en 2 samen, met name de zwaarste 
BiJ de straftoemet ing houdt de rechtbank rekening met de aard en de objectieve ernst van de 
bewezen verklaarde feiten, de begeleidende omstandigheden en de persoonlijkheid van 
beklaagden zoals die blijkt uit het strafrechtelijk verleden, gezinstoestand en arbeidssituatie, 
voor zover de rechtbank die kent. 

De straf heeft niet alleen een vergeldende funct ie, ze moet ook preventief werken: ze moet 
beklaagden ertoe aanzetten In de toekomst geen misdrlJven meer te plegen. 

2 
Beklaagden verhuurden twee woningen die niet voldeden aan de minimale kwaliteitsvereisten 
en ook onder de vereisten van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 niet conform waren. De 
gebreken waren t alrijk. Aldus brachten beklaagden de veiligheid en gezondheid van de 
bewoners in gevaar. Nochtans heeft elkeen het recht op menswaardig wonen. Beklaagden 
stelden duidelijk hun eigen financieel belang voorop. 

3. 
Eerste beklaagde, is 58 jaar oud en werd éénmaal correctioneel veroordeeld 
inzake inbreuken biJ de tewerkstelling van werknemers van vreemde nationaliteit. 
Tweede beklaagde is 56 jaar oud en heeft nog een blanco strafregister. 

De raadsman van beklaagden vraagt de rechtbank rekening te houden met het feit dat de 
huurder van huisnummer beloofd had herstellingen uit te voeren maar niet gedaan had, de 
huurders het pand eerst niet wilden verlaten en het herstel nadien aansleepte door corona. 
Wat het huisnummer :>etreft, vraagt de raadsman er rekening mee te houden dat er 
verhuurd werd uit medelijden. De raadsman verzocht beklaagden de gunst van het uitstel te 
verlenen voor de op te leggen geldboete nu zij reeds zwaar financieel werden getroffen door 
de heffingen voor ongeschikte en onbewoonbare wonineen. Er wordt een bewijs voorgelegd 
van een heffing van 9.900 euro voor de woning 1 in de 

4. 
Gelet op de beperkte/blanco strafregisters van beklaagden, het t hans bereikte herstel en de 
reeds betaalde heffingen, is het opleggen van de mtnlmumgeldboete van 1.000 euro per 
beklaagde passend. De rechtbank zal een groot deel van de geldboetes opleggen met de gunst 
van het gewoon uitstel. Beklaagden komen voor deze gunst nog m aanmerking 

3.4 Ver~eurdverklaring 

1. 
Het Openbaar Ministerie vordert schriftelijk de blJzondere verbeurdverklaring van een bedrag 
van 1.000 euro, hetzij elk 500 euro, ten aanzien van de eerste en de tweede beklaagde 
Hiermee werd voldaan aan de artikelen 42 en 43bis van het Strafwetboek. 
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De vermogensvoordelen moeten inderdaad worden verbeurdverklaard. De bekomen 
vermogensvoordelen maken immers inherent deel uit van het in hoofde van beklaagden 
bewezen verklaarde misdrijf van de tenlastelegging 2. Het gaat niet op om misdrijven bewezen 
te verklaren en dan te zeggen dat men de bekomen voordelen mag behouden D,t is een 
b11komend signaal naar de beklaagden om hen bewust te maken dat dergelijke m1sdrliven niet 
lonend zijn. 

2. 
De begroting van de vermogensvoordelen is gesteund op de maandelijkse huurprijs van 500 
euro gedurende twee maanden voor de woning in de Lokerenbaan 36. Dit resulteert in een 
wederrechtelijk vermogensvoordeel van 1.000 euro, dat gelijk kan verdeeld worden onder 
belde beklaagden. 

3. 
Het vermogensvoordeel werd correct berekend en de verbeurdverklaring wordt uitgesproken 
zoals hierna bepaald. 

4. HERSTEL 

Gelet op het vastgestelde herstel van de beide woningen, zijn de beide herstelvorderingen 
thans zonder voorwerp. 

5. BEOORDELING OP BURGERLIJK GEBIED 

Omdat de door beklaagden gepleegde misdrijven mogeliJk schade hebben veroorzaakt, houdt 
de rechtbank de burgerlijke belangen ambtshalve aan, overeenkomstig artikel 4 van de 
Voora fgaande Titel wetboek van Strafvordering (art 4 V.T.Sv.). 

6. TOEGEPASTE WETTEN 

De bijzondere wetten zoals vermeld m punt 1. Tenlasteleggingen, 
Wet van 15 juni 1935, art. 2, 11 tot 14, 21 tot 24, 31 tot 37, 40, 41; 
Wetb. van strafvordering, art 162, 182, 184, 185, 189, 190, 190ter, 194, 195; 
Strafwetboek, art. 2, 38, 39, 40, 42, 43bis, 50, 65, eerste lid, 66; 
Wet van 5 maart 1952, art. 1, gew. programmawet dd. 24 12.1993, art. 1; gew. art.36 Wet 
07.02.2003; Art. 2 en 3 van de Wet van 2812 2011 houdende diverse bepalingen inzake 
just itie (B.S. 30.12.2011), zoals gewijzigd bij B.S. 29.12.2016, art. 59, 60; (opdeciemen); 
Art. 6 Programmawet Il van 27.12.2006; 
W.01.08.1985, art. 28, 29, gew. art. 1 K.B 3110.2005 (25 euro); 
Wet van 29 Juni 1964, art. 8§1; gew.W.10.2.1994; (uitstel). 
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BESLISSING 

De rechtbank beslist OP TEGENSPRAAK t en aanzien van 

OP STRAFGEBIED 

en 

1. 

