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OPENBAAR MINtSTERIE 

BEKLAAGDEN 

.;\634 1. geboren te OP 
wonende te van 
Belgische nationaliteit 

.A6óS 2. geboren te op 
wonende te van 

Belgische nationalltelt 

=>Ter terechtzitting �n 18 /ebrvarl 2019 beiden in pe�oon panwe7ig, 

bijgestaan door de oonQestelde tolk Tvrlcs en door mr. E. Van 

�he. advocoat te Zele 

1. JEN!.ASillEGGING 

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

een woning of spedfle.ke woonvorm die niet voldoet aan de vereisten van artikel 5 § 1 
Vlaamse Woonc:ode verhuren, te huur stellen of ter beschlkldng stellen - feiten vanaf 11 
augustus 2013 
als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of als persoon d� een woning ter besdlilddng 
stelt, een woning of een specifieke woonvorm, als vermeld In artikel S § 3 lid 1 van het Decreet 
van 15 Juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, die niet voldoet aan de vereisten en 
normen, vastgesteld met toepassing van artikel 5 van voornoemd Decreet, rechtstreeks of vla 
tussenpersoon, te hebben verhuurd, te huur gesteld of ter beschikking gesteld met het oog op 
bewoning, namelijk (omschrijving misdrijf). 

(art. 2 § 1, 31 ",en 20 § 1 lid l Decreet 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode)· 

� In de periode van l maart 2015 tot 27 Juni 2017 
door 

In het pand gelegen te 
eigendom van 

geboren te op 

kadastraal gekend als 
geboren te op 

belden wonende te 
, bij aankoopakte van verleden door notaris 

een ongeschilcre en onbewoonbare woning te hebben verhuurd aan 
en 

en van 
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VERMOGENSVOORDEEL; Art. 42 en 43 Bis S.W.B. 

3eblad � 
;> 

De eerste en de tweede tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig art. 42 en 43bi� van 
het Strafwetboek. te horen veroordelen tot de bijzondere verbeurd11erkl"11ring van 12.150 euro. 
z.ljnde 

1. hetzij de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn vert:regen, 
2. heb.ij 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 
bektaagde, de geldwaarde ervan dient te ramen ( het equivalent bedrag). 

Berekenln1; 

huuropbrengst In de periode 01.03.2015 tot 27.06.2017 of 27 maanden aan een maandelijkse 
huurprijs van 450 euro= 12.150 euro 

2. PROCEDURE 

• • • 

De zaak werd behandeld op de openbare zitting van 18 rebruarl 2019. 

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

Oe rechtbank stelt vast dat de dagvaarding correct werd overgeschreven in de registers van de 
hypotheekbewaarder, zoals decretaal is voorsesdlreven. 

· 

3. BEOORDELING OP SJRAFGEBtgD 

3.1. De feiten 

Op 10 januari 2017 gaat de wooninspectJe over tot controle van het pand gelegen te 
nadat de toestand hen was gemeld door de lokale politie. 

De inspectie stelt de volgende gebreken yast aan bet gebouw. 

