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OPENBAAR MINISTERIE 

EISER TOT HERSTEL 

DE WOONINSPECTEUR, bevoegd voor het grondgebied van het 
Vlaamse Gewest, met kant01en te 1000 Brussel, Herman 
Telrlmckgebouw, Havenlaan 88 bus 22; 

~ Ter terechtzfttlna van 23 december 2019 verlegenwoord/gel door mr. 
loco mr. advocaat te 

BEKLAAG DE 

1. geboren te op Nonende te 
van Belgische nationaliteit 

2. geboren te JP wonende te 
van Turkse nationaliteit 

=> Ter terechtzitting van 09 september 2019 belden in oersoon 
aanwezig, bijgestaan door mr. advocaat te 

n~l ,v.. ~ Q> 3. geboten te op wonende te 
, van Belgische nationaliteit 

=:> Ter terechtzitting V(//J 09 september 2019 vertegenwoordigd door 
mr. advocaat te 

1. TENLASTELEGGING 

De beklaagden om hun verdediging voor te dragen en op conclusie van het openbaat 
ministerie het vonnis te horen uitspreken over volgende fei ten: 

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

A. 
De eerste. de tweede en de derde 

Om het wanbednjf uitgevoerd te hebben of om aan de uitvoeting ervan rechtstreeks 
medegewet kt te hebben, doot enige daad, tot de uitvoering zodanige hulp verleend te hebben 
dat zonder zijn bijstand het misdrt)f niet kon gepleegd worden, 
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bij mbreuk op de artikel 5, strafhaar gesteld door artikel 20§1 all van het De ct eet van 15 juli 
1997 houdende de Vlaamse Wooncode, als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of als 
persoon dte een woning ter beschikking stelt, een woning die ntet voldoet aan de vet etsten en 
normen van artikel 5 rechtstreeks of via tussenpersoon verhuurd, te huur gesteld of ter 
beschikking gesteld te hebben met het oog op bewonmg, zoals geWIJZigd door het Decreet van 
29 maart 2013 houdende wijziging van diverse decreten wat de woonkwaliteitsbewaking 
bett eft, vanaf 11.08.2013 

In het pand gelegen te kadastraal Rekend als 
eigendom van aebor en te op 

en van geboren te :lp betden wonende te 
, bij aankoopakte van verleden door notaris te 

;!.een ongeschikte kamer 1 te hebben vet huurd aan 

a 
Te 

b 
Te 

In de periode van 01.01.2017 tot et\ met 31.07.2017 (st. 6, 116) 

op 09.11.2017 (st. 164-165) 

.f.,een k<Hner met nr. 2 die niet voldeed aan de minimale kwaliteltsvet elsten te hebben 
verhuL~rd aan 

Te In de periode van 13.10.2016 tot en met 31.07.2017 (st. 2, 99, 116, 127-129) 

J..,een kamer met nr. 3 die niet voldeed aan de minimale kwaliteitsvereisten te hebben 
verhuw d aan 

Te 
165·166) 

In de periode van 13.10.2016 tot en met 09.11.2017 (st. 2, 99, 116, 130-132, 

.1.,een kamer met nt. 4 die niet voldeed aan de minimale kwallteltsverersten te hebben 
verhuurd aan 

Te n de periode van 13.10.2016 tot en met 31.07.2017 (st. 2, 99,116) 

.2.,.een kamer met nr. 5 d1e niet voldeed aan de minimale kwaliteitsvereisten te hebben 
verhuurd aan 

a. 
Te In de periode van 13.10.2016 tot en met 31.07,2017 (st. 2, 99, 116, 133·135) 
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b. 
Te :m 09.11.2017 (st . 165-166) 

6.een kamer met nr. 6 die niet voldeed aan de minimale kwalitel tsvereisten te hebben 
verhuurd aan 

a. 
Te 

b. 
T€ 

In de periode van13 .10.2016 t ot en met 31.07.2017(st. 2, 99, 116, 136-138) 

op 09.11.2017 (st.165·166) 

z.een ongeschikte kamer 7 te hebben verhuurd aan 

Te op 09.11.2017 (s t. 165·166) 

!!,.een kamer met nt. 8 die niet voldeed aan de minimale kwahteltsvet elsten te hebben 
verhuurd aan 

Te lp 09.11.2017 (st. 165·166} 

VERMOGENSVOORDEEL: Art. 42 en 43 Bis S.W.B. 

