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In de zaak van het openbaar ministerie en: 

EISER TOT HERSTEL: 

De Wooninspecteur 
met kantoren te 1000 Brussel, Herman Telrlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 22 
gekend onder het KSO-nummer 

Vonnlsnr 

burgerlijke part11, vertegenwoordigd door meester 
advocaat fE 

'oco meester 

tegen: 

BEl<LAAGOEN: 

1. RRN 

2. 

geboren te 
van Belgische nationaliteit 

ingeschreven te 

beklaagde, die persoonl1Jk verschijnt 

geboren te 
var 
ingeschreven te 

RRN 

beklaagde, d,e persoon/Ijk verschijnt 

1. TENLASTELEGGINGEN 

lp 

op 

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

/ 

A verhuren, te huur of ter beschikking stellen, met het oog op bewoning, van woning of woonvorm 
zonder aan de vereisten en normen te voldoen met verzwarende omstandigheden 
als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of als persoon die een woning ter beschil<l<ing stelt, een 
woning of een specifieke woonvorm, als ve rmeld in artikel 5 § 3 lid 1 van het Decreet van 15 ju li 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, namelijk 

een ongeschikte en onbewoonbare woning te hebben verhuurd aan 

In het pand gelegen te kadastraal gekend als 
eigendom van ~eboren te op m 

, geboren te op , beiden wonende t e 
1erleden bij aankoopakte van 18.10.2019, door notaris te 
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. --- ------- -------------- ---

in de penode van 1 juni 2020 tot en met 28 februari 2021 

(art. 2 § 1, 31°, en 20 § 1 lrd 1 Decreet 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode; vanaf 1.01.2021 
strafbaar gesteld door art. 3.34. Vlaamse Codex Wonen van 2021) 

VERMOGENSVOORDEEL: Art. 42 en 43 Bis S.W.B. 
Tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig art. 42 en 43bis van het Strafwetboek, te horen 
veroordelen tot de brJzondere verbeurdverklaring van 5.850 euro, 

1.hetzij de vermogensvoordelen die rechtstreeks wt het m1sdn1f ziJn verkregen, 
2.hetzrJ goederen en waarden die in de plaats ervan zijn gesteld, 
3.hetzij Inkomsten uit belegde voordelen, 

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

Berekening: 
huuropbrengst tenlastelegging A.: gedurende de periode van 01.06 2020 tot en met 28.02.2021 of 9 
maanden aan een maandelijkse bas1shuurprijs van 650,00 euro = 5.850 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 bevoegde kantoor Rechtszekerheid. 

De zaak werd behandeld op de openbare terechtzitting van 12 september 2022. 

De rechtbank nam kennis van de stukken van de rechtspleging en hoorde de aanwezige partijen. 

3. 

3.1 

BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

Overzicht van de feiten 

Beklaagden zijn eigenaar van een pand gelegen in 
ging de wooninspect1e ter plaatse. De woning werd verhuurd aan 

Aan het gebouw werden 18 strafpunten vastgesteld. 
Onder meer volgende gebreken werden vastgesteld: 

Op 20 augustus 2020 

-In de badkamer bevond er zich een lichtschakelaar en een stopcontact binnen het beschermvolume 2 van 
de douche. In dit volume was geen dergel1Jk elektrisch materiaal toegelaten. 
-In het badkamermeubel bevond er zich een stopcontact dat niet was aangesloten op een 
beschermmgsgeletder DergelJJke mstallaties ziJn verboden en geven de bewoners een vals gevoel van 
veiligheid. 
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De woning had 73 strafpunten. Er werden verschillende ernstige ge2ondhe1ds- en ve11ighe1dsns1co's 
vastgesteld. Er waren vooral problemen met de afvoerbuis van de kachel, een gebrek aan onderverluchting 
in keuken en leefkamer en een gebrel< aan borstwering in twee slaapkamers Er was ook geen dubbel glas 
en geen of te weirng leuningen aan de trappen. Het pand was ongeschikt en onbewoonbaar. 

De huurster had beklaagden reeds tweemaal een brief gestuurd met klachten . Het lukte haar ook niet om 
een brandverzel<ering af te sluiten omdat er geen keuringsattesten waren voor de installaties van de 
nutsvoorzieningen. 

