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1.

J:ENLASTELEGGINGEN

Als dader of mededader In cle zin van ilrti~et 66 van het strafwetboek;
!)e eerste

A.
UctziJ zonder voor~fsa~nde stedenboowkundlse verBunnhlg, hetziJ In strijd n\et de vergu•\nln&
hetziJ n;, verval, vemietiBing of het verstrijken van de termi~ van de verallflnil't& hetzij In geVéll
van sdlotslnB van de verBllnnlnB. op het perceel gelegen te
en
eigendom
en
van
seboren te
op
• wonende te
, bij ~nkoopakte van
Vt!rleden door notaris
te

bouwwerken te hebben verricht zoals bepaald biJ artikel 4.2.t .t• Vëll\ de Vlaamse Codex
nulmteijke Ordenlna:
a)het optrekken of plaatsen van een constructie
meer bepaald het opridten van allerhande houten constructles zonder stedenbouwkund~e
Vei'8UMifl&

Te
o» niet n;1der te bi!!palln dat• Iu de periode van 01.10.2014 tot
30,06.2015 {zie st. 7,10.60-61, 73, 81, 8).84, 85·86 en 147 OKl~
Deze felten ti}n strafbaar gesteld door artikel 6.1.1., ~. 1.1• VIn de Vlaamse Codex RUillltellfkc
Ordenh'le

0.
HetzU zonder voorafBaande stedenbuuwkundtge wrr.unninc, hetzij In strijd met de vergunning,
hetziJ na verv11~ vernietiging of het ve rslrljken vah de termijn ViVl cle vergoonlng, hetzij h geval
van sd'IOrslng van de vergunning, 11emavermelde handellnsen, zoals bepoald bil artikel
4.2.1.6•van de Vlaamse Codex Ruimtelijle OrderWig (het scheel of aedeelteiUkwljzlsen van de
hoofdfundle van een bebouwd onroerend BOed, waetbij deze funetlewlj~Jslns doo1· de
Vlumse Regcrillg ols vergunningspllchtJg werd aangemerkt) te hebben ultgewerd, voortsezel
d In stand BChouden
op het pereeel gelegen t•
etaenelom van
L

op

• wonende te
verleden door notaris

k.1dastraad sckend als
, seboren te
, biJ aankOopal te Vëln

te

tneer bepaald de hoofdfunctie van een loods als werkplaats aedeeltciiJk te hebben scwï]zigd
doet de vetbouwil& ervan als woonst zonder stedenbouwkundige verg u m in&

·- -·--- --·-------------

.. --·-..

Te
op ~let nader te bepalen data In de perklde van 01.10.1014 tot
24.05.2015 'st. 10, 22, 23,38 en 61 OK1,2, 3,4, Sen 2.7 OICJ)
Deze felten liJn strafbaar gesteld door artllte16.1.1., a1. 1.1• van de Vlaamse Codex Rufmt~tce
Ordenins

c.
DIJ Inbreuk op de artlk~ s, strafbaar gesteld door arUkel 20§1 al 1 van het Decreet van IS .kdi
1997 houde~ de V1aarnse Wooncode, as verhuurder, als eventuele onderverhuurder of als
persoon die een woning rer beschikking stelt, een woning die niet voldoet aan de verelsten en
normen van art•el 5 rechtstreeks of via tussenpersoon verhuurd, te huur gesteld of ter
beschlkldngJesteld te hebbenmet het oog opbewonfn& toals gewljzlcd door het Decreetvan
29 maarr 20U houdende v.4jzlglng van diverse decreten wat de woonkwalfteltsbewaklng
betreft, vanaf 11.08.2013
als ondervM\uurder. In het oand Releaten te
gekendtAs
op
, wonende te
geboren te
verteden door notaris
biJ aankoopakte v~n

kadastraal
• ~dom van

te

een o~csd\lkte en onbewoonbatc woning te hebben vemuurd a an

li"P' 19~6 .2015 (U: 1;s; 20 • OICJ}

oe eP.rste. de derde en de vierde
om het wanbedriJf uilgevoerd te hebbm of om aan de uitvoering ervan rechtstreeks
medegewerkt te hebben, door enige daild, tot de ultvoerln& todanlge hulp verleend te hebben
dat zoneter ziJn bijstand het misdriJf nlet kon gepleegd werden,

D.
Het dj zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunnlnl, hetlij In strijd met dr vergunning.

hetziJ na verval, vemletJeing of het verstriJken van de termijn van de vergunnln& hettiJ ~geval
van schorsint van de vergunning. hleTI"'a vermelde handeUngen, walt bepaald b~ artikel
4.2.1.5• b) r.ln de Vlaamse Codex RuimteliJk~ Ordenil4 (het gewoonlijk gebtuUcen, aanlegen
of Inrienten van een wondworhet parkeren van \'Oertulgen, wagens of aanha~wagens), te
hebben uitgevoerd, voortgelet of 11\ stand cehouden,
OD het perceef Relegen te

en
en

aebo ren te

aankoopalere van

op

wonend ~ re
verleden door notarts

eigendom

, kadastraal gekend als

van
bij

te

meer bepaald het perceel gewoonlijk te hebben gebrullet ~r het parkt!l'en wn voertullen
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Te
ln de periode van19.0G.201Stoten met 20.04.2016(st. 7, 9, 10, 17·
20, 29·32, 59-61, 73, 83.14. 01(1)
Dere felten zijn 5trafbilar gesteld door artikel 6.1.1., al. t.1• van de Vlai\mse Code• RulmteUjkc
Ordenlnc

.:.
Uet21j zonder voorafgaandestedenbouwkundige VGf8Unnfng, hetzt In strijd met de vergunnin&
het21J na verval, venlletlglog of het verstlijken Vëll de temlijn vi1n de verglnnhg, hetziJ In geval
Vi10 schorsing van de vergunninc, hierna wmleld(? handellngel\ :roals bepaald btj :xtlkel
4.2.t.s•a) van de Vlaamse Coclet Rulnltelljkc Ordening (het gN~oonl~ gebruiken. a;~nleggen
of fnr1chten van een grond VCJor het opslaan van gebfllitcte of afgedankte voertuftJ!n, van
oHerfl<tnde materialen, materfcel of afval), te hebben ultBevoerd, voortgezet of in stand
genouden

op het perceel gelegen te
seboren te
aankoopakte van

op

en
, kamstraal gekend ab
:, eigendom van
wonert<fe te
veÎieder\ door notarb

biJ
te

meer bepaald het perceel cewoonlijk te hebben sebruikt voor het opslai1n van afscd:mkte
voertuiGen, voertulgonderdelen, materialen en afval
Te
29-3~

In de periode van 19.06.2015 tot en met 20.04.2016 (7, 9, 10, 17·20,
41·50, 73, 81, 83-84 • 01<1 en st. 6-7, 10·18, 85-88 OK4)

Den felten zijn strafbaar ge!steld door artikel6.l .t., al. 1.1" van de Vlaamse Codex Ruimtelijlee
Ordening
met de ornstandlgheld dat het SUJlra omschreven nlisdr1Jf gepleegd werd door een
k\Strumenterende ambtenaar, vastgoedmakelaar of andere p4!rsoon die In de l~toefcnlng van
.lijn beroep of acthriteit onroerende goederen koopt, ~~erkavelt , fe kO'Op of te huur zet,
verkoopt of verhut•rt, bouwt of vaste or verp"'atsbare Inrichtineen ontwerpten/of opstelt of
biJ dergeliJke wrrlchtlngen als tussenpersonen optreedt., bij de uitoefening van zl}ll bero~
namelijk als ZëlaiM>erders wn een vemootschap met als doel de algemene bouw van
resldentU!Ie gebouwen.

