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Inzake het Openbaar Ministerie tegen: 

BURGERLUKE PARTIJEN: 

.3�44 

be Wooninspecteur, bevoegd voor en handelend namens het VLAAMSE GEWEST, met 
kantoren te 1210 Brussel, phoenixgebouw, Koning Albert-Il-laan 19, bus 22; 

burgerlijke partij, vertegenwoordigd door meester P. DE ROOVER, advocaat te Sint-Andries, 
loco meester B. BRONDERS, advocaat te Oostende; 

tegen: 

, geboren te 1 op: •, wonende te 

eerste beklaagde, bijgestaan door Meester Jacobs Frank, advocaat te 1000 Brussel, 
Verenigingstraat 57-59, loco Sablon Stefan, advocaat te 1000 Brussel, Verenigingstraat 57-
59. 

� met maatschappelijke zetel te 

en met ondernemingsnummer l 

tweede beklaagde, vertegenwoordigd door Meester Jacobs Frank, advocaat te 1000 
Brussel, Verenigingstraat 57-59, loco Sablon Stefan, advocaat te 1000 Brussel, 
Verenigingstraat 57-59. 

TENLASTELEGGING(EN) 

Verdacht van: de eerste en de tweede, 

A ... ". 
Als daders, ofwel om een misdaad of een wanbedrijf hieronder omschreven te hebben uitgevoerd, 
of\vet om aan de uitvoering rechtstreeks te hebben medegewerkt, ofwel om door enige daad, tot de 

uitvoering ervan zodanige hulp te hebbel"! verleend dat, zonder hun bijstand, de misdaad of het 
wanbedrijf niet had kunnen worden gepleegd, ofwel om door giften, beloften, bedreigingen, 
misbruik van gezag of van macht, misdadige kuiperijen of arglistigheden, rechtstreeks het misdrijf te 
hebben uitgelokt, 

bij inbreuk op de artikelen 66, 433decies en 433undecies 1 ° van het Strafwetboek, door, met de 
bedoeling een abnormaal profijt te realiseren rechtstreeks of via een tussenpersoon, misbruik te 
hebben gemaakt van de bijzonder kwetsbare positie ten gevolge van hun onwettige of precaire 
administratieve toestand of hun precaire sociale toestand , een roerend goed, een deel ervan, een 
onroerend goed, een kamer of een andere in artikel 479 van het Strafwetboek bedoelde ruimte, 
verkocht , verhuurd of ter beschikking te hebben gesteld in omstandigheden die in strijd zijn met de 
menselijke waardigheid, zodanig dat de betrokken persoon in feite geen andere echte en 
aanvaardbare keuze had dan zich te laten misbruiken, 

met de omstandigheid dat van de betrokken activiteit een gewoonte werd gemaakt, 
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B. 

1. !!Ll ·in de periode van 01 december2013 tot 01 fuli 2016, 
ten nadele van. 

2. k • in de periode van 0 1  september 2014 tot 01 april 2016, 
ten nadele van 

3. te 1 in de periode van 0 1  oktober 2014 tot 0 1december2015, 
ten nadele van 

4. te ! in de periode van 01 oktober 201 4 tot 01 juli 2016, 
ten nadele van 

S. � ! in de periode van 01 november 2014 tot 0 1  juni 2016. 
ten nadele van 

6. � ! in de periode van 0 1december2014 tot 0 1  juni 2016, 
ten nadele van 

7. � ! in de periode van 01 maart2015 tot 0 1  maart 2016. 
ten nadele van 

8. � •in de periode vàn 01 maart-2015 tot 0 1  maart 2016. 
ten nadele van 

9. k ! in de periode van 01 januari 2013 tot 01 augustus 2015, 
ten nadele van· 1 en 1 

10.  � · in de periode van 01 september 2015 tot 0 1  november 2016, 
ten nadele van 

1 1. k__ ·in de periode van 0 1december201 3 tot 01januari 2016, 
ten nadele van 1 

12. te ! in de periode van 01 februari 20l5 tot 01 augustus 2016, 
ten nadele van • 

13. � ! in de periode van 01 maart 2015 tot 01 augustus 2016, 
ten nadele van 1, 

14. � · in de periode van 01 april 2015 tot 0 1  juli 2016, 
ten nadele van 1 

1 5. te ! in de periode van 01 januari 2013 tot 01 juli 2016, 
ten nadele van. ien 

p.3 

Bij inbreuk op de artikelen 2, 3, 4, 5, 17bis en 20 van de Vlaamse Wooncode, als verhuurder, 
onderverhuurder of diegene die het goed te huur of ter beschikking stelt, een woning die niet 
voldoet aan de vereisten van artikel 5 rechtstreeks of via tussenpersoon verhuurd, te huur gesteld of 
ter beschikking gesteld hebben, namelijk 5 woongelegenheden in het pand te . · ·1 r 

1, 
te : in de periode van 01 januari 2013 tot 0 1  juli 2016, 

) 

c. 
Bij inbreuk op de artikelen 4.2.L §1, 7° en 6.1.1. van de Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening hetzij 
zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij in strijd met de vergunning, hetzij na 
veNal, vernietiging verstrijken van de termijn van de vergunning, hetzij in geval van schorsing van de 
vergunning, hierna vermelde handelingen, zoals bepaald bij artikel 4.2.1 .7° (het opsplitsen van een 
woning of het wijzigen in een gebouw van het aantal woongelegenheden die hoofdzakelijk bestemd 
zijn voor de huisvesting van een gezin of een alleenstaande, ongeacht of het gaat om een 
eengezinswoning, een etagewoning, een flatgebouw, een studio of een al dan niet gemeubileerde 
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kamer) te hebben uitgevoerd, voortgezet en instandgehouden, namelijk het wijzigen van het aantal 
woongelegenheden zonder stedenbouwkundige vergunning, 
te ·in de periode van 01 januari 2013 tot 01 juli 2016, 

1 

BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING 

De tweede tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig de artikelen 42 en 43 bis van het 
Strafwetboek, zoals Ingevoegd door de wet van 17 juli 1990 te horen veroordelen tot de bijzondere 
verbeurdverklaring van een bedrag van 86.015,00 euro, 

zijnde hetzij de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen, hetzij goederen 
en waarden die in de plaats ervan zijn geste ld, hetzij inkomsten uit belegde voordelen, waarbij de 
rechter, indien de zaken niet kunnen worden gevonden in het vermogen van de beklaagde, de 
geldwaä-rae-ëritarï dient te ràmën-(hëtêqüivàfo-nt bëcirag)-

· 

PROCEDURE 

Gelet op de dagvaardingen aan de beklaagden betekend. 
Gezien de stukken van de bundel. 

