
Vonnisnummer I Griffienummer \\i 
~~ ,·,gj} 
Repenor1umnummer I Europees 

Oatum van uitspraak 

17 december 2019 

Naam van de beklea&de(n) 

~enmummer patbt 

uoss~emummer 

17G036!41 
Notitienummer palbt 

. Niet Ie iealstreren 

.· 

rechtbank van eerste 
aanleg Oost-Vlaanderen, 
afdeling Gent 
Kamer G30DI 

·vonnis 



.··· 

rtchtlwlk ll3fl rttsta aanleS Oost-VIunderen, aldellnc Ge~~t p. 2 
Dosslernr 17GOl6342 llltln&lrnl3.4_ ... --·· vonnknr I .... .. . -. ·--· .... -· ··-··::.~-..:... ..... _____________ ·---

In de zaak van het openba_~~ . .mfnlst~rle tegen: 

yq_4~- - ----- ---- - · 
, geboren te op , afgevoerd 

naar het bultenland sinds , volgens het rljl<sreglster wonende té 
, van Belgische nationaliteit, RRN 

opposant tegen het vonnis van 15 februari 2019, biJ verstek gewezen, niet betekend. 

waarbiJ hij veroordeeld werd 

op strafrechtelijk •ebied .-··: 

tot een geldboet_e va1fSOo euro, vermeerderd met 50 opdeciemen tot 3.000 euro, of 
een verv!tnge·nëfe gevangenisstraf van 1 maand en 15 dagen, voor de tenlastelegging 

.. ~.2-; ·--·· ·" . 

... -·:: 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; 
tot betaling van de bijdrage tot het Begratingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand van 20 euro; 
tot betaling van de vaste vergoeding voor beheerskosten In strafzaken van 53,5~_ ....... --·--· 

euro; 
hoofdelijk met de oorspronkelijk medebeklaagde tot de gerechts~en-·voor het 
openbaar ministerie, begroot. op 242,10 euro, te vermeerde.ren··mêt de kosten van 
betekening van het vonnis. . .. -· 

op burprrechtei1Jk gebled 

werden de ~~gerfi)ke belangen wat betreft de bewezen verklaarde tenlastelegslng 
amb~halvê.aangehouden . 

. ··· 

voor de tenlastelegging: 

Ars dader of mededader In de zin van artlkel66 van het strafwetboek; 

A. 
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te hebben verhuurd aan 2.een ongeschikte en onbewoonbare woning 
In het pand gelegen te 

, eigendom van 
maatschappelijke zetel te 

, kadastraal geleend al~ 
, ondememlngsnummer 

., 

te op ·13.07 .2016 

PROCEDURE 

1. Oe rechtbank nam Inzage van de stukken van d~.rechtspleglng . 

De akte van verzet werd betekend bij exploot van gerechtsdeurwaarder 
met standplaats te ' op 

, met 

, aan de procureur des Konings te Gent, er sprekende met ·, substituut-
procureur des Konings. · 

Bij de behandeling van de zaak en In de processtukken werd gebruik gemaakt van de 
Nederla'ndse taal. 

Oe behandelins van het verzet werd vasfiesteld op de terechtzitting van 21 mei 2019. 

Oe zaak werd voor behandeling uitgesteld naar de terechtzitUngen van 17 september 2019 en 
19 november 2019. 

De zaak werd op de terethtzJttlng van 17 september 2019 in zijn geheel voor de zetel In zijn 
huldlse samenstelling hernomen. · 

2. De rechtbank aanhoorde op de terechtzitting van . 19 november 2019 nopens de 
'ontvankelijkheid van het verzet: 

- het openbaar ministerie, bij monde van , substituut-procureur des Konings; 

de opposant, 
advocaat te 

, vertegenwoordigd door meester 

Het verzet werd tijdig en op regelmatlse wijze Ingesteld. 

