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Not.nr. GE.66.rw.102700/16 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE en van 

1. nr. AGENTSCHAP WONEN-VLAANDEREN, 
Vlaamse Wooninspectie Oost-Vlaanderen, 

met kantoren te 1000 Brussel, Havenlaan 88, 

- eiser tot herstel -

tegen 

1. nr.) 118 (RRN 1, met Belgische nationaliteit, 

2. nr. ) :L1.5 

verdacht van: 

A. 

geboren te 

wonende te 

- beklaagde -

geboren te 

wonende te 

- beklaagde -

De eerste en de tweede 

op 

(RRN , met Belgische nationaliteit, 

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 stélt, een ¼'.oning 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 
het Decreet van 29 maart 2013 houdende wijziging van diverse decreten wat de 
woon kwaliteitsbewaking betreft, vanaf 11.08.2013 
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.. . " -~-~----------------------

In het pand gelegen te kadastraal gekend als 
eigendom van geboren te op 

en van geboren te )p oeIaen wonenae te 

een ongeschikte en onbewoonbare woning te hebben verhuurd aan 
:!n 

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

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

Tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig art. 42 en 43b1s van het Strafwetboek, te 
horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring van 17.500 euro, zijnde 

1. hetzij de vermogensvoordelen die rechtstreeks 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) 

* * * * 

1.1 De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, kamer G30v, besliste bij 
vonnis van 15 februari 2019 bij verstek als volgt: 

"VOORAFGAANDELIJK 

Verbetert de dagvaarding als volgt: 

Il 

De eerste en de tweede beklaagde tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig artikel 
42 en 43bis van het Strafwetboek, te horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring 
van 4.200,00 euro". 

STRAFRECHTELIJK 
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Ten aanzien van 

Verklaart de feiten, voorwerp van de enige tenlastelegging, bewezen; 

Veroordeelt de beklaagde voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde feiten, 
voorwerp van de enige tenlastelegging, tot een GELDBOETE van VIJFHONDERD EURO 
(€500,00). 

Verhoogt de geldboete met vijftig decimes, aldus gebracht op DRIEDUIZEND EURO 
(€3.000,00}. 

Beveelt dat bi} gebreke van betaling binnen de termijn bepaald bij artikel 40 van het 
Strafwetboek, de geldboete zal kunnen vervangen worden door een gevangenisstraf van 1 
MAAND EN 15 DAGEN. 

Beveelt de bijzondere verbeurdverklaring overeenkomstig de artikelen 42 en 43b1s 
Strafwetboek van een bedrag van 2.100,00 euro In hoofde van de beklaagde, zijnde de 
vermogensvoorde/en die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen. 

Zegt dat de beklaagde verplicht is een bedrag van VIJFENTWINTIG EURO (€25,00}, verhoogd 
met zeventig decimes, aldus gebracht op TWEEHONDERD EURO (€200,00), te betalen als 
bijdrage tot het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de 
occasionele redders. 

Ten aanzien van 

Verklaart de feiten, voorwerp van de enige tenlastelegging, bewezen; 

Veroordeelt de beklaagde voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde feiten, 
voorwerp van de enige tenlastelegglng, tot een GELDBOETE van VIJFHONDERD EURO 
(€500,00}. 

Verhoogt de geldboete met vijftig decimes, aldus gebracht op DRIEDUIZEND EURO 
{€3.000,00). 

Beveelt dat bij gebreke van betaling binnen de termijn bepaald bij artikel 40 van het 
Strafwetboek, de geldboete zal kunnen vervangen worden door een gevangenisstraf van 1 
MAAND EN 15 DAGEN. 
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Beveelt de bl)zondere verbeurdverklaring overeenkomst ig de artikelen 42 en 43b1s 
Strafwetboek van een bedrag van 2.100,00 euro ,in hoofde van de beklaagde, zijnde de 
vermogensvoorde/en die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen. 
Zegt dat de beklaagde verplicht is een bedrag van VIJFENTWINTIG EURO (€25,00), verhoogd 
met zeventig decimes, aldus gebracht op TWEEHONDERD EURO (€200,00), te betalen als 
bijdrage tot het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de 
occasfonele redders. 

KOSTEN EN BIJDRAGEN 

Begroot de gerechtskosten in hun geheel op 309,92 EUR. 

Veroordeelt de beklaagden HOOFDELIJK tot de kosten, gevallen aan de zl}de van het 
openbaar ministerie, ten bate van de Staat tot heden begroot op 309,92 EUR, meer de 
betekeningskosten van huldig vonnis. 