De rechtbank. 

verklaart eerste beklaagde SCHULDIG aan de feiten van de tenlasteleggingen 1 en 2; 

toepassing makend van artikel 65, lid 1 van het Strafwetboek; 

veroordeelt eerste beklaagde voor deze feiten samen tot een GELDBOETE van 
8,000,00 EURO, zijnde een geldboete van 1.000,00 EURO, verhoogd met 70 
opdeciemen (><8); 

zegt dat bij niet betaling binnen de door de wet bepaalde termlJn de lastens beklaagde 
uitgesproken geldboete kan worden vervangen door een gevangenisstraf van 3 
maanden; 

verleent eerste beklaagde GEWOON UITSTEL van de tenuitvoerlegging van een 
gedeelt e van 7.200.00 euro, zijnde 900,00 euro verhoogd met 70 opdeciem en (x8l van 
de opgelegde geldboete voor een periode van drie jaar. 

wijst eerste beklaagde er op dat het uitstel van rechtswege herroepen wordt ingeval 
gedurende de proeftijd een nieuw misdrijf is gepleegd dat veroordeling t ot een 
criminele straf of hoofdgevangenisstraf van meer dan zes maanden zonder uitstel ten 
gevolge heeft gehad. 

Verbeurdverklaring 

De rechtbank verklaart een bedrag van 500 euro verbeurd in hoofde van eerste beklaagde als 
wederrechtelijk vermogensvoordeel. 

Blldragen • vergoeding 

De rechtbank. 

spreekt fn hoofde van eerste beklaagde de verplichting uit om EENMAAL een bedrag 
van 25,00 euro, met 70 opdeciemen verhoogd, 200,00 euro bedragende, te betalen bij 
wijze van bij drage tot financiering van het Fonds tot flnanciele hulp aan slachtoffers 
van opzettelijke gewelddaden; 
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2. 

legt eerste beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostpriJs van de 
strafprocedure van 50,00 euro overeenkomstig artikel 91, 2d• lid van het konlnkhjk besluit 
van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in 
strafzaken; 

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. 

* k * 

De rechtbank: 

verklaart tweede beklaagde SCHULDIG aan de feiten van de tenlasteleggingen 1 en 2; 

toepassing makend van artikel 65, lid 1 van het Strafwetboek; 

veroordeelt tweede beklaagde voor deze feiten samen tot een GELDBOETE van 
8.000,00 EURO, ziJnde een geldboete van 1.000,00 EURO, verhoogd met 70 
opdeaemen (x8); 

zegt dat blJ niet betaling binnen de door de wet bepaalde termijn de lastens tweede 
beklaagde uitgesproken geldboete kan worden vervangen door een gevangenisstraf 
van 3 maanden; 

verleent tweede beklaagde GEWOON UITSTEL van de tenuitvoerlegging van een 
gedeelte van 7.200.00 euro, zijnde 900.00 euro verhoogd met 70 opdeciemen (x8l van 
de opgelegde geldboete voor een periode van drie jaar. 

wijst tweede beklaagde er op dat het uitstel van rechtswege herroepen wordt ingeval 
gedurende de proeftijd een nieuw misdrij f 1s gepleegd dat veroordeling tot een 
criminele straf of hoofdgevangenisstraf van tneer dan zes maanden zonder uitstel ten 
gevolge heeft gehad. 

Verbeurdverklarif!g 

De recht bank verklaart een bedrag van 500 euro verbeurd In hoofde van tweede beklaagde als 
wederrechtelijk vermogensvoordeel. 
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Bijdragen - vergoeding 

De rechtbank: 

Kosten 

spreekt in hoofde van tweede beklaagde de verplichting uit om EENMAAL een bedrag 
van 25,00 euro, met 70 opdeciemen verhoogd, 200,00 euro bedragende, te betalen bij 
WIJZe van bijdrage tot financiering van het Fonds tot flnanclele hulp aan slachtoffers 
van opzettelijke gewelddaden; 

legt tweede beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de 
strafprocedure van 50,00 euro overeenkomstig artikel 91, 2d• hd van het koninkl1Jk besluit 
van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in 
strafzaken; 

veroordeelt tweede beklaagde, krachtens artlkel 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. 

" • * 

De rechtbank veroordeelt eerste en tweede beklaagde hoofdelljk tot de gerechtskosten, tot 
op heden begroot op de som van 337 ,78 euro. 

HERSTEL 

De rechtbank verklaart de herstelvorderingen zonder voorwerp. 

OP BURGERUJK GEBIED 

De rechtbank houdt de beslrss1ng over de burgerliJke belangen aan. 

Alles gebeurde in de Nederlandse taal overeenkomstig de wet van 15 juni 1935. 
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Dit vonnis is in openbare terechtzitting uitgesproken op EEN FEBRUARI TWEEDU IZEND 
EENENTWINTIG door de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling 
Dendermonde, 013M kamer, samengesteld uit. 

rechter, voorzitter van de 013M kamer, 

In aanwezigheid van 
Met b 1i!';f::inrl v" n t>riff1t>r 

substituut-procureur des Konings 

Voor eensluidend afschnft afgeleverd 
aan het Openbaar Ministerre 
Dendermonde, de O 2 FEB. 2021 

De griffier-hoofd van dienst, 

griffier-hoofd van dienst 




