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In de zaak van het openbaar ministerie 

tegen: 

1. 

2. 

te · Zedelgem. 1 

te . Zedelgem, 1 

beklaagd van: 

De eerste en de tweede 

:. geboren te op , wonende 

, geboren te , , wonende 

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 

dal zonder zijn bijstand het m;sdrijf 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 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 · 

op 

, eigendom van 1 
. wonende te 

kadastraal gekend . 

, geboren te 

de ongeschikte en onbewoonbare woning bus 

1en l 

te hebben verhuurd aan o.a.I 

met de omstandigheid dat van de activiteit een gewoonte wordt gemaakt 

te ·in de periode van 28.01.2013 t o t  04.02.2014 (st. 2-6, 30, 59, 86) 

2 
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VERMOGENSVOOROEEL : artikel 42 en 43 Bis Strafwetboek 

De eerste en de tweede tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig artikel 42 en 43bis 

van het Strafwetboek, te horen veroordelen tot de bijzondere ver beurdverklaring van 4.000 
euro, zijnde 

1. hetzij de vermogensvoordelen die rec htstreeks 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: 

Zie stuk 6, 59: h uuropbrengst woning gedurende de periode 28.01.2013 tot 04.02,2014 of 12 

maanden aan een maandelijkse huurprijs van 400 euro = 4.800 euro - 2 maanden 

hu urachterstal = 4.000 euro 

PROCEDURE 

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

De dagvaardingen werden regelmatig betekend. 

De dagvaarding werd overgeschreven op het hypotheekkantoor van ' op 

'. 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 ge maakt van de 

Nederlandse taal. 

2. De rechtbank nam op de terechtzitting van 17 oktober 2017 kennis van: 

de vordering van het openbaar ministerie, uitgesproken door 1 • 

gerechtelijk stagiair bij het parket van de procureur des Konings van Oost-Vlaanderen, bij beslissing dd. 
28 maart 2017 van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent, aangeduid om, met ingang van 
1 april 2017, het ambt van openbaar ministerie bij het parket van de procureur des Konings bij de 
rech!bank van eerste aanleg van Oost-Vlaanderen geheel uit te oefenen; 
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de vordering tot herstel van de gewestelijke wooninspecteur; 

het verweer van de beklaagden door henzelf voorgedragen. 

STRAFRECHTELIJK 

Feiten 

3. De eerste beklaagde is eigenaar van een woning te 1 die hij verhuurde. 

Na een controle door het Agentschap Wonen op 28 januari 2013 werd de woning op 8 april 

2013 door de burgemeester ongeschikt en onbewoonbaar verklaard. Nadien werd vastgesteld 

dat er toch verder bewoond werd. 

Op 4 februari 2014 voerde de wooninspecteur een controle uit. Het gebouw kreeg 19 
strafpunten. De wooninspecteur stelde vast dat die woning niet voldeed aan de minimale 

kwaliteitsvereisten. De woning was structureel gebrekkig. Zij kreeg 113 strafpunten en was 

onbewoonbaar en ongeschikt. 

De huurders verklaarden 400 euro per maand te betalen, maar 2 maanden huurachterstal te 

heoben. Zij verlieten het pand kort na de vaststellingen van de wooninspectie. 

4. Uit het dossier en de behandeling van de zaak ter terechtzitting is gebleken dat beide 

beklaagden zaakvoerders zijn van 1 ' die woningen koopt, 

renoveert e n verhuurt. Ongeveer 40 woningen worden verhuurd. 

De tweede beklaagde is de zoon van de eerste beklaagde en houdt zich actief met de verhuur 

bezig. Hij kreeg ook volmacht om namens zijn vader een verklaring af te leggen. 

Zowel de eerste beklaagde zelf, als de NV zij n eigenaar van woningen. Meerdere daarvan 

werden door de wooninspectie gecontroleerd en ongeschikt bevonden. 

5. Op 25 augustus 2014 verklaarde de tweede beklaagde: 

'IJ stelt mij in kennis vf/n uw hoedanigheid en uw onderzoek op 0410/12014 in het pand 

gelegen te: 

Ik ben in de plaats gekomen van mijn vader. Hij heeft me een volmacht gegeven om deze 

zaak mei jullie te bespreken. Ik ben het meest op de hoogte van die zaken, mijn vader houdt 

zich hier niet meer mee bezig sedert een hele tijd. 

