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OPENBAAR MINISTERIE 

EISER TOT HERSTEL 

DE WOONINSPECTEUR, bevoegd voor het grondgebied van het 
Vlaamse Gewest, met kantoren te 1000 Brussel, Havenlaan 88; 

=> Ter terechtzitting van 25 mei 2020 vertegenwoordigd door mr. 
loco mr. advocaat te 

OPPOSANTEN 

1. 

2. 

_______ geboren te 

wonende te 
nationaliteit 

wonende te 
nationaliteit 

geboren te 

op 

,an Belgische 

op 

van Belgische 

=> Ter terechtz1ttmg van 25 mei 2020 beiden fn persoon aanwezig, 
bijgestaan door mr advocaat te 

Gezien het in deze zaak, door deze rechtbank, D13M kamer, rechtdoende In strafzaken, 
d.d. 20 januari 2020 bij verstel< verleende vonnis waarbij voornoemden werden schuldig 
verldaard aan de tenlasteleggingen: 

Als dader af mededader in de zin van artikel 66 van het strafwetboek; 

de eerste en de tweede 
om het wanbednJf uitgevoerd te hebben of om aan de u,tvoermg ervan rechtstreeks medegewerkt te 
hebben, door enige daad, tot de uitvoering zodanige hulp verleend te hebben dat zonder zijn bijstand 
het misdnjf met kon gepleegd worden, 

A. 

81J mbreuk op de artikel 5, strafbaar gesteld door artikel 20§1 al 1 van het Decreet van 15 Juli 1.997 
houdende de Vlaamse Wooncode, als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of als persoon die 
een won,ng ter beschikking stelt, een woning die met voldoet aan de veré,sten en normen van arukel 
5 rechtstreeks of v,a 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 WIJZIGlmg 
van diverse decreten wat de woonkwalite1tsbewakmg betreft, vanaf 11.08.2013 
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in het pand gelegen te kadastraal gekend als 
eigendom van geboren te op 

wonende te en geboren te 
op wonende te btJ aankoopakte van respectievelijk 
25.11.1959 en 08 06 1963 verleden door notaris te aan elk voor de /J1elft 
toeaewezen maevolae echtsche1dmg-ontbinding van het gemeenschappelijk vermogen 

op 

een onaeschikte en onbewoonbare woning ter beschikking te hebben gesteld aan 

Te in de periode van 01.08.2013 tot 13.12.2013 (zie stu/cken 2-11, 108,111,113, ;125. 
126, 135-136 - 01<1, stuk 72 · OK3} 

8. 
Bij inbreuk op de artikel 5, strafbaar gesteld doar artikel 20§1 al 1 van het Decreet van 15 Juli 1-997 
houdende de Vlaamse Wooncode, als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of als persoor., dte 
een woning ter beschikking stelt, een wonmg die met voldoet aan de vereisten en normen van artikel 
5 rechtstreeks of via tussenpersoon verhuurd, te huur gesteld of ter beschikking gesteld te hebben 
met het oog op bewoning, zoals gewuz1gd door het Decreet van 29 maart 2013 houdende wijztgmg 
van diverse decreten wat de woonkwallteltsbewaking betreft, vanaf 11.08 2013 

m het pand gelegen te kadastraal gekend als 
eigendom van geboren te op 

wonende te ~r. geboren tE 

op wonende te . b11 aankoopakte van respect1evell1k 
08.061963 verleden door notaris ·e akte van 07 01.1966 verleden door notaris 

te en akte van 08.05 1969 verleden door notans aan elk voor de 
helft toegewezen ingevolge echtsche1ding-ontbindmg van het gemeenschappel11k vermogen 

JP 02.07.2044; 

een ongeschikte en onbewoonbare woning te hebben verhuurd aan 

Te In de periode van 01.08.2013 tot 13.12.2013 (zie stukken 2-7, 54-55 • OK 2, stulc 
72 - OK 3} 
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de eerste 

C. 

Hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetz1; in strijd met de vergunning, hetzij 
na verval, vernietiging of het verstr1;ken van de termi;n van de vergunning, hetzij m geval van 
schorsing van de vergunning, hierna vermelde handelmgen, zoals bepaald bij artikel 4.2 1 5° a) van 
de Vlaamse Codex Ru1mtel1Jke Ordenmg { het gewoonft;k gebrwken, aanleggen of inrichten van een 
grond voor het opslaan van gebruikte of afgedankte voertuigen, van allerhande mater,cr/en, 
mateneel of afval), te hebben wtgevoerd, voortgezet of in stand gehouden 

Op het perceel gelegen te 
eigendom van 

wonende te en 
op wonende te 
25 11.1959 en 08.06.1963 verleden door notaris 

kadastraal gekend als 
geboren te op 

geboren te 
, bo aankoopakte van respect1ev.elijk 
te en eigendom van 

geboren te op wonende te 
ingevolge akte van minnelijke vereffening/verdeling van 10 08.2017 verleden door notaris 

te m notaris te 

meer bepaald het perceel gewoonlijk te hebben gebruikt voor het opslaan van allerhande materialen 
en afval o a houten paletten, vrachtwagenbanden, een zeil, metaalafval, sanitair, stenen, 
aanhangwagens, paletten met dakpannen, 1solatiemater1aal plastic watertanks, . 

Te op niet nader te bepalen data in de periode van 18.10.2013 tot en met 16.04.2014 
( stukken 3-4, 43, 54-53, 56-68, 69, 74, 75, 76 OK3) 

Deze feiten Zijn strafbaar gesteld door artikel 6 1.1., al 1.1° van de Vlaamse Codex Rwmte/,ijke 
Ordening 

D. 
Hetz1; zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij in strijd met de vergunning, hetzij 
na verval, vernietiging of het verstrijken van de termijn van de vergunning, hetzij in geval van 
schorsing van de vergunning, hierna vermelde handelingen, zoals bepaald bij artikel 4.2.1.5° b) van 
de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening {het gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van een 
grond voor het parkeren van voertuigen), te hebben wtgevoerd, voortgezet of m stand gehouden 

Op het perceel gelegen te kadastraal gekend als 
eigendom van geboren te op 

Nonende te en geboren te 
op Nonende te bii aankoopakte van respectieve11jk 
25.11.1959 en 08.06.1963 verleden door notaris te en eigendom van 

geboren te o,:. wonende te 
ingevolge akte van minnelijke vereffening/verdeling van 10.08.2017 verleden door notans 

te en notans te 

meer bepaald het perceel gewoonh;k te hebben gebruikt voor het plaatsen van caravans, een mobiele 
bar, paardentra1ler, bestelbussen en m1n,bus;es 
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Te ,p niet nader te bepalen data in de periode van 18.10.2013 tot en met 16.04.2014 
( stukken 3-4, 43, 54-53, 56-68, 69, 74, 75, 76 01(3} 

Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 61 .1., al. 11• van de Vlaamse Codex Ru1mteJl}ke 
Ordening 

E. 
Opzettehjk, m st1{jd met de wettelijke voorschriften of met een vergunning, afvalstoffen zijnde elke 
stof of elk voorwerp waarvan de houder zich ontdoet, voornemens 1s zich te ontdoen of zich moet 
ontdoen, te hebben achtergelaten, beheerd of overgebracht, 

meer bepaald m stnJd met het artikel 12 § 1 van het Decreet van 23 december 2011 betreffende het 
duurzaam beheer van matenalenkringlopen en afvalstoffen, 
o.a. hout-, metaal-, papier- en plastic afval te hebben opgeslagen 
Te op niet nader te bepalen data in de periode van 18.10.2013 tot en met 16.04.2'.014 
( stu/c/cen 3-4, 4":J, 54-53, 56-68, 69, 74, 75, 76 OK3) 

deze feiten z11n strafbaar gesteld door artikel 16.6.3.§1, 11d 1 van het Decreet van 5 april 1'.995 
houdende algemene bepalingen inzake miheube/eid 

Wat betreft de tenlastelegging E tevens gedagvaard om, bij toepassing van artikel 16.6 4 van• het 
Decreet van 5 apr,/ 1995 houdende algemene bepalingen inzake m1heubele1d, zich te horen 
veroordelen tot het inzamelen, vervoeren en verwerken van de achtergelaten afvalstoffen binnen een 
door de rechter vastgestelde termijn, onder verbeurte van een dwangsom van € 50 per dag bij niet 
naleving van deze veroordeling. 

En waarbij als volgt werd geoordeeld: 

OP STRAFGEBIED 

1. 