De elektrische lnstaUatie Is niet uitgerust met een dlfferentfeelschakelaar en beschikt 
niet over een zichtbare aardingsvoorzlenlng. Er bestaat een rfslco op elektrocutie. Een 
aardingsvoorzlenlng en een algemene dJfferentteelschakelaar van maximum 300mA 
moeten worden voorzien. Een bijkomende dlfferentleelschakelaar van maxlmum 
30mA ls vereist voor badkamers, wasmachines, enz. 
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Tuinberglng voor: er bevinden ilch niet afgeschermde elektrische voorzieningen, 
mogefijk onder StTOom. 
Leef-/slaapkamer vooraan: nabij de lnkomdeur Is een llchtschakelaar (voor 
schemerlamp) In gebruik voor het vast lichtpunt. Bovendien fs deze schakelaar 
aangesloten d.mv. elelctrtsche geleiders met onvoldoende sectie. 
Leef-/slaapkamer achteraan: ter hoogte van- de doorgang naar de leef-/slaapkamer 
voora31l (aan de trap) bevinden zich niet-afgeschermde en rechtstreeks Hnraakbare 
elektrische geleiders waar de meter 1 1 spanning opmeet. 
Keuken: ter hoogte van de dampkap bevindt zich een ondeskundig uitgevoerde 
elektrische verbindfng voor twee stopcontacten en een lichtschakelaar, opgesteld 
nablj het kookfornuis. (Tijdens het onderzoek wordt op deze voonlenlngen geen 
stroom gemeten). 
Terras: aan de rechterwand, nabg de deur naar de keuken en in een :rone waar het 
afdak deels ontbreekt, bevindt zich een onvoldoende tegen het indringen van 
vloeistoffen beschermde fichtschak@laar. 
Badkamer met torlet: de twee stopcontacten onder de elektrische boiler lijn voorz:ien 
van een aardpen maar :zijn niet aangesloten op een aardgeleider. Voor één van deze 
stopcontacten Is de afdekplaat defect. 
(Slaap)kamer in• verdieping vooraan: onderaan de linkerwand bellindt zich een 
opbouw stopc:ontact waarvan de afdekkap ontbreekt en bijgevolg delen aanraakbaar 
zijn, waar de meter ( 1 spanning op meet. Dit stopcontact Is aan11esloten 
d.m.v. geleiders met onvoldoende sectie. er bestaat een risico op overbelasting van 
net circuit, met mogelijk kortslultfng en/of brand tot gevolg. 
(Slaap)kamer t•t• verdieping achteraan: 

· o onderaan In de hoek links vooraan be\lfndt zich een open aftakdoos (de 
afdekkap ontbreekt) met aanraakbare delen waar de meter ( 
spanning op meet. 

o ln de hoek links achteraan bevindt Zich een stopc:ontact, aangesloten d.m.v. 
geleiders met onvoldoende sectie (die verbonden :rijn met de onafgeschermde 
aftakdoos In de hoek links vooraan). Dit stopcontact Is aangesloten d.m.v. 
geleiders met onvoldoende sectie. Er bestaat een risico op overbelasting van 
het drcult, met mogelijk kortsluiting en/of brand tot gevolg. 

Leef-/slaapkamer achteraan: Instabiele opstelnng van de gaskachel (type B), 
ondeskundig geplaatst op twee snelbouwstencn. 
Keuken: voor de aansluiting van het kookfornuis (monoblok) Is een zwarte 
elastomeren slang gebruikt.. Dit type slang mag enkel gebruikt worden voor het 
aansluiten van komforen. De elastomeren slang dient te worden ver.-ansen door een 
metalen slang met hoge temperatuurweerstan.d "type RHT" en label AGB/BGV, 
gemonteerd volgens de regels van goed vakmanschap. 

Het gebouw heeft een fot aal van 30 strafpunten. 

De Inspectie stelt de volgende gebreken vast aan da won!na . 

. ----- ----- . - -···--·-- . ·--· ". 

l 

i 

1 1 j 
( 
j ! 

