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In de zaak van het openbaar ministerie 

en de burgerlijke partijen· 

1. wonende te 

met als raadsman mr loco mr. belden advocaat te 

2. wonende te 

met als raadsman mr. advocaat te 

tegen. 

1) 

geboren te op 
ingeschreven te 
van Belgische nationaliteit 

2) 

geboren te op 
ingeschreven te 
van Belgische nationaliteit 

beklaagd van 

als dader of mededader in de zin van artikel 66 van het strafwetboek voor de volgende strafbare 
feiten: 

de eerste en de tweede 

om het wanbednjf uitgevoerd te hebben of om aan de uitvoering ervan rechtstreeks 
medegewerkt te hebben, door enige daad, tot de uitvoering zodanige hulp verleend te hebben 
dat zonder zijn bijstand het misdrijf niet kon gepleegd worden, 

bij inbreuk op de at11kel 5, strafbaar. gesteld door artikel 20§1 al 1 van het Decreet van 15 juli 
1997 houdende de Vlaamse Wooncode, als verhuurder, als eveptuele onderverhuurder of als 
persoon d1e een woning ter beschlkl<ing stelt, een woning die niet voldoet aan de verelsten en 
normen van art1kel 5 rechtstreeks of vta tussenpersoon verhuurd, te huur gesteld of ter 
beschikking gesteld te hebben met het oog op bewoning, zoals gewijzigd door het Decreet van 
29 maart 2013 houdende wijziging van diverse decreten wat de woonkwaliteitsbewaking betreft, 
vanaf 11.08 2013 
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In het pand gelegen te 
eigendom van 

wonende te 
te op wonende te 

. l<adastraal gekend als 
geboren te op 

en van geboren 

a) een wonmg 
aan 

:gelijkvloers} die niet voldeed aan de kwaliteitsnormen te hebben verhuurd 
en 

te In de periode van 24 januari 2017 (datum controle wooninspectie-OK 2 
stuk 2) tot 27 april2018 (datum print rijksreglster - OK 2 s tul<ken 78-81) 

b) een wonlnç 
aan 

1 e verdieping) d1e niet voldeed aan de kwaliteitsnormen te hebben verhuurd 

te in de periode van 24 januari 2017 (datum controle wooninspectie - OK 2 
stuk 2) tot 27 april 2018 (datum print rljksreglster - OK 2 stukken 82, 83) 

c) een wonina 
aan 

(2e verdieping) die met voldeed aan de kwaliteitsnormen te hebben verhuurd 

te , In de periode van 1 juni 2015 (datum aanvang huurovereenkomst - OK 2 
stukken 5, 36ve rs o, 62, 86, 85) tot 27 april 2016 (datum print rljksreglster - OK 2 stukken 
84, 85). 

PROCEDURE 

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

De dagvaardingen werden regelmatig betekend 

De dagvaarding werd op 11 oktober 2019 overgeschreven op het kantoor Rechtszekerheid te 
Oudenaarde. Z1j vermeldt de kadastrale omschrijving van het onroerend goed dat het voorwerp 
Is van de telastlegging en identificeert de eigenaar eNan zoals voorgeschreven door de 
wetgeving inzake hypotheken. 

BIJ de behandeling van de zaak en in de processtukken werd gebruik gemaakt van de 
Nederlandse taal. 
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2. Oe beldaagden werden gedagvaard om te verschijnen op de openbare terechtzlttmg van 5 
november 2019. 

Er werden conclusietermijnen bepaald en de behandeling van de zaak werd uitgesteld naar de 
terechtzitting van 7 aprrl 2020. Er zou intussen ook een herstelcontrole uitgevoerd worden 

Oe zaak werd in beraad genomen op 7 april 2020 

3. Oe rechtbank nam kennis van: 

de vorderina van de buraerlrjke p:=~rlti 

meester loco mr 
verteoenwoordlgd door 

beiden advocaat te 
de vordering van de burgerlijke partij, 
de herstelvordering van de woonrnspecteur, vertegenwoordigd door mr. 

beiden advocaat te 
de vordering van het openbaar ministerie, uitgesproken door 
procureur des Konings; 
het verweer van de beide beklaagden, vertegenwoordigd door meester mr. 
advocaat te 

, loco mr. 

substituut-

het negatief advras van het openbaar ministerie over de gevraagde opschortingen van de 
Uitspraak van veroordeling. 