De eerste en de tweede 
Tevens gedagvaard teneinde zich ovet eenkomstig art. 42 en 43bis van het Strafwet boek, te 
horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring van 17.800 euro, elk voor de helft of 
8.900 euro elk, zijnde 

1. hetzij de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrij f zijn verkregen, 
2. hetzij goederen E>n waarden die In de plaats ervan zijn gesteld, 
3. hetziJ Inkomsten uit belegde voordelen, 

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

Berekening: 

st. 116 strafdossier: 

·huuropbrengst kamer 1 gedurende 7 maanden aan een maandelijkse huurprijs van 400 euro: 
2.800 euro 
-huuropbrengst kamer 5 gedurende 9 maanden aan een maandelijkse huurprijs van 400 euro: 
3.600 euro 
-huuropbrengst kamer 2 gedurende 9 maat)den aan een maandelijkse huurpnjs van 300 euro: 
2.700euro 
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-huuropbrengst kamer 3 gedurende 11 maanden aan een maandelij kse huurprijs van 300 euro: 
3.300 euro 
-huuropbrengst kamer 4 gedurende 9 maanden aan een maandelijkse huurpriJS van 300 euro: 
2.700 euro 
-huuropbrengst kamer 6 gedut ende 9 maanden aan een maandelijkse hu ut prijs van 300 euro: 
2.700 euro 

TOTAAL: 17.800 euro ten bate van de eetste en de tweede verdachte, elk voor de helft, of 
8.900 euro elk 

2. PROCEDURE 

De rechtbank nam kenms van de dagvaarding waardoor de zaak aanhangig werd gemaakt btj 
de rechtbank. 

De dagvaardmg werd op 4 december 2019 ovetgeschteven In het hypotheekknntoor van het 
gebied waar de goederen gelegen ztjn. 

De zaak werd ten gronde behandeld op de openbare terechtzlttmg van 9 september 2019. Op 
de zitting van 23 december 2019 werd enkel een bewtjs van ovetschrljving op 
hypotheekkantoor gevoegd. 

De rechtbank nam kennis van de stukken van de rechtspleging en hoorde de a<mwezige 
parttJen. 

3. BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

3.1 Overzicht van de felten 

1. 
Op 8 april 2016 begeeft de Wooninspectie zich naar de te 

alwaar zij vaststelt dat de karners 1 tot en met 6 niet voldoen aan de minimale 
kwalitei tsverelsten van de Vlaamse Wooncode, De kamers behalen tussen de 33 en de 49 
strafpunten. De gewestelijk ambtenaal advtseert op 24 mei 2016 de ongeschiktheld en op 13 
oktober 2016 wordt de woning door de burgemeester ongeschikt verklaard. Nadien wordt 
vastgesteld dat de bewoning toch wordt verdergezet en dat de karners opnteuw verhuurd 
worden. 

Op 3 aprtl 2017 begeeft de Woonmspectle ztch opmeuw ter plaatse. ZIJ stelt vast dat het pand 
een gesloten bebouwing betreft, bestaande uit drie bouwlagen onder een hellend dak. Het 
pand is opgedeeld In zes kamers, een gemeenschappelijke douche, gemeenschappelijk totlet 
en gemeenschappelijke keuken. 
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Aan het gebouw wordt vastgesteld dat de hoofdkraan van het water en de hoofdgaskraan niet 
bereikbaar ZIJn voor de bewoners, zodat de kranen niet kunnen dichtgedraald of afgesloten 
worden In geval van een lek of in geval van nood. Het gebouw krijgt een totaal van 18 
strafpunten. 