Gelet op de vordering van de burgerlijke partij. 
Gehoord het Openbaar Ministerie in zijn vordering. 
Gehoord de beklaagden in hun antwoorden en verdediging bijgestaan/vertegenwoordigd door hun 
raadsman. 
De behandeling en de debatten van de zaak hadden plaats in openbare terechtzitting. 

BEOORDELING OP STRAFGEBIEO 

1.1 Enkele feiten 

Tweede beklaagde is eigenares-verhuurder van een pand gelegen te 

kadastraal gekend onder 1 

afgevaardigd bestuurder van tweede beklaagde. 
Eerste beklaagde is de 

Het dossier werd opgestart ingevolge een initiatief van de wljkinspecteur, die de recherche van de 
PZ contacteerde nopens het pand, omdat de verschillende wooneenheden volgens haar niet 
gescnucc waren voor bewoning, terwijl al geruime tijd en zulks over en gedurende jaren geen aanzet 
tot renovatie of herstel werd opgemerkt. 

Het pand is gelegen in het hartje van vlakbij de markt, en betreft een gesloten bebouwing 
met vier bouwlagen, opgedeeld in een handelsgelijkvloers en vijf woningen met een aparte ingang 
op het gelijkvloers, gelegen op de eerste verdieping, de tweede verdieping vooraan, de tweede 
verdieping achteraan, de derde verdieping vooraan en de derde verdieping achteraan. 

Op 18 juni 2015 ging de Wooninspectie ter plaatse en stelde vast dat zowel het betrokken pand als 
de daarin bestaande woongelegenheden gebreken vertoonden op de minimale 
woonkwaliteitsvereisten vo orzien in artikel 5 van de Vlaamse Wooncode. In dit verband werd 
verbaliserend opgetreden. Een tweede bezoek daterend van 23 juni 2015 (de wonin� was niet 
toegankelijk op 18 juni 2015) leidde eveneens tot een proces-verbaal. De woningen en 

bleken ongeschikt voor verhuur en hierop entte het openbaar ministerie in de persoon van de 
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procureur des Konings de tenlastelegging hulsjesmelkerij met de verzwarende omstandigheid dat 
hiervan een gewoonte werd gemaakt. 

De bewoners van het pand zijn niet afhankelijk van gemeenschappelijke voorzieningen voor de 
functies WC/bad/douche en/of kookgelegenheid zodat elke woning onder het begrip zelfstandige 
woning in de zin van de Vlaamse Wooncode valt. 

De vastgestelde gebreken laten zich als volgt samenvatten: 

"-HET BETROKKEN GEBOUW 

Dit laat 18 punten weerhouden in het technisch verslag; wegens vochtproblemen aan de 
gemeenschappelijke traphal, risico op brand / ontploffing (centrale verwarming); ontbreken van een 
metalen stop op de gasleiding; zwarte flexibel aan het kookfornuis in de plaats van een vaste 
mëtalen RHT slang, gäsgèlse·r Ïor1d.èr omkastlng, afval en ·rèfrrimerlnaeltetêfer;-ëënCV-installátie ... --- ---- -
buiten gebruik, het ontbreken van keuringsattesten van de elektrische installatie 

DE WOONENTITEITEN 

De indeling van het pand wordt verduidelijkt aan de hand van schetsen die gevoegd zijn als bijlage 
aan de processen verbaal. Hieronder volgt de (samengevatte) reeks opmerkingen per woning: 

op de eerste verdieping ( 1: 51 punten - ongeschikt voor bewoning 

bewoond door dhrn/mevr. 

(alle acht van Afghaanse nationaliteit). 
Er is een huurcontract voor 850 EUR per maand afgesloten tussen 

De ontvangen huur wordt op minstens 16.300 EUR geraamd. 

en 

Deze woning vertoonde condensatievocht met schimmelvorming aan het badkamerplafond 
en rond het ligbad, houten ramen zijn verweerd, beglazing is gebroken, er is geen .klink en 
slot aan de achterdeur, de metalen ramen zijn verweerd, er zijn geen twee vrije 
stopcontacten in de keuken, de rookgassenafvoer is niet voldoende (niet luchtdicht), er is 
niet op elke bouwlaag minstens één rookmelder, de stroomkringen in het verdeelbord zijn 
niet benoemd. 
De bezettingsnorm is gelijk aan negen personen. 

Op de tweede verdieping achteraan ( ): 66 punten en ongeschikt 

Waar niemand wordt aangetroffen maar vermoedelijk wordt er wel gewoond, de deur Is 
niet afgesloten. 
Op 22 december 2014 werden de volgende personen aangetroffen: 
en en 
Deze woning vertoonde condensatievocht met schimmelvorming in de keuken, verweerde 
houten en metalen ramen, gebroken beglazing, er zijn geen twee vrije stopcontacten in de 
keuken, er is een diepvries aangesloten op een ongeaard stopcontact (verboden), er is 
onvoldoe nde ventilatie naar de buitenlucht in de badkamer, de rookgassenafvoer van de 
gaskachel fs onvoldoende (niet luchtdicht), er is niet minstens één rookmelder per bouwlaag; 
de stroomkringen in het verdeelbord zijn niet benoemd; 



rechlbank van eerste aanleg West .Vlaanderen, afdeling Brugge 
Dossiemr 156020716 zeventiende kamer 

De bezettingsnorm is gelijk aan twee personen. 

op de tweede verdieping vooraan 1: 45 punten en ongeschikt 

p. 6 

Deze woning was niet toegankelijk op 18 juni 2015. Toen zijn wel minstens 18 punten 
toegekend op basis van de gebreken van het gebouw. 
Volgens het rijksregister en de wijkagent wordt deze woning bewoond. 
Blijkens het proces-verbaal van 23 juni 2015 (3) 2ijn bij een plaatsafstapping van 23 juni 2015 
wel twee bewoonsters/ huurders nl. mevr. en Mevr. 

ontmoet, en de volgende gebreken vastgesteld: verweerde houten en 
metalen ramen, geen twee vrije stopcontacten in de keukenfunctie, een kookfornuis 
aangesloten met een flexibel, de rookgassenafvoer van de gaskachel is niet luchtdicht, 
onbenoemde stroomkringen in het elektrisch verdeelbord. 
De bezettlngsnorm is gelijk aan vier personen. 

" ....... Er ·is eëiï h·uurcontraét voör'.it5o ËÜR per' mä.änëÇmet eëri (sinëls 01 januari 2008) ontvangen 
huursom geraamd op minstens 40.500 EUR. 

Op de derde verdieping achteraan 1: 53 punten en ongeschikt 

Bewoond door 
(Belgische) (huurster). 