î 
l 1 
1 
! j 
1 
1 

l 



Redltbanlt Yiln eerste aanleg Oost-Vlaanderen· afdeling Dendermonde 

lnkom-/slaapkamer voor: de lambrisering bevat onderaan zichtbare vocht.schade. Ooor 
het aanwezige meubilair Is een volledige zichtbare controle niet mogelijk maar voor 
volgende zones is vochtschade zichtbaar: nabij de watermeter, nabij de gasmeter en 
nabij de schoorsteen 
Keuken: de rechterwand (buitenmuur) bevat onderaan zichtbare voc;htschade. De 
vochtmeter meet ernstig verhoogde waarden. 
lnkom-/slaapkamer voor: de wanden 2ljn onderaan (tot op geruime hoogte) voorn.en 
van een lambrisering. Voor de linkerwand (buitenmuur} bevat de zone boven de 
lambrisering emstige zichtbare vochtschade. De buitenmuur rechts bevat 21chtbare 
vochtschade boven dé lambrisering. 
Keuken: de rechterwand (buitenmuur) bevat algemene zichtbare vochtschade. De 
vochtmeter meet ernstig verhoogde waarden. 
(Slaap)kamer 1m verdieping vooraan: de rechterwand (buitenmuur) bevat zichtbare 
vochtschade. 
Nachthal 1 � verdieping: de rechterwand (buitenmuur) bevat ernstige zichtbare 
vochtschade. 
(Slaap)k«Jmer 1"' verdieping achterwand: de rechter· en de achterwand (buitenmuren) 
bevat ernstige zichtbare vochtschade. 
Badkamer met toilet: het voegwerk tussen de wandtegels van de buitenmuur 
achteraan bevat .tichtbare sChade I.v.m. condenserend vocht. 
lnkom-/slaapkamer voor: de lambrisering aan de linkerwand Is beperkt beschadigd. 
lnkom·/slaapkamer voor: de inkomdeur klemt onderaan op de vloertegels en 
belemmert het openen en sluiten. 
Badkamer met toilet: ontbrekende kruk voor het raam (in de buitenmuur achteraan). 
Keuken: deels ontbrekend printwerk ter hoogte van de rechterwand. 
(Slaap}kamer 1•111 verdieping vooraan: de �heidingswand met de achterliggende trap 
bevat een beperkte zone met beschadigd en ontbrekend pleisterwerk. 
D� trap (tussen het gelijkvloers en de eerste verdieping) Is te stell. De leuning is niet 
grijpbaar over de volledige loopllJn van de trap (ontbreekt bovenaan). 
De badkamer (met stortbad en toilet) bevindt zich In de achterbouw en Is enkel via het 
deels overdekte terras bereikbaar. Aangezien de badkamerfunctle zich niet binnen de 
woning bevindt en ook niet vla interne doorgang maar enkel vla de buitenomgeving 
te>Egankelljk Is, wordt daze functie beschouwd als niet aanwezig. 
De privé-wc bevindt zich In de achterbouw en Is enkel via het deels overdekte terras 
bereikbaar. Dit tollet bevindt zich aansluitend bij de woning maar de toegang (vla het 
terras) Is op datum van dit onderzoek onvoldoende overdekt. Bijgevolg wordt deze 
functie beschouwd als niet aanwelig. 
Het raam van de badkamer kan niet worden geopend. De hendel Is afgebroken. 
Leef-/slaapkamer achteraan: de glasplaatjes van de gaskachel (type BI zijn verschoven. 
De glasplaatjes moeten op degelijke wijze worden gemonteerd om de dichtheid van 
het toestel te verzekeren. Het aansluitkanaal van deze gaskachel is niet luchtdicht 
verbondèn met de gemetselde schoorsteen. De afvoer moet luchtdicht met gepaste 
materfalen (krimpvrije mortel, ... ) worden aangewerkt op de schoorsteen. Er is niet 
voonien in voldoende, rechtstreekse (d.w.z. rechtstreeks In verbinding met de 
buitenlucht) en pennanente (d.w.z. niet-afsluitbare} toevoer van veibrandlngslucht: er 
bestaat een verhoogd risico op CO-vergiftiging. 
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voor de septische put In de tuin ontbreekt een deksel. Ter hoogte van de opening 
bovenaan put is de grond verzakt en enkele betontegels (stoeptegels) In het tuinpad 
zijn eveneens ernstig verzakt. Deze put werd op een ondeskundige wijze met 
onvoldoende stevige en ongeschikte materialen (waaronder verweerde 
houtvezelpl�at) slechts deels bedekt. Bij het bel09en van het tuinpad is tt een reëel 
risico op struikelen. 
De woning Is niet op elke bouwlaag ultgerust met minstens één rookmelder als 
vermeld In artikel 2, 2• van het deaeet van 1 juni 2012 houdende de bevelllglng van 
woningen door optlsche rookmelders. 
Niet alle ramen van de woonlokalen en/or de badkamer zljn vooriien van dubbele 
beglazing. 