In de gemeenschappeliJke badfunctie wordt vastgesteld dat er onvoldoende verluchting 
mogelijk Is en dat de badfunctie niet afsluitbaar Is. De gemeenschappelijke badfunctie krijgt 
een totaal van zes strafpunten in het technisch verslag. 

In het gemeenschappelijk tollet en de gemeenschappelijke keuken werden geen gebreken 
vastgesteld. 

In kamer 1 op de tweede verdieping wordt het volgende vastgesteld: de lavabo Is gescheurd 
en heeft enkel koud water, een IJSkast Is aangesloten op een stopcontact zonder aardepen en 
er wordt onoordeelkundig gebruik gemaakt van verdeelstekkers. De kamer knJgt 48 
strafpunten. Deze kamer wordt bewoond door die met Ingang van 1 januari 
2017 een huurcontract afsloot voor een termijn van drie Jaar. Het contract werd afgesloten 
met . De huurprijs bedraagt 350,00 euro, meer 50,00 euro voor de kosten van 
elektriciteit, gas en water. Uit het verhoor van blijkt dat hij alleen in de kamer woont 
sinds januari 2017. De huurwaarborg van 700,00 euro werd door ZIJn tante gestort op de 
rekening van de eigenaar. Hij Is tevreden met de kamer, alhoewel ze kletn Is en hiJ geen warm 
water heeft. De eigenaar weet volgens dat er problemen zijn tn het gebouw en Is 
concreet bezig met aannemers om veranderingen en verbeteringen te doen. De Indeling van 
het pand zal ook veranderen. De andere kamers In het pand worden bewoond door Afghanen. 

De andere vijf kamers zijn op het ogenblik van de controle niet toegankelijk. De kamers kriJgen 
wel allemaal mlnstens 18 punten op het technisch verslag, omwille van de gebreken aan het 
gebouw. De kamers worden respectlevelijk bewoond door 

en 

Tt)dens de controle wordt ook een stedenbouwkundige Inbreuk vastgesteld, nu het pand 
zonder voorafgaande vergunning werd Ingericht als kamerwoning met zes kamers. 

2. 
Op 29 mei 2017 dient de Wooninspectie een herstelvordering In biJ het parket, waarbij de 
Wijze van herstel er - gelet op de stedenbouwkundtge Inbreuk, ingevolge waarvan volledig 
herstel van het pand met kan gevraagd worden - In bestaat om ofwel de woning een andere 
bestemming te geven op basis van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, ofwel het pand te 
slopen, tenzij dit verboden Is. Dit alles binnen een termijn van 10 maanden en onder 
verbeurte van een dwangsom van 150,00 euro per dag vertraging. 