(van Pakistaanse nationaliteit) en 

Deze woning vertoonde verweerde ramen, gebroken wandtegels, gebarsten lavabo, een 
niet-aangesloten aardingspen (vals gevoel van veiligheid), de rookgassenafvoer van de 
gaskachel is niet luchtdicht, de stroomkringen in het verdeelbord zijn niet benoemd. 
De bezettingsnorm is gelijk aan twee personen. 

Op de derde verdieping vooraan · ): 42 punten en ongeschikt 

Bewoond door en en 
(alle vier van Afghaanse nationaliteit). 

Daar worden de volgende vaststellingen gedaan: vochtschade aan het plafond in de hal, 
condensatievocht in de slaapkamer, verweerde houten en metalen ramen, verweerd.e 
achterdeur, niet luchtdichte rookgassenafvoer van de gaskachel, niet minstens één 
rookmelder per bouwlaag, onbenoemde stroomkringen in het verdeelbord. 
De bezettlngsnorm is gelijk aan vier personen. " 

Op 5 augustus 2015 nam de Wooninspecteur een herstelvordering lastens onder meer huidige 
beklaagden, leidde deze in bij het openbaar ministerie en bracht deze ter kennis van het college van 
Burgemeester en Schepenen van de stad 

Op 4 september 2015 werd eerste beklaagde verhoord op het kantoor van de Wooninspectie en hij 
verklaarde in wezen het volgende: 

"Hij verklaart In se het volgende: is sinds ongeveer 2 jaar de eigenares (nadat 
zijn ouders het pand in de jaren '80 hadden gekocht, werd het overgedragen aan deze 
(patrimonium)vennootschap <deze is opgericht op 11 december 1987>}; zijn moeder en broer, en 
hijzelf zijn daarvan de bestuurders. 

Hij verklaart dat er al vóór die twee jaar reeds vijf woningen waren die vervolgens (voort) werden 
verhuurd. Hij zegt niet op de hoogte te zijn van grote werken die 2ijn uitgevoerd; bij aankoop waren 
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- .. -·--�-------------------------

het propere appartementen en het gebouw werd goed onderhouden. 

Na de verwerving <door de NV> werd de elektriciteit aangepast. 

Eerste gedaagde toont keuringsverslagen. Eerste gedaagde zegt daar drie jaar geleden te zijn 
geweest, heeft e r  nooit gewoond en weet niet van een conformiteitsattest. 

·.• 

Na het vertrek van de vorige huurders zijn er vooral jongere mensen en van vreemde origine komen 
wonen, sindsdien is de staat verslechterd. Hij doet opgave van de huurders van elke 

woongelegenheid (tenzij achteraan op de tweede verdieping waar de huurder een jaar geleden 
vertrok) en van de huurprijzen (zonder te weten of de kosten van de nutsvoorzieningen inbegrepen 
zijn). 

Zijn neef zou de huurcontracten opmaken met een plaatsbeschrijving op naam 
van de moeder, en zegt dat alle contracten vóór de overdracht aan de NV zijn opgemaakt. 

-·· ·� ·--· -·" - . � · · · ·-� · � - - " . � " .. . , . "·--·- ··-�- � --· -·--------· " ·-·---

BIJ de opsomming van de gebreken door de Inspecteur optredend voor concluant, stelt eerste 

gedaagde dat hij deze begrijpt; de vochtschade In de traphal kan te wijten zijn aan de goot van het 

aanpalend pand, maar zegt dat hij • nadat hij eerst contact nam met de beheerder van het 

aanpalend pand - dat dan daarna uit het oog heeft verloren. 

Hij stelt dat hij het voornemen heeft te renoveren en zal proberen dat binnen het jaar te doen, en 

zou concluant op de hoogte houden. " 

Op 31 augustus 2015 sloot het college van Burgemeester en Schepenen van de stad zich aan 
bij de herstelvordering van de Wooninspecteur en op 23 november 2015 verklaarde de 
Burgemeester van de Stad het pand ongeschikt. 

De strafinformatie bevat tevens een ongunstig brandpreventieverslag van de Brandweer te 

om volgende redenen: 

De woningen achteraan op de tweede en derde verdieping hebben geen tweede vluchtweg, 

Zijn niet bereikbaar voor de brandweer, . 

Zijn niet uit te rusten met buitenladders, 
Z�dat de bewoning onmiddellijk moest gestopt worden. 

Herstel werd niet gemeld en op 25 mei 2016 werd door het openbaar ministerie bewarend 

onroerend beslag gelegd op het pand in kwestie. 

Op 16 juni 2016 werd eerste beklaagde herverhoord en hij verklaarde hierbij het volgende: 

"Wij brengen u ervan In kennis van dat onze diensten op 18/06/2015 een opsporingsonderzoek zijn 
gestart naar aanleiding van ambtshalve vaststellingen inzake de feiten die de eigenaar{s) van het 

pand te worden ten laste gelegd. 

Wie is eigenaar is van het pand te en sedert welke datum? 

Mijn moeder, heeft in de jaren tachtig het pand gekocht. Sedert een drietal jaar 

wordt het pand beheerd door de 
Mijn moeder kon het beheer zelf niet meer aan, daardoor heb ik dat samen met mijn neef 

overgenomen. 
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heeft eigenlijk niets met dit dossier te maken. Hij woont dichter in de buurt en regelt zo voor 
ons de nieuwe contracten. 

Mijn moeder, ikzelf en mijn broer zijn vEmnoten van de Wij 
staan alle 3 In voor het beheer van dat bewuste pand. 

Hoeveel werd toen betaald voor het pand? 

Dàar heq ik geen idee van. 

Werd het pand reeds bij aanvang aangekocht met het oog op verhuring? 

Dat klopt, het was een opbrengsteigendom. 

Welke renovatiewerken werden bij aanvang verricht? 

Enkele kleine herstellingen. Er woonden reeds mensen in de appartementen, voornamelijk bejaarde 
personen. 

Heeft de nog onroerende goederen in bezit? 

Er is nog een pand in de te het nummer ontgaat me. We hebben dailr 1/5 in 
bezit. Dat pand wordt in z'n vollediRheid verhuurd als commerciaal pand. 
Het pand waar ik mijn zaak heb, is ook van de NV. Ik huur dat van 

de NV. Tot slot hebben we in Galmaarden - nog een boerderij in bezit. 

Welke onroerdende goederen bezit u? 

Neen, ik bezit geen onroerende goederen. 

Wie speelt welke rol binnen de 

Er is geen taakomschrijving. De NV heeft als enige activiteit het beheer van de panden. 
Mijn moeder is 80 jaar, is zeer vergeetachtig, en speelt .geen actieve rol meer. 
Mijn broer is fysiek gehandicapt en ook mentaal niet in staat om de zaken te regelen. 
Eigenlijk regel ik alles binnen de NV, zij maken er deel van uit omwille van de familieband en de 
gedeelde eigendom. 