~chtbank van ecl'ste ~ltgOost~aanc~tren • afdelngOendermondlt

De tweede
F.

als eigenaar te hebben toegestaan of aanvaard dat hiernavermelde handeUfl8, zoals bepaald
bij art1kel 4.2.1.1• a ( het verrkhten van navolgend bouwwerlt, met uitzondering van
onderhoudswerken : het optrekken of plaatsen van een tonstructle} hettij zonder
voorafgaande ~tedenbouwlwndige vergumlre, hetzij in strijd met de vergumlng , hetzij na
verval, vernietiging ventrijken van de temlijn van de vergunning, hetz.ij in geval van sd\orslng
van de verguMtng,
en
. eigendom van

op het percee' gelegen te
geboren te
op
aankoopakte van

wonenae te
verleden door notaris

kadastraal geitend als
bij

te

meer bepaald het oprichten van allerhande houten tonstruc.ties zonder stedenbouwtrundlge
vergunning
Te
op niet nader te bepalen data In · de periode van 01,10.2014 tot
30.06.201S(lle st, 7,10.,60-61, 73, 81, 83·84, 85·86 et~ 147 OKl}

Deze felten lijn 'trafbiar ge~teld door artike16.1.1., al. 1.3• van de Vlaamso Codex Ruimtelijke

Ord~'!~~- __ ... . .. ...... _......... .... .. ... ... . . . .... .. .. . ... . . ...... . . ...

. . . .. .. . ... ........ .

G.
als eigenaar te hebben toegestaan of aanvaard dat hioma-..crmokle handelln& zoals bepaald
bij artikel 4.2.1 s•a (het gewoonijk gobrulken, aanleggen of Inrichten van een grond voor het
opslaan van gebruiJcte of afgedarlte voertu~n, van aftemande materiall!n, materieel of
afval) hetzij :ronder voorafgaande stedenbouwtcundlge vergunning, hetzij in strijd met de
vergunning, hetziJ na verval, v!!rnletlglng verstriJten van de termijn van de vergunning, hetäj
In geval van schorsing van de vergunning,

oo het oerceel Relegen te
geboren te
aankoopakte van

cv

en
, leadastraal gekend als
, eigendom van
wonende te
verleden door notaris

. bij

te

meer bepaald het perceel gewoonftJ<. te hebben gebruikt voor het opslaan van afgedankte
·
voertuigen, voertulgonderdeten, matertalen en afval
Te
In de periode van 19.06.2015 tot en met 20.04.2016 (7, 9, 10, 17·20,
29-92, 41-SO, 73,81, 83-84 • OK1 en st. 6•7,10.18, 8S.88 OK4}

Dele felten itjn strafbaar gesteld door artikel 6.1.1,. al. 1.!• van de Vlaamse Codelr Rulrnteljke
Ordenlfl8

.,e blad
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H.
als ei&enaar te hebben toegesban of aanvaard dat tiernavermelde ~ndellnaen. zoals
bepaald btj artlkei4.2.1S"b (het gewoonijk gebrulkt!n, aanleg.-. of lrvlchten van een grond
voor het parbren van voertuligen, wasens of aanhanawaaens) hetzij zonder vooraftaande
stedenbouwlt~dfBe veraunnin& hetziJ In strfjd met d~ versunnln& , hetziJ na verval ,
wmletlglng ~strijken van de termiJn v~ de llei'Bunnlns , hetz~ In geval van schonlna van de
vergunnln&
op het perceel gelegen te

seboren te
op
aan koopakte van

wonende te
verleden door notarts

en
, kadilstraal gekend als
eigendom vilfl
bij
te

meer bepae!d het perceel gewoonliJk te hebben gebruikt voor het parkeren van voertulgen
Te
In do periode \lan 19.06.2015 tot en met 10.04.2016 {st. 7, 9, t.o, 11· 10,
29·32, s!-6~ n, as • &4 - Ol<1l

Deze feUen liJn sln1baar gesteld dcxlr artikel 6.1.1., al. 1.3" van de Vlaamse ~x Ruimtelijke
Ordening

I.
álf~t<maár fë

hébben toegestaan öf aarwàätti l1at

hiemav~~

har\dellil& toals bep·ad

biJ anikei 4.2.1 s• (het geheel of aedeeltelljk ~llsen van de hoofdf~ctie van een bebouwd
onroerend goed, waarbt] dtze functleWIJzlgjn& door de Vlaamse Regering als
vergunnlngspllchllg werd aangemerkt) hetziJ zonder YOorafgaande stedenbouw~undfBe
vergunnl~ . hftzJJ In strijd met de vergunning , hetliJ na vervat, vemleUslng ventrijken van de
terml)l VéJ'I de vergunning , hetliJ In geval van sd1orsJ,_ v..n de vergunning,
kadastraal gekend als

op het perceel gelegen te

eigendom van
wonende te
verledet'l door notaais

geboren te
biJ aankooPakte van

te

meer bepaald de hoofdfunctie van een loods als werkplaats aedeeltcliJk te hebben gewiJJigd
door de verbouwing ervan als woonst
Te

op niet nader to bepalen dala h de pedode van tot en met (st. U, :U,

38 OK1t

Deze felten lijn strafbaar gesteld door artl<el 6.1.1., al 1.3• van de Vlaamse COdex RWmteutke
Ordentna

J.

s.

DU Inbreuk op de nrtikel strafbaar gesteld door artikel 20§1 al 1 'Qil het Oeaeet van 1S juli
1997 houdende de Vlaamse Wooncode, als verhuurder, iiiS eventuele onderverlnmrder of als
persoon die een woning ter bcschltklng stelt, een wonin& die niet voldoet aan de verelsten en
s rechtstreeks ol ~a tussenpersoon Yerhuurd, te huur gesteld of ter
beschikking gesteld te hebben met hel oog op be\Wnlns, zMis cewiJriiJd door het Decreet van
29 ma.1rt 2013 hO\tdende wljzWns van diverse decreten wat de woonkwaliteitsbewaking
betrert, vélnaf 11.08.2013

normen van artikel

In het pand aeleten te
op

vonendete
vcrleden door notaris

kndutra;,l g ckend ols
eleendom van
~eboren te
Jij aankoopakte van
te

een MQeschiktc en onbewoonbare wonlll(J te hebben verhuurd aan
en
Te
In de periode van 1!),06.201S tot en mot het bewl tot betekeetins v:.n
de dagvaardlnc (st. 1·5, 16 • OK2)

. .. .

Z.

PROCEDURE

oe zaak werd behandeld op de opt~nbate zitting v:m 25 maart 2019.
Oe rec;htbank nillll kennis van de stukkon v.ln de rechtspleclng en hoorde het Openbaar
Ministerie en de aanwedge pMtUen.
In de tenlasteleulne I wordt de tijdSH=riode aepreclseerd naar: In de periode van 01.10.2014
tot 2~.05 .2015.

Oe felten ondl;l( de tenlasteleggi ~en A. 6, 0, E, F, G, H en I zijn strafbaar gebleven op basis van
G.2.1.vim deVCRO.

•

3.