3. 
Op 31 juli 2017 gaat de Wooninspectie over tot verhoor van Hij verklaart het 
volgende: 

Zijn vader, . en zijn broer . zijn elk 50% eigenaar van het 
pand sinds december 2013; 
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H1j neemt de praktische zaken van de verhuring op zich en regelt al het 
papierwerk; 
Zijn vader neemt de beslissingen over het huis en doet Indien nodig herstellingen. 
Momenteel Is hiJ werken aan het uitvoeren; 
Ze hebben het pand gekocht als kamerwoning. De vorige eigenaar verhuurde de 
kamers aan studenten; 
Het pand werd de eerste jaren verhuurd aan weeskinderen dle op hun 18 jaar wt 
het weeshuls weg moesten. De vij f Afghaanse personen die er wonen, zijn nog 
steeds de eerste weeskinderen die een kamer gehuurd hebben. Een andere kamer 
wordt verhuurd aan 
Sinds de aankoop van het pand tot zes maanden geleden ZIJn er geen grote werken 
uitgevoerd aan het pand, enkel herstellingen. Ze hadden bij aankoop wel het plan 
om het pand grondig t e renoveren, zeker de elektriciteit, maar dat Is Uitgesteld. Ze 
willen ook alle werken tegelijk doen en n1et spre1den over een lange periode. ze 
hebben dus eerst gespaard en zijn nu gestart met de grondige werken; 
De huurprijs voor de kamers 1 en 5 Is 400,00 euro, meer 50,00 euro forfaitai r voor 
water, stookolie en elektriciteit. De huurders van de andere vier kamers betalen 
300,00 euro per maand, meer 50,00 euro forfait. De huurovereenkomst en ZIJn 
schriftelijk, worden afgesloten voor 3 jaar en worden nad1en stilzwijgend verleng. 
De huurprijs wordt niet ge'mdexeerd; 
De huurders betaalden twee maanden huurwaarborg vla overschrijving op een 
niet-geblokkeerde rekentng. Op het einde van het huurcontract betalen ze de 
waarborg cash terug en laten ze tekenen voor ontvangst; 
De huurgelden worden gestort op de rekening van zijn broer en ziJn vader beheert 
de rekening. Met de gelden op de rekening wordt de lening terugbetaald en 
worden de kosten van de verbouwing betaald; 
Ze krijgen geen klachten van de huurders. Eén huurder heeft ooit een klacht 
ingediend, maar had er nadien spijt van; 
Ze gaan bij na dagelijks langs 1n het pand: hij om de zaken op te volgen, zijn vader 
om werken Uit te voeren; 
HIJ heeft navraag gedaan bJj de stad en daar vertelden ze hem dat gebleken Is dat 
de kamerwoning reeds voor 1994 Ingericht werd en dat er dus geen 
stedenbouwkundige mbreuk vastgesteld kon worden. Bijgevolg Is de 
kamerwoning vergund geacht en hoeft hiJ geen vergunning aan te vragen; 
Als ze de briefwisseling van de inspectie ontvingen, waren ze al bezig met 
herstellingen. Ze deden beroep op een architect en zochten aannemers. Het 
eerste werk, was het dak. Deze werken zijn In mei uitgevoerd. Nu zijn ze bezig 
met de verdere inrichting van de kamers; 
Er Is geen gasaansluit ing, want de verwarming 1s op stookolie. De tank staat In de 
t uin van de woning ernaast, die ook hun eigendom Is. De tank wordt Jaarlijks 
gekeurd. Dus het gebrek aan de gaskraan Is met aa n de orde; 
Ze zullen ervoor zorgen dat er verluchtmg Is In de douche en dat deze afsluitbaar 
Is; 
Ze hebben meuwe leldingen gelegd voor warm water aan de lavabo In kamer 1. 
Enkel de boller moet nog aangesloten worden; 
De elektriciteit is volledig vernieuwd en wordt bmnenkort gekeurd; 
Ze zullen kiJken of er een bijkomende douche en t ollet kunnen geplaatst worden. 
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4. 
Op 10 oktober 2017 ontvangt de Wooninspectie een melding van herstel van Op 
9 november 2017 begeven ziJ zich ter plaatse om een hercontrole uit te voeren. Tijdens de 
hercontrole worden toch nog de volgende gebreken vastgesteld: 

In het gebouw Is de hoofdkraan voor het water nog steeds niet bereikbaar voor de 
bewoners; 
In de gemeenschappelijke keuken IS de toevoerlelding van het leldingwater een 
loden leiding: 
Op kamer 2 is voor de verlichting boven de lavabo elektrische bedradmg gebruikt 
met een te kleine sectie, wat een indicatie Is van een risico op elektrocutie/brand; 
er Is geen warm water aan de lavabo aangesloten; 
Op kamer 7 {i.e. kamer 1 tijdens de eerste controle door de Woonlnspectie) Is er 
geen bijkomend geaard stopcontact naast deze In gebruik voor de vaste toestellen. 

Het gebouw krijgt 18 strafpunten, de keukenfunctie 9 strafpunten, kamer 7 krijgt 28 
strafpunten en kamer 2 krijgt 46 strafpunten. Daarenboven wordt kamer 2 ongeschikt 
verklaart voor bewoning op basis van het aantal woonlokalen (1) en de netto-vloeroppervlakte 
(10,63 m1

). De andere kamers zijn op het ogenblik van de controle niet toegankelijk. 