STRACHRECHTELIJK 

Feiten 

4. Oe beklaagden zijn elk voor de helft eigenaar van het gebouw aan de te 

Nadat door de politie een proces-verbaal was opgesteld naar aanlelding van de opsplitsing van 
het gebouw In 3 woongelegenheden heeft ook de gewestelljl< wooninspecteur op vraag van het 
parket een controle uitgevoerd. 

Op 24 januari 2017 stelde de woomnspecteur vast dat het gebouw 22 strafpunten had De 
woning kreeg 43 strafpunten. Oe 3 verhuurde woningen waren ongeschikt. 

Naar aanlelding van de vaststelling van het bouwmisdrijf verklaarde de tweede beklaagde dat 
zijn broer de zaken opvolgt en dat ze z1ch willen In regel stellen. 
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De eerste beklaagde veridaarde dat hij zou bekijken om het stedenbouwkundig probleem op te 
lossen en de nodige herstellingen zou doen. HiJ zou de wooninspectie contacteren voor een 
herstelcontrole. 

Op 1 maart 2018 lieten de beklaagden weten dat de herstelwerken nog niet werden Uitgevoerd 
en dat de huurders er nog steeds woonden. De beldaagden wilden eerst het bouwmisdrijf 
regulariseren en daarvoor zou hun architect nog een voorstel doen bij de d1enst stedenbouw 
van 

Beoordeling 

5. Het verweer van de beklaagden gaat over de stedenbouwkundige misdrijven De bel< laagden 
worden daarvoor echter niet vervolgd, wel voor inbreuken op de Wooncode. 

Uit de vaststellingen van de wooninspecteur en het fotodossier blijkt dat de womngen werden 
verhuurd en bewoond terwijl ze niet voldeden aan de 1<waliteitsvere1sten. 

De telastleggingen zijn bewezen. 

Straffen 

6. De feiten kunnen krachtens artikel 20 §1 van de Vlaamse Wooncode worden bestraft met 
een gevangenisstraf van 6 maanden tot 3 jaar en een geldboete van 500 tot 25.000 euro of één 

van deze straffen alleen. 

7. De feiten z1jn de opeenvolgende en voortgezette uitvoering van een zelfde misdadig opzet, 
zodat voor ze samen slechts één straf moet worden opgelegd. 

B. Het openbaar ministerie vorderde geldboetes van 1.000 euro. 

9. De Vlaamse Wooncode beoogt uitvoering te geven aan het fundamenteel recht op 

menswaardig wonen (artikel 4 Wooncode). 

Artikel 23 van de Belgische Grondwet bepaalt dat leder het recht heeft een menswaardig leven 
te lelden en dat de wet of het decreet daartoe, rekening houdend met de overeenkomstige 



', 

HECIIlll/\NI( VAN Erlb r1 AAN I FG 005 f-Vl/1/\NDFREN, afdelinr, OUDENAAHDf, 0 I WAAl filE l(dfJH:lr, LèteiPmlm sttahuhen, v,m 76,5 lO 

---- ---- - - """- -- "" -----· ------- - ------------------------------ ------ --··- """""""""" ------------------------------ 6 

plichten, de economische, sociale en culturele rechten waarborgt. D1e rechten omvatten onder 
meer het recht op een behoorlijke huisvesting. 

De overheld doet belangrijke inspanningen om d1t recht te waarborgen o.m. door sociale 
huisvesting te organiseren, door minimumkwaliteitseisen voor womngen te bepalen en een 
wooninspectie te organiseren.. Grote bedragen gemeenschapsgelden worden daarin 
geïnvesteerd. 

Van diegene die met winstoogmerk huizen verhuurt, mag verwacht worden dat ook hij 
inspanningen levert en zich mlnstens aan de opgelegde kwaliteitsnormen houdt. Zo niet wordt 
het fundamenteel recht op een behoorlijke huisvesting aangetast, komen mogelijk 
mensenlevens in gevaar en wordt de gezondheid van doorgaans maatschappelijk kwetsbare 
huurders schade in gevaar gebracht 

De beklaagden moeten beseffen dat zij b1j het verhuren niet alleen de lusten maar ook de lasten 
moeten dragen en hun verantwoordelijkheid moeten nemen 

Btj het bepalen van de geldboete houdt de rechtbank rekening met het financièle motief dat aan 
de misdrijven ten grondslag ligt en de financiêle draagkracht van de beklaagde. 