Er werd aan beklaagden een vragenlijst toegestuurd om in te vullen gelet op de coronamaatregelen. 
Beklaagden stelden m dit document dat ze weinig kennis hadden van professionele verhuur en de huurster 
de renovaties bemoeil ijkte. 

Er werd een herstelvordering ingeleid door de wooninspecteur en het college sloot zich hierbij aan. 

Beklaagden hadden bij de vrederechter een procedure opgestart om de sleutels van de woning terug te 
krijgen. Zij lieten weten dat zij op 6 apnl 2021 terug in het bezit waren van de sleutels van de woning en zij 
de woning gingen renoveren. De wooninspecteur nam nog verschillende malen contact op met beklaagden 
waarbiJ zij steeds een herstel beloofden op erg korte termijn. Uiteindelijk deden zij nooit een melding van 
herstel. 

3.2 Bespreking van de schuldvraag 

1. 
Beklaagden moeten zich voor de rechtbank verantwoorden wegens de verhuur van een ongeschikte en 
onbewoonbare woning in de in de periode van 1 j uni 2020 tot en met 28 
februari 2021. 

Beklaagden stellen dat ZIJ onder druk van de huurster en het je woning hadden verhuurd toen de 
woning nog niet in orde was. Ze gingen de herstellingen uitvoeren terwijl de huurster er woonde maar na 
een paar maanden het ze de werkmannen niet meer binnen. Het was de eerste keer dat ze een woning 
verhuurden en ze kenden de regels niet. De woning werd nu niet meer verhuurd en was bijna in orde. In 

die omstandigheden verzochten ze de vrijspraak. 

2. 
De enige tenlasteleggmg A heeft betrekking op het als verhuurder, eventuele onderverhuurder of persoon 
die een woning ter beschilcking stelt, verhuren, te huur stellen of ter beschikking stellen van een woning of 
een specifieke woonvorm als vermeld in artikel 5, § 3, eerste lid van de toenmalige Vlaamse wooncode, die 
niet voldoet aan de vereisten en normen, vastgesteld met toepassing van artikel 5 Vlaamse wooncode. Het 
betreft een inbreuk op de regels inzake de woonkwaltte,t. 

De decreten over het Vlaamse woonbeleid werden gecodificeerd op 17 juli 2020 bij artikel 2 B.Vl.Reg. 17 
Juli 2020 (BS 13 november 2020) in de Vlaamse Codex Wonen van 2021 (art 1) De Vlaamse wooncode 
werd mee gebundeld. 

sinds 1 Januari 2021 1s de woningkwahte ltsbewakmg gebundeld in boek 3 van de Vlaamse Codex Wonen. 
Artikel 3.1, § 1, eerste lid, Vlaamse Codex Wonen van 2021 bepaalt de ve lltgheids- gezondheids- en 
woningkwahteitsnormen, zoals die tot 1 Januari 2021 vermeld waren in artikel 5, § 1, Vlaamse wooncode. 
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Op grond van artikel 3.1, § 1, derde hd, Vlaamse Codex Wonen van 2021 zIJn de mogeliJke gebreken 
onderverdeeld m de volgende drie categoneen. 
1°gebreken van categorie 1: kleine gebreken die de levensomstandigheden van de bewoners negatief 
bemvloeden of die potentieel kunnen uitgroeien tot ernstige gebreken, 
2°gebreken van categorie Il: ernstige gebreken die de levensomstandigheden van de bewoners negatief 
bemvloeden maar die geen direct gevaar vormen voor hun veIhghe1d of gezondheid, waardoor de woning 
niet in aanmerking zou l<omen voor bewoning; 
3°gebreken van categorie 111: ernstige gebreken die mensonwaardige levensomstandigheden veroorzaken 
of die een direct gevaar vormen voor de ve1hghe1d of de gezondheid van de bewoners, waardoor de 
woning niet in aanmerking komt voor bewoning. 

De strafbaarstelling voor inbreuken op de gestelde vereisten Is sinds 1 januari 2021 vervat in artikel 3.34, 
eerste lid, Vlaamse Codex Wonen van 2021 en luidt: "Als een niet-conforme of overbewoonde woning 
rechtstreeks of vla tussenpersoon wordt verhuurd, te huur gesteld of ter beschikking gesteld met het oog 
op bewoning, wordt de verhuurder, de eventuele onderverhuurder of diegene die de woning ter beschikking 
stelt, gestraft met een gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en een geldboete van 500 tot 25 000 
euro of met een van die straffen alleen." 

