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In de zaak van het openbaar ministerie tegen: 

1. geboren te op Ingeschreven te 
van Belgische nationaliteit, RRN 

.l0\ 1 

2. geboren te op ingeschreven te 
van Belgische nationaliteit, RRN 

'l 0:1> g 

beklaagd van: 

als dader of mededader in de zin van artikel 66 van het strafwetboek 

1 
2 

Als dader/mededader 

De eerste en de tweede 

p. 2 

Bij Inbreuk op de artikel 5, strafbaar gesteld door artikel 20§1 al 1 van het Decreet van 15 
jull 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 rnet het oog op bewoning, zoals gewijzigd door 
het Decreet van 29 maart 2013 houdende wijziging van diverse decreten wat de 
woon kwaliteitsbewaking betreft, vanaf 11.08.2013 

in het pand gelegen te kadastraal gekend als 
eigendom van geboren te 01 wonende 

te en van geboren te op 
wonende te 

1. een ongeschikte en onbewoonbare woning te hebben verhuurd ~an 

Te in de periode van 19 oktober 2016 (datum vaststellingen woonlnspectle -
stuk lverso) tot en met 20 november 2017 (datum uitschrijving - stuk 120) 

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

Te In de periode van 19 oktober 2016 (datum vaststellingen woonlnspectJe -
stuk 1verso} tot en met 21 september 2018 (datum print rijksregister - stukken 137-138) 

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

Te In de periode van 19 oktober 2016 (datum vaststell ingen wooninspectie -
stuk 1verso) tot en met 1 februari 2017 (stukken 88verso, 121) 

4 . P.en onizeschlkte en onbewoonbare wonin~ te hebben verhuurd aan 

Te In de periode van 19 oktober 2016 (datum vaststellingen woonlnspectle -
stuk lverso) tot en met 30 november 2016 (stuk 88 verso) 

5. een ongeschikte en onbewoonbare woning te hebben verhuurd aan 

Te , In de periode van 1 december 2016 (stuk 88verso) tot en met 15 november 
2017 (datum uitschrijving - stuk 121) 

VERMOGENSVOORDEEL: art. 42 en 43 bis S.W.B. 

De eerste en de tweede beklaagde tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig art. 42 
en 43bls van het St rafwetboek, te horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring 
van 23.650 euro, elk vopr de helft, hetzij elk 11.825 EUR zijnde 

hetzij de vermogensvoordelen die rechtst reeks uit het misdrijf zijn verkregen, 
hetzij goederen en waarden die In de plaats ervan zijn gesteld, 
hetzij Inkomst en 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: 

woning 
huuropbrengst gedurende de periode van 19 oktober 2016 tot en met 20 november 2017 of 
13 maanden aan een maandelij kse baslshuurprijs van 550 euro= 7.150 euro 
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woning 
huuropbrengst gedurende de periode van 19 oktober 2016 tot en met 21 september 2018 
of 23 maanden aan een maandelijkse baslshuurprijs van 300 euro = 6.900 euro 

woning 
huuropbrengst gedurende de periode van 19 oktober 2016 tot en met 30 november 2016 
en van 1 december 2016 tot en met 15 november 2017 of 12 maanden aan een 
maandelijkse baslshuurprljs van 800 euro= 9.600 euro · 

Totaal vermogensvoordeel ; 
7.150 euro+ 6.900 euro+ 9.600 euro = 23.650 euro 

PROCEDURE 

1. De rechtbank nam Inzage van de stukken van de rechtspleging. 

De dagvaardingen werden regelmatig betekend. 

De dagvaarding werd op 9 september 2019 Ingeschreven op het kantoor rechtszekerheid te 
Gent Zij vermeldt de kadastrale omschr ijving van het onroerend goed dat het voorwerp Is 
van de tenlasteleggingen en Identificeert de eigenaar ervan zoals voorgeschreven door de 
wetgeving Inzake hypotheken. 

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

De beklaagden werden gedagvaard om te verschijnen op de openbare terechtzitting van 17 
december 2019. 

De zaak werd voor behandellng uitgesteld naar de terechtzittingen van 17 maart 2020 en 19 
mei 2020. 