Op 1 februari 2018 ontvangt de Wooninspectie nogmaals een melding van herstel van 
Op 23 februan 2018 gaan ze ter plaatse. Opnieuw worden nog verschillende gebreken 

vastgesteld aan het gebouw, aan de gemeenschappeliJk kookfunctie en aan de kamers die op 
het ogenblik van de controle toegankelijk waren (o.a. gebreken aan de dekvloer en aan de 
lavabo In kamer 1, Inbreuken op de rookmeldersverplichting, de reukafsnijder van de lavabo 
die lekt in kamer 5, geen koud water aan de lavabo In kamer 3, ... ). 

Op 9 apnl 2018 stelt de Wooninspectie vast dat de eigenaar nieuwe verhuringen bliJft 
aangaan. 

Op 20 juli 2018 ontving de Wooninspectie opnieuw meld1ng van herstel van De 
Wooninspectie ging ter plaatse op 2 augustus 2018. De woonentiteiten 1, 2, 3, 5 en 7 voldeden 
nog steeds niet aan de normen van de Vlaamse Wooncode. Woonentiteiten 6 en 8 voldeden 
wel aan de kwaliteitsnormen. Er was nog steeds een stedenbouwkundige inbreuk. 

Er werd een bevel tot dagvaarding getekend op 7 september 2018. 

On 2 december 2018 ontving de Wooninspectie opnieuw een melding van herstel van 
De Wooninspectie begaf zich ter plaatse op 14 januari 2019. Het onderzoek kon niet 

degeliJk gebeuren aangezien de e1genaar niet aanwezig was en er slechts één bewoner 
aanwezig was. 

Een meuw controlebezoek werd gepland op 21 januari 2019. Enkel woonentiteit 7 was nog 
niet hersteld. De Wooninspectie stelde dat de eerder vermelde stedenbouwkundrge inbreuk 
als niet-bestaande moest worden beschouwd gelet op documenten van stad die door 

werden voorgelegd waarbij vastgesteld werd dat de opdeling van het pand In 
kamers als vergund geacht beschouwd kon worden. 
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Na een melding van herstel door op 22 februari 2019 ging de Wooninspectie op 15 
maart 2019 ter J>laatse. Het volledige herstel werd vastgesteld. 

3.2 Bespreking van de schuldvraag 

1, 
Beklaagden moet zich voor de rechtbank verantwoorden wegens het verhu1 en van acht 
kamers dre niet voldeden aan de minimale kwahteJtsvereJsten van artikel 5 van de Vlaamse 
Wooncode. 

Beklaagden hebben de matene ie vaststellingen nret betwist. De1 de beklaagde vraagt de 
vnjspraak omdat de Vlaamse Wooncode enkel de velllUurder, onde1ve1 huurder of diegene die 
de woning ter beschikking stelt straft. Aangezren hij geen van deze is en enkel de administlatle 
deed voor eerste en tweede beklaagde zou hij niet strafbaar ziJn. 
Eerste en tweede beklaagde betwisten hun strafrechtelijke ver antwoordelijk als eigenaars van 
het pand niet. 

2. 
Gelet op de duidelijke vaststelling van ve1 schillende gebreken op verschillende momenten 
door de wooninspeetJe is bewezen dat de kamers In het pand m de 

in werden verhuurd in de ver schillende periodes aangeduid In de tenlastelegging 
terwijl ze niet voldeden aan de minimale kwallteitsverelsten opgelegd door de Vlaamse 
Wooncode. 

Eerste en tweede beklaagde zijn de eigenaars van het pand. Zij wisten dat het pand met m 

orde was en verhuurden het toch, zelfs nog na de vaststellingen door de Wooninspectie. Zij 
mden de huurgelden en eerste beklaagde maakte de beslissingen aangaande de ve1 huur en 
deed de herstellingen. Derde beklaagde was geen e1genaa1 van het pand, maar deed de 
praktische zaken en het papierwerk. H1j was hierdoor ook op de hoogte van de toestûnd van 
het pand en de verhuring. Beklaagden worden vervolgd als dader of mededader aan het 
misdnjf verhuren van woningen die niet voldoen aan de kwaliteitsnormen. H1e1door is niet 
vereist dat elke deelnemer aan het misdrijf zelf verhuurder is In de strikte Zlll van het woord. 
Door de praktische kant van de verhuring op z1ch te nemen, stelde ook een daad 
van noodzakelijke deelneming aan het misd11jf voorwerp van de tenlastelegging, zodat de 
tenlastelegging ten aanzien van hem ook bewezen is. 

