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1.

TENLASTELEGGING

Deeersteendetweecle

om het wanbedrijf uitgevoerd te hebben of om aan de uitvoering ervan rechtstreeks
medegewerkt te hebben, door enige daad, tot de ·uitvoering zodanige hulp verleend te hebben
dat zonder zlJn bijstand het misdrijf niet kon gepleegd worden,
BIJ Inbreuk op dè artikel S, strafbaar gesteld door artikel 20§1 al 1 van het Decreet van 15 Jull
1997 houdende de Vlaamse Wooncode, als ·verhuur<ler, als eventuele onderverhuurder of als
persoon die een woning ter beschikking stelt, een woning die niet voldoet aan de verelsteh en
normen ilan artikel 5 rechtstreeks of vla tussenpersoon verhuurd; te huur gestelc.1 of ter
beschikking gesteld te hebben met het oog op bewoning, ·zoals gèW!Jzlgd door het Decreet van
29 maart 2013 houdende wijziging van diverse decreten wat de woonkwallteltsbewaklng
betreft, \ranaf 11.08.,2013

·
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PROCEDURE

De zaak werd behandeld op de openbare zlttlrig van 28 Januari 2019.
Oe rechtbank nam kennis van de stukken van de rechtspleging en hbOrde do aanwezige
partijen.
De dagvaarding werd o\(ergeschreven op het hypotheekkantoor zoals decretaal ·wo(dt vereist.

Eerste beklaagde lijkt de suggereren d�t a�n het Grondwettel!Jk Hof een prejudlcli!le vraag
dient gesteld te worden maar formuleert geen vraag noch duldt eerste beklaagde aan waarom
!:Ie Grondwet-zou zijn geschonden.
Alleszins schendt de regeling m.b.t. de herstelvorderlng In de Wooncode klaarblljkellJk de

artikelen 10 en 1� van de Grondwet niet. Voor de woonlnspecte.ur staan Immers maar twee
vormen van herstel open, nl. het wegwerken van alle gebreken of Indien daartegen een legaal
bezwaar bestaat: èfe herbestemming of sloop. Bovendl.en kan deze vordering nog op zlJn
wettigheid worden beoordeeld.door de bodemrechter (zie later).
De rechtbank dient de conclusle van tweede beklaagde niét te weren uit de debatten zoafs d e
eiser tot herstel vraagt. D e eerste condusle werd Immers niet meegedeeld aan d e eiser· tot
herstel, doch de tweede wel. Een partij die de eerste ronde laat verstrijken zonder te
concluderen, verliest niet het recht om In een tweede ronde alsnog te conduderen. De eiser
tot herstel was In de mogelljkheld om een nieuwe eondusletermtjn te vragen en/of haar
argumenten mondellng ter zitting mee te delen.
Het artikel 780, eel'Ste lld, 3• Gerechtelljk Wetb�ek Is nlefvan toepassing In strafzaken, ook al
Is de conclusie van eerste beklaagde niet opgesteld conforin de vereisten van artikel
het Gerechtelijk Wetboek.
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3.

BEOORDELI NGOPSTRAFGEBIED

3.1. De feiten
Oo 9 seotember- 2013 gaat de woonlnspettle over tot controle v�n een pand gelegen té
l
na aangifte door de g e meente
. Het bet reft een
kamerwoning. ze doen de volgende vaststellingen.
·-······-·

_. _

�-·

,

Volgende gebreken worden vastgesteld. aan hetgebouw.
In de gemeeruc:happelijke, gang op de 111e verd ieping Is er In de rechterhoek op de

muur aan de dakhelling doorstaand vocht met schimmelvorming.
In de gemeenschappelijke keuken bevinden zich 2 opbou wstopcontacten met pen die

niet djn aangesloten op da aarding. Dergelijke Installaties zijn verboden en geven de
bewoners een vals gevQel van veiligheid.
In de geme ensch appelijke badkamer bevindt zich een opbouwstopcontact met pen dat
niet Is aangesloten op de aardin g Dergelijke lnstallatles zijn ver boden en geven de
bewoners een vals gevoel van velllgheld.
In de gemeenschappelljke berging (111' verdieping straatzijde, links naast de deur)
bevindt zich een opbouwstopcontact met pen dat niet Is a angeslote n de a11rdlng.
Dergelijke lrutallatles zijn verboden en geven de bewoners een vals gevoel van
.

