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De Rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen, afdeling Veurne, strafzaken, kamer VlS, 
rechtsprekende in correctionele zaken, heeft het volgende vonnis uitgesproken : 

HET OPENBAAR MINISTERIE, waaraan zich gevoegd heeft: 

792 DE WONINGINSPECTEUR, bevoegd en handelend namens het Vlaams Gewest, handelend in 

toepassing van art. 20bis van de Vlaamse Wooncode (Decreet dd. 15/07/1997), met kantoor 

te 1000 Brussel, Herman Teerlinckgebouw, Havenlaan 88/40, woonstkeuze doende bij haar 

raadsman Meester Bart Branders, advocaat met kantoor te 8400 Oostende, 

Archimedesstraat 7, 

Herstelvorderende partij, vertegenwoordigd door Meester Clive Rommelaere loco Meester Bart 

Branders, advocaat te Oostende, 

793 en ,, beiden wonende te 

Burgerlijke partijen, vertegenwoordigd door Meester Dirk Waeyaert, advocaat te Veurne, 

Tegen: 

794 ;, geboren te :, wonende 
te: 

Beklaagde, verschijnende in persoon, bijgestaan door Meester Rik Ascrawat, advocaat te Veurne, 

Teneinde terecht te staan ter zake van : 

Te 1 in de periode van 04.01.2016 tot en met 31.10.2016: 

Bij inbreuk op artikel 5, strafbaar gesteld door artikel 20,§1, al. 1 van het decreet van 15 juli 1997 
houdende de Vlaamse Wooncode, als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of als persoon die 
een woning ter beschikking stelt, 
een woning die niet 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. 

Tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig art. 42 en 43 bis van het Strafwetboek, zoals 
ingevoegd door de wet van 17 juli 1990, te horen veroordelen tol de bijzondere verbeurdverklaring 
van hierna vermelde vermogensvoordelen die zich bevinden in het patrimonium van de gedaagde, 
namelijk van een bedrag van 1.750,00 euro (350,00 euro/maand x 5 maanden), zijnde hetzij de 
vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen, hetzij de goederen en waarden 
die in de plaats ervan zijn gesteld, hetzij de inkomsten uit de belegde voordelen, waarbij de rechter, 
indien de zaken niet kunnen worden gevonden in het vermogen van de beklaagde, de geldwaarde 
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daarvan dient te ramen (het equivalent bedrag). 

De kadastrale omschrijving van het onroerend goed dat het voorwerp van het misdrijf is, zijnde: 
ligging: 
aard en oppervlakte: 1 
wijk en nummer van het kadaster:. 
en de eigenaars ervan geïdentificeerd zijnde als: 

1 (1/8 BE), ' 
. 1 (1/2 VE en YJ VG), 

(1/8 BE), . 

1 (1/8BE), 
die de eigendomstitel hebben verkregen uit hoofde van de nalatenschap van 
overleden op 

***'********* 

De rechtbank heeft de overige stukken van de rechtspleging gezien. 

De rechtbank heeft ter zitting van 21/09/2018 gehoord: 

• 1 (1/8 BE) en 

- Meester Dirk Waeyaert in zijn middelen en besluiten namens de burgerlijke partijen. 

- Meester Clive Rommelaere in zijn vordering, namens de herstelvorderende partij, 

- het Openbaar Ministerie in zijn eis. 

-de beklaagde in zijn verdedigingsmiddelen, hierin bijgestaan door Meester Rik Ascrawat. 

Gelet op de inleidende dagvaarding overgeschreven in het hypotheekkantoor. 
Gelet op de besluiten van beklaagde, burgerlijke partijen en de woon inspecteur, bevoegd en 

handelend namens het Vlaamse Gewest. 

A. DE FEITEN 

Beklaagde wordt vervolgd een woning te hebben verhuurd aan de burgerlijke partijen die niet 
voldoet aan de vereisten en normen bepaald in de Vlaamse Wooncode en dit in de periode van 
4.01.2016 tot en met 31.10.2016. 
De woning is gelegen te 

B. BEOORDELING VAN DE STRAFVORDERING 

De woning waarvan sprake werd geverbaliseerd door de wooninspecteur. 
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De woning behaalde een totaal van 79 strafpunten. De woning werd op 11.01.2016 ongeschikt 
verklaard door de burgemeester en werd nadien blijkbaar nog enige tijd bewoond door de 
burgerlijke partijen. De burgerlijke partijen daagden beklaagde voor de vrederechter en stelden dat 
de woning zich in erbarmelijke staat bevond. (stuk 3 van de verdediging). 
Tijdens de procedure kwamen burgerlijke partijen en beklaagde evenwel tot een overeenkomst die 
werd bekrachtigd in het vonnis van de vrederechter van 12 juli 2016. (stuk 3 van de verdediging). Zo 
werd er bepaald dat er geen huurgelden dienden de worden betaald door de burgerlijke partijen 
voor de maanden juni 2016 tot en met oktober 2016. 