3.3 Straftoemeting 

1. 
De rechtbank legt voor elke beklaagde overeenkomstig artikel 65, eerste lid St1 afwetboek één 
straf op voor de felten van cle tenlasteleggingen A.l tot en met A.8 samen. 

BIJ de straftoemetmg houdt cle rechtbank rekening met de aa1d en de ob)ectrevc ernst van de 
bewezen verklaarde ferten, de begeleidende omstandigheden en de persoonlijkheld van 
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beklaagde zoals die blijkt uit het strafrechtelijk verleden, hun gezinstoestand en arbeidssituatie, 
voor zover de rechtbank die kent. 
De straf heeft ntet alleen een vergeldende functie, ze moet ook preventlef wet ken: ze moet 
beklaagde ertoe aanzetten In de toekomst geen misdt ij ven meer te plegen. 

2. 
De beklaagden hebben acht kamerwoningen verhuurd 111 strijd met de minimale kwalitelts- en 
veihgherdsnormen. Oe woningen waren ongeschikt. Door te weinig belang te hechten aan de 
kwaliteit, gezondheid en veiligheid, brachten de beklaagden de huurders In potentieel gevaar. 
Ze stelden hiermee hun eigen financiële belangen voorop. 

3. 
Eerste beklaagde werd in het verleden éénmaal veroordeeld voor een 
verkeersinbreuk, tweede beklaagde wet d eveneens veroordeeld v<>or één 
vet keersinbreuk en der de beklaagde heeft nog een blanco stt afregister. 

De 1 echtbank gaat niet in op de vraag van beklaagden om hen een autonome probatiestraf of 
een straf rnet probatle-urtstel op te leggen. ZIJ stellen zelf geen bijzondere voorwaarden voor 
en er zijn de rechtbank geen levensgebleden gekend waaraan beklaagden zouden kunnen 
werken om recidive te vermtjden. Wel gaat de rechtbank In op de vraag om de straf met urtstel 
op te leggen, dit gelet op het blanco of beperkt strafverleden en het feit dat een volledig 
herstel werd bereikt. Ook houdt de rechtb;mk rekening met het feit dat er in de kamers geen 
ernstige veiligheidsrisico's werden vastgesteld en de kamers met onbewoonbaar waren, maar 
enkel ongeschikt. 

De hierna bepaalde geldboetes met uitstel zijn passend doth noodzakelijk om beklaagden de 
ernst van de felten te doen Inzien. ZIJ moeten beseffen dat het verleende uitstel een gtmst Is en 
dat het uitstel nog kan worden hem oepen wanneer zij opnieuw misdrijven ;ouden plegen. 

3.4 Verbeurdverklaring 

1. 
Het openbaar ministerie vordert sd1rlftelljk ten laste van eerste en tweede beklaagde 
overeenkomstig de artikelen 42 en 43bJs Sw. de bijzondere verbew dverklaring van een bedrag 
van elk 8.900 euro wegens wederrechtelijk bekomen voo1delen uit da verhwlng van de 
ongeschikt bevonden wonmgen. 