Ik wil bij deze fungeren ais spreekbuis voor de NV. Ik zie dat u ook mijn moeder en broer heeft 
uitgenodigd, maar ik vrees dat hun verhoor geen meerwaarde voor het dossier zal zijn. 

Wat is uw beroep? 

!k ben zelfstandige en heb een kledingwinkel. 

Welke huurprijzen worden gehanteerd voor de verschillende appartementen? 

Voor het appartement op de eerste verdieping 875 euro, op de tweede verd ieping aan de straatkant 
480 euro, achteraan 550 euro en voor de derde verdieping aan de straatkant 635 euro en achteraan 
371 euro. Ik wil u er wel op wijzen dat degene die nu woont op de tweede verdieping aan de 
straatkant, er op eigen houtje is gaan wonen. Hij heeft geen contract en betaalt geen huur. 
Hij woonde eerder op de eerste verdieping en heeft me toen ook amper huur betaald. De huur voor 
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het handelspand op de gelijkgrondse verdieping bedraagt rond de 4.000 euro per maand, het exacte 
bedrag ontsnapt me. 

Hoe zijn die prijzen in de loop der jaren geëvolueerd? 

Voor de mensen die er bleven wonen is er nooit een aanpassing geweest, zelfs geen indexering:· Bij 
nieuwe huurders werd een beqrag bepaald aan de hand van de vorige huurders. 

Hoe wordt de huur betaald? 

Alle betalingen gebeurden altijd via overschrijving op de rekening.van mijn moeder en later op die 
van de NV. 

Hoe W<:>rdt de betaling van nutsvoorzieningen geregeld? 

Voor het drinkwater kregen wij een collectieve factuur voor het ganse pand, wij betaalden dat, in de 
huurcontracten werd steeds een vast bedrag van ongeveer 40 euro per maand bijgerekend ter 
betaling van de waterfactuur. Concreet bleek dit steeds te weinig om de volledige factuur te 
bekostigen. 
Gas en elektriciteit werd per appartement rechtstreeks aan de nutsvoorzienlngsbedrijven betaald. 

Werd er sedert begin een boekhouding bijgehouden inzake de geïnde huurgelden en eventueel 
investeringen in het pand? 

Neen, alles werd in de algemene boekhouding van de NV bijgehouden. 

Hoe worden de huurgelden van het pand te verdeeld? 

Alles staat nog op de rekening, er werd nooit iets uit gehaald. 

Hoe verhouden de inkomsten van huurgelden zich ten opzichte van het totaal van uw jaarlijkse 
inkomsten? 

Tot op vandaag heeft geen van de drie vennoten inkomsten gehaald uit de 
staat e r  nog of werd opnieuw geïnvesteerd. 

Welke veranderingen werden sedert aankoop verricht aan het pand? 

. Dat geld 

Voor zover ik weet zijn er enkel wat kleine herstellingen gebeurd, steeds op vraag van de huurders. 

Kunt u deze veranderingen staven? 

Dat kan ik, ik heb die nu wel niet bij. 
Ik heb het wel over kleine herstellingen, geen fundamentele aanpassingen. 

Inzake de verhuring van de appartementen: hoe maakt u kenbaar dat een wooneenheid te huur 
staat? 

Dat gebeurde enkel via een bordje op de voordeur. 
Mijn neef regelde dan de rest. 
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Een huurder verklaarde 150 euro per maand te betalen voor gas en elektriciteit. Hoe evalueert u d it 
bedrag, rekening houdend dat deze huurder een appartement met 1 slaapkamer huurt waarvan 
slechts 1 gaskachel kan gebruikt worden? 

Dat Is rechtstreeks betaald aan de nutsvoorzieningsfirma, dat is mijn fout niet. 

Hebben de huurders u nooit aangesproken over de toestand van de verschillende appartementen en 
gemeenschappelijke delen? 

Vroeger was alles altijd proper, zorgden de huurders zelf voor het onderhoud. 
Ik heb eens een klacht gekregen ivm het afval in de kelder, daarop heb ik de kelder volledig 
leeggemaakt. 
Nog geen 2 maanden later lag de kelder opnieuw vol. Uiteindelijk ligt toch ook een deel van de 

. verantwoorde/Îjkheid bij de huurders. -· . - . . .. -

De lift in het gebouw zou volgens de verklaring van verschlllende huurders reeds laren kapot z'jn. 

Ik heb van de Wooninspectie vernomen dat de lift geen verplichting is. Ik vind het de investering niet 

waard. 

Ook klagen alle bewon�rs over de verwarming, dat het er in de winter steedsJls�oud is ten gevolge 

van de kapotte gaskachels. enkel glas. gebroken vensters en dergelijke meer. 

Die gebroken vensters zijn hun verantwoordelijkheid, dan moeten ze zelf instaan voor de herstelling. 
Op de eerste verdieping woonde men met 10 mensen, er was iedere week wel ruzie waarbij men 

glas brak, ook in de gang. 
Bij ied ere klacht over de gaskachels zijn er herstellingen gebeurd. Soms klaagde men erover, en als 

dan langs ging kon hij de toestellen zonder problemen activeren. 
Op de eerste verdieping heb ik zelfs elektrische verwarming voorzien. 

Volgens de verklaringen van huurders hebben zij reeds verschillende jaren bij de eigenaar geklaagd 

over het pand. steeds zonder gevolg. 

Het kan zijn dat er niet onmidd ellijk gevolg werd gegeven, maar uiteindelijk hebben we altijd 

ingestaan voor de herstellingen. 
Verschillende van de huurders staan ook me t een aanzienlijke huurachterstand. Ik stel mij daar dan 

ook vragen bij. 

Er bestaan aanwijzil)�n dat het appartement achteraan op de tweede verdieping in de periode van 
onze eerste nazichten door een persoon werd gekraakt. Heeft u daar kennis van? Wat heeft u daar 
aaQgedaan? 

Ik heb dat pas achteraf horen zeggen. Tot einde 201'1 was dat pand verhuurd, die huurder is dan 

vertrokken en heeft alles achtergelaten. Hij had het appartement gesloten achtergelaten en geen 
opzeg gedaan dus ik wist niet wat ik ermee moest doen. 

Oo de eerste verdieping was er een enorm verloop van verschillende medebewoners van die 

zonder mijn toestemming. Ik vermoed dat sommige van die mensen dan gebruik gemaakt 
hebben van dat appartement op de tweede verdieping. 
Uiteindelijk werd ik geconfronteerd met de huidige bewoner, die er plots woonde. Hij 
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had het ook gekraakt. We hebben dan maar het appartement aan hem verhuurd. 

Dat is ook mijn probleem met het pand, er worden blijkbaar voortdurend mensen ingeschreven 

zonder dat ik er weet van heb. 