velllgheld.
De opbouw llchtschakelaar In de gemeenschappelijke berging Is onvoldoende op de

muur bevestigd.

In de berging op de 1•1<> v e rdieping Is de hoogte tussen de begane vloer en de
onderzlJde van het raam beperkt, m e t name 45 cm. Hi e rdoor wordt een onveflig e
sltu�tle gecreêer# en dient een borstwering geplaatst te worden.
De ramen van de gemeensch ap pelijke berging (1� verdieping straatzijde) moeten
behaf!deld word1in om verdere verwering legen te gaan.
Het gebouw heeft een totaal van 16 strafpunte n

.

· leefrylmte:
l /
Oe lnspettle stelt de volgende gebr�ken vast In de gemeenscbappelllke sook
Het raam van de g emèenschappèl lJke leefkàmer Is verweerd.
De vloerafwerklng.aan het

keukenmeubel Is onvolledig.

Het raam In d e leefkamer betreft een V!'st raam, daardoor kan het loka;il niet worden
verlucht. De buitendeur komt niet In aanmer!dng alsverluctitJngsmbgelijkheld.

De rookgasafvoer van de gaskndiel type B o pgeste ld In de g en,eensthappelijke
leefruimte Is onvakkundig verdicht.

De afloop van de gootsteen In de gemeenschappèJIJke keuk en

Is

onvak kundig verdicht

(met tape).

De plaatsing van een vast verwarmingsapparaat In de gemeenschappehjke ·k euken Is
niet mogelljk.
In de gemee n�appelljlce keuken ontbreekt de omranding van de lichtschakelaar.
_
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Oe gemeenschappelijke kook·/ leefrvfmte heeft een totaal van 40 punten op het technisch
verslag.
Volgende &ebreken worden vastgesteld aan de Rf!meensçhappell!kebad· entolletfunct
le .
De waad rondom het raam Is niet afgewerkt
De raamopening is met matertaal uitgevoerd dat hiervoor niet Is bestemd.

Het semeenschappefljke tollet staat opgesteld In de gemeenschappelijke badkamer.
De tolletfunctle moet afgescheiden zijn van de gemeenschappelljke functies zodat de
privacy van de gebrutker gewaarborgd Is.
Oe gemeenschappelijke badfunctle heeft een totaal van 7

punten op het technisch verslag.

Het gemeenschappelljk tollet heeft een totaal van 7 punten o p het technisch verlag.

In
fcamer1 worden de volgende gebreken vastgesteld.
Een lavabo niet de aanvoer van warm en koud water ontbreekt In de kamer.
In deze kamer Is maar 1 stopcontact aanwezig: In een niet-zelfstandige woning waar
enkel leef- en slaapfunctle aanwezig zijn moeten minimum 2 stopcontacten aanwezig
zijn.
De plaatsing van een vast verwarmingsapparaat Is niet mogelijk.
De deur van de kamer kan niet worden afgesloten,
De kamer beschikt niet over een eigen brievenbus en eigen bel.

De kamer loopt In totaal 113 punten en Is o n geschikt en onbewoonbaar. Ze Is ook
onaangepast omdat 1e maar seschlkt Is voor 1 persoon en er 2 personen effectief wonen.
Men stelt de volgende sebreken vas t In kamerz.
Het raam van de kamer Is verweerd.
Een lavabo niet de aanvoer van warm en koud water ontbreekt In de kamer.
In deze kamer Is maar 1 stopcontact aanwezig: In een nlet·zelfstandlge woning waar
enkel leef, en slaapfunctle aanwezig iljn moeten minimum 2 stopcontacten aanwezig
zijn.