Een geldboete moet ook van die aard zijn dat zij ontmoedigt nog langer de wet te overtreden of 
aanzet tot een afweging van pakkans en economisch voordeel. 

Bovendien moet rekening worden gehouden met de maatschappeliJke kost die door de 
beklaagden veroorzaakt wordt in de vorm van de noodzakelijke mzet van mensen en middelen 
voor de handhaving De inzet van Inspectiediensten, politie en justitie betekent voor de 
gemeenschap een grote kost 

De beklaagden hebben ook een ongunstig strafrechtelijk verleden en kregen 1n het verleden 
reeds een opschorting van uitspraak van veroordeling wegens milieumisdrijven 

Om deze redenen ook gaat de rechtbank niet in op de vraag tot opschorting van uitspraak van 
veroordeling. 

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

WOONHERSTEL 

10. Het pand werd zonder stedenbouwkundige vergunning opgesplitst in verschillende woningen 
die met voldoen aan de vereisten van de Wooncode Door de opsplitsmg kan het herstel conform 
artikel 5 Wooncode niet worden opgelegd. 
De wooninspecteur vordert dat het pand wordt aangepast naar een stedenbouwkundig vergunde 
toestand, dan wel dat het wordt gesloopt tenzij de sloop verboden is. 
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De wooninspecteur vordert de uitvoering van de werl<en binnen een termijn van 10 maanden na 
de uitspraak en dat voor het geval de veroordeling niet bmnen de opgelegde termijn wordt 
uitgevoerd, de overtreder wordt veroordeeld tot een dwangsom van 150 euro per dag vertraging: 

ZIJ vordert dat de rechter zou bevelen dat ZIJ ambtshalve m het opgelegde herstell<an voorzien 
in het geval de overtreder Jn gebreke bliJft de door de rechter bevolen werken zelf uit te voeren. 

Zij vordert dat zij gemachtigd zou worden om de kosten, bedoeld in art. 15, §1 (huidig art. 17bls, 
§2) Vlaamse Wooncode, te verhalen op de beklaagde. 

Zij vordert eveneens de onmiddellijke uitvoerbaarheid 

11. De verantwoordeliJkheld voor de melding van de uitvoenng van een eventueel vriJwillig 
herstel ligt biJ de overtreder. Behoudens bewijs van het tegendeel geldt alleen het proces
verbaal van uitvoenng als bewijs van het herstel en van de datum van het herstel (artikel 20bis, 
§6 Vlaamse Wooncode) 

Dat bew1js ligt niet voor. 

12. De herstelvordering werd afdoende gemotiveerd en is niet onredelijk 

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

13. De termiJn van Uitvoering van de herstelmaatregelen wordt bepaald op 10 maanden. 

14 De beklaagden moeten de wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen 
tijdig bij aangetekende bnef of bij afgifte tegen ontvangstbewijs op de hoogte brengen van de 
uitvoering van de opgelegde herstelmaatregel, waarna de wooninspecteur, na controle ter 
plaatse, een proces-verbaal van uitvoering opmaakt dat, behoudens bewijs van het tegendeel, 
geldt als bewijs van het herstel en van de datum van dit herstel (artikel 20bis, §6, Vlaamse 
Woon code). 

15. Het opleggen van een dwangsom als drukkingsmiddel voor het uitvoeren van het bevolen 
herstel is eveneens noodzakelijk. Het bedrag ervan kan door de rechter bepaald worden zelfs 
zonder een specifiek gevorderd bedrag of hoger dan het gevorderde bedrag. 
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Het volstaat dat een dwangsom gevorderd wordt 

Een dwangsom van 150 euro per dag moet worden opgelegd gelet op het talmen om over te 
gaan tot het herstel. · 

Het bestuur heeft er nameliJk belang bij dat de veroordeelde zelf de veroordelmg tot het herstel 
nakomt gelet op de beperkte overhe1dsm1ddelen, de zware procedure van aanbesteding en de 
lange tijd nodig voor een ambtshalve uitvoering 

Tenslotte heeft de gemeenschap er baat bij dat dit ten spoedigste gebeurt. Een dwangsom is 
daartoe het meest efficiënte middel. Om dezelfde redenen, en om te vermiJden dat de 
beklaagden een fmanciäle afweging zouden maken tussen de kosten van het herstel en de 
dwangsommen, wordt geen maximumbedrag opgelegd. 