Het brandpreventieverslag en het verslag van de Woon inspectie naar aanleiding van een uitgebreide 

controle van het pand waren uitgesproken negatief. Heeft u daar kennis van? 

Ik ben verhoord geweest door iemand van de Wooninspectfe en heb daar alles vernomen. 

Heeft u sinds deze vaststellingen iets gedaan om de staat van het pand te verbeteren? 

Er werden rookdetectoren geplaatst in de gemeenschappelijke delen. De stroomkringen in de 
verdeelborden in de appartementen werden aangepast, de verlichting in de inkomhal zou moeten in 

__ -· . orde zijn, .er werden nieuwe aansluitingen voor de kookfornuizen geplaatst, er werd een lavabo 
vervangen, de rommel in d

·
�

· 
k�lder w�-rlf ��ggêháald,-i�iovoort. --· - ---- --· 

Ik heb een offerte gevraagd voor de vochtproblemen, maar men kon mij meedelen dat ook 

verwarming en verluchting een grote rol spelen. 

Ik ben mij er ten volle van bewust dat er grondige veranderingen nodig zijn, maar het probleem is 
dat momenteel 2 van de 5 appartementen worden bewoond door mensen die geen contract hebben 
of me niet betalen. Er is een situatie ontstaan waarbij 1 persoon, verschillende 

appartementen als de zijne beschouwt en er vrienden in onder brengt. Hij stelde me ook voor de 
appartementen voor mij te verhuren. 
Hij heeft me zelfs letterlijk gezegd dat ik hem er nooit zal uitkrijgen. 
Ik dien u eerlijk te zeggen dat ik alleen niet meer binnen durf in het pand. 
Ik zou niet weten hoe ik die mensen eruit kan krijgen. 

Ik heb ondertussen al een afrekening gekregen van meer dan 2.000 euro voor 6 maanden 
waterverbruik. Er woonden 10 mensen in het appartement op de eerste verdieping, i k  wist daar 
niets van en ben daar ook helemaal niet mee akkoord. 
Ook van Eandis heb ik ondertussen een aanmaning gekregen, voor het appartement op de eerste · 
verdieping dient nog 2.500 euro betaald te worden. 

Mijn intentie is om opnieuw van 0 te beginnen, alle contracten beeinc!igen en het volledige pand een 
grondige opknapbeurt te geven, zoals het nu is kan het niet meer verder." 

1.2 Beoordeling 

1.2.1 Tenlastelegging A 

Beklaagden betwistten ter terechtzitting d.d. 17 oktober 2018 de feiten voorwerp van de 
tenlastelegging A zodat moet worden nagegaan of de gegevens van de strafinformatie, getoetst aan 
de behandeling van de zaak ter terechtzitting, wel volstaan om met de rechtens vereiste zekerheid 
te oordelen dat beklaagden deze hen ten laste gelegde feiten wel effectief hebben gepleegd en er 

schuldig aan zijn, dan wel of er ter zake (minstens) sprake is van gerede twijfel, in welk geval zich de 
vrijspraak opdringt. 

Naar het oordeel van de rechtbank komen de beklaagden ten laste gelegde feiten wel degelijk 
genoegzaam naar eis van recht bewezen voor op basis van de samengenomen elementen van de 

strafinformatie, die ter zake elke redelijke twijfel uitsluiten. 
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De vaststellingen van de Wooninspectie zijn overduidelijk, de rechtbank verwijst naar de 
bevindingen opgenomen in de processen-verbaal en 

treedt deze bij en zij zijn alhier voor hernomen te aanzien. 

De inbreuken zijn zonder meer bijzonder ernstig en beklaagden behaalden een 'score' van niet 
minder dan 275 strafpunten. In elke woonentiteit was een indicatie voor CO-vergiftiging aanwezig, 
alle appartementen hadden gaskachels die gebrekkig waren afgewerkt Twee appartementen 
vertoonden ook risico op elektrocutie en alle woonentiteiten werden ongeschikt verklaard. 

De rechtbank verwijst verder naar de verklaringen van de slachtoffers, waarvan er verschillende 
erkenden in werkelijkheid geen andere keuze te hebben dan in het gevaarlijke pand te blijven 
wonen. verklaarde onder meer dat de douche kapot was en dat de elektriciteit 
gevaarlijk was omdat de zekering altijd afsloeg wanneer ze de verwarming aanstaken. 

wees op de onmogelijkheid het appartement te verwarmen. Er waren twee ramen kapot 
in de woonkamer, de gasvérwarming werkte "niet en de afgelopen winter was het er ijskoud, medè 
door de enkele beglazing. 

liet optekenen dat er vanalles defect was aan het pand en de lift had eigenlijk nooit 
gewerkt. Het was er koud, het enkel glas zorgde ervoor dat het overal zeer snel terug afkoelde, de . 
gemeenschappelijke delen waren vuil en de elektriciteit was soms stuk in de gang. Het was er ook 
onveilig want elke vluchtweg ontbrak bij het uitbreken van brand. Betrokkene hacl de indruk dat de 
eigenaar zich van niets nog aantrok. 

vond ook dat het appartement totaal niet in orde was. Fr was niets van 
verwarming, hij waste zich met een waterkoker want er was geen warm water, de muren waren 
constant vochtig en de kelder van het gebouw stond voortdurend onder water. Volgens betrokkene 
ging het om rioolwater waardoor het ganse gebouw stonk en vochtig aanvoelde. De problemen had 
hij al verschillende keren gemeld aan de huisbaas, maar die deed er niets aan. Een andere studio 
vinden ervaarde hij als moeilijk. 

signaleerde dat het in de winter gewoon binnen regende in de badkamer en in de· 
slaapkamers, de muren stonden altijd vochtig en beschimmelden. De verwarming was defect en in 
de winter was het er onleefbaar. Ook in de gang was het niet te doen van het vocht. Ook betrokkene 
had de problemen al meerdere keren aangekaart bij de eigenaar en de tussenpersoon doch er 

volgde nooit reactie. Eén en ander ontaardde in ruzie en dan zocht hij maar zelf naar een oplossing 
of kocht hij verf. Ook ervaarde moeilijkheden bij het vinden van een ander onderkomen. 
De verklaringen van en liggen in dezelfde lijn. 

weerhield als ergste klacht dat er nooit iemand kwam om iets aan de gesignaleerde 
problemen te doen. Elke winter waren er problemen bij" het opstarten van de gaskachel, maar de 
eigenaar kwam nooit opdagen. De lavabo was kapot en al drie maanden liep het water er onderin 
gewoon uit over de voeten. Het licht in de gang was af maanden kapot en het elektriciteitsnet was 
volledig verouderd en gevaarlijk. Ook betrokkene zag geen andere mogelijkheid dan er te blijven 
wonen. 