BEOORDELING OV STRAf-GEWED

3.2. De felten

OP 19 Junl2015 word er overgegaan tot een gecoördineerde actie van 'llefSChlllende diensten
n~.b. l. eee\ perceel gelegen Ie
(deels 8tfe;en In woo~ebled voor
de eerste so meter, deels gelegen In landschappeiiJt waardevol agrorisch scblcd). Het perceel
6 eigendom van tWéede beldaagde
en wordt cehuurd door eerste
beldaagde

De c~YT~acht'd ambtenaar van de gemeente deed de volge nde vaststellnsen.
L

Ten oosten, zulden en westen van de ve11unde loods werden verschillende
construc.tles gereë!Useerd zonder stedenbouwkundJ&e verRa.tnlng. Deze ziJn op het
pSan aangeduld met A (houten cha'eu), 8 (houten overbpp.\8), C (overkapping voor
houtopslag), 0 (houten tt*'huls zonder dal), E (houten betrllns) en F (overkapping met
onderliggend bepleisterd biJgebouw). Deze constructles Jljn stedenboWtltuncl!g
vergunning pitchtig omwlle van de afmetingen, de inplantl!'\1 en/of de zoneJ'Ing
volgens gewestplan. Van de overkapping met onderliggend bepleisterd bijgebouw
{constructie f) kan wel veronde'lteld worden dat dete al geruime tiJd aanwez' Is. Oe .
houten bergtlll {constructie E) ligt mogelijk sedeeltel'k op het llnks aanpalende
eigendom (kada.straal nr.
t.
2. In de onbebouwde zones rondom de vergunde loods liegen auto·onderdelen, houten
voorwerpen, bouwmateliëllen, paletten. metalen voorwerpen, gl;u, plastic, ... . Dlrett
aansluitend de toega ns t()t de loods staat een container gevuld met afval. Het
permanente karallter v<:~n deze loods Is niet duldeiQk. In de zone ten zuiden van de
loods staan diverse auto's of autowrakken geparkeerd, waatvan sommfBe duideliJk al
enwe tiJd. Zowef voor de bultenopslag van allerhande materialen, afval en voertulgen
ab voor het parkeren van voertulgen rondom de loods Is geen stedenbouwkuntige
YCf8tnllng verleend.
3. Binnen de loods, IA de zuldeiOke hoek, werden op niveau van de verdieplne twee
afgesloten ..Umtes geaeêcrd. Deze zijn berel~aar vfël een trappen part•• Oe ene
ruimte (kleinste) Is lngerlc:tlt als bureëlu. In de andere ruimte (Brootste) bevindt zich
eèil kltthënette, WC. kathel en f!!f Stn11 ·een a~ntal meu~le n {tafel, stoelen; zetels en
kasten). Hoewel biJ het plaatsbezoll!k niet sluitend kon worden vastgesteld, bestaat het
vermoeden dat deze twee a fBesloten ruimtes of mlnstens de grote ruimte voor
bewoning liJn/Is of worden/word! gebruikt Eendouche en lavabo's be\Anden Jleh dan
weer In een aflOOdertijke ruimte In de uiterste noordwesthoek van de loods. Er Is geen
stedenbouv.4<und'e vergunntns sefcend welk een woonsetesenheld In de loods
toelaat.
4. In de voorKevel van de loods werd, naast de vergunde poortopenlng, In het
noordoosthoek een tweede poottopenlrc gereaHseerd. Deze Is echter niet
aangegeven op de met de stedenbouYA<undlge verfl\lnnlng van 06/08/1986 vergunde
plannen. Gelet op de toestand van de bewuste poortopening kan echter verondersteld
worden dat deze al geruime tiJd selcden (mogeliJk$ teHs samen met de loods)

gerealiseerd werd.
61J vcrhoor veridaart eerstebeklaaade het volaende.
HIJ heeft een flrma •de
• De activiteiten Vin deze firma zijn
bouwwerkzaamheden en garagebedrCf.
Derde en vierde beldaagde zijn ztn vennoten. De 1/Cnnoten zijn gezamerJIJk
vernntwoordeHJk voor de opvolging van de ml leu~taevlns
oe terreinen en gebouwen worden gehuurd van tweede ~klaagde. HIJ huurt deze
persoonliJk. HU wil de terreinen en gebouwen In de toekoenst aankopen. Hij Is bezig met
zich In reael te stellen.
Ze zullen de afvaktoffen recVderen en afvoeren.

lOe blad

Voor ales wat 2 opgertcht hebben, hadden 1e de tocstern~ van de C!lgenaar.
Constructles A, 8 en D hebben ze opgericht, C werd verplaatst, biJ E werden nieuwe
planken aanaebradlt. F was er al voor de huur. De constructie In de hangar hebben ze zelf
utqevoerd. Oe tweede poort In de hangar was er al.
Er werd geen n~gularlsatfe::aanvraag ingeclend. Op 16 maart 2016 is er 1'10& afwl bijgekomen.
Op 20 apr1l 2016 bliJkt dat ec al heel watls opgeruimd; er staaa nog ~ voertuljltm wn de lnltlêle
controle. De aanwezlae afvalstoffen zijn gesorteerd.
Derde beldaagde veridaart In verhoor het \IOtgende.
Ze zijn na 16 maart2016 beginnen met allesin orde te brengen.
Tweede beldaagde ~nog S!eeds ellenaar.
De firma wordt Ult8ebaat door
(KBO;
•).
Oe dll!nten van de garage Zijn VOOtal kennissen.
ZIJ hebben de toods tnaettcht. Het Is een ooreau en vergaderruimte. Ze zullen dit opnemen
met de gemeente.

81J naconhle op 18 j\JJ 2016 bljkt het volgende.

[rwordt S m• bouw- en sloopafval aangetroffen.
Oe constructles rondom de loOds werden nog niet verwiJderd.
Op de loods kl1gen de verbalisanten geen 11dlt (Is slotv•st).
D't cohstit.li:.Ue~ óP èöi 'nabljgelë&én 'terrelrfll,ln oot st~dnanweztg.
Door de gemeente werd een herstelvordering opgemaakt. Oe VORiertna kreeg het positief
;advies van de Hoge Raad voor het Handhélvlngsbeleld. Het bestuur vordert het volgende
herstel.

Het herstel In de oorspronkeliJke toestand door:
o Het verw~deren van alle niet-vergUilde oonstrucUes rondom de loods;
o Het verwtcteren van alle rondom de loods opSeslagen gebruikte I afgedankte
voertuigen, voerttJgonderde&en, mateflalell/materieel en afval;
o Hot stopzettel van het parkeren van alerlel voertulgen rondom de loods.
Blmen een termijn van 6 munden.
Met machtl&lni ::aan het bestuur om ::ambtshalve In herstel te voorzien.
Onder verbeurte van een dw~om van 100 euro per dat vertragirc in geval van nletultvoerlng binnen de gestelde termljl'l.
Op 1 jool 2017 bfijkt dat de herstelvarderllll nog niet Is nageleefd. Er wordt wê! vastgesteld
dat met de ontrnantelirc van de loods werd bqoMcn.

• • •
BIJ de gecoördineerde attle van 19 juni 2015 werd ook een onderzoek ultcevoerd door de
woontnspedle van het pand gele.gen aan de
te
De wooninspectie
deed hlerb~ de volgende vaststellngen.

..

-

~

---·----------------------

De irupectfe stelde de volgende gabreken vast aan het gebouw.

Er werd In de woning geen aardlngs- klem, -onderbreker teruggevonden.
In de gang ontbreekt aan het elektrisch vcrdeelbord de adl terwand en beschermende
deur. Hierdoor zijn naakte gelelders niet afgeschermd tcten aanraking. Er ztJ11 open
zef<erfngsvoetcn In het elektrisch v rdeelbord, hierdoor liJn elektrische contactpunten die
onder spanning staan aanraakbrc~r.
In de kelder hangt een verde~elbord waarvan de behuW~ en deu- ontbreekt.
In de kelder hangen twee verdeeldozen waarvan het deksel ontbreekt, hierdoor zijn
elektrlsdie contactpunten die onder spa Ming staan aanr.~alcbaar.
links aöln het kookfornuis In de keuken hangt een opbouwstopcontact los en de
beschermende behutzlnc Is gebroken.
In de badkamer ontbreekt de randafwerking aan het stopcontact /lichtschakelaar.
In de keuken liggen losse gelelders en een verdeeldoos los op de kast.
In de keuken en leefkamer 2 ontbreekt llet beschem'lend afdekplaatJe aan de
lichtschakelaar.
In leefkamer 2 zit een stopconrad In een vochtige muur.
In slaapkam et 2 hangen gelelders onvoldoende bevestigd aan muur en plafond.
In slaapkamer 2 en 3 ontbreekt de rand;;fwerldng rond de lichtschakelaar.
In leefkamer 2 wordt onoordeell<Undlg gf!bruJk gemaakt van 'RrdeelstelrJ<ers voor
aansluiten van koelkast ed.
In de volledige wonlnA ontbreken op diverse stopcontacten en lichtschakelaars de
randafwerking en afdel<plaatjes•
." ·· Éen óaiiéht vän éfë l rlstallatie ln ·het pand en al dë Wcinlngen door een vakniai• etVof
keuring van de Instalatle door een erkend keurlngsorganlsme is aangewezen.
In leefkamer 2 Is cl!!\ stookolie lelding zonder stop achter de kraan.
Het gebouwheeft een totaalvan 15 strafpunten.
De Inspectie stelden volgende sabreken vast In de woning.