2. De rechtbank aanhoorde op de terechtzitting van 19 mei 2020: 

- de herstelvordering van de wooninspecteur van Oost-Vlaanderen, vertegenwoordigd 
door meester loco meester belden advocaat te 

- de vordering van het openbaar ministerie, uitgesproken door 
procureur des Konings; 

substituut-

- de eerste beklaagde, 
door meester 

In zijn middelen van verdediging, bijgestaan 
loco meester beiden advocaat te 
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de tweede beklaagde, 
vertegenwoordigd door meester 
advocaat te 
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Vonnlsnr j 

In zijn middelen van verdedlging, 
loco meester belden 

3. De verjaring van de strafvordering Is op heden niet Ingetreden. 

STRAFRECHTELIJK 

Feiten 

De beklaagden zijn beiden volle eigenaars van het pand gelegen aan de te 
Op 14 oktober 2010 ontving de woonlnspectle een eerste melding aangaande 

gebreken aan het pand van één van de toenmalige bewoonsters. Onder meer werd melding 
gemaakt van het feit dat zij om haar studio In de achterbouw te kunnen bereiken over een 
dak diende te lopen. Navolgend waren er nog meerdere klachten aangaande dit pand. 

Op 19 oktober 2016 stelde namens de dienst bouwtoezicht van de stad 
vast dat het pand gelegen aan de een appartementsgebouw betreft met 

op het gelijkvloers een leegstaande handelszaak en daarboven vier appartementen, 
conform de oude bouwvergunning. De vergunde bureelrulmte op het gelijkvloers Is niet als 
bureelrulmte In gebruik maar als doorgang/(fletsen)berglng naar het koertje. Op het koertje 
werd een metalen buitentrap geplaatst naar het plat dak van de gelijkvloerse achterbouw. 
Vanop dit plat dak moet toegang genomen worden naar het achterliggend gebouw met drie 
wederrechtelijke woonentltelten meer bepaald twee appartementen en één studio (stuk 10 
strafdossier). 

Woning nummer betreft het eerste verdiep van het hoofdgebouw, woning nummer 
het tweede verdiep en nummer het derde verdiep van het hoofdgebouw. 
Woningnummer heeft betrekking op het gebouw achteraan met drie 
woongelegenheden. 

Er werd door de woonlnspectle en de dienst toezicht Bouwen, Wonen en Milieu op 19 
oktober 2016 een gezamenlijke controle In het pand verricht. De doorgang naar de koer met 
de metalen buitentrap naar het achterllggend gebouw bleek strafrechtelijk reeds verjaard te 
zijn. De 7 kamers in de achterbouw werden omgevormd tot 3 zelfstandige woningen zonder 
voorafgaandelljke stedenbouwkundige vergunning, de bouwaanvraag van 2015 werd 
geweigerd. 

Woning (eerste verdieping van de achterbouw) werd bewoond door vluchteling 
Woning :tweede verdieping voorzijde achterbouw) was niet 

bewoond en woning (tweede verdieping achterzijde achterbouw) was niet 
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toegankelijk. Woning .eerste verdieping) was niet toegankelijk, de woning zou volgens de 
buurtinspecteur bewoond worden door Woning !tweede verdieping} 
werd bewoond door en Wonln€ (derde verdieping) werd 
bewoond door rn Woning (vierde verdieping) was niet 
toegankelijk. 

De woonlnspecteur stelde vast dat de bezochte woningen niet voldeden aan de mlnimale 
kwaliteitsvereisten: 

- het gebouw kreeg een totaal van 21 strafpunten; 
- woning kreeg 51 punten op het technisch verslag, de woning was ongeschikt en 
onbewoonbaar; 
- woning was niet bewoond maar werd ongeschikt en onbewoonbaar verklaard 
ingevolge de gebreken van het gebouw; 
• woning Nas niet toegankelijk maar werd ongeschikt en onbewoonbaar verklaard 
Ingevolge de gebreken van het gebouw; 
- woning was niet toegankelijk maar werd ongesch ikt en onbewoonbaar verklaard 
ingevolge de gebreken van het gebouw; 
• woning kreeg 69 punten op het technisch verslag, de woning was ongeschikt en 
onbewoonbaar; 
• woning kreeg 78 punten op het technisch verslag, de ~oning was ongeschikt en 
onbewoonbaar; 
• woning was niet toegankelijk maar werd ongeschikt en onbewoonbaar verklaard 
Ingevolge de gebreken van het gebouw. 