Ingevolge de defm1t1e van een conforme woning in artikel 1.3, §1, r Vlaamse Codex Wonen Is een woning 
niet-conform wanneer er één of meerdere gebreken van zijn de categorie Il of 111. Meer dan zes gebreken 
m categorie ! levert een extra gebrek op in categorie ll. 

3. 
Bii de vaststelhnRen van de wooninspectie op 20 augustus 2020 in de betrokken woning in de 

betrof het onder meer ernstige gebreken, namelijk gebreken van thans 
minstens categorie Il, zoals hiervoor vermeld. De woning was tevens onbewoonbaar en ongeschikt wat de 
ernst en de hoeveelheid van de gebreken bevestigt. 

De meeste gebreken waren tevens van die aard dat zij reeds vanaf het begin van de verhuur moeten 
aanwezig geweest zijn. 

De ten laste gelegde feiten zijn aldus na 1 januari 2021 strafbaar gebleven De strafmaten zijn dezelfde 
gebleven. 

4. 
Uit de vaststellingen van de wooninspectie blijkt dat de woning die beklaagden verhuurden, manifest niet 
voldeed aan de vereisten van de Vlaamse Wooncode, vanaf 1 januari 2021 de Vlaamse Codex Wonen 
Deze vaststellingen worden op zich ook niet betwist door beklaagden. 

Beklaagden konden niet onwetend ziJn over de gebreken en hoorden hier kennis van te hebben. 

Beklaagden mochten de woning niet verhuren in deze erbarmelijke staat, zelfs indien het 1iermee 
instemde. Dit ontsloeg hun niet van de verplichting de woning pas te verhuren wanneer deze 
beantwoordde aan de kwaliteitsvereisten van de Vlaamse Wooncode. Het is niet omdat het 
aandringt onderdak te willen geven, dat aan de woonkwaliteitsvereisten niet moet voldaan zijn. 

Voor het ten laste gelegde misdrijf Is slechts (algemeen) opzet vereist als moreel element. Beklaagden 
handelden met kennis van zaken en zonder dat ZIJ rechtvaardiging, schuldontheffing of niet
toerekenmgsvatbaarheid enigszins aannemelijk maken. Beklaagden handelden bewust en zonder dwang. 
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Als verhuurders dienden ZIJ zich te vergewissen van de regelgeving hieromtrent Het louter stellen dat ze 
de regelgeving niet kenden maakt geen rechtvaard iging uit voor het plegen van dit misdrijf. Het moreel 
bestanddeel 1s aanwezig. 

De schuld van beklaagden aan de feiten van de enige tenlastelegging is bewezen. 

3.3 Straftoemeting 

1. 
De rechtbank stelt vast dat de feiten onder de enige tenlastelegging zijn gepleegd met eenzelfde strafbaar 
opzet rn de vervolgde periode, zodat de rechtbank overeenkomstig artikel 65 lld 1 van het Strafwetboek, 
slechts één straf zal opleggen voor elk van de beklaagden. 

Bij de straftoemeting houdt de rechtbank rekening met de aard en de obJect1eve 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 stra f heeft niet al leen een vergeldende functie, ze moet ook preventief werken: ze moet beklaagden 
ertoe aanzetten in de toel<omst geen misdrijven meer te plegen. 

2. 
De regelgeving over het Vlaamse woonbeleid beoogt onder meer het waarborgen van het fundamenteel 
recht op menswaardig wonen. 

Personen die onroerende goederen verhuren met winstoogmerk moeten biJ de verhuur of 
terbeschikkingstelling van woningen de door de overheid opgelegde kwa liteitsnormen en - vereisten strikt 
naleven en mogen niet besparen op investeringen hiertoe. Een bestraffing dringt zich op. 

3. 
Eerste beklaagde is jaar oud en heeft nog een blanco strafregister. Tweede beklaagde is Jaar oud en 
heeft nog een blanco strafregister. 
Nu de woning nog meer dan twee jaar na de vaststellingen door de wooninspect1e nog steeds niet hersteld 
is en gelet ook op de ernst van de vastgestelde gebreken, legt de rechtbank voor elk van de beklaagden 
een geldboete op zoals hierna bepaald. Deze geldboete moet beklaagden de ernst van de feiten doen 
inzien en herhaling voorkomen. 
Gelet op het nog gunstig strafverleden van beklaagden en het fe it dat dit de eerste maal was dat zij een 
woning te huur stelden, zal de rechtbank de geldboetes opleggen met de gunst van het gewoon uitstel. 