De rechtbank: 

verklaart eerste beklaagde SCHULDIG aan de feiten van de tenlasteleggmgen A, B, C, Den E; 

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

veroordeelt eerste bek/oogde voor de bewezen verklaarde feiten samen tot een GELDBOETE 
van 6.000,00 EURO, zijnde een geldboete van l .000,00 EURO, verhoogd met 50 opdeciemen 
{x6); 

zegt dat bi} niet betaling binnen de door de wet bepaalde termijn de lastens eerste beklaagde 
wtgesproken geldboete kan worden vervangen door een gevangenisstraf van 3 maanden 
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Blidraqe - vergoeding 

De rechtbank 

2 . 

spreekt in hoofde van eerste beklaagde de verplichtmg utt om EENMAAL een bedrag van 
25,00 euro, met 70 opdeciemen verhoogd, 200,00 euro bedragende, te betalen bi} Wijze van 
bijdrage tot fmancienng van het Fonds tot financiele hulp aan slachtoffers van opzettelijke 
gewelddaden; 

veroordeelt eerste beklaagde, krachtens artikel 4 §3 van de wet van 19 maart 2017 tot 

oprichting van een Begrotingsfonds voor de Juridische tweedell}nsbijstand, tot het betalen 
van een bijdrage aan het Fonds van 20,00 euro. 

De rechtbank: 

verklaart tweede beklaagde SCHULDIG aan de feiten van de tenlasteleggingen A en 8, 

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

veroordeelt tweede beklaagde deze feiten samen tot een GELDBOETE van 4.800,00 EURO, 
zijnde een geldboete van 800,00 EURO, verhoogd met 50 opdeciemen (x 6); 

zegt dat bij niet betaling binnen de door de wet bepaalde termijn de lastens tweede 
beklaagde uttgesproken geldboete kan worden vervangen door een gevangenisstraf van 3 
maanden 

Bijdrage - vergoeding 

De rechtbank: 

spreekt m hoofde van tweede beklaagde de verplichting uit om EENMAAL een bedrag van 
25,00 euro, met 70 opdeciemen verhoogd, 200,00 euro bedragende, te betalen bij Wl}Ze van 
bijdrage tot fmanclenng van het Fonds tot financ,ele hulp aan slachtoffers van opze ttell]ke 
gewelddaden; 

veroordeelt tweede beklaagde, krachtens artikel 4 §3 van de wet van 19 maart 2017 tot 

opnchtmg van een Begrotingsfonds voor de 1ur1d1sche tweedelljnsbl]stand, tot het betalen 
van een biJdrage aan het Fonds van 20,00 euro. 

* * * 

i 
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De rechtbank stelt vast dat de kosten ondeelbaar veroorzaakt zijn door de bewezen misdn;ven van 
de tenlasteleggmgen A en B die bek/oogden gemeen hebben. De rechtbank veroordeelt eerste en 
tweede be/claagde hoofdell[k tot de gerechtskosten, tot op heden begroot op de som von 280,79 
euro, meer de betekeningskosten van huidig vonnis. 

HERSTEL 

De rechtbank: 

veroordeelt tot het legaal mzamefen. vervoeren en verwerken van alle 
arhteroelaten afval (hout-, .metaal-. papier- en plastic afval) op het perceel gelegen te 

binnen een termijn van tien maanden no het m kracht 
van gew11sde gaan van dit vonnis. 

zegt dat 'Jehouden zal zijn tot betalmg aan het openbaar mimster,e van een 
dwangsom van 25 euro per dag vertraging m de nalevmg van de verwijdering van de In 
stoJd met het Mateoalendecreet aanwezige afvalstoffen en dit vanaf de dag volgend op het 
verstrijken van de term11n van tien maanden. 

verklaart de herstelvordermgen voor de panden m de 
ontvankelijk en gegrond. 

en m 

beveelt beklaagden .,,, om een andere bestemming te geven 
aan de panden in de ~ i!J overeenkomstig de 
bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening of om de woningen of de goederen 
te slopen, tenzij de sloop ervan verboden Is op grand van wettelijke, decretale of 
reglementa,re bepallngen en dit binnen een termijn van een jaar na het In kracht van 
gew1;sde gaan van dtt vonms 

zegt voor recht dat indien de plaats met wordt hersteld binnen een termiln van een jaar de 
woonlnspecteur en het college van burgemeester en schepenen van worden 
gemachtigd om van ambtswege m de uitvoering ervan te voorzien. 

zegt dat aan effe van de beklaagden een dwangsom zal worden opgelegd van 100 euro per 
dag vertraging bij de niet-uitvoering van het herstel binnen de hiervoor gestelde termijn, 
met een maximum van 75 000 euro aan te verbeuren dwangsommen voor elk van de 
beklaagden. 

machtigt de wooninspecteur en het college van de gemeente 
gemaakte kosten voor herhuisvesting te verhalen op beklaagden 

om de eventueel 

zegt dat de aan de hoofdveroordeling gekoppelde termijn geen term ijn 1s zoals voorzien m 
artikel 1385bts, vierde lid Gerechteh1k Wetboek. 

verklaart drt vonnis m zoverre het beslist over de herstelvorderingen van de woonmspecteur 
uitvoerbaar b11 voorraad niettegenstaande hoqer beroep. 
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OP BURGERL/J{( GEBIED 

De rechtbank houdt de beslissing over de burgerl11ke belangen aan. 