De plaatslns van een vast verwarmingsapparaat Is niet mogell)k.
De trap naar de verdieping Is steil (aantrede 12 an, optrede 20 an).
De deur van de kamer kan niet worden afgesloten.
De kamer beschikt niet over een eigen brievenbus en eigen bel.
Deze kamer heeft een totaal van 113 punten op het technisch verslag en Is dus ongeschikt.
omwille van

de

ernstige velllghelds� en

gezondheidsrisico's Is de kamer eveneens

onbewoonbaar. De bezettlngsnorm van deze kamer Is gelijk aan 1 persoon.
Kamer 1 wordt verhuurd aan twee personen. Volgens hen staat tweede
van de

_ ....

.

--- _. ___

b eklaagd e

In voor de huisvesting. Ze werken ook voor deze firma.

Eerste beklaagde verklaart in verhoor het volgende.

--- ---

---

---

--- ---

---

---
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HIJ Is sinds 4 Jaar eigenaar van het pand gelegen te 1
HIJ verhuurt het pand momenteel aan de

Hij beschikt op een

renovatiecontract van 24.01.2012. De termijn voor uitvoering van werken was zes

maanden. HIJ Is na de les maanden niet gaan kijken. HIJ Is nooit gaan controleren of de

werken zijn uitgevoerd. Hij krijgt 150 euro huur van de firma. HIJ ging er wn uit dat
alles In orde was. HIJ wist niet dat de Inwonende personen geen band hadden.
Tweede beklaagde verfdaart in verhoor het volgende.
HIJ Is de zaakvoerder van

Het bedrijf betaalde de huishuur en de

nutsvoorzlenlnaen van twee wer1cnemers.

HIJ wist niet dat er een probleem was met het huls.
Volgens !

was het gehuurde pand een echt krot. Om die reden werd het door

eerste beklaagde verhuurd voor 9 jaar voor 150 euro/ maand. Het bedrijf rekende deze kost
door aan de werknemers. Er is voor 5.000 à 10.000 euro gerenoveerd.

3.2. Grond van de zaak
Het bij artJkel 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vi'ljheden gewaarborgde recht op een eerlijke behandeling van de zaak houdt
In dat de beslissing op de strafvordering melding maakt van de overwegingen die de rechtbank
van de schuld of onschuld van de beklaagde hebben overtuigd en dat zij minstens de
voornaamste redenen aangeeft waarom de tenlastelegging al dan niet bewezen wordt
verklaard, ongeacht of een conclusie wordt Ingediend. Het recht op een eerlijke behandeling
van de zaak houdt In dat, ook bij ontstentenis van een conclusie, de beslissing omtrent de
schuld met redenen wordt omkleed (Cass. 8 juni 2011 (P.11.0570.F), N.C. 1012/2, 170·171 en
l\C 2011, nr. 391, Cass. 29 mei 2012 (P.11.2037.N), N.C. 2013, 131-132). De rechter voldoet aan
deze verdragsrechtelljke verplichting door vast te ltellen dat de beklaagde de gegrondheid van
de strafvordering niet betwist of door de conaete redenen te vermelden, zij het op beknopte
wiJie, die hem hebben overtuigd van zijn onschuld of schuld (Cass. s Juni 2012 (P.11.092.N),
N.C 2013, 132 (met noot L HUVBRECHTS) en Cass. 23 oktober 2012 (P.2012.0300.N)).
Het materfeet element blijkt uit de objecUeve vaststelllngen van de woonlnspecteur.
De Inbreuk kan aan eerste beklaagde worden toegerekend als verhuurder van de
woning. Eerste beklaagde had moeten controleren of na afloop van de renovatie, het
pand voldeed aan de vereisten van de Vlaamse Wooncode en of zlJn contractspartij
wél zijn verplichtingen had naaeleefd.
Tweede boklaagde huurde het pand om het ter beschikking te stellen van zijn
werknemers. Hij was hierbij op de hoogte dat het een krot was: hij sloot er Immers een
renovatlehuur voor af tegen sterfc vetlaasde prijs. Tweede beklaagde liet echter na om
de werken uit te voeren. HIJ kan zlc:h niet verschuilen achter het optreden van zijn
aangestelde om te ontsnappen aan zlJn eigen strafrechtellJke verantwoordelijkheid.
Ook achter zijn vennootschap kan beklaagde zich niet verschuilen: de feiten werden in

