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. · · - - - · ·  · - -···--·----·-----·------------------------

Gezien de stukken van vervolging. 

IN DE ZAAK VAN HET OPENBAAR MINISTERIE tegen: 

1) 

2) 

geboren te 1 • op 
.-"van Belgische nationaliteit 

beklaagde 

geboren te 1 op 
van Belgische nationaliteit 

beklaagde 

, wonende te 

-  wonende te 

De beklaagde{n) om zijn/haar/hun verdediging voor te dragen en op conclusie van het 
openbaar ministerie het vonnis te horen uitspreken over volgende feiten: 

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

A. 

De eerste en de tweede 

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 zijn bijstand het misdrijf niet kon gepleegd worden, 

bij inbreuk op de artikel 5, strafbaar gesteld door artikel 20§1 al 1 van het Decreet van 15 juli 
1997 houdende de Vlaamse Wooncode, als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of als 
persoon die een woning ter beschikking stelt, een woning die niet voldoet aan de vereisten en 
normen van artikel 5 rechtstreeks of via tussenpersoon verhuurd, te huur gesteld of ter 
beschikking gesteld te hebben met het oog op bewoning, zoals gewijzigd door net Decreet van 
29 maart 2013 houdende wijziging van diverse decreten wat de woonkwaliteitsbewaking 
betreft, vanaf 11.08.2013 
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- - . ----···-·---------�----
------------------in het pand gelegen te kadastraal gekend als 

, eigendom van 1 

·, geboren te · , geboren te 
:) op 

·- · ·· !) op �  en van 
, beiden wonende te 

een ongeschikte en onbewoonbare woning te hebben verhuurd aan. 
1 1 en 1. 

te : In de periode van 07.03.2016 tot en met 13.09.2016 (st. 6) 

VERMOGENSVOOROEEL; Art. 42 en 43 Bis S.W.B. 

, r 

Tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig art. 42 en 43bis van het Strafwetboek, te 
horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring van 17.500 euro, zijnde 

1. hetzij de vermogensvoordelen die rechtsfreeks uit het misdrijf zijn verkregen, 

2. hetzij 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 in de periode van 07.03.2016 tot en met 01.09.2016 of 6 maanden aan een 
maandelijkse huurprijs van 700 euro= 4.200 euro (st. 6) 
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. .. -· ---------· · ---·----------------------

PROCEDURE· 

De rechtbank nam inzage van de stukken van de rechtspleging. 

De dagvaardingen werden regelmatig betekend. 

De dagvaarding werd overgeschreven op het hypótheekkantoor van 1 : op 3 juli 2018. De 
dagvaarding vermeldt de kadastrale omschrijving van het onroerend goed dat het voorwerp 
is van de telastleggingen en identificeert de eigenaar ervan zoals voorgeschreven door de 
wetgeving inzake hypotheken. 

Bij de behandeling van de zaak en In de processtukken werd gebruik gemaakt van de Nederlandse 
taal. 

De beklaagden werden gedagvaard om te verschijnen op de openbare ter�chtzitting van 21 
september 2018. 

De rechtbank aanhoorde op de terechtzitting van 21 september 2018: 

- de vordering van de woon inspecteur van Oost-Vlaanderen, vertegenwoordigd door 
meester Pieter Van Assche, in de plaats van meester Veerle Tollenaere, beiden advocaat 
te 9000 Gent, Koning Albertlaan 128; 

- de middelen en de conclusies van de BURGERLIJKE PARTIJEN, 
1. l 1, wonende te � 
2 . . 

i; 
1, wonende te 

in hun eis tegen de eerste en de tweede beklaagde, voorgedragen door meester Steffi 
Blomme, in de plaats van meester Francis De Decker, beiden advocaat te 9000 Gent, 
Steendam 77, die hen ter terechtzitting vertegenwoordigt; 

- de vordering van het openbaar ministerie, uitgesproken door mevrouw J. Ostyn, 
substituut-procureur des Konings; 

De beklaagden, : en �, alhoewel behoorlijk gedagvaard, zijn ter 
terechtzitting niet verschenen, noch iemand om hen te vertegenwoordigen. 
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. - .. -------- · ---·-----�----------------------

De rechtbank stelt tijdens het beraad vast dat de eerste beklaagde · · . niet 
verhoord werd. Uit het strafdossier kan tevens niet worden afgeleid of deze beklaagde een 
uitnodiging tot verhoor heeft ontvangen. 

Bovendien blijkt uit de stukken van de burgerlijke partij en het navolgend PV van de 
Wooninspectie van 7 juni 2018 dat de.architect van de beklaagden op 5 juni 2018 een bewijs 
van aanvraag tot het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning heeft overgemaakt 
aan de Wooninspectie. De stand dan wel het resultaat van deze vergunningsaanvraag is niet 
gekend. 