Een aantal huurders waren t ijdens de controle aanwezig: 
woonde sinds 1 oktober 2016 In woning en betaalde 550 euro; hij 

verklaarde de huur cash te betalen; 
voonde volgens de buurtinspecteur In woning maar uit opzoeking in 

het rijksregister bleken ook en 
in de wonlnR te wonen; 

en hun vier kinderen wonen sedert 1 september 2016 in de 
woning ~n betalen 900 euro; de huur wordt volgens hun verklarlng cash betaald aan 
twee Turkse broers; 

en betrekken woning 1olgens hun verklaring met 7 
personen, er bleken evenwel 9 personen op dit adres· ingeschreven te staan, uit de 
verklaringen van de huurders blijkt het om één familie te gaan; de maandelijkse huurprijs 
bedraagt 800 euro en wordt cash betaald aan 

woonde sinds ongeveer twee jaar In woning 
echtgenoot. Zij betaalden 265 euro huur. 

met haar zoon en 

Door de woonlnspectie werden foto's betreffende hun vaststelllngen aan het proces
verbaal gevoegd. 

Op 13 januari 2017 maakte de wooninspectie haar herstelvordering aan het openbaar 
ministerie over waàrbij het principiële herst el werd gevorderd, een hersteltermijn van 10 
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maanden, het opleggen van een dwangsom van 150 euro per dag vertraging, de machtiging 
tot ambtshalve uitvoering en terugvordering herhulsvestlngskosten alsook de 
uitvoerbaarheid bij voorraad van het tussen te komen vonnis. Het college van burgemeester 
en schepenen sloot zlch hierbij aan. 

De beklaagde werd verhoord op 2 februari 2017. Hij verklaarde samen met 
eigenaar van het gebouw te zijn sedert 2003. Hijzelf woont In het 

hoofdgebouw op de vierde verdieping, zijn broer woont er niet. Op het ogenblik van de 
aankoop waren er 7 kleine kamers, hij heeft deze omgevormd tot 3 grote ruimtes. In het 
hoofdgebouw veranderde hij niets, wel vernieuwde hij de appartement en. Zijn broer zou 
zich vooral bezighouden met het achtergebouw en het handelspand op het gelijkvloers. 
Hijzelf houdt zich bezig met de vier appartementen, de huurinkomsten worden verdeeld. Hij 
wll de huurders uit de achterbouw zetten en dit gebouw volledig renoveren tot een 
ééngezinswonlng. Zijn architect zou daar al lange tijd mee bezig zijn. Hij verklaarde de 
vastgestelde gebreken In orde t e zullen brengen. De renovat ie zal hij coördineren omdat zijn 
broer zich daar niks van aantrekt. 

Op 13 oktober 2017 verwittigde de wooninspectle met de melding dat hij 
bezig was met grondige renovatiewerken uit te voeren hetgeen wellicht nog enkele 
maanden zou duren. 

Op 1 februari 2018 verzocht het openbaar ministerie de politie om over te gaan tot verhoor 
van en herverhoor van en hen onder meer aan te manen om zo 
spoedig mogelijk melding van herstel over te maken aan de wooninspectie. 

verklaarde op 26 februari 2018 een lening te hebben aangevraagd dewelke 
nog goedgekeurd zou moeten worden. HIJ zou voor 15 april 2018 om een controle van de 
wooninspectle vragen. HIJ plaatste Inmiddels co-meters en rookmelders, de vernieuwde 
elektricltelt moet nog goedgekeurd worden. De meeste herstellingen van de 
herstelvordering werden uitgevoerd. De huurders van nummer zouden er nog wonen en 
niet willen verhuizen. 