De woning heeft een totaal van 108 punten op het technisch verslag (deel B + C) en iS dus 

OMeschllst. Omwille van de ernstige gezondheids- en velRgheldsrislco's voor de bewoners, Is 
de kamer eveneens onbewoonbaar- De bezettlngsnorm van de woning Is gelljk aan 5 
perso(o)n(en). Dit betekent dat de woning zonder de hoger opgesomde en beschreven 
gebreken, op basis van het aantal woonlokalen (S) en de netto-vloeroppervlakte (63 m1) 
geschikt Is voor bewoning door maximaal S perso(o)n(en). 

De woning wordt bewoond door: 

geboren op te nationaliteit: 
gelderrtiflceerd aan de hand van een Andere met nummer 

seboren op te nationaliteit: 
. Reidentlflceerd aan de hand van een Andere met nummer 

geboren op te nationaliteit: 
geïdentificeerd aan de hand van een het Rijksregister met nummer 

De huurdef overhandigde aan de Inspectie het huurcontract. Uit dit huurcontract blijkt onder 
meer het volgende: 

het contract werd afgesloten tussen en 
• het contract werd afgesloten voor een periode van 1 Jaar; 

het contract ging in op 01/03/2015; 
de huurprijs bedraagt 450 euro, te betalen per overschrijving; 

• er wordt geen huurwaarborg vermeld. 

Uit verhoor blijkt dat de huurder In de woning woont sinds maart 2015. Sinds november 2015 
woont ook zijn vrouw er. Sinds juni 2016 hebben ze een kindje en wonen ze er dus met 3 
personen. Er werd een schriftelijk huurcontract afgesloten met de eigenaar . De 
huurprijs is C 450 per maand, exduslef kosten voor elelctrldtelt, sas en water. De huurgelden 
worden vla de bank betaald, alle maanden zijn betaald. Er werd geen huurwaarborg betaald. 
BIJ Intrek In de woning was er geen verwarmingstoestel aanwezig waardoor de huurdeir zelf 

een ga.skachel aankocht. De kostprijs bedroeg € 80 en dle maand betaalde de huurder c 80 
minder huurgelden ter compensatie. De eigenaar Is daar echter niet mee akkoord en wil die ( 
80 nog ontvangen van de huurder. 

·-- . --··· ----- ------
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De huurder vond de woning vla een bordje TE HUUR aan het raam. De huurder werkt als 
arbeider In en verdient maandelijks ongeveer € l 750. Zijn vrouw werkt niet en heeft 
geen inkomen. De huurder Is niet tevreden over de woning: er Is veel vocht en geurhinder, de 
boiler In de badkamer Is al sinds 1 jaar stuk, er is enkel warm water In de keuken. Oe woning 
was al In slechte staat toen de huurder er in trok, maar hij had een woning nodig en vond geen 
andere woning. 

Eerste beklaagde verkfaart In verhoor het volgende. 

ZIJ en zijn sinds 8 tot 10 jaar eigenaar van het pand. De woning stond leeg 
bij de aankoop en heeft tot 2 jaar geleden leeg gestaan. Het was niet de bedoeling om 
de woning te verhuren. � wilden eerst renovatiewerken uitvoeren. 
De huurder 2ag dat de woning leeg stond, is bij hen terecht gekomen en was aklcoord 
om de woning te huren In de staat waarin deze zich bevond. 
Haar man regelt de zaken, hlj gaat langs bij problemen. 
Na confrontatie met de vaststelllngen van de woonlnspectle, verklaart ze dat ze niet 
wist dat de woning In slechte staat was. Ze zullen het bekijken en herstelllngen 
uitvoeren. 

verklaart In verhoor het volgende. 

Hij bevestigt de ver1dartng van zijn echtgenote. 
Ze hebben renovatiewerken uitgevoerd voor de woning werd verhuurd (vervangen van 
ramen en deuren en vernieuwen van de badkamer). 
HIJ wist wel dat de woning in geen goede staat was, maar de verhuurder drong aan op 
verhuring. Hij had echt een woning nodig. 