zijn hoofde duidelijk wetens en Willens gepleegd, zodat van enige decumul geen
sprake kan zijn.
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3.3. Straftoemetln1
De straf moet worden bepaald gelet op de aard en de objectieve ernst van de bewezen

verklaarde feiten, de begeleidende cmstandlgheden en de persoonlijkheid van beklaagden

zoals die blijkt uit hun strafrechtelljk vetleden, gezinstoestand en arbeidssituatie, voor zover de
rechtbank gekend. Niettemin dient de straftoemeting niet enkel de verseldlngsbehoefte te
dienen, doch moet deze ook oog hebben voor de spadale preventie. De sanctionering moet
dan ook van aard zijn de beklaagden ervan te weerhouden zich In de toekomst nog aan
dergeUjke feiten schuldls te maken.
De feiten zJJn ernsti g. Illegale verhuring van onbewoonbare panden en krotwoningen betekent
een ernstige Inbreuk op de velllgheid van de bewoners en op hun levenskwalltelt. Dergelijk
handelen maakt een Inbreuk op een fundamenteel grond recht, nl. het recht op een
menswaardig leven, zoa ls gewaarborgd door artlkel 23 van de gondwet. Beklaagden dienen
hun taak als verhuurder ernstig te riemen: de verhuurde woningen dienen te voldoen aan de
vereisten van de Vlaamse wooncode en mogen niet ter beschikking gesteld worden In
omstandigheden In strijd met de menselijke waardigheid.
Eerste beklaasde werd één maal veroordeeld voor verkeersfnbreuken. Tweede beklaagde
werd vijf maal veroordeeld voor verleerslnbreuken en 4 maal voor Inbreuken op het sociaal
strafrecht. HIJ kan nog van alle gunsten genieten.
Op de vraag tot opschorting van eerste beklAagde wordt niet Ingegaan, gelet op:
de ernst van de feiten. De ten laste van beklaagde bewezen verklaarde feiten, zoals
voormel d, zijn te zwaarwichtig om het verlenen van de gunst van de opschort ing van de
uitspraak van de veroordeling aan beklaagde te verantwoorden. Deze gunst zou
onvoldoende bijdragen tot de bewustwording van beklaagde dat dergelijke feiten op
generlei wijze kunnen getolereerd worden en onder geen beding voor hemallna vatbaar
Zijn;
het gebrek aan herste l in hoofde van eerste beklaagde;
het feit dat aan beklaagde thans enkel een geldboete wordt opgelegd en zijn sociale
reclassering bijgevolg geenszins In het ge dr ang komt.
Het past om aan de belde bekl aagde n een geldboete op te leggen. BIJ het bepalen van de
hoogte van de geldboete houdt de rechtbank rekening met de volgende motieven.
Een geldboete moet van die aard zljn dat zij ontmoedigt nog langer de wet te overtreden
of aanzet tot een afweging van pakkans en economisch voordeel.
BIJ het bepalen van de geldboete houdt de rechtbank rekening met het winstbejag dat
wordt nagestreefd.
Bovendien moet ook rekening worden gehouden met de maatschappelljke kost d i e door
de beklaagden veroorzaakt wordt In de vorm van de noodzakell)ke Inzet van mensen en
middelen voor de handhavtng. De Inzet van lnspec:Uedlensten, polltle en J u stitie
betekenen voor de gemeenschap een grote kost.
Tenslotte vervalsten de beklaagden de eerlijke concurrentie met verhuurders die wel
lnspaMlngen doen om de wet na te leven.
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Tweede b ekl aa gde roept de overschr1jdlng van de redelijke termijn In. De rechter oordeelt