2. 
Door het verhuren van woningen In strijd met de bepalingen van artikel 5 van da Vlaamse 
Wooncode hebben beklaagden winsten kunnen maken die 1onder de gepleegde Inbreuk ntet 
konden worden ge1eallseerd en dus wcdenechtPiijk waren. Die winsten werden rechtstreeks 
uit het bewezen misdrijf verkregen. Art. 42, 3' Strafwetboek Is toepasseliJk. Oe 
verbeurdverklaring rs mogelijk gelet op de schri ftelijke vordenng van het openbaar minrsterie. 
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3. 
Beklaagden mogen niet in het bezrt worden gelaten van voordelen die zij uit de 
wederrechtelijke felten hebben verkregen: dit zou maatschappeliJk onaanvaardbaar ZIJn. 
Indien de zaken nret kunnen worden gevonden In het vermogen van de ver oordeelden raamt 
de t echter de geldwaarde ervan en heeft de verbeurdverklanng betrekktng op een daarmee 
overeenstemmend bedrag. 
Bij de berekening van het weden echtelijk vermogensvoordeel moet geen rekening worden 
gehouden met de gemaakte kosten: de bruto-winst komt In clanmerkrng. Art. 42, 3•, Sw., doelt 
op elke winst die door het plegen van het mlsdtiJf wordt verkregen; de raming van die winst 
vereist niet dat het nettobedrag ervan wordt bepaald. 
Het door het openbaar ministerie berekende bedrag komt correct voor. Het bltjkt niet dat de 
verhuurders het huurgeld met of slechts gedeelteltjk hebben ontvangen. Dete berekening 
brengt In casu echter wel mee dat beklaagden een onredelijk zwat e straf zou opgelegd 
worden. De rechtbank vermindert de bedragen om die 1 eden tot elk 3.000 eut o. 

4. HERSTEL 

Gelet op de vaststellingen van de woonmspectle op 13 maart 2019 Is de herstelvordering thans 
zonder voorwerp. 

5. BEOORDELING OP BURGERLIJK GEBIED 

Omdat het door beklaagden gepleegde mtsdrijf mogelijk schade heeft veroorzaakt, houdt de 
rechtbank de overige burgerlijke belangen ambtshalve aan, overeenkomstig élltikel 4 van de 
Voorafgaande Trtel wetboek van Strafvorder mg (art. 4 V.T.Sv.). 

6. TOEGEPASTE WETTEN 

De brjzondere wetten zoals vermeld in punt 1. Tenlasteleggingen; 
Wet van 15 JUnt1935, art. 2, 11 tot 14, 21 tot 24, 31 tot 37, 40, 41; 
Wetb. van strafvordermg, art. 162, 182, 184, 185, 189, 190, 190ter, 194, 195; 
Strafwetboek, art. 2, 38, 39, 40, 42, 43bls, 50, 65, eerste lid, 66, 79, 80; 
Wet van 5 maart 1952, art. 1, gew. programmawet d.d. 24 .12.1993, art. 1; gew. att.36 Wet 
07.02.2003; Att. 2 en 3 van de Wet van 28.12.2011 houdende drverse bepalingen inzake 
JUStttte (B.S. 30.12.2011), 10als gewrjzlgd biJ B.S. 29.12.2016, art. 59, 60; (opdeciemen); 

At t. 6 Programmr~wet 11 van 27.12.2006; 
W.Ol.08.1985, art. 28, 29, gew. art. 1 K.O. 31.10.2005 (25 euro); 
Wet van 29 junl l964, art. 8§1; gew.W. 10.2.1991\; (ui tstel). 

BESLISSING 

De rechtbank beshst OP TEGENSPRAAI< ten aanzren van en 
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OP STRAFGEBIED 

1. 

De rechtbank: 

verklaart eerste beklaagde SCHULDIG aan de felten van de tenlasteleggingen 11.1 
t.e.m. A.8; 

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

veroor deelt eerste beklaagde voor deze feiten samen tot een GEI.DBO ETE van 
4.000,00 EURO, zijnde een geldboete van 500,00 I:URO, verhoogd met 70 opdeciemen 
(x8); 

zegt dat biJ niet betaling binnen de door de wet bepaalde termijn de lastens eer ste 
beklaagde uitgesproken geldboete kon worden vervangen door een gevangenrsstraf 
van 3 maanden; 

verleent eerste beklaagde GEWOON UITSTEL van de tcnultvoerlegwnR van het GEHEEL 
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 proeftrjd een nieuw misdrijf is gepleegd dat veroordelrng tot een 
criminele straf of hoofdgevangenisstraf van meer dan 7es maanden zonder uitstel ten 
gevolge heeft gehad. 