16. Om verdere vertraging in de uitvoering van het herstel te vermijden wordt het vonnis wat 
het woonherstel betreft Uitvoerbaar bij voorraad verklaard. 

17. De veroordeling tot herstel blijft de grondslag voor het verhaal op de beklaagden van de 
kosten van een eventueel ambtshalve herstel door de bevoegde overheid of voor een verhaal 
van herstelkosten die de nieuwe eigenaar in voorkomend geval zou moeten maken als gevolg 
van de door de beklaagden gepleegde feiten. 

KOSTEN en BIJDRAGEN 

18. De beklaagden moeten worden veroordeeld tot de _gerechtskosten zoals hierna begroot 

19. De beklaagden moeten elk een bijdrage betalen voor de fmanciering van het "Bijzonder 
Fonds tot Hulp van de Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden en aan de Occasionele 
Redders" (artikel29, tweede lid van de Wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale bepalingen) 
Deze bijdrage bedraagt 200 euro (met opdeciemen). Deze bijdrage heeft een eigen aard en is 
geen straf. 

20. De beklaagden moeten elk een bijdrage betalen voor de financienng van het 
"Begrotingsfonds voor de juridische tweedelljnsbijstand" (artikel 4 § 3 en artikel 5 §§ 1 en 1 van 
de Wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begratingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand). Deze bijdrage bedraagt 20 euro. 
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BURGERRECHTELIJK 

21 . De burgerlijke partl~ vordert een provisionele schadevergoeding van 1 euro 
en een rechtsplegingsvergoeding van 440 euro. 

De burgerlijke partij huurde de woning 

Op 24 januari 2017 werd vastgesteld dat het pand niet voldeed aan de mintmale 
kwalltettsveretsten. De wontng l<reeg 43 strafpunten en was ongeschikt 
De huurprijs bedroeg 340 euro 

Door het misdrijf heeft de burgerlijke partij schade geleden. 

De gevorderde provisionele schadevergoeding van 1 euro wegens de slechte woonkwaliteit en 
de daaruit volgende schade kan worden toegekend 

22. De burgerlijke partiJ tordart een schadevergoeding wegens mingenot 
van 12 395 euro, Zijnde de helft van de betaalde hutshuur van 1 juni 2014 tot en met december 
2019. 

De burgerlijke partij huurde de woning 

Op 24 januari 2017 werd vastgesteld dat het pand niet voldeed aan de minimale 
kwaliteitsvereisten. De woning was ongeschtl<t 
De huurpriJS bedroeg 370 euro 

Door hel misdrijf heeft de burgerlijke partij schade geleden 

De gerncnmineerde periode loopt van 24 januan 2017 tot 27 april 2018 Dat is ook de periode 
van de bewezen verklaarde feiten 

De burgerlijke partij heeft de woning in die periode ook daadwerkelijk bewoond en heeft er wel 
een (beperkt) genot van gehad. 

Een schadevergoeding van 2.000 euro is billijk en toewijsbaar. 

23. Ingevolge artikel 4 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering (VTSv) 
moet de rechtbank de overige burgerlijke belangen ambtshalve aanhouden. 
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Om deze redenen, en gelet op de volgende artikelen. 

art. 11, 12, 14, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 40 en 41 van de wet van 15 jun1 1935, 

art 4 Wet van 17 april 1878 • Wet houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering; 

art 162, 162bis, 182, 184, 185 §1, 189, 190, 191 , 194, 195, 203§3 Wetboel<van Strafvordering, 
alsook de overige wetsbepalingen aangehaald in huldig vonnis, 
art. 1, 2, 3, 5, 7, ?bis, 25, 38, 39, 40, 41, 41bis, 44, 45, 65, 66, 100 Strafwetboel<, alsmede alle 
artikelen vermeld in de dagvaarding, 
art. 2 KB 26 1 0.2007 , 
art. 1022 Ger. W. ; 

de rechtbank, recht doende op tegenspraak, 

STRAFRECHTELIJK 

Veroordeelt voor de hierboven omschreven en bewezen 
verklaarde telastleggmgen a), b) en c) samen tot een geldboete van 1.600 euro, vermeerderd 
met 70 opdeciemen tot 12.000 euro, of een vervangende gevangenisstraf van 3 maanden, de 
feiten gedeeltelijk voor als na 1.1.2017 gepleegd zijnde 