1erklaarde op 20 aprll 2018 dat er nog nieuwe vloeren geplaatst moeten 
worden. Hij weet niet waarom er nog geen melding van herstel gebeurde, 
houdt zich daarmee bezig. Op nummer woont nog steeds. 

Op 5 september 2018 liet de woonlnspecteur aan het openbaar ministerie weten nog steeds 
geen melding van herstel te hebben ontvangen en een rappel naar de beklaagden t e 
hebben verstuurd . 

Op 20 augustus 2019 ging het openbaar ministerie over tot dagvaarding van de belde 
beklaagden. 

Op 17 december 2019 ontving de wooninspectie een melding van herstel van 
met verzoek de uitvoering van de werken ter plaatse te komen cont roleren, hetgeen 
gebeurde op 8 januari 2020. 
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BIJ deze hercontrole werd vastgesteld dat het gebouw nog steeds 39 strafpunten beha aide. 
Woning behaalde 122 punten en was ongeschikt en onbewoonbaar. Woning 
behaalde 65 punten en was ongeschikt en onbewoonbaar. Woning behaalde 63 punten 
en was ongeschikt en onbewoonbaar. Won ing behaalde 97 punten en was tevens nog 
steeds ongeschikt en onbewoonbaar. Foto's van deze vaststellingen werden aan het proces
verbaal gevoegd. 

Op 2 april 2020 verstuurde de woonlnspectle een e-mail naar waarin te lezen 
staat dat deze beklaagde de woonlnspectie herhaalde malen contacteerde met de vraag het 
pand op basis van de door hem doorgestuurde foto's goed te keuren . De woonlnspecteur 
antwoordde hierop dat het pand slechts goedgekeurd kan worden na een hercontrole ter 
plaatse hetgeen thans Ingevolge de maatregelen genomen door de federale overheid In het 
kader van de bestrijding van het coronavlrus niet mogelijk is. 

Beoordellng 

Uit de diverse vaststellingen van de wooninspecteur en de lokale politie en het fotodossier 
blijkt dat de woningen werden verhuurd en bewoond terwijl ze niet voldeden aan de 
kwaliteitsvereisten. 

De feiten 1, 2, 3, 4 en S onder de enige telastlegging zijn bewezen In hoofde van de beîde 
beklaagden en werden ten andere niet betwist door de verdediging van de beklaagden op de 
behandelende terechtzitting van 19 mei 2020. 

Straf 

De bestraffing 

De feiten 1 tot en met 5 onder de enige tenlastelegging zijn de opeenvolgende en voortgezette 
uitvoering van eenzelfde misdadig opzet zodat voor deze feiten samen slechts één straf moet 
worden opgelegd. 

De Vlaamse Wooncode beoogt uitvoering te geven aan het fundamenteel recht op 
menswaardig wonen (artikel 4 Wooncode). 

Artikel 23 van de Belgische Grondwet bepaalt dat leder het recht heeft een menswaardig 
leven te leiden en dat de wet of het decreet daartoe, rekening houdend met de 
overeenkomstige plichten, de economische, sociale en culturele rechten waarborgt. Die 
rechten omvatten onder meer het recht op een behoorlijke huisvesting. 

De overheid doet belangrijke Inspanningen om dit recht te waarborgen o.m. door sociale 
huisvesting te organiseren, door mlnlmumkwallteltselsen voor woningen te bepalen en een 
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geïnvesteerd. 

Van diegene die met winstoogmerk hulzen verhuurt, mag verwacht worden dat ook hij 
inspanningen levert en zich minstens aan de opgelegde kwalfteltsnormen houdt. Zo niet 
wordt het fundamenteel recht op een behoorlijke huisvesting aangetast, komen mogelijk 
mensenlevens in gevaar en wordt de gezondheid van doorgaans maatschappelijk kwetsbare 
huurders schade toegebracht. 

De beklaagden moeten beseffen dat zij bij het verhuren niet alleen de lusten maar ook de 
lasten moet dragen en zij hun verantwoordelijkheid moet nemen. 

Bij het bepalen van de geldboete houdt de rechtbank rekening met het financlêle motief dat 
aan de misdrijven ten grondslag ligt. 