onaantastbaar of de redelijke termijn binn en dewelke een vervo lgde person het recht heeft
dat zijn zaak wordt berecht, Is <>Verschteden; hij beoordeelt dit over de hele duur van de
rechtspleging en neemt daartoe de concrete omstandigheden van de zaak In aanmerking, zoals
de complexltelt van de zaak, de houding van de vervolgde persoon en de houding van de
gereêhtelijke overheid.
In casu dateren de feiten van 2013, werd eerste bekla-agde de eerste maal verhoord op 20
februa ri 2014 en tweede bek laagde op 17 november 2014, doch Werd de zaak pas voor de

bodemreçhter aanhangig gemaakt In 2018. Het onderzoek was ook rond op 24 se ptember
2015 doch er werd pas tot dagvaarding overgegaan op 13 maart 2018. De overschrijding van
de redel ij ke tetmij n staat dus vast. Dit heeft tot ge vo l g dat de rechtbank een straf beneden het
wettelljk minimum zal opleggen, nl. 300 euro voor e lk van de b�ldaagden I.p.v.

�00

euro.

Hi erva n wordt de helft. met uitstel opgelegd voor een proeftermijn van drie jaar.
Oe bijdrage bedoeld In artikel 29, tweede lid, van de Wet van 1 augustus 1985 houdénde
fisca le en andere bepalingen, heeft een eigen karakter en Is geen straf, iodat op die bijdrage
blj gevolg artikel 7 EVRM en artikel 2 Strafwetboek niet van toepass ing djn; de verhoging van
de opdeciemen waarmede deze bijdrag e moet worden verm e erder d, gaat dan ook In vanaf de
Inwerkingtreding van de wet die ze voorschrijft, ongeacht het tijds tip waarop het misdrijf Is
gepleegd. Met ingang van 1Januari2017 werd In art ike l 1, eerste en tweede lld van de wet van
5 maart 1952 betreffende de opdeclem.es op de strafrechtelijke geldboeten het woord vf}ftlg
vervangen door !let woord zeventig. Deze nieuwe opdedmes, 011ge�cht of ze nu hoger of lager
zijn mo e ten vanàf hun lnWerklngtreclng onmlddellljk toegepast worden op dè bijdrage voor
het slachtofferfonds, ook al wordt deze opgelegd blJ een veroordeling wegens feiten gepleegd
v66t de lnwerldngtredlng van de wetsbepaling die de nieuwe opd edtne s Invoerde,
Krachtens artlkel 4 �3 en 5 §§ 1 en 2 van de wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een
Begrotingsfonds voor de Juridische tweedelijnsbljstend wotdt, be halve indien hij van de
Juridische tweedellJnsbljstand geniet, Iedere door een strafgerecht veroordeelde verdachte,
lnverdenktnggestelde, beklaagde, beschuldi gde or voor het misdrijf buraerrechtelljk
aensprakelljke persoon, veroordeeld tot het betalen van een bijdr a ge aan het Fonds. Behalve
Indien zij van de juridische tweedehjnsbtjstand g enie t, wordt de burgerlijke partij, wanneer zJJ
het Initiatief tot de rechtstreekse dagvaarding heeft. genomen of wan neer �en onderzoek Is
geopend ten gevolge van haar optreden als burgerlijke partij en zij In het ongelijk wordt
gesteld, veroordeeld tot het betaien van een bijdr age aan flet Fonds. Deze bijdrage bedraag(
thans 20,00 eu ro.