Ook het bijzonder opzet vereist door artikel 433decies Sw. komt naar het oordeel van de rechtbank 
ten genoegen van recht bewezen voor. Beklaagden handelden duidelijk met d e  bedoeling een 
abnormaal profijt te realiseren. Er werden woonentlteiten verhuurd die gans eenvoudig ongeschikt 
waren voor bewoning en beklaagden kunnen zich niet verstoppen achter onwetendheid gelet op de 
vele klachten die in de loop der jaren door de verschillende huurders werden geformu!e.erd. De 
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inbreuken waren dermate grof en de veroudering dermate oud en historisch dat beklaagden met 
stellige zekerheid wisten dat zij krotten verhuurden, zodat elke opbrengst als abnormaal profijt dient 
te worden beschouwd, zonder meer. 

Het is naar het oordeel van de rechtbank ook volkomen ten onrechte dat beklaagden zich 
betrachten te verschuilen achter het gegeven dat diverse huurders zich inschreven op het bewuste 
adres, zonder een huurcontract af te sluiten. Uit de feitenconstellatie zoals die naar voor komt uit 
het geheel van de strafinformatie blijkt genoegzaam dat beklaagden wisten hoe het er in het pand 
dat zij verhuurden aan toe ging, zij lieten betijen en streken de huurgelden op, wat de grenzen van 
het strafrechtelijk toelaatbare overschrijdt en een naam heeft, nl. huisjesmelkerij. Dat het openbaar 
ministerie niet overging tot correctionele vervolging van een onderverhuurder is volledig het 
prerogatief van dit ambt en is eigenlijk irrelevant wanneer het gaat om de eigen 
verantwoordelijkheid van beklaagden, die zich achter dit sepot niet bevrijdend kunnen verbergen. 

Terecht wijs't° het-operibäär-m·inistenë èr in besluitèn op "dät ëërstè bëkläägaé op-5 september' 2015 
door de Woonlnspectie werd verhoord en hierbij in kennis werd gesteld van alle vastgestelde 
gebreken van de door hem verhuurde woonentiteiten, met duidelijke vermelding van de 
ongeschiktheid tot bewoning. Nog geen maand later sloot eerste beklaagde, spijts zijn duidelijk 
uitgesproken intentie tot herstellingen over te gaan, zonder hieraan gevolg te geven een nieuwe 
huurovereenkomst af m.b.t. appartement 2/2, �én van de in niet mis te verstane bewoordingen 
ongeschikt verklaarde entiteiten, staande tegenover een maandelijks huurgeld van 525,00 euro plus 
kosten. 

Dat beklaagden het pand aankochten 'in dezelfde inrichting' als actueel is ter zake niet irrelevant, nu 
de tenlastelegging C niet langer aan de orde Is (cf. infra). Tweede beklaagde verwierf het pand in 
december 2012, er werden enkel zeer beperkte elektriciteitswerken uitgevoerd en sindsdien werden 
de appartementen onafgebroken verhuurd. 

De beweerde onmogelijkheid voor beklaagden om de nodige werken uit te voeren is benevens 
onbewezen ook irrelevant. Beklaagden hadden voorafgaand aan de verhuur het pand conform 
moeten maken i.p.v. het in erbarmelijke omstandigheden te verhuren aan mensen die sociaal 

. kwetsbaar zijn,.dan wel in verblijfsrechtelijk precaire omstandigheden verkeren en uit dien hoofde in 
werkelijkheid geen andere optie hadden dan zich de leefomstandigheden in het pand dan maar te 
laten welgevallen. 

1.2.z Tenlastelegging B 

Beklaagden betwistten ter terechtzitting d.d. 17 oktober 2018 ook de feiten voorwerp van de 
tenlastelegging B zodat moet worden nagegaan of de gegevens van de straftnformatie, getoetst aan 
de behandeling van de zaak ter terechtzitting, wel volstaan om met de rechtens vereiste zekerheid 
te oordelen dat beklaagden deze hen ten laste gelegde feiten wel effectief hebben gepleegd en er 
schuldig aan zijn, dan wel of er ter zake (minstens) sprake Is van gerede twijfel, in welk geval zich de 
vrijspraak opdringt. 

Naar het oordeel van de rechtbank komen de beklaagden ten laste gelegde feiten wel degelijk 
genoegzaam naar eis van recht bewezen voor op basis van de samengenomen elementen van de 
strafinformatie, die ter zake elke redelijke twijfel uitsluiten. 
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De vaststellingen van de Wooninspectie zijn overduidelijk, de rechtbank verwijst naar de 
bevindingen opgenomen in de processen-verbaal en 

treedt deze bij en zij zijn alhier voor hernomen te aanzien. 

1.2.3 Tenlastelegging C 

De feiten voorwerp van deze tenlastelegging werden ter terechtzitting d.d. 17 oktober 2018 terecht 
door beklaagden betwist. De stedenbouwkundige vergunning was wel degelijk voorhanden, zodat de 
feiten voorwerp van de tenlastelegging C niet naar eis van recht bewezen voorkomen en zich ter 
zake de vrijspraak opdringt. Het openbaar ministerie drong ter zake ook niet langer aan ter 
terechtzitting d.d. 17 oktober 2018 (zie zittingsblad}. 

1.3 Straftoemeting 

De bewezen verklaarde feite� �ormen In hoofde van beklaagdèn
. telkens de ÜÏting var

l 
eènzelfde 

misdadig opzet. Dienvolgens dient overeenkomstig artikel 65 lid 1 Sw. telkens slechts één straf te 
worden opgelegd voor alle feiten samen, namelijk de zwaarste. 

De straftoemeting moet niet alleen de vergeldingsbehoefte dienen maar ook de speciale en generale 
preventie. De op te leggen straf moet dan ook van aard zijn een beklaagde ervan te weerhouden zich 
in de toekomst nog aan dergelijke feiten schuldig te maken, hem/haar aan te sporen tot meer 
verantwoordelijkheidsbesef en tot het naleven van de wettelijke normen. 

De straftoemeting moet voorts worden bepaald gelet op de aard en de objectieve ernst van de 
bewezen verklaarde feiten, de begeleidende omstandigheden en de persoonlijkheid van een 
beklaagde zoals die blijkt uit het strafrechtelijk verleden, de gezinstoestand en de arbeidssituatie 
voor zover bekend. 

De in hoofde van beklaagden bewezen verklaarde feiten zijn zeer emstig en getuigen van een 
misprijzen voor"de menselijke waardigheid . 

Hierna bepaalde gevangenisstraf bekleed met de gunst van het uitstel van tenuitvoerlegging en -
geldboeten deels bekleed met de gunst van het uitstel van tenuitvoerlegging kom.en de rechtbank 
voor als passend en ook volkomen noodzakelijk teneinde beklaagden de ernst van de feiten te doen 
inzien en hen van recidive te weerhouden. 