3.4 Verbeurdverklaring 

1. 
De wederrechtelijk bekomen vermogensvoordelen werden door het openbaar ministerie begroot op 5.850 
euro, namelijk de huuropbrengst van de woning gedurende de rncriminat,epenode. Het openbaar 
mmistene vorderde schriftel ijk de verbeurdverklaring. 

Beklaagden verzochten deze verbeurdverklaring niet uit te spreken, ondergeschikt verzochten ziJ om er 
mee rekening te houden dat de huurster niet altijd betaald had. ZiJ had drie maanden geen huur betaald. 
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Het bewezen misdrijf heeft voor beklaagden vermogensvoordelen opgeleverd die zonder het misdrijf niet 
mogelijk waren geweest. De woning mocht immers niet verhuurd worden. Het openbaar minIstene 
vorderde schriftehJk de bijzondere verbeurdverklaring van de vermogensvoordelen in de zin van artikel 42, 
3° Strafwetboek en voldeed zo aan de vereiste gesteld door artikel 43bis, eerste hd, Strafwetboek, dat de 
rechtbank de rnogeh1khe1d biedt deze straf op te leggen. Het Is maatschappellJI< volstrekt onaanvaardbaar 
dat beklaagden in het bezit zouden blijven van de vruchten van het bewezen misdnjf. Daartoe is niet 
vereist dat er sprake zou zijn van een abnormale, buitensporige, bovenmatige of overdreven winst. 

Het openbaar ministerie berekende de vermogensvoordelen in principe correct. Beklaagden maken het 
wel aannemelijk dat er mogehjks niet elke maand werd betaald 

De gevorderde verbeurdverklaring van vermogensvoordelen, die betrekking heeft op een equivalent 
bedrag, heeft naar het oordeel van de rechtbank tot gevolg dat beklaagden zouden worden onderworpen 
aan een onredelijk zware straf, zeker nu ziJ het aannemelijk maken dat zij niet alle huurgelden effectief 
ontvingen. Met toepassing van artikel 43bis, laatste hd, Strafwetboek vermindert de rechtbank de 
verbeurdverklaring in hoofde van elke beklaagde tot 1.000 euro. 

4, HERSTEL 

1. 
De stopzetting van de verhuring brengt in beginsel het einde mee van het vervolgde m1sdriJf, maar brengt 
niet mee dat de gebreken zijn weggewerkt. De herstelvordering van de woonmspecteur strekt tot het 
realiseren van de conformiteit van de woningen. Zolang het bewijs van het herstel niet is geleverd, kan de 
herstelvordering regelmatig worden uitgeoefend. 

De rechtbank wiJst er op dat behoudens bewijs van het tegendeel alleen het proces-verbaal van uitvoering 
als bewijs van het herstel en van de datum van het herstel geldt De verantwoordelijkheid voor de melding 
van de uitvoering van een vrijwillig herstel l igt bij de overtreders. 

2. 
Beklaagden tonen niet aan dat de woning reeds hersteld is. Zij verklaarden ter zitting dat het nog maar een 
paar weken ging duren vooraleer alles in orde zou zijn. Uit het strafdossier blijkt echter wel dat zij dit al een 
Jaar zeggen. Het is dus nog steeds opportuun en noodzakelijk om het herstel te bevelen. Terecht wordt het 
principieel herstel gevorderd, namelijk het uitvoeren van de nodige renovatie-, verbeterings- of 
aanpassingswerken zodat de woningen conform zijn aan de veilighelds-, gezondheids- en 
woonkwal1teitsvere1sten bedoeld m artikel 3.1 Vlaamse Codex Wonen 2021. 

De vordering 1s wettig en met kennelijk onredelijk en dient te worden bevolen. 