In slaaplt:lmer 2 zijn lichte sporen v.an Insijpelend vocht.
In de keuken djn aan het nam beschadigingen aan het plafond.
Op de volledige gelijkvloerse vcrdiepins zijn $paren van opstijgend vocht.
In de ga111 en leefkamer ziJn sporen van opstJgend vochl
In leefkamer 2 Is er schbnmclvormlng tegen de achtergevel.
In de berging Is de achteonuur aangeta~t door opstijgend vocht.
oe muur rech ts naast het raam In de kevken Is aangetast door schimmel.
(r zijn beschadigingen boven de vloerplinten In de gang onder het raam en aan de trap.
Het schrijnwerk dient te worden nagezien en behandeld om verdere verwering tegen te
gaan.
Oe kroonlijsten aan de daklcapel zijn onderhevig aan verwering.
In de keuken ontbreken vloerpllnten.
Oe vloer in leefkamer 1 vertoont overal kieren en spleten tussen de vloerctelen.
Oe vloer Is gebreklclg afgewerkt aan de deurdoorgangen tussen leefkamer en keuken.
In de keuken ontbreekt een deel vloerbeldeding aan het kookfornuis.
In de veranda Is een vloerput afgedekt met een IO$se plaat.

Ueltad

De&ara«e'.Aoer Is verzakt.
De muur In de gane onderaan en naast de trap vertoont beschadlgklgen.
In de keuken 1qn beschadgqen aan de muren. Et ontbreken teeels en het pleisterwerk
vertoont beschadigingen op verseNtlende plaatsen.
In de doorga111 tussen keuleen en teelkamer ontbreekt een deel p~nt en hangt een deel los.
Het pleisterwerk In slaapkamer 3ls beschadl&d op verschllenc;fe plaatsten.
De lavabo In de badkamer beschikt niet over een conforme geurarslulter. Een ftelibet
wordt nietaanzien ats een degelljte geurafslulter.
In de keuken ontbreel<t de bultenmantel van de gnsgel$c!r. Oa rooksasafvoer van deze
geiser Is aan de buitenzijde onvoldoende hoog opgetrokken.
In de leefkamer Is de aanstuiting tussen de afvoerbuis van de gaskachel (type 8) en de
schoorsteen onvoldoende verdicht . Door de spiaten kunnen de verbrwutlngsgassm terug
In de tearoer komen.
Htt bordes aan de voordeur is vernield. Een deel van de tegels ontbreekt en/d. D&t los.
D" woning Is niet op elke b9uwlaag uitBerust met mlnstens é~n rookmelder als vermeld In
artlkel2, 2• van het deaeet van 1 Juni 2012 houdende de beveiiiP.Ing Yan woningen door
optische rookmelders.
De wonins heeft een totaal ..,." 72 punten op het tcchnl$ch vers{ag [deel B + C) en Is dus
ongeschil<t.
Omwille van de ernstige gezondhelds- en vellghetdsrlstco•s voor de bewoners, Is de woning
eveneens onbewoonbaar. De beuttingsnorm van de wonins Is geJiJ< aan 9 personen. Dit
betekent dat de wonl~ zonder de hoger opgesomde en beschreven gebreken, op basis van
bet aaniäfwoonlokalen l6fën de nëHo-iilöèröppëM<lkfé {99,S m'} gèsèhlltt is·voor ijé\Wnlng
door maldmaal9 personen.

Oe woning wordt bewoond door:
. geboren op
geboren op
geboren op
seboren op
,geboren op
gebO!'enop
·, geboren Op
, geboren op
,geboren op

te
te
te
te '

·..•

te

:e
te
te
te

Tweede beldaagde Is volgens het kadaster de eigenaar van het pand.
Een herstelvordering werd opgemaakt. De eiser tot hersteJ vordert hel volgende hersteL

Het titvoeren van renovatie-, ve~betertngsh or aanpasslnsswerllzaamheden {door herstel
van a"e gebreken) waardoor het pand voldoet aan de minimale kwallteltsverefsten.
Binnen een terml)l van 10 maanden.

.... ··----- ··--------------------Onder verbeane van een dwqsom wn 150 euro per dag vertralfng t.a.v. elke
veroordeelde.
Met ultsluttlrc van een dWilf'ICSomtermijn In de zin van artikel 138Sbls Gerechtetijk
Wetboek.
Oe uitvoerbaarheld biJ vóorraad dient bevolen te worden.

. . ·•

Eveneens op 19 Juni 2015 gaat de Inspectie over lot controle van de
te
. Dit Is éen halfopen bebouw! g, opgebouwd uit een f!elljkvloers en een
gedeelteiiJ<e dupi@x Oflder een plat dak.
oe Inspectie stelt de ~ende gebreken vast ago bet ctboyw.
Aan de cemeenschappellj<e trap Is eel:l l-fasen stopcontact waarvan de noodzakelijke
bescherming ontbreekt.
In de wOtllng op de eerste verdieping ontbrel<en aan alle stopcontacten en lichtschakelaars
de beschermende afdekplaatjes.
Het elektrisch bord met de aardklemonderbreker werd niet ter'« gevonden tijdenS het
onderZIOek.
Er Is geen keuringsaltest van de elektrische Installatie aanwezls- fen keurlnJ$attest door
een erkend keuring.scrganisme i~ verplcht na aanpassjnas· en/of ultbrel~ngswerken aan
de elektrische InstalatJe.
l)é t;éwonër kOri'êl ë W.ïté"rtëller niet aänw!Jten. ·
Het gebouw heeft een totaalvan 18 strafpunten•.
Oe rnspectle stelt de volgende sobrekcm vast In de wonlnc.

oe ~M~Ur aan het aanrecht 1$ onbehandeld hout (mdf).
Oe muren vertonen schade aan de glpskartonwanden: er lijn barsten en afbrokkelende
pletster.
Onder de ramen aangaragezijde Zlinbesdlad~stngen aan de gtpskartonwand.
Oe afwerkl•'ll rond de ramen aan de kant van de gara~te ontbreekt, Er zijn geen
raamomlljstlnsen.
De fleJCibel or•der de gootsteen is gebrel<klg beveltfld.
Oe WOfllng beschlkt niet over een eleen bad- of douthefunttle.
Er Is 'een mogelijkheld tot verluchting In deze wontne Peetkamer slaapkamer t!f1 keuken).
Ale ramen zijn vaste ramen. Een afzonderlljb wrtudltlng Is niet voorzien. De voordeur
wordt niet aanvaard als 11101eljlte verlucht. Bovendien seeft deze deur uft In de garase.
t:r Is geen mogelijkheld tot verluchting In het wc.
oe toeB:amer Is niet vocrzlen van een onderverluchting die dient al~ aanvoer van tucht
voor de velrrae werking van wrbrandrc,toestellen met een open verbrandlnc.
Rond de rootgasafvoer ztn schroelp1elcken op het pleisterwerk.
De woning heeft een totaal van 74 punten
ongeschl kt.