Beide beklaagde beschikke!1 nog over een blanco strafregister zodat zij nog in de voorwaarden 
verkeren voor de gunst van het uitstel van tenuitvoerlegging. 

1.3 Nopens de herstelvordering 

De inbreuken van beklaagden op de Vlaamse wooncode zijn naar eis van recht bewezen en zowel 
het college van Burgemeester en Schepenen als de Wooninspecteur beschikken ten aanzien van 
beklaagden over een herstelvorderingsrecht op basis van artikel 20bis van de Wooncode. 

Het betreft een vordering in rem, zodat de plichten voortvloeiend uit de herstelvordering als het 
ware aan het betrokken pand 'kleven' onafhankelijk wie de eigenaar is

. 
en elke zakenrechtelijk 

betrokken �atuurlijke of rechtspersoon kan in dit verband worden aangesproken. 
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Eerste beklaagde is afgevaardigd beheerder van de vennootschap die eigenares is van het pand, 
tweede beklaagde. Het is derhalve correct en terecht dat de herstelvordering op basis van artikel 
20bis van de Wooncode lastens hen beide wordt geformuleerd. Sedert het nemen van de 
herstelvordering op 5 augustus 2015 werd nog steeds niet tegemoetgekomen aan het gevorderd 
herstel, opdat zou worden uitgekomen op nul strafpunten in het geijkt technisch verslag. 

Terecht vordert de Wooninspecteur de nodige renovatie-, verbeterings- en aanpassingswerken uit te 
voeren voor alle gebreken. De herstelvordering is dan ook zonder meer gegrond, de hersteltermijn 
wordt door de rechtbank bepaald op 10 maanden vanaf de datum van het tussen te komen vonnis 
zoals gevorderd en gelet op de jarenlange inertie van beklaagden wordt een dwangsom van 150,00 
euro per dag opgelegd per dag vertraging vanaf het verstrijken van de hersteltermijn, in verhouding 
tot de aard en de omvang van de inbreuken. 

Voor recht wordt daarenboven gezegd dat een dwangsomtermijn in de zin van artikel 1385bis, 4" 
Ger.W. -�o

.
�dt uÏtges!Ótèn-opdät heklaa.gden- ëffeétiefz-oudèn wordên"äangezet om zelf fot uitvoering 

over te gaan. De rechtbank verleent ook machtiging aan de ·Wooninspecteur en het college van 
Burgemeester en Schepenen van de stad desnoods zelf over te gaan tot uitvoering van het 
opgelegde herstel indien de overtreders niet binnen de gestelde termijn tot uitvoering zijn 
overgegaan. 

In toepassing van artikel 17bis§2 van de Wooncode wordt de Wooninspecteur door de rechtbank 
gemachtigd om de kosten van herhuisvesting te verhalen op beklaagden. 

In casu breng de wooninspecteur evenwel geen afdoende reden aan waarom het vonnis uitvoerbaar 
bij voorraad zou moeten worden verklaard, zodat de vordering op dit punt dient te worden 
afgewezen als ongegrond. 

1.4 Nopens de bijzondere verbeurdverklar!ng 

Tweede beklaagde werd tevens gedagvaard teneinde lastens haar vermogen de bijzondere 
verbeurdverklaring te horen uitspreken van het wederrechtelijk verkregen vermogensvoordeel van 

· 86.015,00 euro. · 

Krachtens art. 42,3° Sw. kan de rechter de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf 
verkregen zijn, de goederen en de waarden die in de plaats ervan gesteld zijn en de inkomsten uit de 
belegde voordelen verbeurd verklaren. 

Indien vermogensvoordelen niet meer kunnen aangetroffen worden in het vermogen van de 
veroordeelde, dient de geldwaarde ervan te worden geraamd en heeft de verbeurdverklaring 
betrekking op een daarmee overeenstemmend bedrag. 

Het komt de rechter toe overeenkomstig art. 43 bis lid 2 sw. dit onrechtmatig verkregen 
vermogensvoordeel soeverein te ramen. 

Uit het strafdossier blijkt duidelijk dat tweede beklaagde rechtstreeks vermogensvoordelen uit de 
haar ten laste gelegde feiten heeft verkregen. 

Ter zake verwijst de rechtbank nilar het navolgend proces-verbaal 11119/17 nopens de berekening 
van het wederrechtelijk genoten vermogensvoordeel. De rechtbank stelt vast dat het openbaar 
ministerie het eindresultaat van 117.810,00 euro nog herleidde en de inkomsten niet voor elke 
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huurder gedurende de volledige incriminatieperiode werd weerhouden, doch enkel die periodes 

gedurende dewelke elke huurder ingeschreven stond op het gehuurde appartement. De uittreksels 
van het Rijksregister van de verschillende slachtoffers zijn terug te vinden in stuk 163 van de 
strafinformatie. 

De vermogensvoordelen, die rechtstreeks uit de aan tweede beklaagde ten laste gelegde en 

bewezen geachte feiten voortvloeien, dienen dan ook verbeurd verklaard te worden en de 

rechtbank treedt ter zake de door het openbaar ministerie voorgestane berekeningswijze bij. 

De rechtbank is van oordeel dat deze verbeurdverklaring, rekening houdend met de feiten, de 

inhoud van het strafdossier en de debatten ter zitting, in huidig dossier gerechtvaardigd voorkomt 

en geen dermate afbreuk doet aan de financiële toestand van de persoon aan wie ze is opgelegd, 

zodat ze in casu geen schending van het eigendomsrecht uitmaakt die een verbeurdverklaring in de 

weg zou staan. 
• •• 

Aldus is geantwoord op de door de verdediging aangereikte middelen in de mate zij dienend 

voorkomen en hoe dan dient geoordeeld dat alle overige opwerpingen van beklaagden in conclusies 

niet van aard zijn om hoger vermelde vaststellingen te ontzenuwen en/of om hierover anders te 

beslissen. 

TOEGEPASTE WffiEN 

De rechtbank houdt rekening met de volgende artikelen die de bestanddelen van de misdrijven en 

de strafmaat bepalen, en het taalgebruik in gerechtszaken regelen: 

artikelen 2, 40, 42, 43, 65 lid 1, 66, 100, 433decies en 433undecies 1 ° van het strafwetboek; 

artikelen 1382 en 1383 van het burgerlijk wetboek; 

artikel 367 van het wetboek van strafvordering; 

artikelen 44 en 45 van het strafwetboek; 

artikelen 11, 12, 14, 31, 36, 37 en 41 der wet van 15 juni 1935; 
artikelen 162, 182, 184, 185, 189, 190, 194 en 195 van het wetboek van strafvordering; 

artikelen 8 en 14 van de wet van 29 juni 1964; 

alsmede alle overige in de dagvaarding vermelde en hiervoor aangehaalde wetsartikelen. 