Een geldboete moet ook van die aard zijn dat zij ontmoedigt nog langer de wet te 
overtreden of aanzet tot een afweging van pakkans en economisch voordeel. 

Bovendien moet rekening worden gehouden met de maatschappelijke kost die door de 
beklaagden veroorzaakt wordt in de vorm van de noodzakelijke Inzet van mensen en 
middelen voor de handhaving. De Inzet van inspectiediensten, politie en justitie betekent 
voor de gemeenschap een grote kost. 

De eerste beklaagde werd In het verleden verschillende keren veroordeeld 
door de politierechtbank, hetgeen op een bepaalde normvervaging In zijn hoofde wijst en 
een gebrek aan respect voor de regels en normen geldende in onze maatschappij. 

De tweede beklaagde liep reeds verschillende veroordelingen van de 
politierechtbank op waaronder twee keer een veroordeling wegens het plegen van 
vluchtmisdrijf waarbij één keer gewonden vielen. HIJ werd tevens reeds veroordeeld tot een 
gevangenisstraf van 2 maanden met uitstel en een geldboete wegens (poging tot) diefstal In 
1992. 

Op de terechtzitting van 19 mei 2020 verzocht de raadsman van de verdediging een milde 
bestraffing op te leggen en bij het bepalen van de strafmaat rekening te houden met de 
inmiddels geleverde Inspanningen en de beweerde maar niet bewezen precaire financiële 
toestand In hoofde van de beklaagden. 

De hierna bepaalde geldboeten komen tegemoet aan het beoogde preventieve en 
repressieve doel. Een deel van de geldboeten kan met uitstel worden opgelegd en zal 
gelden als waarschuwing. De beklaagden voldoen aan de wettelijke voorwaarden. 

De feiten werden gepleegd voor en na 1 januari 2017 zodat de op te leggen geldboeten met 
zeventig opdeciemen moeten worden ve rhoogd. 
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De vordering tot verbeurdverklaring van de vermogensvoorde/en 

Het openbaar ministerie vordert de bijzondere verbeurdverklaring van het bedrag van 
23.650 euro, zijnde 11.825 euro in hoofde van elke beklaagde, zijnde de huuropbrengsten. 

Overeenkomstig art. 42, 3° Sw kunnen de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het 
misdrijf zijn verkregen worden verbeurdverklaard. 

Het vermogensvoordeel werd in de dagvaarding correct berekend en dient te worden 
verbeurdverklaard. 

Het zou maatschappelijk onaanvaardbaar zijn dat de beklaagden het voordeel zouden 
behouden van de misdrijven die zij pleegden. De verbeurdverklaring draagt ertoe bij de 
verstoorde maatschappelijke orde te herstellen door dit voordeel ongedaan te maken. De 
verbeurdverklaring brengt op tastbare wijze tot uiting dat men geen voordeel kan halen uit 
misdrijven. Misdaad mag niet lonen. 

De vermogensvoordelen die rechtstreeks uit de bewezen verklaarde misdrijven werden 
verkregen, werden niet gevonden In het vermogen van de beklaagden zodat de 
verbeurdverklaring betrekking heeft op een bedrag dat overeenstemt met de geraamde 
geldwaarde van de verkregen voordelen. 

De verbeurdverklaring moet lastens elk van de beklaagden voor de helft gebeuren, zijnde 
elk 11.825 euro zoals gevorderd door het openbaar ministerie en niet betwist door de 
verdediging van de beklaagden op de terechtzitting van 19 mei 2020. 

WOON HERSTEL 

De woonlnspecteur vorderde op 13 januari 2017 het herstel. 

Aangezien de panden niet in aanmerking komen voor renovatie-, verbeterings- of 
aanpassingswerken vordert de wooninspecteur dat de rechtbank de overtreder zou bevelen 
aan de panden een andere bestemming te geven volgens de bepaling van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, hetzij de woning te slopen, tenzij de sloop verboden Is op grond van 
wettelijke, decretale of reglementaire bepallngen. 