op

het technisch vPrslag (deel 8 + C) en Is dus

lledltbanl:van eerste aaolegOost·VIilillldcren -lfctdklc Oc!oclerrno•de

Omwille van de ernstige gezon<ltelds- en veH~eldsrislco's voor de bewoners, Is de wonlfl8
eveneens onbewoonbaar. De bez.ettit~norm van de wonlfl& Is eelljk aan 2 personen. Dit
betekent dat de won•lg zonder de hoger op&esomde en beséhreven gebreken, op basis van
het aantal woonlokalen (1) en de netto-vloeroppervlakte (54,6 rnz) ge$chlkt Is voor bewoning
door mallimaal2 personen.
Oe woning wordt bewoond door:
. geboren op
te
Uit versdllllende elementen blijkt dat de entiteit be~ wordt: goed
gevulde koelkast, volledig uitgeruste keuken, slaapzak, bagage, klediJ, .... Bctrokke~e toonde
aan de inspectie zijn rijbewijs. Olt document bevond zich In zijn bagage; Oe bewoner be\Neerde
In hetgebrekkig E1~fs dat hlf er niet sliep.
Oe vrouw Vtll de verhuul'der.
overhandlede aan de wooninspectie het
'huurcontraét' met dl'r. .
. In dit document staat dat de loods gehuurd wordt vanaf
1/12/2014 voor een termln van maximum '-.4 maand. Oe 1'.. zes maan<i clent men :1000 euro
te bètalen, de 2,.. G maand 1200 euro, de lde 6 nlaand 1 SOOC en de laatste 6 maand 2000€.
Daarnaast worcJt de optie genomen tot aankoop van de loods. Het pand mag verhuurd
worden.

q, do loods rust een stedenbouwkundige Inbreuk, nl. een wtjztgfriR van het aantal
woongelegenheden.
Een herstelvordering werd opgemaakt lastens eerste en tweede bckloagde. oe Inspectie
vordert hetvolgende herstel
Ofwel de woning een andere bestemming te geven op basis van de bep!lllngen van de
VCRO, ofwel het pand te slopen, tenzij dit verboden Is.
Binnen een temtljn van 10 maanden.
Onder verbeurte van een ct.vangsom van 150 euro per veroordeelde per dap, vertraging biJ
nlet-ultvoerlre binnen de gestelde temtl)'l.
Met uitsluitlilt van een dwangsomtermijn in de zin van artikel t38Sizn Gerechtelijk
Wetboek.
Met machtieins aan het bestuur om ambtshalve 6n de uitwering te voorzien.
Uet wnnls dit uitvoerbaar bij voorraad te worden verklaard.

• • •
Ock op 19 juni 201S stelt de polltie vast dat het terrein wordt gebruikt YOor de opslag van
<lverse soorten afval Olet risico op bodemverontrellth!lng. Beklaagla veridaalt lo verhoor dat
hij zldlln regel zal stellen.

~.2 .

Grond van de zaak

Hel bij artikel 6.1 van het Verdrag lot Bescherming van de Redtten van de Mens en oo
Fundamentele Vrljh<!den gewairUorgde rechl op een eerlijke bcllandellng van de zaak houdt
Jn dat de besbslng op de strafvordering melding maakt van de overwegingen die de rechtbank
van de schuld of onschuld van de beklaagde hebben overtuigd en dat dj mlnslens de
voornaamste redenen aangeert wa;trom de lenlasleleggl~en al mn niet bewezen wOfden
verklaard, ongeacht of een conclusie wordlln&edend. Het recht op een eerlijke behandeling
van de uak houdt In dat, ook bt] ontstentenis vt11n een conclusie, de beslissing omlrent de
sc;huld mel redenen wor<l omkleed (Cass. 8 juni ~011 {P.ll.Cl570.F), N.C. 2012/2, 17U·111 en
AC 2011, nr. 391, Cass. 29 mel2012 (P.U.20l7.N}, N.C. 2013, 131·132). Oe rechter voldoet aan
deze verd-aasrechtelijke YeTflkhtlng door vast te stellen dat de betlaagde de ge{Jondheld van
de strafvordering •~let belwist of door de concrete redenen te vermelden, zij hel op beknopte
wijze, die hem hebben overtuigd v;~n zijn onschuld of schuld {Cass. 5 Juni 2012 (P.ll.092.N},
N.C. 2013, 132 (met fl<>Ot L. HUY8RECHTS) en Ca ss. 23 aklober 2012 lP.2012.0300.N)).

Voleens Ntik~ 6.l .S van de VCRO zijl, onverminderd de bevoegdleden van de agenten en de
officieten van gerechtelijke politie, de stedenbouwkundige Inspecteurs, de andere door de
Vlaamse R~ertng aangewezen ambtenaren, alsmede de door de gouverneur aangeweien
()fflbtenaren van de Provincie en vt~n de gemeenten of IntergEmeenlelijke
samenwcrki111sverbanden b' zijn promtie, bevoead om de In dele tllel oms<hreven
misdrijven op ce sporen en vast le sleiJen door een proces-verbaal De processeo-verbaal
waa(ln de In deze lllel omschreven misdrijven worden vastaesteld gelden tot bewlis vpn hel
ti!Jl~.

Uit het gevoerde onderzoek zoa~ hel hierboven werd aeschetsl, en meer bepaald
obfeelieve vaststcllint:en van desemeenlelil< ambtenaar en de wooninspecteur, volgt dal:

d~

eerste beldaasde altealei constructles heoft opgericht zonder veraunn1111 (tcnl<lstelegll"ll
A} en een loods deels heert omgevormd naar een wonl111 (lenlaslelegglng B). Tweede
bekl<~aede heeft dit toegesta.1n (lenlastelegglngen F en I);
Eersle beklaagde een ongeschikt pand ondervet·huurde aan
(tenlastcle&CI11g Q;
eerste en derde beklaagde hel ptrctel gewoonliJk gebruikten V(JOI' h~t parkeren van
voerlulsen (tenlasteleguing 0) en voor het opslaan van malerii'al, materieel en afval
(lenlastefeUinB E). Tweede bckl(lagde Uel dil als ei&enaar toe (lenla.sleleuingen Gen H);
De feilen kuMen hen matcrieet en moreel wordim \oegerekend. Een mllleuvereunning voa
het exploiteren van een klcln gatf'lgebedrljf nem1t hel misdril nH=t weg (het betreCl hier echter
een rnek.,a klasse 3 door lweede befdaagde in 2008).
Uit het strafdossier biiJ<t nlet dal de felten kumen worden leegerekend aan vierde beklaagde.
Beklaagde heeft Inderdaad zijn attesten bedijfsbeheer en vakkemls motorvoertuigen ter
beschlldcing gesteld, doch dit wllllOg niel zesgen dal hij er van mocht uilgaan dat men hiermee
stedenbouwkundige Inbreuken tou plegen.

Redub;mkv;~neersle <tanleg Oost-Vlaanderen- al'<le~n~~ 0e11dtm10•Kie

Tweede llekl~agde
voer\ aan dat de felfen F, G, Hen 1 ntet aan hen\
kunnen worden toegerekend. Oe voorgelegde verkoopovereenkomst van 20 oktober 2014
geldt echter enkel voor het woonhuls waal'van de eigendom Inderdaad op die dag Juridisch Is
), doch niet voor de
overgegaan op eerste beklaël&;de (kadastraal perceel
loods I
) waarvoor Ot> 29 augustus 2014 gewoon een huurovereenkonut werd
gesloten.
Eerste beklaagde was In gevolge de tussen eerste en rweede bellaagde bestaande
overeenkomst van 20 oktober 2014 Juridisch eigenaar~ de door hen eesloten overeenkomst
zorgt voo( oen eïcendomsoverdracht Inter pat1es. Vooraleer er sprake Is van een misdriJf,
dient de gebr~kkigc woning rechtstreeks of vla een tussenpersoon verhuurd, te hu11r gestelel of
ter beschikking worden gesteld met het oog op bewoning. Oit Is In deze casus niet het aeval.
Bijgevolg heeft tweede beklaagde geen pand verhuurd terwijl dit pand niet voldeed aan de
~lementalre kwatiteltsverelstr.n (tonlasteleggb1g J). Oe vrijspraak dringt zldl op.
Oe vertwarende omstandigheid Viln de tenlastelegging E heeft zich niet gerealiseerd.