Mijn vader is eigenaar van het pand, ik weet niet of hij samen mei mijn moeder eigenaar is. Hij 

is eige naar sinds 2004 ongeveer. Hij heeft het pand nooit zelf bewoond. Bij aankoop was het 



fU'CllTOANI< VAN fr:rlSTf f\J\Nlf:G OOST·VLAl\NOf.tlHt, ,1flteli111: 01.IOf:Nl\M<Df:, 0 TWl\l\tl'l>r: ltamer, 2et<?lend in �iraf1aken. v;111 1.1.12 . .t I 
-__ " ____ .... """."" ··-""" "" ----" .". ----""" -- -------- ---------"" ----------""""""_ ------·· 

-
-

-
-

-
" .. "" 

--- -------
"""""" -

-
"" -

-
-·

·
" "_ """" -- 5 

de bedoeling om het pand volledig te renoveren, we zouden het casco zetten en er 
appartementen maken. Maar het stad zei dat dat niet kon, dat we eerst een voetpad moesten 
bijkopen. Na een lange zoektocht naar de eigenaars van hef voetpad, dat heeft ongeveer drie 
jaar geduurd, hebben we uiteindelijk hef voetpad kunnen aankopen. Sedert vorig jaar zijn we 

ook eigenaar van hel voetpad. We gaan nu starten met de nieuwe bouwaanvraag. De oude 
plannen waren immers niet meer geldig omdat we zoveel tijd gestopt l1ebben in /1et aankopen 
van dat voetpad. 
We hebben het sedert een jaar ook opnieuw te koop gezet. Als het niemand koopt, gaan we 

het wel renoveren. 
Ik denk dat het pand op moment van aankoop leeg stond, maar ik ben niet zeker. Sedert 
0110412010 verhuurden wij het pand aan. :. Voorheen heeft het de hele tijd leeg 
gestaan. 
Er werd een schriftelijk huurcontract afgesloten op 0110412010 voor een duur van 1 jaar. De 
huurprijs bedroeg 400€/maand (EG W niet inbegrepen). Er werd 800€ waarborg gevraagd, 
maar ik denk niet dat die betaald werd. 
Ze hadden ook veel huurachterstal. Ik denk dat ze rond de 4000€ niet betaald hebben. De 
woning werd grotendeels onbemeubeld verhuurd. 
De betaling diende per overschrijving te gebeuren, ze betaalden normaal per overschrijving. 

Het OCMW ging dat proberen regelen ivm die lwurachterstal en verhuis, maar er is nooit iets 
van gekomen. 
Voor de ganse periode dat : er in woonde. werd er 1800€ huur betaald. Hij moet 

nog 3800€ huur achterstal betalen. 
Hij heeft gevraagd om het pand te huren aan ons en '1ij ging er zelf werken aan doen, hij ging 
het zelf in orde stellen. Hij werkte niet voor ons. Hij heef nooit voor ons gewerkt. Hij kwam via 
iemand die bij ons werkte bij ons terecht om iets te huren. Die werknemer stelde zelf voor dat 

1 in de · zou gaan wonen, dat hij het zelf in orde zou stellen en zo 
l1ebbe11 we het toegestaan. 
Ik denk dat ze een jaar of twee geleden weggegaan zijn, toen de anderen er ingekomen zijn. 

Dat gaat over . 1, die had geen toestemming om er in te komen. Ze waren met 
een paar, maar volgens ik het de laatste keer hoorde, zaten ze er met een stuk of 10, 15. Met 
hen werd nooit een huurcontract afgesloten. Op 1411212012 hebben wij een aangetekend 
schrijven verstuurd naar f1en om het huurcontract op te zeggen. De politie had ons gezegd dat 
we hen sowieso de opzeg moesten geven, ook al hadden ze geen lwurcontract. 

Het OCMW had me ook beloofd dat ze een ander huis zouden zoeken voor hen, maar dat 
gebeurde niet. Momenteel wonen ze er niet meer. Dit sedert l<0rt nadien jullie er waren. Ze zijn 
niet naar een pand van ons verhuisd, i/( moet ze niet meer hebben. 
Momenteel staat f1et pand dus leeg. Hef is niet de bedoeling om het opnieuw te verhuren, 
maar dus uit te breken zoals de planning oorspronkelijk was. 

heef wel een tijdje voor ons gewerkt om de schulden op Ie lossen, maar dat was nog 
meer van miserie. 