Alles gebeurde in de Nederlandse taal overeenkomstig de wet van 15 Jun, 1935. 

* * * 

1. PROCEDURE 

De zaak werd behandeld op de openbare terechtzitting van 25 mei 2020. 

De rechtbank nam kennis van de stukken van de rechtspleging en hoorde de aanwezige partijen. 

2. BEOORDELING VAN HET VERZET 

1. 

Opposanten t ekenden op 26 maart 2020 verzet aan tegen het vonnis biJ verstek van 20 januari 
2020 van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdehng Dendermonde, D13M 
kamer, waarbij opposanten werden veroordeeld. 

In het strafdossier zit geen stuk waarwt blijkt dat het vonnis reeds werd betekend. Opposanten 
verklaarden dat het vonnis hen op 17 maart 2020 werd betekend. 

Het Openbaar Ministerie adviseerde posIt1ef over de ontvankehJkhe1d van het verzet.. In die 
omstandigheden besluit de rechtbank dat het aangetekende verzet regelmatig Is naar t1Jd en 
vorm. De rechtbank verklaart het verzet ontvankelijk. 

2. 

Op 2 augustus 2018 werd aan opposanten de dagvaarding voor de zitting van 24 september 
2018 betekend. nam de dagvaarding van hemzelf als die van z1Jn vader persoonlijk 
m ontvangst. Vader en zoon wonen samen op hetze lfde adres. Opposanten raadpleegden een 
raadsman die op de mle1dmgsz1tting van 24 september 2018 verscheen voor opposanten en om 
een conclus1ekalender verzocht. De woonmspecteur verzond een conclusie naar opposanten, 
maar opposanten reageerden niet en legden geen conclusie neer. De griffier meldde de 
raadsman van opposanten op 30 januari 2019 dat de behandeling van de zaak ambtshalve werd 
uitgesteld naar 13 me, 2019. De raadsman van opposanten antwoordde dat hij zonder mandaat 
was en dus niet meer ging verschijnen. Op de zitting van 13 mei 2019 werd de zaak nogmaals 
ambtshalve uitgesteld bij verstek van opposanten. De zaak werd ten slotte ten gronde 
behandeld b1J verstek van opposanten op de zitting van 9 september 2019. Bij tussenvonnis van 
14 oktober 2019 werd het openbaar ministerie verzocht om de dagvaarding over te schrijven op 
het hypotheekkantoor en werd de zaak in voortzetting gezet naar de terechtzitting van 23 
december 2019. De dagvaarding werd overgeschreven op het hypotheekkantoor op 3 december 
2019. De zaak werd b1J verstel< van opposanten ten gronde behandeld op 23 december 2019 en 
voor uitspraak gesteld op 20 Januari 2020. Toen opposanten kennis kregen van het 
verstekvonnis hebben ZIJ een nieuwe raadsman geraadpleegd. 
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Opposanten houden voor dat zij geen kennis hadden van de dagvaardmg en onafhankehJk van 
hun wil met aanwezig waren op de terechtz1ttmg waarop tegen hen verstek werd verleend. 
Opposanten stellen dat ZIJ zich m de onmogeliJkhe1d bevonden om hun verded1gmgsm1ddelen 
voor te dragen en nooit de mtent1e hadden om zich te onttrekken aan het gerecht 
lichtte ter z1tt1ng mondeling toe dat h1J geen contact meer had met z1Jn eerste advocaat en de 
zaak op z1Jn beloop had gelaten omdat h1J 1,5 Jaar had thuisgezeten met een burn out. 

Het openbaar mlrnsterie adviseerde om het verzet ongedaan te verklaren omdat opposanten 
kenms hadden van de dagvaarding en verschenen waren op de lnleidingszittmg. 

De woon inspecteur verzocht de rechtbank om het verzet ongedaan te willen verklaren. 