3.1. Stt;lftoemetlng
De felten A, 8, c, D, E In hoofde van eerste bektaëlgde, de feiten f, G, H en I In hoofde van
tweede beklaagde en de felten D en E in hoofde van derde beklaagde ziJn gepleegd met
eentelfde strafbaar opzet, zodat conform art. 6S,Iid 1 Sw. slechts één straf dient te worden
opgelegd, nl de zwaarste.
De stl'af moet worden bet>aald gelet op de aard en de objectieve ernst van de bewezen
vr.rkh•arde feiten, de becelcldende omst&~ndlgheden en de l>ersoonlljlcheld van bekloagden
zoals <Ie blijkt uit hun strafrechtelijk verleden, gezinstoesH•nd ert arbeidssituatie, voor zover de
rechtbank gekend. Nicltt!min dient de straftoemeting niet enkel de ve•·geldlngsbehoefte te
dienen, doch moet deze ook oog hebben voor de speelale preventie. Oe sanctionering moet
dnn ook van aard zijn de beklaagden ervan te weerhouden lkh In de toekomst nog aan
dergelijke felten sd-tuldig tt' maken.
Oe felten zijn emstig.
lilegale verhuring van onbewoonbare panden en krotwoningen betekent een ernstige
. inbreuk op de velligheld van de bewoners en ap hun levenskwaliteit Dergeljk h;.ndelen
maakt een Inbreuk op eeo rltndamenteel groodrecht, nl. het recht op een menswaardig
leven, zoals gewaarborgd door artikel 23 van de grondwet. Eerste beklaagde dient zijn tilak
als verhuurder ernstig te nemen: de verhuurde woningen dienen te voldoen aan de
vereisten van de Vlaamse wooncode en mogen niet ter beschikking gesteld worden In
om~tandlgheden In striJd met de menselijke waardigheid.
Oe eerste. tweede el\ derde beklaagde hebben het elaen belang gesteld bovon het belang
dat de gemeeruchap heeft blJ een goede ruimtelijke otdenlng. Hun handelwijle vormt een
aanlastins van de open ruimte en het tand schap. Ook Ju5tltlc diefit er geen twljrel over te
laten bestaan dat dé ruimtelijke ordening belangrijk Is, en dat de <~anta5tfng ervan kan
rekenen op een degelijke en strenge handhaving.

t7e blad
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Eerste beklaagde wetd drie maal veroordeeld voor verkeersntnuken. Bij vonnis van de
COtrectionele rechtbank Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde werd hiJ voa- Inbreuken op
het sociaal strafrecht veroordeeld tot een geldboete van 600 euro (waarvan 400 euro met
ultstel3 }aar).
Tweede betelaagde heeft strafrechteljke vriorgaanden. Hij liep 4 veroordelilgen op voor
verkeersinbreuken en twee correctionele veroordelingen. Hl} kan nog van gewoon ultstcl
genieten.
Derde beklaagde werd één maal veroordeeld voor verkeerslnbreuken.
Voor tweede en derde beklaagde komt een geldboete van 200 euro de rechtbank gepast voor.
Voor eerste beklaagde komt een gekboete van 500 euro de rechtbank gepast voor (celet op
de bijkomendenbreuk op de wooncodè}. De geldboete in hoofde van eerste beklaagde wordt
voor de helft met uitstel opgelegd voor een proeftermijn van drie Jaar.
De bijdrage bedoeld In artikel 29, tweede lid, van de Wet van 1 augustus 1985 houdende
fiscale en andere bepallngen, heeft een eigen karakter en Is geen straf, zodat op die bij drage
biJgevolg artikel 7 EVRM en artikel 2 Strafwetboek niet van toepassing zijn: de verhoging van
de opdeciemen waannede deze bijdr<~~e moet worden vermeerderd, gaat dan ook in vanaf de
lnwerkingtredns van de wet die ze voorschrijft, ongeacht het tijdstip waarop het misdriJf is
gepleegd. Met Ingang van 1 januarl20t7 werd In artlkel1, eerste en tweede ild van de wet van
5 maart 1952 betreffende de opdeclemes op de strafreçhtelljke geldboeten het woord vijftig
vervangen door het woord zeventig. Dete nieuwe opdedmes, ongeacht of ze·nu hoger of lager
zijn moeten vanaf hun lnwerkngtreding onmiddellijk toegepast worden op de bijdrage voor
het sJachtofferfonds, ook al wordt deze opgelesd bij een veroordeins wegens feiten gepleegd
vóór de Inwerkingtreding van de wetsbepaling die de nieuwe opdedmes Invoerde.
Krachtens artikel 4 §3 en S §§ 1 en 2 van de wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een
Begrotlngsfonds voor de Juridische tweedelijnsbijstand wordt, behalve Indien hiJ van de
juridische tweedelljn,bijstand geniet, iedere door een strafgerecht veroordeelde verdé!Chte,
lnverdenklnRgesteldc, beklaagde, beschuldigde of voor het misdrijf bll'gerredltelljk
aansprakelijke persoon, veroordeeld tot het betalen van een bijdrage aan het fonds. Behalve
Indien zij van de juridische tweedelijnsbijstand genie\, wordt de burgerlijke partiJ, waMeer zij
het loltlatlef tot de recht~treekse dagvaardng heeft genomen of wanneer een onderloek Is
geopend ten gevolge van haar optreden als burgerlijke partiJ en zij in het ongelijk wordt
aesteld. veroordeeld tot het betalen van een lljdra1e aan het Fonds. Deze lljdrage bedraagt
thans 20,00euro.

4.

BEOORDELING OP BURGERLIJK GEBlED

4.1. Beroerdeling van de herstelvorderingen

De herstelvordering van cie wooninspectie m.b.t . het pand gelegen aan de

te

<lenr, gelet op de VJ'Ijspraak tweede beklaagde voor de felten van de
tenlastelegging J afgewezen te worden.

Jllebbd

M.b.t. de herstelvordering v.in de
heeft de wooninspectie een herstelvordering
o~en\aakt Jasten$ eerste en tweede beldaagde. Oe Inspectie vordert het l()lgende herstel
Ofwel dt! wonln& een andere bestemming te gewn op basis van de bepalingen van de
VCRO, ofwel het' pandt e slopen, tenzij dit verboden Is.
Olnnen een termijn v;;n 10 m<~anden.
Onder verbeurte VM een dwangsom van 150 em·o per veroordeelde per dag vertraging bij
niet-uitvoering binnen de gestek!e termijn.
Met uitsluiting van een dWMgsomtermljn In de zin van artikel 138Sbls Gered\teiiJk
Wetboek.
Met machtiJ:ing aan het be$1uur om ambtshalve in de uitvoering te voorzien.
I let vonnis dit ultvoerb<lar bij voorraad te worden vertdélard.
Tweede beklaagde wordt niet vervolgd noch schuldie bevonden aan een inbreuk Oll de
tenlastelegging C. De herstelvorderlnt~ta.v. hem dient bljgevof8 nfgeweten te worden.
Als bijzondere vorm ViUl teru811ave dient het herstel verplicht te worden ult~esproken wameer
de! recllter de beldaagden sd\uldla acht aan het verlluton, tl! huur stallen of ter beschllrltlng