Veroordeelt voor de hierboven omschreven en bew.ezen 

verklaarde telastleggingen a), b) en c) samen tot een geldboete van 1.500 euro, vermeerderd 
met 70 opdeciemen tot 12.000 euro, of een vervangende gevangenisstraf van 3 maanden, de 

felten gedeelteliJk voor ais na 1.1 2017 gepleegd zijnde. 
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WOONHERSTEL 

Beveelt en het pand gelegen 
te kadastraal gekend als aan 
te passen conform een daartoe volgens de Vlaamse Codex Rulmtell)l<e Ordening (VCRO) 
vergunde toestand, dan wel het pand te slopen tenzij de sloop op basrs van andere regelgeving 
is verboden, en dit onder verbeurte van een dwangsom van 160 euro per dag vertraging in de 
nakomrng van dit bevel lastens de veroordeelden ten voordele van de wooninspecteur 

Bepaalt de termijn voor de ultvoenng van de herstelmaatregel op 10 maanden vanaf de dag 
waarop dit vonnis wordt urtgesproken. 

Zegt voor recht dat de veroordeelden overeenkomstig art 20bis, §6, Vlaamse Wooncode de 
wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen van de stad onmiddellijk 
bij aangetekende brief of door afgifte tegen ontvangstbewijs op de hoogte moeten brengen 
wanneer de opgelegde herstelmaatregelen vnjwrllig werden of zullen zijn uitgevoerd. 

Machtigt de wooninspecteur en 11et college van burgemeester en schepenen van de stad 
om zelf het herstel uit te voeren indien de veroordeelden in gebreke blijven om dat te doen. 

Veroordeelt en tot vergoedrng 
van alle uitvoeringskosten In geval van ambtshalve uitvoering overeenkomstrg art. 20bis, §7 
Vlaamse Wooncode. 

Verklaart het vonnis wat betreft het bevolen herstel uitvoerbaar biJ voorraad niettegenstaande 
ledere voorziening. 

Machtigt de wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen om de 
herhuisvestingskosten vermeld in artikel17bls, § 2 Vlaamse Wooncode te verhalen op 

en 
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KOSTEN EN BIJDRAGEN 

Veroordeelt en elk tot betaling 
van een b ijdrage aan het Bijzonder Fonds tot Hulp aan de Slachtoffers van Opzettelijke 
Gewelddaden en aan de Occasionele Redders van 25 euro, vermeerderd met 70 opdeciemen 
tot 200 euro. 

Veroordeelt hen elk tot betaling van de bijdrage tot het Begrotrngsfonds voor de juridische 
tweedeliJnsbijstand van 20 euro. 

Veroordeelt en hoofdelijk tot 
betaling van de gerechtskosten voor het openbaar ministerie, tot op heden in het geheel 
begroot op 283,76 euro. 

BURGERRECHTELIJK 

burgerlijke partij 

Verklaart de vordering van de burgerlijke partij 
bepaalde mate gegrond 

ontvankelijk en In de h1erna 

Veroordeelt en hoofdelijk om te 
betalen aan de burgerlijke part ij een provisionele vergoeding van 1 euro, meer de kosten 
begroot op 180 euro rechtsplegingsvergoeding. 

burgerlijke partij 

Verklaart de vordenng van de burgerlijke partij 
hierna bepaalde mate gegrond 

ontvanl<eiijl< en In de 
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Veroordeelt en lloofdelljl< om te 
betalen aan deze burgerliJke partij een vergoeding van 2.000 euro, meer de kosten begroot op 
480 euro rechtspleglngsvergoeding 

Houdt ambtshalve de overige burgerlijke belangen aan 

Dit vonnis wet d uitgesprol<en in openbare terechtzitting van de 0 twaalfde l<amer van de 
rechtbanl< van eerste aantea Oost-Vlaanderen, afdellna Oudenaarde op 26 mei 2020, 
bestaande uit rechter en griffier, In aanwezigheid van 
afdelingsprocureut 
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