4.

0

BEOORDELING OP'BURGERLUKGEBIE D

4.1. B eoordeling herstelvordering
Door de lnspedle we r d een h erst elvorderlilg opgemaakt. De gemeehte 1
bij deze herstelvordering. Men vordert het volgende herstel.

sloot zldl aan
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Er wordt .vastgesteld dat het pand niet in aanmerking komt voor renovatle·,
verbeter1ngs- of aanpasshlgwerken, daar er een stedenbouwkundige Inbreuk op de
woning rust (het opsplltsen van het aantal woongelegenheden). De woonlnspecteur
vordert de herbestemming of de sloop.
Binnen een termlln van 10 maanden na de uitspraak.
Onder verbeurte van een dwangsom van 125 euro per dag vertraging t.a.v. elke
·
veroordeefde.
Met machtiging om ambtshalve In de uitvoering van het herstel te voorzien.
Met ma(htlglng om de kosten be<!oeld In artikel 17bls § 2 van de Vlaamse Wooncode
te verhalen.
Oe_ultspraak ult\toerbaar bij voorraad te verktaren niettegenstaande elk verhaal.
Als bijzondere vorm van te'ruggave dient het herstel verplicht te worden uit.gesproken wanneer
de ffldlter dè beklaagden $Ch1,1ldlg acht aan het verhuren, te huur stellen of ter beschlkklilg
stellen van een gebrekkige woning of kamer. Dat het misdrijf thans niet meer voortduurt en
het pand niet meer verhuurd wordt of zelfs geen eigendom meer ts van bektaagden, Is
Irrelevant m.b.t. de ingediende herstel11orderlng en neemt niet weg dat het pand In zijn geheel
op elk moment In de toekomst terug verhuu'rd kan worden en terug op de huurmarkt kan
verschijnen. De nnalltelt van �e herstelmaatregel' Is trouwens het verbeteren van de
wonlngkwalltelt, t.a.v. alle woningen, ook deze die niet meer verhuurd worden.
De rechter Iran, op grond van artikel 159 van de Grondwet, de g�rderde herstelmaatregel op
zijn externe en Interne wettigheid toetsen, alsmede onderzoeken of de vordering strookt met
de wet dan Wel op machtsoverschrijding of machtsafwendlng berust. Oe rechter beschikt
edlter niet over een opportunlteltsPordeel. HIJ ls verplicht de gevorderde herstelmaatregel In
te wlltlgen Indien deze met de w�t strookt.
De Ingediende herstelvordering Is niet Rennelljk onredelijk en strookt met de wet. Het
gevorderde herstel dient te worden toégestaan. Gelet op het tijdsverloop sinds de feiten kan
een termijn van 1 Jaar ·vanaf het In kracht van gewijsde treden van dit vonnis volstaan. De
ultvoerbaarverklarlng blJ voorraad wordt niet bevolen. Er wordt wel een dwan�om opgelegd
van 125 euro per dag·vertraglns per beklaagde bij niet-uitvoering binnen de gestelde termljo.
4.2. Ambtshalve aanhouden van de burgertlJke belanaen
Omdiit de doot de beklaag�en gepleegde nllsdrlJven mogelijk schade hebben veroorzaakt,
houdt de redltbank de burgerrechtelijke· belangen 11mbtshalve aan, In toepassing van artikel 4
V.T.Sv., zoals geWlJzlgd bij artikel 2 van de Wet van 13 aprll 2005 (B.S. 03.05.2005).
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S.