De rechtbank aanhoorde vetVOigens: 

de opposant, ziJn mlddelen van verdediging, vertegenwoordigd 
door meester advocaat te ) die 
ondergeschikt de opschortln8 van de uitspraak van de veroordeling vraagt; 
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de ·vordering van het open~.;u:-mlnlsterie, uitgesproken door 
des KonJngs; ___________ _ 

, substituut-procureur 

het_pogtle·,-~~:~::··van het openbaar ministerie over de gevraagde opschorting van de 
.--------ûltspraak van de veroordeling. 

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

STRAFRECHTELIJK 

Voorafpand 

om het ongedaan te verklaren. ___________ _ 

_.. -::~:::::=-------------- j 

.----------------------- 1. Op 27 aprH 2016 werd de Wooninspectie gecontacteerd door de lokale polltie wegens 

een vastgesteld vermoeden van hulsjesmelkeriJ In het pand gelegen te 
. Het pand behoort In eigendom toe aan met zetel te ---------

De Wooninspectie slng op 13 jull2016 tot controle van het pand over. _-/_/_-------------- --- --

Het pand betreft een open bebouwing bestaande uit e.en··géÏÎÏk~:~: onder een plat dak. 
Het pand Is Ingedeeld In twee zelfstandige woo.lngën-~aarblj woning 1 vooraan gelegen· Is 
en woning 2 achteraan. Het gebouw,- b-eh-;alde 15 strafpunten wegens vastBestelde 
gebreken aan de elektrtélteit ~arond~ elektrische geleiders die bulten aan de gevel hingen 
en waarvan de ultel'lcJe,tr--ri1et afgescl'lermd waren voor aanraking terwijl deze onder 
spanning stond_en:-----·· 

---· 

----

_.Wonfng·;-~:-~alde 53 punten en werd tevens ongeschikt en onbewoonbaar verklaard. 

____________ .---__ _-.--- De Wooninspectie vernam op 4 november 2016 van de dienst Rulmtelljl<e Ordening van de 

gemeente dat er op 14 maart 2006 een proces-verbaal werd opgesteld wegens het ____ _ 
omvormen van garages naar studio's zonder vergunning. ---- ----

verklaarde op 13 jull2016 sedert 1 december 20141n de '!lllninllÏ;----------------

en de opposant als lijn huisbazen . Ze zoud~.n -samenwerken 
Is de contactpersoon. HIJ betaalt 450 euro h_uur·per maand vla het 

wonen. HIJ kent 
maar 
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zou niet vaak kom~n. de opposant komt nooit langs. Hij heeft aan 
melding gema.akt van het feit dat er water In de woning binnenkwam. HIJ bracht 

toen een emmer maar voerde geen herstellingen ult. Oe elektriciteit zou regelmatig 

uitvallen. Omdat de verwarmins In de leefkamer niet werkt, kocht hij er zelf een. HIJ zou 
van de problemen Inlichten maar hiJ doet niets. 

Uit stuk 6 bUJkt dat de Wooninspectie vaststelde dat het huurcontract werd afgesloten 
tussen de opposant en op 1 december 2014 voor een periode van ·9 jaar, 
tegen een maandelijkse huurpriJs van 450 euro. De huurwaarborg bedroes 1.350 euro. Dit 
huurcontact werd gevoegd met stuk 9 (OK3). Hieruit bliJkt dat de opposant de verhuurder 
van de betrokken woning Is. 

2. Op 4 november 2016 . maakte de Wooninspectie haar herstelvordering aan het Parket 
over. De overtreder dient ofwel de woning een andere bestemmlnB te geven ofwel het pand 
te slopen tenzij dit verboden ~s. 

l. Op 19 december 2016 meldde de curator van ) dat de 
woonentiteiten volledig ontmanteld zouden worden en opnieuw bestemd zouden worden 
tot garages. 