3 
De hierna uitgesproken modaliteiten vormen een gepaste en noodzakelijke aansporing van beklaagden om 
nu effectief zelf tot herstel over te gaan of over te laten gaan. Een vrijwillige uitvoering van de opgelegde 
herstelmaatregelen verdient vanuit het oogpunt van het algemeen belang de voorkeur, gezien een 
ambtshalve uitvoering van de herstelmaatregelen kosten voor de gemeenschap veroorzaakt, waarbij er 
geen enkele zekerheid bestaat over de recuperatie van deze kosten. 
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Beklaagden knJgen een hersteltermiJn vooraleer de dwangsom verbeurt, t erwijl de hersteltermijn pas 
loopt vanaf het m kracht van gewijsde gaan van dit vonnis. 
Een herstelterm1Jn van tien maanden is voldoende 

Een dwangsom van 50 euro per dag vertraging Is naar het oordeel van de rechtbank passend om 
beklaagden ertoe aan te zetten het opgelegde herstel uit te voeren. 

De lange tiJd waarin beklaagden al konden overgaan tot het volledige herste l van de panden en de ruime 
termijn die hen hiertoe nog wordt verleend, brengen mee dat er geen reden is om bij toepassing van 
artikel 1385bis, laatste alinea, Gerechtelijk Wetboek nog een zekere termiJn te bepalen waarna beklaagde 
pas de dwangsom zal kunnen verbeuren 

De rechtbank machtigt de wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen var tot 
ambtshalve uitvoering over te gaan, voor het geval het herstel in de oorspronl<ellJke t oestand niet binnen 
de gestelde t ermijn wordt uitgevoerd, overeenkomstig artikel 3.47 Vlaamse Codex Wonen {in plaats van 

het vroegere artikel 20b1s, § 7, eerste l id, Vlaamse Wooncode). 

De rechtbank macht igt de woonrnspecteur en het college van burgemeester en schepenen van 
ook om de kosten van herhuisvesting, bedoeld in artikel 3.33 Vlaamse Codex Wonen, te 

verhalen op beklaagde (art. 3.48 Vlaamse Codex Wonen, rn plaats va n het vroegere artikel 20b1s, § 8, 
eerste hd, Vlaamse Wooncode). 

4. 
De rechtbank is van oordeel dat er thans onvoldoende redenen zijn om de beslissing over de 
herstelvordering uitvoerbaar bij voorraad te verklaren. De woning wordt thans immers niet verhuurd 

5. BEOORDELING OP BURGERLUI< GEBIED 

Omdat het door beklaagden gepleegde misdrijf mogelijk schade heeft veroorzaakt, houdt de rechtbank de 
overige burgerlijke belangen ambtshalve aan, overeenkomstig art ikel 4 van de Voorafgaande Titel wetboek 
van Strafvordering (art. 4 V.T.Sv.). 

6. TOEGEPASTE WETTEN 

De bijzondere wetten zoals vermeld in punt 1. Tenlasteleggingen; 
Wet van 15 juni 1935, art. 2, 11 tot 14, 21 t ot 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, 43b1s, 50, 65, eerste lid, 66, 79, 80; 
Wet va n 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 28.12.2011 houdende diverse bepalingen imake justitie (B.S. 30.12 2011), zoals 
gewijzigd bij BS. 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 TEGENSPRAAI< ten aanzien van beklaagden 
de eiser tot herstel de Woonmspecteur, 

OP STRAFGEBIED 

Eerste beklaagde, 

De rechtbank: 

en 

verklaart eerste beklaagde SCHULDIG aan de feiten van de en ige tenlastelegging; 

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

en 

veroordeelt eerste beklaagde hiervoor tot een GELDBOETE van 4.000,00 EURO, zijnde een 
geldboete van 500,00 EURO, ve rhoogd met 70 opdeciemen (x8); 

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

verleent eerste beklaagde GEWOON UITSTEL van de tenuitvoerlegging van het GEHEEL van de 
opgelegde geldboete voor een periode van 3 jaar. 

wiJst eerste beklaagde er op dat het uitstel van rechtswege herroepen wordt ingeval gedurende de 
proeftijd een nieuw misdriJf is gepleegd dat veroordeling tot een criminele straf of 
hoofdgevangenrsstraf van meer dan zes maanden zonder uitstel ten gevolge heeft gehad. 

Verbeurdverklaring 

De rechtbank verklaart een bedrag van 1.000 euro verbeurd lastens eerste beklaagde als equivalent van de 
wederrechtelijk bekomen vermogensvoordelen. 