TOEGEPASTE WETTEN

De bijzondere wetten zoaJs vermeld In punt 1. Tenlastelegglng;
Wet van 15 Juni 1935, art. 2111tot 14, 21tot 24, 31tot 37, 40, 41;
Wetb. van strafvordering. art 21ter V.I., 162, 182, 184, 185, 189, 190, 190ter, 194, 19 5;
Strafwetboek. art. 2, 38, 39, 40, 50, 66;
Wet van s maart 19 5 2, art. 1, gew. programmawet d.d. 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 bepallngen Inzake
Justitie (B.S. 30.1 2.2011), 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, sew. art. 1K.8. 31.10.2005 (2S euro);
Wet van 29 Juni 1964, art. 8§1; gew.W. 10. 2.1994; (uitstel).

UITSPRAAK
DE REOITBANK BESUST OP TEGENSPRAAK
OPSTRAFGEBIED
1.

De rechtbank:
verklaart eerste beklaagde SCHULDIG aan de feiten omschreven onder de hierboven
vermelde tenlastelegging;

mil een overschrijdjogvanderedel!iketermllnyait;
maakt toepassing van artikel 2 1ter van de Voorafgaande Tllel bij het Wetboek van

Strafvordering;
veroordeelt eerste beklaagde tot een GELDBOETE van VIERHONDERD EURO, verhoogd
met 50 dedemen (>< 6) of 2ADO,OO euro;
zegt dat blJ niet betallng binnen de door de wet bepaalde termijn de lastens eerste
beklaagde uitgesproken geldboete kan worden vervangen door een gevangenisstraf
van 2 maanden;
verleent eerste beklaagde GEWOON UITSTEL va
nd
eteny!tvoerlegslngvan de HELFT
va
ndeopgelegdegeldboete voor een pertode 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 tot een
criminele straf of hoofdgevangenisstraf van meer dan zes maanden zonder uitstel ten
gevolge heeft gehad.
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Rechtbank van eerste aanleg OOst·Vlaanderen afdeDng D:endetl1\01tde
•
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Blldrue-yergoed
!na
De rechtbank:
spreekt In hoofde van eerste bekla a gde de verplichting uit om EENMAAL een bedrag
van 25,00 euro, met 70 opdeciemen verhoogd, 200,00 euro bedragende, te betëllen bij
wijze van bijdrage tot financiering van het Fonds tot flnanclële hulp aan slachtoffers
van opzettelijke gewelddaden;

veroordeelreerste beldaagde, krachtens artikel 4 §3 van de wet van 19 maart 2017 tot
oprichting van een Begrotingsfonds voor de Juridische tweedelljnsbljstand, tot het
betalen van een bij dr age aan het Fonds van 20,00 euro;
legt ee rste beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de·
strafprocedure van S!,58 euro overeenkomstig artikel 91, 2d' 1fd en 148 van het koninklijk
besluit van 28 december 1950 houdende alge meen reglement op de eerechtskosten In
strafzaken;
"
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De r echtbank:
verklaart tweede beklaagdo SCHULDIG aan de feiten omschreven onder de hierboven
vermelde tenfastelegglng;

stelt een overschrlldlnsvanderedelllketer
ml!nyast:
maakt toepassing van a rtikel 21te1 van de Voorafsaande Tltel bij het Wetboek van
Strafvordering;
veroordeelt tweede beklaagde

tot een GELDBOETE van VIERHONDERD EURO,

verhoogd met SO deciemen (x 6) of 2.400,00 euro;
zegt dat bij niet betaling binnen de door de wet bepaalde termijn d e lastens tweede

bekfaagde uit gespr oken 1eldboete kan worden vervangen door een gevangenisstraf
van 2 maanden;

f gvandeHELFT
verleent tweede beklaagde GEWOON UITSTEL vandetenultvoerfeggn
geldboetevoor een periode ven drie Jaar.
van de opgelegde

wijst tweede beklaagde er op dat het

uitstel van rechtsw e ge herroepen wordt Ingeval

gedurende de proeftJjd een nieuw misdrijf Is gepleegd dat veroordeling tot een

c r iminele straf of hoofdgevangenlsstraf van meer dan zes maand en zonder uitstel ten
gevolge heeft gehad.
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Blldran vergoeding
•