Dat was voor. Momenteel hebben we niemand meer in dienst. 
U zegt mij dat er door de burgemeester op 0810412013 reeds een besluit tot ongeschikt en 
onbewoonbaaNerklaring is genomen voor de woning. Ik antwoord hierop dat ik hiervoor bij de 
burgemeester geweest ben. Toen werd gezet om te kijken om de bewoners er uit te halen en 
een oplossing te zoeken. Maar verder hebben we er niets meer van gehoord. Uiteindelijk 
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waren ze plotseling weg. We heb/Jen geen werl<en gedaan, wo konden ooi< niet aangezien die 

mensen er in zaten. 

U deelt mij mede welke de gebreken zijn die u vaststelde op 0410212014 op basis van de 

Vlaamse Wooncode. 

Beoordeling 

6. Uit de vaststellingen van de wooninspecteur en het fotodossier blijkt dat de woning werd 

verhuurd en bewoond terwijl ze niet voldeed aan de kwaliteitsvereisten. 

De beklaagden kunnen zich niet verschuilen achter de huurders. Woningen moeten voldoen 

vooraleer ze verhuurd worden. De gebreken waren structureel. 

De telastlegging is bewezen. 

7. Over de verzwarende omstandigheid dat hiervan een gewoonte werd gemaakt kan de 

rechtbank niet oordelen. 

Uit het proces-verbaal van de wooninspecteur blijkt wel dat de beklaagden werden 

geverbaliseerd voor andere panden die niet voldeden aan de kwaliteitsvereisten. De beklaagden 

worden daarvoor niet vervolgd voor deze rechtbank, noch blijkt dat zij daarvoor reeds werden 

veroordeeld. 

Straffen 

8. De feiten zijn de opeenvolgende en voortgezette uitvoering van een zelfde misdadig opzet, 

zodat voor ze samen slechts één straf moet worden opgelegd. 

9. De feiten kunnen krachtens artikel 20 § 1 van de Vlaamse Wooncode worden bestraft met 

een gevangenisstraf van 6 maanden tot 3 jaar en een geldboete van 500 tot 25.000 euro of 

één van deze straffen alleen. 

10. Het openbaar ministerie vorderde voor elk der beklaagden een geldboete van 1.000 euro, 

waarvan de helft met uitstel, en de bijzondere verbeurdverklaring van 4.000 euro. 
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11. 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 ieder 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 t e  organiseren, door minimumkwaliteitseisen voor woningen te bepalen en een 

wooninspeclie op te richten... Grote bedragen gemeenschapsgelden worden daartoe 

geïnvesteerd. 

Van diegene die met winstoogmerk huizen verhuurt, mag verwacht worden dat ook hij 

inspanningen levert en zich minstens aan de opgelegde kwaliteitsnormen 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 moeten dragen en hun verantwoordelijkheid moeten nemen. 

Bij het bepalen van de geldboete houdt de rechtbank rekening met het financiële motief dat 

aan de misdrijven ten grondslag ligt en de financiêle draagkracht van de beklaagden. 

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 

beklaagde 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 hierna bepaalde geldboetes komen tegemoet aan het beoogde preventieve en repressieve 
doel. 

De beklaagden hebben een gunstig strafrechtelijk verleden. 

Een deel van de geldboetes kan met uitstel worden opgelegd en zal gelden als waarschuwing. 

De beklaagden voldoen aan de wettelijke voorwaarden. 

Verbeurdverklaring vermogensvoordeel 

12. Het openbaar ministerie vordert eveneens de bijzondere verbeurdverklaring van het 

wederrechtelijk verkregen vermogensvoordeel en begroot dit op 4.000 euro. 
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Dit bedrag werd door het openbaar ministerie begroot op basis van de maandelijkse huurprijs 
van de woning. 

Overeenkomstig artikel 42, 3° Strafwetboek kunnen de vermogensvoordelen die rechtstreeks 

uit het misdrijf zijn verkregen, worden verbeurdverklaard. 

De huurgelden zijn vermogensvoordelen die de beklaagden rechtstreeks uit het bewezen 

verklaarde misdrijf verkregen. 