Verbeurdverklaring 

De rechtbank verklaart eerste beklaagde verbeurd van een bedrag van 3.000 euro aan 
vermogensvoordelen. 

BIJdrage- vergoeding 

De rechtbank: 

spreekt In hoofde van eerste beklaagde de verplichting uit om EENMAAL een bedrag 
van 25,00 euro, met 70 opdeciemen vet hoogd, 200,00 euro bedragen de, t e betalen bij 
WIJze van bljdt a ge tot financlering van het Fonds tot financiële hulp aan sl<tchtoffers 
van opzettelijke gewelddaden; 

veroordeelt eerste beklaagde, krachtens é1rtlkel4 §3 van de wet van 19 maart 2017 tot 
oprichting van een Begratingsfonds voor de juridische tweedeltjnsbrjstancl, tot het 
betalen van een bijdrage aan het Fonds van 20,00 euro. 
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2. 

De rechtbank: 

verklaart tweede beklaagde SCHULDIG aan de terten van de tenlasteleggingen A.l 
t.e.m. A.8; 

toepassing makend van artrkel65, lid 1 van het Strafwetboek; 

veroordeelt tweede beklaagde voor de~e felten samen 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 term•Jn de lastens tweede 
beklaagde uitgesproken geldboete kan worden vervangen door een gevangenrsstraf 
van 3 maanden; 

verleent tweede beklaagde GEWOON UITSTEL ypo de tenuitvoerlegntng van het 
GEHEEL 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 misdnjf is gepleegd dat veroor deling tot een 
criminele straf of hoofdgevangenisstraf van meer dan zes maanden zonder uitstel ten 
gevolge heeft gehad. 

Verbeurdverl<larlng 

De rechtbank verklaart tweede beklaagde verbeurd van een bedrag van 3.000 euro aan 
vermogensvoordel en. 

OUdrage-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 financlenng van het Fonds tot flnanclèle hulp aan slachtoffers 
van opzettelijke gewelddaden; 

veroordeelt tweede beklaagde, krachtens artikel 4 §3 van de wet van 19 maart 2017 

tot oprichting van een Begratingsfonds voor de juridische tweedelljnsbljstand, tot het 
betalen van een bijdrage aan het ronds van 20,00 euro. 
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3. 

De rechtbank: 

verklaart derde beklaagde SCHULDIG aan de felten van de tenlasteleggingen A.l t.e.m. 
A.8; 

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

veroordeelt derde beklaagde voor deze feiten samen 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 bmnen de door de wet bepaalde termijn de lastens derde 
beklaagde uitgesproken geldboete kan worden vervangen door een gevangenisstraf 
van 3 maanden; 

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

WIJSt derde 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 hoofdgevangenisstraf van meer dan zes maanden zonder uitstel ten 
gevolge heeft gehad. 

Blldrage - vergoeding 

De rechtbank: 

spreekt in hoofde van derde 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 fmanciële hulp aan slachtoffers 
van opzettelijke gewelddaden; 

veroordeelt derde beklaagde, krachtens artikel 4 §3 van de wet van 19 maart 2017 tot 
opnchting van een Begrot~ngsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, tot het 
betalen van een bijdrage aan het Fonds van 20,00 euro. 

* " * 

De rechtbank veroordeelt eerste, tweede en derde beklaagde hoofdellik tot de 
gerechtskosten, tot op heden begroot op de som van 280,79 euro. 
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HERSTELVORDERING 

Oe rechtbank verklaart de herstelvordering zonder voorwerp. 

OP BURGERLIJK GEBIED 

De rechtbank houdt de besllssmg over de bltrget lljke belangen aan. 

Alles gebeurde in de Nederlandse taal overeenkomstig de wet van 15 juni 1935. 

Dit vonnis IS m openbare terechtZitt ing UitgesplOken op TWINTIG JANUARI TWEEDUIZEND 

TWINTIG door de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dender monde, 
D13M kamer, samengesteld wt: 

. rechter, voor Lilter van de D13M kamer, 

In aanwezigheid van 
M~t-blistanct.van fUiffier 

substituut-procureur des Konings 