Tijdens de controle op 26 januari 2017 stelde de Wooninspectie vast dat alle functies In de 
woning stuqeslagen werden maar niet verwijderd werden. Oe nutsvoorzieningen werden 
afgesloten doch er werd geen nieuwe bestemming gegeven aan het pand. 

Op 14 maart 2017 melde aan de Wooninspectie dat de herstelvordering 
volledig uitgevoerd werd. Tijdens een controle op 25 april 2017 werd vastgesteld dat de 
woonentiteiten volledig ontmanteld werden. Alle toe- en afvoerleldingen werden 
verwijderd zodat dete ruimtes niet meer ontmanteld konden worden naar 
woonselegenheden. 

Beoordeling 

Tenlostelegging A.2 

4. Uit de vaststellingen van de wooninspecteur en het fotodossier blijkt dat wonlnc 2 In het 
pand verhuurd en bewoond werd terwijl deze woning niet voldeed aan de 
kwaRteltsvereisten. De rechtbank steunt zJch hierbiJ op de polltlone~ vaststeiMnsen en de 
objedteve vaststellingen van de Woon Inspectie. 

De ·opposant stelt dat de hem ten laste setegde felten hem niet toegerekend kunnen worden 
aangezien op het ogenblik van de ten laste gelegde felten (13 juli 2016) reeds faHUet 
werd verklaard (met name op 22 augustus 2014) en hlj dan geen zaakvoerder meer was. 

zou de enige verantwoordellj~e voor dit pand geweest zijn omdat zij door 
het van de gebreken in kennis werd ~steld. 
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Dat woning 2 gehuurd door niet-conform was, leidt geen twijfel. De 
rechtbank steunt ~lch daarbij op de 9bjectieve vaststellingen van de politie en de 
Wooninspectie en de niet-betwisting van deze vaststellingen. 

Dat deze woning Initieel wel degeUjk verhuurd werd door de opposant In eigen naam (en 
niet namens staat tevens ,vast. Oe rechtbank steunt zich hierbiJ op stuk 9. De 
argumentatie van de opposant dat hij niet weet hoe dit contract afgesloten werd en niet 
gemachtigd geweest zou zijn om namens de vennootschap een huurcontract af te sluiten 
zodat de huurovereenkomst ongeldig zou zijn, kan niet gevolgd worden. Uit stuk 9 bliJkt 
Immers dat de opposant de huurovereenkomst In eigen naam heeft afgesloten. 

Anderzijds wordt door de verdediging van de opposant met stuk 3 het bewijs voorgelegd 
dat op het ogenblik van de gelncrlmlneerde datum (13 juh 2~16) en 
reeds geruime tijd daarwor het huurgeld voor de betrokken wonlog betaalde op rekening 
van de curator en niet in handen van de opposant. 

Gelet op de lopende curatele dient te worden vastgesteld dat de opposant geen 
zeggenschap meer had over de wonlog die hiJ Initieel verhuurde aan 

zodat hij dan ook dient te worden vrijgesproken van de hem ten laste gelegde feiten. 

Om deze redenen, en gelet op de volgende artikelen: 

art. 11, 12, 14, 16, 31, 32, 34, 35, 41 Wet van 15 junl19l5; 
art. 162, 182, 184, 185 §1, 187, 188, 189, 190, 191, 194 Wetboek van Strafvordering; 

de rechtbank, recht doende op tepnspraak en op verzet, 

Verklaart het verzet ontvankeliJk. . 

Beschouwt de veroordelingen uitgesproken bij vonnis bij verstek van deze rechtbank en kamer 
van 15 Maart 2019 voor niet bestaande en wijst opnieuw ten gronde: 

STRAfRfotnWK 

Spreekt de beklaagde voor de feiten, voorwerp van de tenlastelegging A.2, vriJ. 

laat de kosten van het verzet ten laste van de Belgische Staat, begroot op 114,40 euro. 
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Aldus gewezen en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 17 december 2019. 

Aanwe.zlg: 

voorzitter 

substituut-procureur des Konings 

griffier. 
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