Door de gemeente werd een sloopversunnlng en een vergunning tot het bouwen van een 
eengezinswoning toegekend. De sloop zou volgens tweede beklaagde plaats vinden In het 
najaar van 2018. 

3.2. Grond van de zaak 

Het bij artikel 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten v:in de Mens en de 
fundamentele Vrijheden gewaarborgde recht op een eerlijke behandellng 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 llj 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 bf!sllsslng omtrent de 
schuld met redenen wordt omkleed (Cass. 8 juni 2011 (P.11.0570.F), N.C. 2012/2, 170-171 en 
AC 2011, nr. 391, Cass. 29 mei 2012 (P.11.2037.N), N.C. 2013, 131-132). De rechter voldoet aan 
dele verdragsrechteBjlce verpllchtlng door vast te stellen dat de beklaagde de gegrondheid van 
de strafvordering niet betwist of dàor de concrete redenen te vermelden, zij het op beknopte 
wijze, die hem hebben overtuigd van zijn onschuld of schuld (Cl$$. 5 Juni 2012 (P.11.og2.N), 
N.C. 2013, 132 (met noot L. HUYBRECHTS) en cass. 23 oktober 2012 (P.2012.0300.N)J. 
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Gelet op de materiële gegevens van het strafdossier, de verklarfngen van beklaagden alsook 
uit de behandeling 11an de zaak ter tered'ltzlttlng, Is naar oordeel van de rechtbank afdoende 
gebleken dat beklaagde zich schuldig hebben gemaakt aan de feiten vermeld onder de 
tenlastelegging en dienen deze feiten hen dan oolcte worden toegerekend. 

Het materieel element blijkt uit de objectieve vaststellingen van de woonlnsp«:cteur. 
Het moreel element Is ook aanwezig; beklaagden hebben zich niet gedragen zoals van 
een normaal en zorgvuldig lferhuurder mag verwacht worden. Ze hebben dan ook 
nagelaten om te controleren of het pand aan de vereisten van de Vlaamse Wooncode 
voldeed. 
Het aanvaarden van de huurders van de toestand waarin ze dienen te leven en het niet 
klagen over de gebreken bij de eigenaars, neemt het misdrijf niet weg. 

3.3. Straftoemeting 

De straf moet worden bepaald gelet op de aard en de objectieve ernst van de bewezen 
verklaarde feiten, de begeleidende omstandigheden en de persoonlijkheid van beklaagden 
zoals die blijkt uit hun strafrechtelijk verleden, gezinstoestand en arbeidssituatie, voor tover dl! 
rechtbank gekend. Niettemin dient de straftoemeting niet enkel de vergeldingsbehoefte te 
dienen, doch moet deze ook oog hebben voor de speciale preventie. De sanctionering moet 
dan ook van aard zijn de beldaagden ervan te weerhouden zJch In de toekomst nog aan 
dergelijke feiten schuldig te maken. 

De feiten zijn ernstig. Illegale verhuring van onbewoonbare panden en krotwoningen betekent 
een emstlge inbreuk op de veiligheid van de bewoners en op hun levenskwalltelt. Dergelijk 
handeleo maakt een Inbreuk op een fundámenteel grondrecht, nl. het recht op een 
menswaardig leven, zoals gewaarborgd doot artikel 23 van de grondwet. Beklaaaden dienen 
hun taak als verhuurders ernstiger te nemen: 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 beklaagde heeft strafrer.htelljke voorgaanden. Hij werd drie maal veroordeeld voor 
verkeerslnbreuken. Tweede beklaagde heeft een blanco strafregister. Op de vraag tot 
opschorting wordt niet Ingegaan enerzijds gelet op de ernst van de feiten en andenJJds gelet 
op het feit dat thans enkel een aeldboete wordt opgelegd. Het past om beltlaagden 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 lijn dat tij 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 maatschappeHJke kost die door 
de beklaagden veroon.aakt wordt in de vorm van de noodzakelijke inzet van mensen en 
middelen voor de handhaving. Oe inzet van Inspectiediensten, politie en justitie 
betekenen voor d e  gemeenschap een grote kost. 