Beklaagde ontkent niet dat er inbreuken zijn op de wooncode. Hij kaatst de bal terug naar de 
burgerlijke partijen die zijn woning in feite zouden hebben onderwoond in de loop der jaren. 
Volgens de beweringen van de verdediging en de voorgelegde stukken (huurcontract en 
plaatsbeschrijving) werd de woning verhuurd sedert 2002 en voldeed ze toendertijd aan alle normen. 
Dat dit nu (lil jaar later) niet meer zo zou zijn, is volgens beklaagde de fout van de burgerlijke 
partijen. 
In de loop der jaren zouden de burgerlijke partijen de woning niet onderhouden hebben en rommel 
hebben opgestapeld. Deze bewering wordt deels gestaafd door stuk 4 van de verdediging. 
Dit gegeven neemt niet weg dat beklaagde in gebreke blijft om de woning in regel te brengen. 
Alle vastgestelde gebreken werden weliswaar niet weggewerkt. 
Dit is gebleken ter gelegenheid van enkele nacontroles door de woon inspecteur. 
De woning blijft tot vandaag de dag ongeschikt voor bewoning. 
Beklaagde kan zich niet volledig verschuilen achter beweerdelijke nalatigheden van de huurders 
(burgerlijke partijen). Voor structurele en aan de eigenaars/verhuurders toebehorende werken kan 
niets aan de huurders/gebruikers worden verweten. Een lage huurprijs overeenkomen betekent niet 
in dat huurders afstand doen van hun recht op een menswaardig wonen gewaarborgd door de 
Vlaamse Wooncode. 
De Vlaamse Wooncode heeft duidelijk een andere finaliteit dan de huurwet, namelijk het 
waarborgen van het recht op menswaardig wonen voor eenieder o.a. door kwaliteitsbewaking van 
de woningen. Deze regelgeving is gericht op de verplichtingen voor de 
verhuurder/zakenrechthouders die de woning ter beschikking stellen: 
In casu is dit beklaagde die naar het oordeel van de rechtbank nalatig is geweest. 
Op basis van de concrete gegevens van het strafdossier (diverse processen-verbaal van de 

. wooninspecteur welke gelden tot bewijs van het tegendeel} komen de feiten onder deze 
tenlastelegging naar het oordeel van de rechtbank bewezen voor. 

C. BEOORDELING VAN DE BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING 

Het Openba<1r Ministerie vordert schriftelijk in de dagvaarding de bijzondere verbeurdverklaring van 
een bedrag van 1.750 {.Dit is 5 maanden het maandelijks huurgeld van 350 (. 

Concreet zou het gaan om een wederrechterlijk vermogensvoordeel verkregen uit de verhurîng van 
een woning die ongeschikt was verklaard op 4.01.2016 door de burgemeester. 
De woning werd nadien blijkbaar nog enige tijd bewoond door de burgerlijke partijen tot en met 
31.10.2016 {datum ontbinding van de huur/verhuur). 
Hoewel de geïncrimineerde periode loopt van 4.01.2016 tot en met 31.10.2016 en in feite 10 

maanden bedraagt, beperkt het Openbaar Ministerie zich tot 5 maanden. 
Tijdens de procedure kwamen burgerlijke partijen en beklaagde immers tot een overeenkomst die 
werd bekrachtigd in het vonnis van de vrederechter van 12 juli 2016. (stuk 3 van de verdediging). 
Zo werd er bepaald dat er geen huurgelden dienden de worden betaald door de burgerlijke partijen 
voor de maanden juni 2016 tot en met oktober 2016. 
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De 5 maanden huur slaan op de maanden januari tot en met mei 2016. 
De gevraagde bijzondere verbeurdverklaring van het vermogensvoordeel bepaald opl.750 €komt 
naar het oordeel van de rechtbank gegrond voor. 