Bijdragen - vergoeding 

De rechtbank· 

spreekt m 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 b1J wijze van bijdrage tot 
fmancienng van het Fonds tot fmanc1ele hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden; 

legt eerste beklaagde bovendien een vergoeding op voor de l~ostprîjs van de stra fprocedure van 

52,42 euro overeenkomstig artikel 91, 2de hd van het koninklijk besluit van 28 december 1950 
houdende algemeen reglement op de gerechtskosten m strafzaken; 
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veroordeelt eerste beklaagde, krachtens artikel 4 §3 van de wet van 19 maart 2017 tot oprichting 
van een Begrotingsfonds voor de 1und1sche tweedellJnsb1jstand, tot het betalen van een bijdrage 
aan het Fonds van 24,00 euro. 

* * * 

Tweede beklaagde 

De rechtbank: 

verklaart tweede beklaagde SCHULDIG aan de feiten van de enige tenlastelegging; 

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

veroordeelt tweede beklaagde hiervoor tot een GELDBOETE van 4.000,00 EURO, zijnde een 
geldboete van 500,00 EURO, verhoogd met 70 opdeciemen (x8); 

zegt dat bij niet betaling binnen de door de wet bepaalde term11n de lastens tweede beklaagde 
ultgesprol<en geldboete kan worden vervangen door een gevangenisstraf van 3 maanden, 

verleent tweede beklaagde GEWOON UITSTEL van de t enuitvoerlegging van het GEHEEL van de 
opgelegde geldboete voor een periode van 3 jaar. 

w1Jst tweede beklaagde er op dat het uitstel va n rechtswege herroepen wordt ingeval gedurende 
de proe~ijd een nieuw misdrijf 1s gepleegd dat veroordeling tot een cnmmele straf of 
hoofdgevangenisstraf van meer dan zes maanden zonder uitstel ten gevolge heeft gehad. 

Verbeurdverklaring 

De rechtbank verklaart een bedrag van 1,000 euro verbeurd lastens tweede beklaagde als equivalent van 
de wederrechteliJlt bekomen vermogensvoordelen. 

Bijdragen -vergoeding 

De rechtbank: 

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 t ot fma nc1ele hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden; 

legt tweede beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de strafprocedure van 

52142 euro overeenkomstig artikel 91, 2de hd van het konmkliJk besluit van 28 december 1950 

houdende algemeen reglement op de gerechtskosten m strafzaken; 

veroordeelt tweede bel<laagde, krachtens artikel 4 §3 van de wet van 19 maart 2017 tot oprichting 
van een Begrotmgsfonds voor de jund1sche twe·edelijnsbijstand, tot het beta len van een biJdrage 
aan het Fonds van 24,00 euro. 
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De rechtbank veroordeelt eerste en tweede beklaagde hoofdelijk tot de gerechtskosten, tot op heden in 
hun geheel begroot op de som van 325,51 euro. 

HERSTEL 

De rechtbank: 

beveelt aar oo vordering van de wooninspecteur het pand 
gelegen te integraal te herstellen door de nodige 
renovatie-, verbetenngs- of aanpassingswerken uit te voeren zodat de woningen conform zijn aan 
de veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvere1sten bedoeld m artikel 3.1 Vlaamse Codex 
Wonen 2021; 

beveelt dat het herstel zoals hierboven bevolen gebeurt binnen een termim van tien maanden na 
het in kracht van gewijsde gaan van dit vonnis, onder verbeurte van een dwangsom van 50 euro 
per dag vertraging en per veroordeelde in geval van niet-uitvoering van dit vonnis binnen de 
gestelde termijn; 

machtigt, voor het geval het pand niet binnen de opgelegde termijn werd hersteld, de 
wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen van 3mbtshalve in de 
uitvoering van de bevolen herstelmaatregel te voornen, met de daaraan verbonden kosten ten 
laste van de veroordeelde; 

machtigt de wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen van om de 
kosten van eventuele herhuisvesting, bedoeld in artikel 3.33 Vlaamse Codex Wonen, te verhalen 
op de veroordeelden. 

OP BURGERLUI< GEBIED 

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

Alles gebeurde in de Nederlandse taal overeenkomstig de wet van 15 f uni 1935. 
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Di t vonnis is in openbare terechtzitting uitgesproken op 10 Ol(TOBER 2022 door de rechtbank van eerste 
aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, D13M l<amer, samengesteld uit: 

rechter, voorzitter van de D13M kamer, 

In aanwezigheid van 
nA"t hiict:,nr/ "''" -ariffi"r 

substituut Procureur des Konings, 