De woonlnspecteur vordert de uitvoering van de werken binnen een termijn van 10 
maanden na de uitspraak en dat voor het geval de veroordeling niet binnen de opgelegde 
termijn wordt uitgevoerd, de overtreder wordt veroordeeld tot een dwangsom van 150 
euro per dag vertraging, 

De wooninspecteur vordert dat de rechter zou bevelen dat hij ambtshalve In het opgelegde 
herstel kan voorzien in het geval de overtreder in gebreke blijft de door de rechter bevolen 
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herstel kan voorzien In het geval de overtreder In gebreke blij ft de door de rechter bevolen 
werken zelf uit te voeren. 

Hij vordert dat Hij gemachtigd zou worden om de kost en, bedoeld In art. 17bls, §2 Vlaamse 
Wooncode, te verhalen op de beklaagde. 

Hij vordert eveneens de onmiddellijke uitvoerbaarheid. 

De verantwoordelijkheid voor de melding van de uitvoering van een eventueel vrij,wllllg 
herstel ligt bij de overtreder. Behoudens bewijs van het tegendeel geldt alleen het proces
verbaal van uitvoering als bewijs van het herstel en van de datum van het herstel (artikel 
20bis, §6 Vlaamse Wooncode). 

Uit het dossier blijkt niet dat de beklaagden op heden de gevorderde herstelmaatregelen 
uitvoerden. Uit de nacontrole van 8 januari 2020 bleek dat de vervolgde woningen nog 
steeds ongeschikt en onbewoonbaar waren. 

Bij gebrek aan hercontrole ter plaatse kan de rechtbank op basis van de foto's van de 
beklaagden neergelegd op de terechtzitting van 19 mei 2020 niet aannemen dat de 
woningen In overeenstemming werden gebracht met de kwaliteitsvereisten. Dit blijkt zelfs 
te worden tegengesproken door de foto's van bepaalde uitgevoerde werken neergelegd 
door de beklaagde. 

De Vlaamse Wooncode In het algemeen en de herstelvordering In het bijzonder hebben als 
doelstelling het verbeteren van de woningkwaliteit, vermijden dat verkrotte panden 
opnieuw bewoond of verhuurd worden en waarborgen dat de panden opnieuw op 
rechtmatige wijze op de woonmarkt ter beschikking zijn. 

In dit geval dient de rechtbank echter vast te stellen dat de panden niet In aanmerking 
komen voor renovatie-, verbeterlngs- of aanpassingswerken, aangezien er geen 
stedenbouwkundige vergunning voorhanden Is voor deze woningen, meer bepaald om een 
woning op te splitsen of In een gebouw het aantal woongelegenheden te wijzigen (artikel 
4.2.1, 7° Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening): de 7 kamers In de achterbouw werden 
omgevormd tot 3 zelfstandige woningen zonder voorafgaandelljke stedenbouwkundige 
vergunning. De bouwaanvraag uit 2015 werd geweigerd. Op 24 mei 2013 werd een proces
verbaal door de afdeling bouwtoezicht opgemaakt met nummer 

Om deze redenen kan niet het volledige herstel van de panden bevolen worden aangezien 
de betrokkenen dan veroordeeld zouden worden om een stedenbouwkundig misdrijf te 
plegen. 

De beklaagde dient dus: 
ofwel de woningen een andere bestemming te geven op basis van de bepalingen van 
de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, 
ofwel de panden te slopen, tenzij dit verboden Is. 
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Dit herstel verhindert niet dat de beklaagden een stedenbouwkundige vergunning bekomen 
waardoor het beletsel van het herstel van alle gebreken wegvalt. In dit geval kunnen de 
beklaagden het herstel uitvoeren door ervoor te zorgen dat de alsdan vergunde panden 
integraal voldoen aan alle minimale kwaliteitsvereisten van de Wooncode. 

De termijn van uitvoering van de herstelmaatregel wordt bepaald op 10 maanden. 

De beklaagden moeten de wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen 
tijdig bij aangetekende brief of bij afgifte tegen ontvangstbewijs op de hoogte brengen van 
de uitvoering van de opgelegde herstelmaatregel, waarna de wooninspecteur, na controle 

· ter plaatse, een proces-verbaal van uitvoering opmaakt dat, behoudens bewijs van het 
tegendeel, geldt als bewijs van het herstel en van de datum van dit herstel (art. 20bls, §61 

Vlaamse Wooncode). 