Het kan principieel niet aanvaard worden dat veroordeelden in het bezit gelaten worden van 

de voordelen of winsten die zij uit een misdrijf haalden. Misdrijven plegen mag immers niet 
lonend zijn. Dit zou een verkeerd signaal zijn ten aanzien van burgers en bedrijven die wel de 
wet naleven, correct handelen en daartoe inspanningen en investeringen doen. Het zou dus 

ook de geloofwaardigheid van, en hel vertrouwen in de overheid ondermijnen. 

De verbeurdverklaring van 4.000 euro dringt zich op. 

WOONHERSTEL 

13. De wooninspecteur vorderde op 14 mei 2014 het herstel. 

De wooninspecteur vordert het uitvoeren van werken waardoor het pand voldoet aan de 

minimale kwaliteitsvereisten en er geen gebreken meer overblijven. 

De wooninspecteur vorderde 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. 

Zij vordert dat de rechter zou bevelen dat zij ambtshalve in het opgelegde herstel kan voorzien 

in het geval de overtreder in gebreke blijft de door de rechter bevolen werken zelf uit te 

voeren. 

Zij vordert dat zij gemachtigd zou worden om de kosten, bedoeld in art. 15, §1 (huidig art. 

171.Jis, §2) Vlaamse Wooncode, le verhalen op de beklaagde. 

Zij vordert eveneens de onmiddellijke uitvoerbaarheid. 
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14. De huidige toestand van het pand is niet gekend. De beklaagden verklaarden ter 

terechtzitting dat het pand werd opgeruimd en nog steeds te koop staat. 

De wooninspecteur handhaaft haar herstelvordering. 

De verantwoordelijkheid voor de melding van de uitvoering van een eventueel vrijwillig 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 de gevorderde herstelmaatregelen uitvoerden. Bij 

gebrek aan hercontrole kan de rechtbank niet aannemen dat het pand in overeenstemming 

werd gebracht met de kwaliteitsvereisten. 

15. De herstelvordering werd afdoende gemotiveerd en is niet onredelijk. 

Het herstel zoals gevorderd door de wooninspecteur moet nog steeds worden bevolen. 

16. De termijn van uitvoering van de herstelmaatregelen wordt bepaald op 10 maanden. 

17. 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. 20bis, §6, 

Vlaamse Wooncode). 

18. 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 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. 
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Tenslotte heeft de gemeenschap er baat bij dat dit ten spoedigste gebeurt. 

Een dwangsom is daartoe het meest efficiènte middel. Om dezelfde redenen. en om te 

vermijden dat de beklaagden een financiële afweging zouden maken tussen de kosten van het 

herstel en de dwangsommen, wordt geen maximumbedrag opgelegd. 

19. Om verdere vertraging in de uitvoering van het herstel te vermijden, wordt het vonnis wat 

het woonherstel betreft uitvoerbaar bij voorraad verklaard. 

20. De veroordeling tot herstel blijft de grondslag voor het verhaal op de beklaagde 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 

21. De beklaagden moeten worden veroordeeld tot de gerechtskosten zoals hierna begroot. 

22. 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. 

23. De beklaagden moeten elk een wettelijk verplichte bijdrage betalen voor de financiering 

van het "Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand" (artikel 4 § 3 en artikel 5 §§ 1 
en 1 van de Wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische 

tweedelijnsbijstand). Deze bijdrage bedraagt 20 euro. 

24. De beklaagden moeten ook elk een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken 

betalen (artikel 91, tweede lid van het Koninklijk Besluit van 28 december 1950 houdende het 

algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken). Deze vergoeding bedraagt 51,20 
euro. 
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BURGERRECHTELIJK 

25. Ingevolge artikel 4 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering (VTSv} 

moet de rechtbank de burgerlijke belangen ambtshalve aanhouden. 

Om deze redenen. en gelet op de volgende artikelen: 

art. 11, 12, 14, 16, 31, 32, 34, 35,41 Wet van 15juni 1935; 
art. 1, 2, 3, 7, 38, 39, 40, 41, 50, 66, 100 Strafwetboek, alsmede alle artikelen vermeld in de 
dagvaarding ; 

1.8 Wet 29.6.1964; 
4 V.T.162.163.179.182.184.185.189.190.194.203 § 3 Wetboek strafvordering alsook de 
overige wetsbepalingen aangehaald in huidig vonnis ; 

de rechtbank, recht doende op tegenspraak, 

STRAFRECHTELIJK 

Veroordeelt : voor de hierboven omschreven en 

bewezen verklaarde telastlegging tot een geldboete van 2.000 euro, vermeerderd met 50 

opdeciemen tot 12.000 euro, of een vervangende gevangenisstraf van 3 maanden. 