De rechtbank:
spreekt In hoofde van tweede beklaagde de verplichting uit om EENMAAL een bedrag
van 25,00 euro, met 70"opdedémenverhoogd, 200,00 euro bedragende, te betalen bij
wijze van bijdrage tot flnancterlna van het Fonds tot fln·anclële hulp aan slachtoffers
van optettelljke gewelddaden;

veroordeelt tweede bekl;iagde, krachtens artikel 4 §3 van de wet van 19 maart 2017
tot oprlchUng van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelljnsbljstand, tot het
bctalèn Vëln een bijdrage aan het Fo.nds van 20,00 euro;
legt tweede beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de

strafprocedure van 53,58 euro overconkomstlg artikel 91, 2.i..lld (!fl 148 van het koninklijk

besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten In
str�fzàken;
•

•

•

De rechtbank vl!foordeelt eerste en tweede beklaagde hoofdel!!k tot de gerechtskosten, tot
op !leden �groot op de so m van 308,58 eur�.

OPBURGERLIJK GEBIED
./

Herstelyorderlna

De redltbank beveelt beklaagden hoofdel!lk om eenander
e.bestemmingtegeven aanhet
.kadastraalgëkendals1
,
pandgeleg en.e
i
oveteenkomstlde
g bepallngen van de VlaamseCodeisRylmte!UkeOr dening
;
yan15 mei 2009ofomde woning ofhetg&oetlte slopen.tenzlldesloopervanverboden Is op
grondvanwetteldecrotale
l!ke.
of regl ementajrebepalingen.
De rèchtbank zegt voor recht dat dlt herstel die nt te word•n gerea!lseerd binnen e en termijn
van 1 Jaar na het In kracht van gewijsde treden van huldl& vonnis.
De

rechtbank zegt voor recht dat de beldaagden na uitvoering van de werken de

woonlnspecteur en het college van burgemeester en schepenen dlC?nt te verwittigen.

. teld binnen een termijn van 1
De r edltbank zegt voor recht dat Indien de plaats nietwordt he rs
jaar de woonlnspecteur en het college l/an burgemeester en sch epenen van·
worden
gemachtigd om van ambtswege In de ui tvoering ervan te kunnen voorzien.

Redltbank van eente aanlegOost·Vlaanderen

•
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De rechtbank zegt voor recht dat wanneer de over.treders In gebreke blUven zij verplicht zijn
alle uitvoeringskosten te versoecten op vertoon van een staat, opgesteld door de overheid of
begroot en uitvoerbaar verklaard door de beslagrechter In de burgerlijke rechtbank.
·

De rechtbank iegt dat aan !Ik van de beklaagden een dwang�om. zal worden opgelegd van
125 euro per daa vertraging bij de ni et-uitvoering van het herstel binnen da gestelde termijn.
De rechtbank zegt voor recht dat de voorgemelde termijn enkel aan de hoofveroordellng
wordt gekoppeld en geen dwangsomtermijn Is in de zin van artlkel 1385bis Ger.Wb.
De rechtbank.machtigt de woonlnspecteur en het college van burgemeester en schepenen om
de kosten van artikel 17bis, § 2 Vlaamse wooncode te verhalen op de beklaagden. De
rechtbank zegt voor recht dat zij deze kosten dienen te vergoeden op vertoon van een staat,
opgesteld door de overheid of begroot en uitvoerbaar verlclaard door de beslagrechter In de
burgerlijke rechtbank.

<,/ Overigeburgerlllkebelangen
De rechtbank houdt de beslissing over de overige burgerlijke belangen aan.

Alles gebeurde In de Nederloncjse toa/ overeenkoqistlg de wet van 15juni 1935.

Aldus gewezen en uitgesproken In openbare terechtiitting van
VIJFENTWINTIG MAART TWEEDUIZEND NEGENTIEN
Aanwezig:

G. DE VISSCHER

V. ROELANTS