Het opleggen van een dwangsom als drukkingsmiddel voor het uitvoeren van het bevolen 
herstel Is eveneens noodzakelijk. Het bedrag ervan kan door de rechter bepaald worden 
zelfs zonder een specifiek gevorderd bedrag of hoger dan het gevorderde bedrag. 

Het volstaat dat een dwangsom gevorderd wordt. 

Een dwangsom van 150 euro per dag per pand moet worden opgelegd gelet op het talmen 
om over te gaan tot het herstel. 

Het bestuur heeft er namelijk belang bij dat de veroordeelde zelf de veroordeling tot het 
herstel nakomt gelet op de beperkte overheidsmiddelen, de zware procedure van 
aanbesteding en de lange tijd nodig voor een ambtshalve uitvoering. 

Tenslotte heeft de gemeenschap er baat bij dat dit ten spoedigste gebeurt. 

Een dwangsom is daartoe het meest efficiënte middel. 

Om verdere vertraging in de uitvoering van het herstel te vermijden, wordt het vonnis wat 
het woonherstel betreft uitvoerbaar bij voorraad verklaard. 

De veroordeling tot herstel blijft de grondslag voor het verhaal op de beklaagden van de 
kosten van een eventueel ambtshalve herstel door de bevoegde overheid of voor een 
verhaal van herstelkosten die de nieuwe eigenaar In voorkomend geval zou moeten maken 
als gevolg van de door de beklaagden gepleegde feiten. 

KOSTEN EN BIJDRAGEN 

De beklaagden moet worden veroordeeld tot de gerechtskosten zoals hierna begroot. 
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~ ..... ......... ..__.,.,. .... .,. __ "" .. _". "_._." _ _.,., _______________ _ 
De beklaagden moeten elk een wettelijk verplichte bijdrage betalen voor de financiering van 
het "Bijzonder Fonds tot Hulp van de Slachtoffers van Opzettelijke gewelddaden en aan de 
Occasionele Redders" (artikel 29, tweede lid van de Wet van 1 augustus 1985 houdende 
fiscale bepalingen). Deze bijdrage bedraagt 200 euro (met opdeciemen). Deze bijdrage heeft 
een eigen aard en Is geen straf. 

De beklaagden moeten ook elk een wettelijk verplichte bijdrage betalen voor de financiering 
van het "Begrotingsfonds voor de juridische tweedelljnsbljstand'' (artlkel 4 § 3 en artikel 5 §§ 

1 en 1 van de Wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de 
juridische tweedelljnsbljstand). Deze bijdrage bedraagt 20 euro. 

BURGERRECHTELIJK 

Gelet op het mogelijke bestaan van schade veroorzaakt door de bewezen verklaarde 
misdrijven, worden de burgerlijke belangen ambtshalve aangehouden. 

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. 4 Wet van 17 april 1878 - Wet houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering; 
art. 162, 182, 184, 185 §1, 189, 190, 194, 195 Wetboek van Strafvordering; 
art. 1, 2, 3, 7, 38, 40, 41, 42, 43bls, 65, 66, 100 Strafwetboek; 
art. 1, 2, 3 Wet van 5 maart 1952; 
art. 28, 29 van de wet van 1 augustus 1985; 
art. 1 (§1, 2° en §2), 81 14 van de Wet van 29 j uni 1964; 
alsook de overige wetsbepalingen aangehaald In huldig vonnis 

de rechtbank, recht doende op tegenspraak, 

STRAFRECHTELIJK 

Verklaart de feiten, voorwerp van de tenlasteleggingen 1, 2, 3, 4 en 5, bewezen. 
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Veroordeelt de beklaagde voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde feiten 
samen tot een geldboete van 500 euro, vermeerderd met 70 opdeciemen tot 4.000 euro, of 
een vervangende gevangenisstraf va.n 3 maanden. 