stelen van een gebrekldge w~ of kamer. Dat het mtsdrijf ttean5 niet meer voortduurt en
het pand niet meer verhuurd wordt of zelfs &een eigendom meer Is van be~gden, is
Irrelevant m.b.t. de lngeclende hen.telvorderflg en neemt niet weg ditt het pand in 2ljn geheel
op e• moment In de toekomst tertJ& vcrt.Jurd kan worclen en terug op de h~rkt kan
verschi~en. Oe fh\êllitrit van de herstelmaatregel Is trouwens het verbeteren van de
'vonlngkwalltet, t.a.v. alle woningen. oolc deze cMe niet me« vcrtluurd worden.
De rechter ltill, op grond vnn artlkfli1S9 vm de Gro1'1dwet. de aovorder de herstehn<~atregel ql
~~~ externe en interne wettigheld toetsen, alsmedo ondertóeker\ of de vordering strookt met
de wet dan wel op mad\tsoverschrijding of machl~arwendl'ng beru!>t. Oe rechter besdllkt
echter niet over een cpp ortut1i\cltsoonfcel. Hij Is verpUcht de gevorderde herstelmaatreeel in
te wiUigen Indien de re met de wet strookt.
Oe Ingediende herstelvordering Is niet kennelijk onredelijk en strookt met de wet. Het
gevorderde herstel di•:nt te worden toegestaan. l:en tcrOlljn vm 10 maallden vanaf het In
ltraclt van gewijsde treden van dit vonnis kan volstaan. De uitvoerbaarver1darlng biJ voorrilad
wordt niet bevolen. Er wordt wel een dwîln.:som opgelegd van 125 euro per dag vcrtraging
t.a.v. eerste beldaagde l>ij nleH~tvoetlng binnen de ge~tekle temlljn.
Door dr. gemeente werd een herstelvordering opsernaakt onder de VCRO. De vordel'lng kreeg

het p~ltief adW!s van de &ge Raild voor het Harl<lhalllnçsbeleid. Het bestuur Vot·dert het
volgende herstel.
Het hers1c1•1 de oorspronkeliJ<e toestand door:

Het verwtjderen van alle nlet-vert~unde constructies rondom de loods;
liet vcrwijderen vao alle rondom de loods op&esiagen gebrulltte I algedankte
voertuigen, we r!Uaombdelen, materl~len I materieel en èll/t:i;
o Het stopzetten ViiO het parkeren van allerlel vaertucen rondom de loods.
BI Men een terml)l van 6 mt~anden.

o
o

--- --·.
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Met ~mchtiglng aan het bestuur om ambtshalve In herstelle voonlen
Onder verbeurte van een dwanasom wn lOD e'-o per dag vertragins In geval v.1n nletultvoerilg binnen de gestelde terml)t.
Ook de2e herstelvordering Is niet kenneliJk onredeliJk, Is genomen met het oog op een goede

ruimteliJke ordening en stroolct met de wet. Eerste, tweede en derde bekl4a&d~ dienen
veroordeeld te wa-den tot dit herstel. Een termiJn v:w-. 10 maanden kan worden toe&estaan.
Een dwafllsom van 100 e...-o per dag verttaai•• per beklaagde wordt opgelegd.

S.

TOEGEPASTE WETTEN

De biJzonderewetten zoals verrneld In punt 1. Tenlasteleggingen;

Wet van 15 Juni193S, art. 2, 11 tot 14, 21 tot 24, 31 tot 37, 40, 41;
Wetb. van strafvorden'ng, art.l62, 182, 184, 185, 186, 189, 190, 190ter, 191, 194, 195;
strafwetboek, art. 2, 38, 39, 40. 65,·eerste lid, 66;
Wet W\ 5 maart 1952, art. 1. gew. programmawet d.d. 24.12.1993, art. 1; gcw. art.35 Wet
01.02.2003; Art. 2 en 3 van de Wet van 28.12.20U houdende d'llefse bepalingen lluakt:
justitie (B.S. 30.12.2011), lOals gewtj.zlgd biJ B.S. 29.122016, art. 59, fiD; (opdeciemen);
Art. 6 Programmawet 11 van 27.12.2006;
W.01.08.1985, art. 28, 29,gew. art.11<A 31.10.2005 (25 e~.Wo);
Wet van 29)unl1964, art. 8§1; gew.W. 10.2.1994; (uitstel).

UITSrRAAK

E>E RECHTBANK BESliST
BU ValSTEK ten aa111len var1 eerste en derde belda•rde,
OP TEGENSPRAAK tel\ aantltn van tweede en vierde beldaegde,

QfjJRAF(iil)IED
1.
Oe rechtbank:
verlda~rt eerste beldaasde SCHULDIG aan de felten omsd1reven onder de hierboven
vermelde tenlasteleggingen A, B, C. Den E (m.u.v. de yccrwarçode omstand!gh!;ldl;

TOEPASstNG makend van artikel 65, lid 1 van het Strafwetboek;

veroordeelt etrste beklaaade voor deae felten samen tot een GELDBOETE van
VIJFHONDERD EIJRO, vemoogd met 50 opdeciemen (x 6) of ~.000,00 ewo;
zegt dat bij niet betalifll binnen de door de wet bepaalde termijn de lastens eerste
beldaagde Lftgesproken &eldboete kan worden vervangen cbor een gevangenisstraf
van 3 maanden;

. "'- ··-~ ------verteent eer$te beklaagde GEWOON UITSTE1 ~!lt..tenu!tvoerlcRa!ng yao de HElff
van de opgeleede teldboetc voor een periode vmt drie )ilar. ·
'~tstel van rechtswege herroepen wordt ingeval
gcma·ende de proeftijd e«~ nieuw mlsdl1jf Is gepleegd dat veroordeling tol een
criminele straf of hoofdgeva~enlsstraf van meer dan zes manoden zonder ulbtel ten
gevolge heeft gehad.

wi)$1 eente beldaa gdc er op dat het

Blldragn • vomoedlnR
De rechtbank:
spr~ekt In hoolde van eerste beklaagde de verplichting ult om EENMMt een bedrag
van 25,00 euro,·mct 70 opdeciemen verhooad, 200,00 euro bedragende, te betalen bij
Wijle van bJJdrüBe tot faandering van het fonds tot flnMtl.'!le hulp .,nn slach~orf<rs
van opzettelljl<e @ewelddaden;

veroordeelt eérste ~klaagde, krachtens arttel 4 §3 vàn de wet v-.m 19 maart 2017 tot
Opl'lchtlng van een &grotresfonds voor de jurt~che tweC!dell)ubljstand, tot het
betalen van eim bljdtage »n het Fonds van 20,00 euro:
legt eerste beklaactle bovenden een verçoedtlg op voot de kostprijs v.m de
strafprocedure van ss.sa euro overeertkomsf~g nrttel9l, 2.'- lid en 148 van het koninklijk
besl~ van 28 dec;ember 1950 hou~de algemeen reetement op de gerechtskosten lrl
strafzaken

• •

•

2.
Oe rechtbank;
spreekt tweede beklaagde VRIJ voor het feit van de tenlastolesglng J;
vetidaart tweede beklaagd~ SCHULDIG aan de felten van de tenlastelcggt'lgen F, G, li
en I;

TOEPASSING makef1<1 van artlket 65, nd 1 van het Str~wetboek.,·
veroordeelt tweede beklaagde voor deze felten ~men tot een GElDBOETE van
TWEEHONDERD EURO, vernoogd met SO opdeden\ell (x 6J of UOO,OO euro;
tegt dat bi) ntet betaling binnen de doot de wet bepaalde tennljn de lastens tweede
beklaagde uitgesproken geldboete kán wetden vervansen door een cevangenlsstnlf
van 2 maanden.
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.t!!.ld rage • vereoeding
De rechtbank~
spreekt In hoofde van tweede beklaagde de verplichting uit om EENMAAL een bedrag
van 2S.oo euro, met 10 opdeden1en verhoogd, 200,00 aaro bedragende, te betalen biJ