Legt ELKE veroordeelde, krachtens artikel 91, tweede lid van het K.B. van 28 december 1950 
houdende het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken, een vaste vergoeding 
op voor beheerskosten In strafzaken van DRIEl NV/JFTIG EURO ACHTENVIJFTIG CENT 
(€53,58} (gelndexeerd zoals voorzien In artikel 148 K.B. 28 december 1950 en de ministeriële 
omzendbrief nr. 131/5 (B.S. 4 oktober 2018}}. 

Veroordeelt ELKE beklaagde, krachtens artikel 4 §3 van de wet van 19 maart 2017 tot 
oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, tot het betalen 
van een bijdrage aan het Fonds van TWINTIG EURO (= 20,00 EUR}. 

WOONHERSTEL 

Verklaart de herstelvordering van de wooninspecteur toelaatbaar en gegrond zoals hierna 
bepaald. 

Beveelt 
voeren. 

en de herstelmaatregel zoals hierna bepaald, uit te 

Beveelt dat aan het pand gelegen te gelegen te kadastraal 
gekend als deze herstelmaatregel zijnde het uitvoeren 
van renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerkzaamheden (dit Is het herstel van alle 
gebreken), waardoor het pand voldoet aan de minimale kwaliteitsvereisten van artikel 5 
Vlaamse Wooncode, dient uitgevoe.rd te worden. 
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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 artikel 20b1s, §6 Vlaamse Wooncode 
de wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen van de Stad 
onmiddellijk bij aangetekende brief of door afgifte tegen ontvangstbewijs op de hoogte moet 
brengen wanneer de opgelegde herstelmaatregelen vrijwillig werden of zullen zijn 
uitgevoerd. 

Machtigt de wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen van de stad 
,::,m zelf het herstel uit te voeren indien de veroordeelden in gebreke blijven om dat te 

doen. 

Veroordeelt en tot vergoeding van alle uitvoeringskosten in 
geval van ambtshalve uitvoering overeenkomstig artikel 20b1s, §7 Vlaamse Wooncode. 

Machtigt de woonfnspecteur "en het college van burgemeester en schepenen om de 
herhuisvestiglngskosten vermeld In artikel 17bis §2 Vlaamse Wooncode te verhalen op 

Wijs het meer- of anders gevorderde af als ongegrond. 

BURGERRECHTELIJK 

( ... ) 

De overige burqerll/ke belangen 
Houdt ambtshalve de overige burgerlijke belangen aan wat betreft de bewezen verklaarde 
tenlastelegging." 

1.1.2 Tegen voormeld vonnis bij verstek, dat overeenkomstig artikel 38, § 1 van het 
Gerechtelijk Wetboek aan de beklaagden :!n werd betekend op 
17 april 2019 bij gerechtsdeurwaardersexploot van plaatsvervanger van 

gerechtsdeurwaarder te werd door de beklaagden en 
bij gerechtsdeurwaardersexploot van 2 mei 2019 verzet aangetekend, betekend aan 

de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling 
Gent, door . gerechtsdeurwaarder te 

1.1.3 De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, kamer G30d, besliste 
bij vonnis van 18 juni 2019 op verzet en op tegenspraak als volgt: 
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~'Verklaart het verzet ontvankelijk. 

Beschouwt, binnen de perken van haar saisine, de veroorde/lngen uitgesproken bij vonnis bij 
verstek van deze rechtbank en kamer van 15 februari 2019 voor niet bestaande en wijst 
opnieuw ten gronde: 

Verbetert de dagvaarding als volgt: 
Il{,.,) 

De eerste en de tweede beklaagde tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig artikel 
42 en 43bls van het Strafwetboek, te horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring 
van 4.200 euro". 

STRAFRECHTELIJK 

Ten aanzien van 

Verklaart de feiten, voorwerp van de enige tenlastelegging, bewezen. 

Veroordeelt de opposant voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde feiten samen 
tot een geldboete van 500 euro, vermeerderd met 50 opdeciemen tot 3.000 euro, of een 
vervangende gevangenisstraf van 45 dagen. 

Verleent uitstel van tenuitvoerlegging van dit vonnis voor 300 euro, vermeerderd met 50 
opdeciemen tot 1.800 euro, van de opgelegde geldboete voor de duur van 3 jaar. 