Gelet de beide beklaagden verstek lieten gaan op de terechtzitting.van 21 september 2018 
waartoe zij beiden rechtsgeldig werden gedagvaar�, kon de rechtbank zich daaromtrent niet 
nader bevragen bij de beklaagden. 

· 

Het komt dan ook aangewezen voor om, alvorens ten gronde te oordelen, het Openbaar 
Ministerie uit te nodigen om: 

(1) over te gaan tot verhoor van · . waarbij hij onder meer ondervraagd dient te 
worden over de volgende vragen: , 

woonde hij tijdens de incrimlnatieperiode van 7 maart 2016 tot en met 13 september 

2016 samen met zijn echtgenote de tweede beklaagde (beide 
beklaagden bleken ten tijde van de geviseerde vaststellingen van de Woonïnspectie op 
een verschillend adres ingeschreven te zijn); 
wie is de titularis van het bankrekeningnummer zoals verm�ld op het huurcontract 
(stuk 46) en aan wie werd de huur betaald; 
werden deze huurgelden in het belang van het gemeenschappelijk vermogen van de 
beklaagden gespendeerd (blijkens het uittreksel van het kadaster zijn beide 
beklaagden eigenaar van het pand), zo niet in wiens exclusief belang gebeurde dit? 
(desgevallend via herverhoor van de tweede beklaagde ) en daarvan 
stukken voor te leggen; 

(2) na te gaan wat het voorwerp en de stand is van de stedenbouwkundige aanvraag die door 
architect werd ingediend op 5 juni 2018 betreffende het pand en 
eventuele tussengekomen beslissingen te voegen aan het dossier (desgevallend via verhoor 
van als getuige). Tevens bij de wooninspecteur na te gaan of de herstelvordering 
rekening houdende met de bekomen informatie, nog actueel is . 

• * ..... 



Rechtbank van eerste a;inleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent. G30v· 186011528 6° blad 

OM DEZE REDENEN, en gelet op de volgende artikelen: 

art. 11, 12, 14, 16, 31, 32, 34, 35, 41 Wet van 15 juni 1935; 
art. 162, 182, 184, 186, 189, 190, 194, 195, 203 §3 Wetboek van Strafvordering; 

DE RECHTBANK, recht doende BU VERSTEK, 

Alvorens ten gronde te oordelen, 

Verzoekt het Openbaar Ministerie om: 

(1) over te gaan tot verhoor van waarbij hij onder meer ondervraagd dient te 

worden over de volgende vragen: 
woonde hij tijdens de incriminatieperiode van 7 maart 2016 tot en met 13 september 
2016 samen met zijn echtgenote de tweede beklaagde (beide 
beklaagden bleken ten tijde van de geviseerde vaststellingen van de Wooninspectle op 
een verschillend adres ingeschreven te zijn); 
wie is de titularis van het bankrekeningnummer zoals vermeld op het huurcontract 
(stuk 46) en aan wie werd de huur betaald; 
werden deze huurgelden in het belang van het gemeenschappelijk vermogen van de 
beklaagden gespendeerd (blijkens het uittreksel van het kadaster zijn beide 
beklaagden eigenaar van het pand), zo niet in wiens exclusief belang gebeurde dit? 
(desgevallend via herverhoor van de tweede beklaagde 
stukken voor te leggen; 

) en daarvan 

(2) na te gaan wat het voorwerp en de stand is van de stedenbouwkundige aanvraag die door 
architect werd ingediend op 5 juni 2018 betreffende het pand en 
eventuele tussengekomen beslissingen te voegen aan het dossier (desgevallend via verhoor 
van als getuige). Tevens bij de woonlnspecteur na te gaan of de herstelvordering 
rekening houdende met de bekomen informatie, nog actueel is. 

Stelt de zaak IN VOORTZETTING op de buitengewone openbare terechtzitting van deze 
rechtbank en kamer van vrijdag 18 januari 2019 om 09.00 uur en houdt de beslissing over de 
kosten aan. 
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Nu huidige beslissing er geen is van veroordeling, vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging, noch 
een burgerlijke vordering betreft, en het noodzakelijk voorkomt dat de vérdere behandeling van 
de zaak zou kunnen verder gezet worden, verklaart deze beslissing uitvoerbaar bij voorraad 
niettegenstaande hoger beroep. 

Aldus gewezen en. uitgesproken op de buitengewone openbare terechtzitting van TWAALF 
OKTOBER TWEEDUIZEND ACHTTIEN, 

Aanwezig: 

mevrouw C. Blomme, rechter, die de terechtzitting voorzit; 

mevrouw M. Claeys, substituut-procureur des Konings; 

mevrouw M. D'Asseler, griffier 