----------
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Tenslotte vervalsten de beklaagden de eerlijke concurrerrtie met verhuurders die wel 
Inspanningen doen om de wet na te leven. 

Een geldboete van 500 euro per beklaagde komt de rechtbank gepast voor. Hiervan kan 350 
euro met uitstel worden opgelegd voor een proeftermijn van drie jaar. 

In hoofde van de eerste en de tweede beklaagde wordt door het openbaar ministerie 
schri�elijk de bijzondere verbeurdverklaring gevorderd van een bedrag van 12.150 euro, 
waarmee voldaan werd aan artikel 42 en 43bls van het Strafwetboek. 

Aan � verbeurdverklaring op grond van artikel 42, 3• Strafwetboek Is geen eigendomsvereiste 
gekoppeld. Weliswaar veronderstelt de verbeurdverklaring van de hier bedoelde zaken in de 

regel dat zij In het vermogen van de veroordeelde kunnen worden aangetroffen, maar -
anders dan in artikel 42, l• Strafwetboek - wordt niet vereist dat zij eigendom zijn van de 
veroordeelde. Zulke vermogensvoordelen moeten niet eens zijn toegetreden tot zijn 
vermogen. Een mededader kan veroordeeld worden tot de verbeurdverklarlng van 

vermogensvoordelen die door een andere mededader of medepllchtlge werden opgestreken. 
De vermoge�voordelen die voortspruiten uit het door een rechtspersoon gepleegde misdrijf 
en die in het vermogen van die rechtspersoon terechtgekomen zijn, kunnen worden 
verbeurdverklaard ten laste van de natuurlijke persoon die strafrechtelijk verantwoordelijk Is 
voor die rechtspersoon. 

Bij de begroting van de vermogensvoordelen dient de rechtbank geen aftrek te doen van de 
kosten die verbonden zijn aan het plegen van het misdrijf, noch van de aankoopprijs \fan de 
goederen de het misdrijf mogelijk hebben gemaakt ongeacht of die goederen al dan niet 
wettelijk zijn verkregen of In bellt zijn van de beklaagde. 

De berekening van dit bedrag is gebaseerd op het door beide beklaagden genoten voorde-et. 
De berekening van het wederrechtelljk vèrmogensvoordeel komt de rechtbank correct voor en 
de verbeurdverklaring ervan dient te worden uitgesproken, doch In hoofde van elke beklaagde 
voor de helft, nl. 6.075 euro. 

Het verkregen voordeel dient niet beperkt te worden tot drie maanden. Het pand Is vanaf dag 
één van de verhuur behept met manifeste en structurele gebreken. De volledig genoten huur 
vormt bijgevolg een Illegaal wrmogensvoordeel. 

Het bekomen vermogensvoordeel maakt inherent deel uit van het bewezen verklaarde 

misdrijf. Het gaat dan ook niet op om het misdrijf als bewezen te verklaren en dan te reggen 
dat men de bekomen voordelen mag behouden. Dit Is een bijkomend signaal naar belde 
beklaagden om hen bewust te maken dat dergelijke misdrijven niet lonend zijn. 

Krachtens artikel 4 §3 en 5 §§ 1 en 2 van �wet van 19 maan 2017 tot oprichting van een 
Begrotingsfonds voor ·de juridische tweedellJnsbljstand wordt, behalve indien hij van de 

juridische tweedelljnsbljstand geniet, iedere door een strafgerecht veroordeelde verdachte, 
lnverdenklnggestelde, beklaagde, beschuldigde of voor het misdrijf burgerrechtelijk 
aansprakelijke persoon, veroordeeld tot het betalen van een bijdrage aan het Fonds. 
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Behalve Indien zij wn de juridische tw�delijnsbijstand geniet, wordt de burgerlijke partij, 
wanneer zij het lrlltlatlef tot de recht!>tJeekse dagva ardi ng heeft genomen of wanneer een 
onderzoek is geopend ten gevolge van haar optreden als burgerlljke partij en zij In het ongelijk 
wordt gesteld, veroordeeld tot het betalen van een bijdrage �an het Fonds. Deze bijdrage 
bedra;igt thans 20,ao euro. 