Verleent aan : uitstel van tenuitvoerlegging van dit 

vonnis voor de duur van 3 jaar, en dil voor wat betreft de helft van de opgelegde geldboete. 

Beveelt de bijzondere verbeurdverklaring van 4.000 euro. 

Veroordeelt · : tot betaling van een bijdrage aan het 

Bijzonder Fonds tot Hulp aan de Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden en aan de 

Occasionele Redders van 25 euro, vermeerderd met 70 opdeciemen tot 200 euro. 
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Veroordeelt : tot betaling van de bijdrage tot het 

Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand van 20 eLtro. 

Veroordeelt · tot betal ing van een vaste vergoeding 

voor beheerskosten in strafzaken van 51,20 euro. 

Veroordeelt 1 : voor de hierboven omschreven en 

bewezen verklaarde telastlegging tot een geldboete van 2.000 euro, vermeerderd met 50 

opdeciemen tot 12.000 euro, of een vervangende gevangenisstraf van 3 maanden. 

Verleent aan 1 : uitstel van tenuitvoerlegging van dit 
vonnis voor de duur van 3 jaar, en dit voor wat betreft de helft van de opgelegde geldboete. 

Beveelt de bijzondere verbeurdverklaring van 4.000 euro. 

Veroordeelt 1 : tot betaling van een bijdrage aan het 
Bijzonder 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 J ; tot betaling van een bijdrage aan het 

Bijzonder 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 1 : tot betaling van de bijdrage tot het 

Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand van 20 euro. 

Veroordeelt : : tot betaling van een vaste vergoeding 

voor beheerskosten in strafzaken van 51,20 euro. 
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WOONHERSTEL 

Beveelt ; en l : aan 
het pand gelegen te · ·, kadastraal gekend als . 

alle werken uit te voeren of te laten uitvoeren die nodig zijn om alle 
gebreken weg te werken 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 
wooninspecteur. 

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. 20bis, §6, Vlaamse Wooncode de 

wooninspecteur eh het college van burgemeester en schepenen van de stad Gent onmiddellijk 
bij aangetekende brief of door afgifte tegen ontvangstbewijs op de hoogte brengen wanneer 
de opgelegde herstelmaatregelen vrijwillig werden of zullen zijn uitgevoerd. 

Machtigt de wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen van de stad 1 
om zelf het herstel uit te voeren indien de veroordeelden in gebreke blijven om dat te doen. 

Veroordeelt : en l 
tot vergoeding van alle uitvoeringskosten in geval van ambtshalve uitvoering overeenkomstig art. 
20bis, §7 Vlaamse Wooncode. 

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

GERECHTSKOSTEN 

Veroordeelt ' : en 1 
hoofdelijk tot betaling van de gerechtskosten gevallen aan de zijde van het openbaar 
ministerie en begroot op 300, 75 euro. 



- - ---··------- 14 

13URGERRECMTELIJK 

l loudt élmbtshalvc do b1irgerrechtclijl<o belangen aan. 

Dit vonni�� werd uitue�;prol<en in openbare terec:htzittinçi van de 0 twaalfde kamer van de 
rechtbank van eerste aa11leg Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde op ·12 tk:c:ember 2017, 
bestaande uit Jan Vûn den Oerghe, voorzitter en Bart Coppens, griffier, in aanwe7.igheid van 
Evelyne Blommaert, uc1•?chtelljh sla91;.t1r bij het parket va11 de proc11reur des l<omngs va11 Oost-Vlaanderen, bij beslissing 
del 20 maart 20 t7 van de wor.ur.iur-ge11ernal bij hel hof van l"?rciep te Ga11t, nangedU1cl om, met ingn11g v:in 1 april 2017, hel 
a111lJI van openbaar 1nin1slcrio bij 111�1 p<:lrl,ct van clc procureur de� l(oning!. b•i de rcchlbm1k vnn eorstc n:111leg van Oost
VlaaiKleren geheel uit Ie oPfenen 

----

Jan Van den Berghe 