UITSPRAAK 

Op tegenspraak ten aanzien van en 

Op strafgebied 

(eerste beklaagde) Op tegenspraak: 

Verklaart de feiten onder tenlastelegging C niet bewezen en spreekt 

dienvolgens VRIJ en ontslaat hem terzake van elke verdere rechtsvervolging zonder kosten. 

Veroordeelt voor de tenlasteleggingen Al-A15 en B vermengd: 

tot een gevangenisstraf van 1 jaar en tot een geldboete van 1000,00 EUR, verhoogd met 50 

opdeciemen en gebracht op 6000,00 EUR, te vermenigvuldigen met 17 slachtoffers. Boete 

vervangbaar bij gebreke van betaling binnen de wettelijke termijn door een gevangenisstraf 

van 3 maanden. 
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Bij toepassing van artikel 1 van de wet van 5 maart 1952, gewijzigd door de wet van 28 december 
2011, is de geldboete van 17 maal 1000,00 EUR en vermeerderd met 50 opdeciemen en gebracht op 
102000,00 EUR. 

Zegt dat de tenuitvoerlegging van het vonnis zal worden uitgesteld gedurende S jaren vanaf 
heden wat betreft deze gevangenisstraf. 

Zegt dat de tenuitvoerlegging van het vonnis zal worden uitgesteld gedurende 3 jaren vanaf 
heden wat betreft deze geldboete, doch slechts voor een gedeelte van 750,00 EUR. 

tot een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken (bij toepassing van art. 91 K.B. 
28.12.1950). Deze vergoeding bedraagt 53,58 EUR. 

tot het betalen van een bijdrage van 1 maal de som van 2S�OÖ-ËÜR-verhoogd met 70 opdeciemen en 
gebracht op 1 maal 200,00 EUR ter financiering van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van 
opzettelijke gewelddaden. 

Verwijst deze veroordeelde solidair met de medeveroordeelde tot de kosten van het geding, in 

totaal begroot op 1002,30 EUR. 

Heft het beslag op van het onroerend goed te 
onder 

(tweede beklaagde) Op tegenspraak: 

Verklaart de feiten onder tenlastelegging C niet bewezen en spreekt 

kadastraal gekend 

dienvolgens VRIJ en ontslaat haar terzake van elke verdere rechtsvervolging zonder kosten. 

Veroordeelt 11oor de tenlasteleggingen Al - Als en B vermengd: 

tot een geldboete van 6000,00 EUR (== 500,00 x 12) (art. 4lbis Sw.) te vermenigvuldigen 
met 17 slachtoffers. 

Bij toepassing van artikel 1 van de wet van 5 maart 1952, gewijzigd door de wet van 28 december 
2011, is de geldboete van 17 maal 6000,00 EUR en vermeerderd met 50 opdeciemen en gebracht op 
612000,00 EUR. 

Zegt dat de tenuitvoerlegging van het vonnis zal worden uitgesteld gedurende 3 jaren vanaf 
heden wat betreft deze geldboete, doch slechts voor een gedeelte van 4800,00 EUR. 

tot een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken (bij toepassing van art. 91 K.B. 
28.12.1950). Deze vergoeding bedraagt 53,58 EUR. 

tot het betalen van een bijdrage van 1 maal de som van 25,00 EUR verhoogd met 70 
opdeciemen en gebracht op 1 maal 200,00 EUR ter financiering van het Fonds tot hulp aan 
de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden. 

Verwijst deze veroordeelde solidair met de medeveroordeelde tot de kosten van het geding, in 
totaal begroot op 1002,30 EUR. 
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Spreekt overeenkomstig art. 42,3" Sw., art. 43bis Sw. en art 43 quater Sw. de bijzondere 
verbeurdverklaring uit lastens het vermogen van tweede beklaagde op de vermogensvoordelen die 
rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen, op de goederen en waarden die In de plaats ervan zijn 
gesteld en op de inkomsten uit belegde voordelen, nl. van het bedrag ten belope van 86.015,00 EUR. 

Heft het beslag op van het onroerend goed te 
onder 

Op burgerlijk gebied 

kadastraal gekend 

Verklaart de vordering van de burgerlijke partij/eiser tot herstel ontvankelijk en in de mate zoals 
hierna bepaald gegrond. 

Beveelt ·de bek.la·a·gden over te"gaan tot herSfel van lîet pand gëtegën të 
kadastraal gekend onder 

hetgeen impliceert: 
te herstellen, 

het wegwerken, door middel van renovatie-, verbeterings- en aanpassingswerken, van de 
gebreken aan het gebouw en de daarin Öndergebrachte woongelegenheden, zodat dit 
gebouw en de daarin ondergebrachte woongelegenheden voldoen aan de veiligheids-, 
gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten zoals bedoeld in artikel 5 van het decreet van 15 
juli 1997 houdende de Vlaamse vyooncode, opdat het aantal punten in het technisch verslag 
wordt teruggebracht op nul; 

en dit binnen een termijn van 10 MAANDEN, lopende vanaf heden; 

veroordeelt beklaagden solidiar tot een dwangsom van 150,00 EUR per dag vertraging, 
zonder het opleggen van dwangsomtermijnen in de zin van artikel 138Sbis Ger. W. 

Machtigt burgerlijke partij/eiser tot herstel om het gevorderde herstel ambtshalve uit te voeren, 
zoals bedoeld in artikel 20bis, §7 van het decreet van 15 juli 1997 houdende.de Vlaamse Wooncode, 
voor het geval beklaagden in gebreke zouden blijven, en dit op kosten van beklaagden conform de 
bepalingen dienaangaande in artikel 20bis, §7 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de 
Vlaamse Wooncode. 

Machtigt burgerlijke partij/eiser tot herstel om de kosten, bedoeld in artikel 17bis, §2 van de 
Vlaamse Wooncode, te verhalen op beklaagden. 

Veroordeelt beklaagden solidair tot het betalen van een rechtsplegingsvergoeding ten bedrage van 
1440,00 EUR (basisbedrag niet in geld waardeerbare vordering). 

Wijst de vordering tot het uitvoerbaar bij voorraad te verklaren af als zijnde ongegrond. 

. . . 1 
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Dit vonnis is in openbare zitting uitgesproken op 23 november 2018 door de rechtbank van eerste 
aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge (Kamer B.17) samengesteld uit: 
Bert Salembier, rechter 

In aanwezigheid van een magistraat van het Openbaar Ministerie zoals vermeld In het proces
verbaal van de terechtzitting. 

Met bijstand van Kathy Maes, griffier 