4. BEOORDELING OP BURGERLUK GEBIED 

4.1. Herstelvordering 

Door de wooninspecteur werd een herstelvordering opgemaakt. De inspecteur vordert het 
volgende h erst el: 

het wegwerken van alle gebreken aan het pand zodat dit voll edig voldoet aan de 
minimale kwaliteitsvereisten; 
binnen een termijn van 10 maanden na de uitspraak; 
onder verbeurte van een dwangsom van 150 euro per dag vertraging volgend op het 

verstrijken van de hersteltermijn; 
met machtiging aan de woonlnspecteur om ambtshalve In herstel te voorlien en de 
kosten bedoeld In artikel 17bis § 2 van de wooncode te verhalen; 

de uitspraak uitvoerbaar bij voorraad te verklaren. 

Het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente 
maart 2017 aan bij de herstelvo

.
rderlng. 

sloot zich In zitting van 13 

Alvorens recht te doen over de herstelvordertng, verzoekt de rechtbank het openbaar 
ministerie om na te gaan of het pand ondertussen werd gesloopt. 

4.2. Ambtshalve aanhouden van de burgerlijke belangen 

Omdat de door de b ekl aagden gepleegde misdrijven mogelijk schade hebben veroorzaakt, 
houdt de rechtbank de burgerrechtelijke belangen ambtshalve aan. In toepassing van artikel 4 
V.T.Sv., zoals gewijzigd bij arti ke l 2 van de Wet van 13 april 2005 (B.S. 03.05.2005). 

5. TOEGEPASTE WITTEN 

De bijzondere wetten zoals �rmeld In punt 1. Tenlasteleulng; 
Wet van 15juni1935, art. 2, 11tot14, 21tot24, 31tot37, 40, 41; 
Wetb. van strafvordering, art. 162, 182, 184, 185, 189, 190, 190ter, 194, 195; 
Strafwetboek, art. 2, 38, 39, 40, 42, 43bls, 65, eerste lid, 66, 79, BO; 
Wet van s maart 1952, 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 bepalingen inzake 
justitie (B.S . 30.12.2011), zoals gewijzigd bij B.S. 29.12.2016, art. 59, 60; {opdeciemen); 
Alt. 6 Programmawet I l  van 27.12.2�; 
W.Ol.08.198S, art. 28, 29, gew. art. 1 K.B. 31.10.2005 (25 euro); 
Wet van 2 9 Junl 1964, art. 8§1; gew.W. 10.2.1994; (uit ste l). 
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DE RECHTBANK BESLIST OP TEGENSPRAAK 

OP STRAFGEBIED 

1. 

De rechtbank: 

verklaart eerste beklaagde SCHULDIG aan de feiten van de tenlastelegging; 

TOEPASSING makend van artikel 65, id 1 van het Strafwetboek; 

Veroordeelt eerste beklaagde voor deie feiten tot een GElDBOETE van WFHONDERD 
EURO, vertioogd met 70 declemen (x 8) of 4.000,00 euro; 

zegt dat bij niet betaling binnen de door de wet bepaalde tennljn de lastens eerste 
bekl11agde uitgesproken geldboete Ic.an worden vervangen door een gevangenis.straf 
van 3 maanden; 

verleent eerste beklaagde GEWOON UITSTEL yan de tenuitvoerlegging van een 
gedeelte van driehonderdvi!ftig euro. ygrtioogd met 70 dedemen he 8) of 2.800.00 
euro yan de ppgelegde ae!d b oete voor een periode van drie jaar. 

wijst eerste beklaagde er op dat het ultstel van rechtswege herroepen wordt ingeval 
gedurende de proeftijd een nieu w misdrijf is gepleegd dat veroordeling tot een 
crfmlnele strClf of hoofdgevangenlsstr.if van meer dan zes maanden zonder ultstel ten 
gevolge heeft gehad. 