wijze van blj<hge tot financlering \lan het Fond$ tot financlêlc ll.llp aan slachtoff@rs
van opzettelijke gewelddaden;
veroordeelt tweede beklaagde, f:rachtens artikel 4 §3 van de wet van 19 maart 20;17
tol oprichtins van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelllnsbijstmd, tot het
betalenvan een bijdrage aan het Fonds ValllO,OO euro;
legt tweede beklaagde bovendien een vergoecing oP voor de kostprijs van de
striiprocedure van S3,5B euro overeenkonlStlig artlkcl91, ld"lld en 148 van het kolinklljk
besluit wn 28 decemb~r 1950 houdende algen-.een reglement op de gerechtskosten In
straflaken.

..

."

3.

De rechtbank:
verklaart derde beklaagde SCHULDIG aan dtt feiten van de taillasteleggingcn D en E
(m.u.v. de verzwarende omst11ndighcld);
TOEP~SSING makend van artikel 6S, lid 1 van het Slrafwetboek;

veroordeelt derde beklaagde voor deze feiten samen tot een GtlDOOETE van
TWEEHONDERD EURO, verhoogd nlet 50 opdeciemen bc 6} of 1.200,00 euro;
zegt dat bij nlet betaling binnen de door de Wet hepaalde termiJn de lastens derde
beklangde uitgesproken eeldbor::tc kan worden veMngen door ean Kevangenlsstraf
van 2 maanden.

fl!ldrage · ver go~

De rec;htbank:

spreekt In hoofde·van derde bektaaRde de verplichtins uit om EENMAAl een bedrag
van 25,00 euro, met 70 opdeçiemen verhoogd, 200,00 euro bedrag~nde, te betalen bij
wijze van bijd-age tot financiering van het Fonds tot flnatli:léle hulp aan sl:ldltoffcrs
van OJlmttelljke gewelddaden;

veroordeelt derde bekli;lélgde, krachtens artlkellt §3 van de wet van 19 maart 2017 tot
uprkhtil'lg van een Begrotingstands voor de Juri<Jsche tweedelljnsbiJstand, tot het
bot<'len van een hijdrage a30 het Fonds voo 7.0,00 e\11'0;
let:t derde beklaagc!e bovendien een ver~~ op voor de kostpriJs van de
5trafprocedure van 53,.58 euro overeenkomstig artlkel91, 2•1id en 148 van het korintlijk
besluit van 28 december 1950 houdende algemeen rcglemetlt op de gerechtskosten in
strafzaken.

• •

•

De rechtbank spreekt vierde bekla~sde ~U voor de felten va1\ de tentastelegqen 0 enE.

• •

Oe rechtbank veroordeek eerste, tweede en dorde boldaagde elk tot 1/ 3*_ van de
serechtskosten, tot op heden In hun geheel begroot op d«! som van 410,90 ewo, meer de
botetcenlngsl,oston van huldig vonnis VOOf wat betreft eerste en dllrde bek.laagde.

OP ntlRGER!.IJK GEI31C-t>

./ Herstelvorderingen
De rechtbank BEVEELT eerste beklaagde om een iUJdere bestemmine te geven aan het pnnd
kildastre;~l gekend als
overeenkomstig de beuallogen van de Vlaamse Codex nuimteli!ke
Qt®n!1.18 var1 15 mei 1009 of om d~ woning of het..e.swt. te slopen. tenzll de sloop ervm}
yCJrbodeo k QI!..m:.oru!J!an wetteillke.J deerera re of reel!!mgntj!!rc beni!in~
~en.

oe rcchtbilnk z:egt voor recht dat dit herstel dient te wordon snrcmllseerd binnen eP.n termijn
vi11'110 maanden na hettn kracht van gewiJsde treden vanhuldig vonnis.
De rechtbank zegt voor recht dat de ~klaagde na 01\voerq van de werken de
wooninspecteur en het colege van burgemeester en schepenen dient te verwittigen.
De rechtbank zeat vo« recht dfl indien de plaats niet wotdt h~rstelti binnen een temlijn vtlll
10 maantien de woonnspecteur en het coleee van burge1neester en schepenen van
worden gemachtigd om van amb(swege In cl<: uitvoering erval te kunnen
voorden

De rechtbank z~t voor remt dat wanneer de overtreders In gebreke bU)ven Zl) verplicht zijl
alle ultvoerJngskosten te vergoeden op vertoon van een ~taat, opge~te4d door de ovcrh~d of
be;root en uitvoorba~ verklaard door de bHiocrechter In de burgetliJ<e rechtbank.

De rechtbank legt dat aan eerste beldaasde een dwaa1gsonl zal worden opgelegd van 125
euro per dasvertr~Bin& biJ de lllot-unvoerlng van het her5tel b1Men de gestelde termijn.
De rec:htbank zegt voot redtt dat de voorgemelde temlijn enkel aan de hoofveroordellr~
wordt gckOI>peltl en ccen dwangsotnt~rmlj•l is in de zin van i'lrtlkell385bls Ger.Wb.
Derachtbank machtigt de wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen om
<ftt kosten van artikel 17bi~. § 2 Vlaamse wooncode te verh&llen op de beklaagden. De
rechtbank zegt voor recht datlij de2e kosten dienen te vergoeden op vertoon van 'een staat,
opcesteld door de overheld of begroot en ulvoerbiar verld..ard door de beslagrechter in de
burgerliJKe redltba'*·

DC! rechtbankBEVEELT t.a.v. eerste, 1wcede en dèrde belslai!&de hoofdellik het herstel in de

oorspronkeliktoestand van het perceel
gekend llls

, kadas1raal
door:

Het verwijderen van alle •net-vergunde constructles rondom de loods:
liet veiwijderen van alle rordom de toods opge!.li\&en gebruikte I afcedank.te
voertttifreo, voertulgonder~~. materialen I matert~l en afvat;
Het sto1>Zetten van het pa.rlceren van alar:lel voertuigen rondom de loods;
binnen een termiJn van 10 mnill\den na het hl krachtvan gewijsde treden van dit vonnls onder
verbeurte van een dwangsom voo 100per dClR vertruglna t.a.v. elh van de beklaagden;

oe rechtballk ZEGT dat beklaagden over~enltomstlg artlk~l 6.3.6. van de VCRO Indien de
herstelmaatregel vriJwillig wordt tJitgevoerd, onmiddelliJk de stedenbouwkundig~ inspecteur
of burgemeester die de titel heeft laten betekenen met bevel tot ultvoeren, onmiddelliJk met
een beveiligde zenclog ervan op de hoog\e dienen brengen;
·
Oe rechtbank MACHTIGT voor het gev:JI dat de bouw· of aanpassloi!Swerken ni~t binnen dl!
nestelde termiJn worden ultaevoerd, de stedenbouwkundig lnSflecteur en de b(ltaemeester
van de gemeente
om anlbtshalve 111 de uitvoerins ervan te kunnen VOOI'21en In
de plölats en op kosten van de veroordeelde;

aan de
wordt gekop~kl en geen dwaresomtermljn Is In de zin van anlk.., l38Sbls

Oe rechtbö!nk ZEGl voor recht dnt de voormelde termijn van 10 maanden enkel
hoof~~eroorJelinn

Gor.Wb.

Alles ~beurde In de Nederlordse taal oveteful/rt}mstig dl! wd vatt 15 juni .2935.

24eblad

Aldus gewezen en uitgesproken In openbare terechtzitting van
TWINTIG MEI TWEEDUIZEND NEGENTIEN
Aanwell8:
1 rechter1 voorzitter van de D13M kamer,
, substituut Procureur des KoMlgs,

. l!rlffier