Beveelt de bijzondere verbeurdverklaring overeenkomstig de artikelen 42 en 43bis 
Strafwetboek van een bedrag van 2.100 euro, zijnde de vermogensvoorde/en die rechtstreeks 
uit het misdrijf zijn verkregen. 

Ten aanzien van 

Verklaart de feiten, voorwerp van de enige tenlastelegging, bewezen. 

Veroordeelt de opposant voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde feiten samen 
tot een geldboete van 500 euro, vermeerderd met 50 opdeciemen tot 3.000 euro, of een 
vervangende gevangenisstraf van 45 dagen. 

Verleent uitstel van tenuitvoerlegging van dit vonnis voor 300 euro, vermeerderd met 50 
opdeciemen tot 1.800 euro, van de opgelegde geldboete voor de duur van 3 jaar. 
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Beveelt de bijzondere verbeurdverklaring overeenkomstig de artikelen 42 en 43bis 
Strafwetboek van een bedrag van 2.1.00 euro, zijnde de vermogensvoorde/en die rechtstreeks 
uit het misdrijf zijn verkregen. 

KOSTEN EN BIJDRAGEN 

Veroordeelt elke opposant 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 elke opposant tot betaling van de bijdrage tot het Begrotingsfonds voor de 
juridische tweedelljnsbijstand van 20 euro. 

Veroordeelt elke opposant tot betaling van de vaste vergoeding voor beheerskosten in 
strafzaken van 53,58 euro. 

Veroordeelt de opposanten hoofdelijk in de kosten van het verstekvonnis en in al de door het 
verzet veroorzaakte kosten en uitgaven, ten bate van de Staat, tot op heden In het geheel 
begroot op 395,92 euro, het verstek aan de opposanten te wijten zijnde." 

1.2 Tegen het verstekvonnis van 15 februari 2019 werd door de eiser tot herstel, Agentschap 
wonen-Vlaanderen Vlaamse Wooninspectie, op 18 maart 2019 hoger beroep ingesteld tegen 
"het vonnis op burgerlijk gebied". 

1.3 Er werd tevens op 18 maart 2019 door de eiser tot herstel, Agentschap wonen
Vlaanderen Vlaamse Wooninspectie een verzoekschrift in de zin van artikel 204 van het 
Wetboek van Strafvordering ingediend op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg 
Oost-Vlaanderen, afdeling Gent. 

1.4 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 3 september 2020 in het Nederlands: 

- de eiser tot herstel In zijn middelen vertegenwoordigd door meester . voor 
meester beiden advocaat met kantoor te 

- het openbaar ministerie in zijn vordering bij monde van advocaat-generaal, 

- de beklaagden en 
vertegenwoordigd door meester 

in hun middelen van verdediging, 
advocaat met kantoor te 

2. Op de rechtszitting van 3 september 2020 deed de eiser tot herstel afstand van het 
ingestelde hoger beroep. Het hof verleent akte van die afstand . 
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Als gevolg van de afstand van beroep heeft het hof niet meer te beslissen over de zaak. 

3. De beklaagden zijn gehouden tot de kosten gevallen in beroep, zoals hierna bepaald. 

Dictum 

Toegepaste wetsartikelen: 

Het hof maakt toepassing van de hiervoor aangehaalde artikelen en van de artikelen: 
- 206 en 211, Wetboek van Strafvordering, 
- 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, 

Beslissing van het hof: 

Het hof, 
rechtsprekend op tegenspraak, 

verleent de eiser tot herstel akte van de afstand van haar hoger beroep; 

stelt vast niet meer te oordelen te hebben over de zaak; 

veroordeelt de beklaagden en hoofdelijk tot betaling van de 
kosten in beroep, voor het openbaar ministerie begroot op 115,21 euro. 
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Kosten beroep: 
Afschrift vonnis: 

Afschrift akte HB: 
Dagv. beklaagden: 

Dagv. eiser tot herstel: 

+ 10 %: 

Totaal: 

€ 48,00 
€3,00 

€ 27,30 
€ 26,44 

€ 104,74 
€ 10,47 

€ 115,21 

Dit arrest Is gewezen te Gent door het hof van beroep, tiende correctionele kamer, 
samengesteld uit raadsheer als waarnemend kamervoorzitter, raadsheer 

en en In openbare rechtszitting van 25 september 2020 
uitgesproken door wnd. kamervoorzitter In aanwezigheid van 
advocaat-generaal, met bijstand van griffier 
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