Artikel 187, §6, 1 • van het Wetboek van Strafvordering bepaalt dat het verzet als ongedaan 
wordt beschouwd indien de eiser m verzet, wanneer hij persoonliJk of m de persoon van een 
advocaat versch11nt en vaststaat dat hij kennis heeft gehad van de dagvaarding in de procedure 
waarin h1J verstek heeft laten gaan, geen gewag maakt van overmacht of van een wettige reden 
van verschoning ter rechtvaardiging van ZIJn verstek b1J de bestreden rechtsplegmg, waarbij het 
erkennen van de aangevoerde overmacht of reden overgelaten wordt aan het soevereine 
oordeel van de rechter. 

Het staat vast dat opposanten kennis hadden van de dagvaarding gelet op de persoonlijke 
ontvangstname van de dagvaardingen door en de vertegenwoordiging van beide 
opposanten op de inleidingsz1tting. Nadien verkozen opposanten blijkbaar om hun raadsman 
geen mandaat meer te geven en de zaak ook zelf niet meer op te volgen verwlJst 
hiervoor naar z1Jn burn out. 

De rechtbank Is van oordeel dat opposanten geen overmacht of wettige reden van verschoning 
aantonen om hun verstek te rechtvaardigen. Ze kozen er bewust voor om hun raadsman geen 
mandaat meer te verlenen goed wetende wat het gevolg hiervan was. 
verklaarde vroeger politierechter geweest te z1Jn zodat h1J hiervan in elk geval op de hoogte 
moet geweest z11n en zich niet kan verschuilen achter de houding of de burn out van zijn zoon. 
De zaak is langer dan gewoonlijk hangende geweest bij deze rechtbank zodat opposanten ruim 
de tijd hadden om alsnog hun verdediging op te nemen. Zelfs Indien een tijdlang 
sukkelde met een burn out, dan nog had h1J zich op een beter moment kunnen informeren. 
Opposanten kozen er echter voor om hun kop in het zand te steken totdat ZIJ daadwerkelijk 
geconfronteerd werden met een veroordeling. Het verzet is niet in het leven geroepen voor 
personen die op dat moment spijt hebben dat ze zich niet verdedigd hebben. 
Bovendien blijkt uit lezing van het dossier ten gronde dat opposanten zich ook toen wem1g 
meewerkend opstelden en mede daardoor de zaak reeds lange tijd aansleept (de feiten dateren 
van 2013-2014). Zo reageerden ze niet op brieven van de gewestelijk stedenbouwkundig 
inspecteur en verhinderden ze de controle door de gewestehJk stedenbouwkundig Inspecteur 
de toegang te ontzeggen. In het licht van deze houdmg 1s de rechtbank van oordeel dat 
opposanten toen wel degelijk de bewuste intentie hadden om zich te onttrekken aan het 
gerecht, er sprake 1s van proceduremisbruik en opposanten mogelijks verzet aantekenden m de 
hoop dat de zaak zou verjaren alvorens er een e111du1tspraak 1s. 

Het verzet is ongedaan. 
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3. TOEGEPASTE WETTEN 

Wet van 15 Jun i 1935, art. 2, 11 tot 14, 21 tot 24, 31 tot 37, 40, 41, 
Wetb van strafvordering, art. 182, 184, 185, 187 § 6, 1°, 190, 190ter, 194. 

BESLISSING 

De rechtbank beslist OP TEGENSPRAAI< en NA VERZET ten aanzien van de eiser tot herstel DE 
WOONINSPECTEUR en opposanten c!n 

De recht bank: 

De rechtbank VERl(LAART het VERZET van opposanten 
ONTVANKELIJI< maar ONGEDAAN. 

en 

De rechtbank veroordeelt opposanten hoofdelijk tot de kosten van huidige verzetsprocedure, 
thans begroot op 50,00 euro. 

Alles gebeurde m de Nederlandse taal overeenkomstig de wet van 15 JUnt 1935. 

Dit vonnis Is in openbare terechtzitting uitgesproken op NEGENENTWINIG JUNI TWEEDUIZEND 
TWINTIG door de rechtbank van eerste aanleg Oost -Vlaanderen, afdeling Dendermonde, D13M 
kamer, samengesteld uit: 

rechter, voorzitter van de D13M kamer, 

In aanwez1ghe1d van 
Met b1i~tand .11ao griffier 

substituut-procureur des l(onmgs 



Ongetekend afschrift van het vonnis afgeleverd aan 
optredend voor De Woon inspecteur, eiser tot herstel 

10 blz afgeleverd door 
rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde 
op 2 september 2020 

11e en laatste blad 

advocaat te 

Ref Boekhouding 
"vrij van exped1t1erecht ingevolge art. 23 van de Wet van 15 JUii 2020 houdende diverse dringende 
fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (CORONA 11 1)" 

Exp 20/2011 O 