Biizondere yerbeualverldarlng 

Verklaart eerste beklaagde verbeurd van 6.07S euro aan vermogensvoordelen. 

BUdragen - ver11oedlng 

De rechtbank: 

spreekt In hoofde van eerste beklaagde de verpllchttng ult om EENMAAL een bedrag 
van 25,00 euro, met 70 opdedemen verhoogd, 200,00 euro bedragende, te betalen blJ 
wlJze van bijdrage tot finandering van het Fonds tot financiële hulp aan slachtoffers 
van opzettelijke gewelddaden; 
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2. 

veroordeelt eerste bek)aagde, krachtens artlkel 4 §3 van dil wet van 19 maart 2017 tot 
oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsblj�tand, tot het 
betalen van een bijdrage aan het Fonds van 20,00 euro; 

legt eerste beklaagde bovencfien een vergoeding op voor de kostprijs van de 
strafprocedure van Sl,58 euro overei:!nkomstig artikel 91, 2'• lld en 148 11an het koninklijk 
besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten In 
strafzaken; 

• • 

De rechtbank: 

verklaart tweede beklaagde SCHULDIG aan de feiten van de tenlastelegging; 

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

Veroordeelt tweede beklaagde voor deze feiten tot een GELDBOETE van 
VUFHONDERD EURO, verhoogd met 70 dec:iemen (>< 8) of 4.000,00 euro; 

Zl!gt dat bij niet betaling binnen de door de wet bepaafde ter mijn de lastens tweede 
beklaagde uitgesproken geldboete kan worden vervangen door een gevangenisstraf 
van 3 maanden; 

verleent tweede beklaagde GEWOON UITSTEL van de tenuitvoerleggjng van een 
gedeelte yan drfehondercM!ftlg euro, yerhoogd met 70 deciemen IJS 8) of 2.800,00 
euro van de opgelegd e geldboete voor een perlodl! van drie Jaar. 

wijst tweede 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 hootdgevanaenlsstraf van meer dan zes maanden zonder uitstel ten 
gevolge heeft gehad. 

Bllzondere verbeurdwrklatlng 

Verklaart tweede beklaagde verbeurd van 6.075 euro aan vennogel'\SVoordelen. 
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Blldragen -vmoading 

De redltbank: 

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 flnanciêle hulp aan sl<lchtoffers 
van optettelljke gewelddaden; 

veroordeelt tweede beklaagde, krachtens artlkel 4 §3 van de wet van 19 maart 2017 
tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelljnsbljstand, tot het 
betalen van een bijdrage aan het Fonds van 20,00 euro; 

legt tweede beklaagde bovendien een vergoedlns op voor de kostprijs van de 
strafp rocedure van 53,58 airo overeenkomstig artikel 91. :ZOO lid en 148 Viln het koninklijk 
besluit van 28 deamiber 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten In 
strafzaken; 

• • • 

De rechtbank veroordeelt eerste en tweede beklaagde hoofdelllls tot de gerechtskosten, tot 
op heden begroot op de som van 281,50 euro. 

OP BURGERLIJK GEBIED 

De rechtbank verzoekt het Openbaar Ministerie om aan het gevraagde te voldoen. 

De rechtbank ste4t de zaak In voortzetung op de terechtzitting van MAANDAG 
02 SEPTEMBER 2019 om 09u00. 

Alles gebeurde In de Nederlandse taal overeenkomstig de wet vun 15 juni l935. 
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Aldus gewezen en uitgesproken In openbare tere<.htzitting van 
NEGENENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND NEGENTIEN 

Aanwezig: 

V. Roelants, rechter, voonltter van de Dl3M kamer, 
A. Soenens, Eerste substituut Procureur des Konings, 

G,._[)j��U! 

V.ROELANTS 

en laatste blarl 1;) 
14eblad , () 