Verleent uitstel van tenuitvoerlegging van dit vonnis voor 200 euro, vermeerderd met 70 
opdeciemen tot 1.600 euro, van de opgelegde geldboete voor de duur van 3 jaar. 

Verklaart verbeurd overeenkomstig art. 42,3° en 43bls Sw. een bedrag van 11.825 euro, 
zijnde de vermogensvoordelen. 

Veroordeelt de beklaagde tot betaling van de bijdrage tot het Fonds tot hulp aan de 
slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders van 25 euro, 
vermeerderd met 70 opdeciemen tot 200 euro. 

Veroordeelt de beklaagde tot betaling van de bijdrage tot het Begrotingsfonds voor de 
juridische tweedelijnsbijstand van 20 euro. 

Verklaart de feiten, voorwerp van de tenlasteleggingen 1, 2, 3, 4 en 5, bewezen. 

Veroordeelt de beklaagde voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde feiten 
samen tot een geldboete van 500 euro, vermeerderd met 70 opdeciemen tot 4.000 euro, of 
een vervangende gevangenisstraf van 3 m~anden. 

Verleent uitstel van tenuitvoerlegging van dit vonnis voor 200 euro, vermeerderd met 70 
opdeciemen tot 1.600 euro, van de opgelegde geldboete voor de duur van 3 jaar. 

Verklaart verbeurd overeenkomstig art. 42,3° en 43bls Sw. een bedrag van 11.825 euro, 
zijnde de vermogensvoordelen. 

Veroordeelt de beklaagde tot betaling van de bijdrage tot het Fonds tot hulp aan de 
slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders van 25 euro, 
vermeerderd met 70 opdeciemen tot 200 euro. 

Veroordeeft de beklaagde tot betaling van de bijdrage tot het Begrotingsfonds voor de 
juridische tweedellJnsbijstand van 20 euro. 
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Gerechtskosten 

Veroordeelt de beklaagden hoofdelijk tot de gerechtskosten voor het openbaar ministerie, 
begroot.op 283,20 euro. 

WOONHERSTEL 

Beveelt dat en er hoofdelijk toe gehouden zijn aan de panden 
gelegen te kadastraal gekend als 

:ien andere bestemming te geven volgens de bepalingen van de Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening, hetzij de panden te slopen, tenzij de sloop verboden is op 
grond van wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen, onder verbeurte van een 
dwangsom van 150 euro per pand en per dag vertraging in de nakoming van dit bevel 
lastens de veroordeelden ten voordele van de woon inspecteur. 

Bepaalt de termijn voor de uitvoering van de herstelmaatregel op 10 maanden vanaf de dag 
waarop dit vonnis wordt uitgesproken. 

Zegt voor recht dat de veroordeelden overeenkomstig art. 20bls, §6, Vlaamse Wooncode de 
wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen van de stad 
onmlddellljk bij aangetekende brief of door afgifte tegen ontvangstbewijs op de hoogte 
brengen wanneer de opgelegde herstelmaatregel vrijwllllg werd of zal zijn uitgevoerd. 

Machtigt de woonlnspecteur en het college van burgemeester en schepenen van de stad 
om zelf het herstel uit te voeren Indien de veroordeelden In gebreke blijven om dat te doen. 

Veroordeelt en hoofdelijk tot vergoeding van alle 
uitvoeringskosten In geval van ambtshalve uitvoering overeenkomstig art. 20bls, §7 Vlaamse 
Wooncode. 

Verklaart het vonnis wat betreft de herstelvordering uitvoerbaar bij voorraad 
niettegenstaande Iedere voorziening. 

BURGERRECHTELIJK 

Houdt de burgerlijke belangen ambtshalve aan. 

! 
f 
1 

1 



rechlbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdellng Gent p. 16 
Doss1ernr 19G002369 zfllingmal 3.4 Vonnlsnr / . ----- .. ---~· -------·---· 

Aldus gewezen en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 16 juni 2020 

waarbij de voorschriften vervat In artikel 195 Wetboek van Strafvordering zijn nageleefd. 

Aanwezig: 

voorzitter 
substituut-procureur des Konings 
griffi er. 
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