D. BEOORDELING VAN DE HERSTELVORDERING 

De woon inspecteur liet bij brief van 10 augustus 2016 de herstelvordering conform artikel 20bis § 2 
van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode (hierna: Vlaamse Wooncode) 
weten aan de procureur des Konings. 
Het gevorderde herstel is voldoende concreet gemotiveerd door de wooninspecteur. 
Het herstel van alle gebreken wordt gevorderd gekoppeld aan een hersteltermijn van maximaal 10 
maanden en een dwangsom van 150 €per dag vertraging in geval van niet uitvoering van het vonnis. 
Er is een vraag om het opleggen van een dwangsomtermijn in de zin van artikel 1385bis vierde lid 
Ger.W. uit te sluiten. 
Tevens wordt machtiging gevraagd tot ambtshalve uitvoering en terugvordering van 
herhuisvestingskosten. 
Het herstel dringt zich op tot nul strafpunten. 
Beklaagde toont aan op basis van stukken dat de woning waamp het misdrijf rust zou verkocht zijn 
weliswaar onder bepaalde opschortende voorwaarden. (stuk 5 van de verdediging). 
Het pand verkopen kan beklaagde niet ontslaan van zijn herstelverplichting om reden dat de 
herstelvordering een 'in rem' karakter heeft. Elke zakenrechthouder is gehouden lot herstel, ook als 
nadien

· 
de woning wordt verkocht of op enige andere wijze aan een derde wordt overgedragen. 

Aangezien de herstelvordering als een bijzondere vorm van teruggave moet gezien worden, is de 
rechtbank verplicht om beklaagde tot herstel te bevelen op basis van het hierboven bewezen 
verklaard misdrijf. 
De rechtsplegingsvergoeding ten belope van 1.440 €kan worden ingewilligd. 
Naar het oordeel van de rechtbank is de herstelvordering in al zijn facetten ontvankelijk en gegrond. 
De uitvoerbaarheid bij voorraad wordt eveneens gevraagd om een snelle uitvoering na te streven 
van de herstelvordering en kan naar het oordeel van de rechtbank worden ingewilligd. 

E. BEOORDELING VAN DE BURGERLIJKE VORDERING 

De huurders 1 ! en , stelden zich burgerlijke partij. Elk vorderen zij 
morele schadevergoeding ten belope van 500 €. 
Uit de gegevens van het strafdossier bleven zij wonen in het ongeschikt verklaarde pand tijdens de 
periode vanaf 4.01.2016 tot en met 31.10.2016. Ze namen initiatief om een procedure in te leiden bij 
de vrederechter die uitmondde in een akkoord vonnis waarbij zij werden vrijgesteld van 5 maanden 
huur (1750 € = 5 x 350 (}en de huurwaarborg (3 maanden huur) werd hen toegekend. 
Burgerlijke partijen hadden de kans om uit te kijken naar een andere woning dan diegene die zij 
huurden en ongeschikt werd verklaard vanaf 4.01.2016 maar bleven er toch nog 10 maanden te 
wonen in eerder erbarmelijke omstandigheden. 
Naar het oordeel van de rechtbank komt de gevorderde morele schadevergoeding van 500 € per 
burgerlijke partij (tesamen 1000 €} billijk over. Dit Is slechts 50 € per maand per persoon . 
De rechtsplegingsvergoeding ten belope van 480 €kan worden ingewilligd. 
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F. STRAFTOEMETING 

Bij de straftoemeting houdt de rechtbank rekening met 

- het blanco strafrechtelijk verleden van beklaagde 

- de hoge leeftijd van beklaagde (thans 80 jaar oud) 
- de onwil vanwege beklaagde om lange tijd spontaan te voldoen aan de geformuleerde 
herstelvordering hoewel hij meermaa ls werd aangemaand om dit doen. 

- de finaliteit van de Vlaamse Wooncode namelijk het w aarborgen van het recht op menswaardig 
wonen voor eenieder o.a. door kwalit eitsbewnk ing van de woningen. 
- een strenge aanpak van huisjesmelk erij in het algemeen 

De straffen bepaald in de Vlaamse Wooncode voor de tenlastelegging bedragen respectievelijk een 

gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en/of een geldboete van 500 tot 25.000 euro. 
Het Openbaar Ministerie vorderde de minimum geldboete van 500 €. 

Beklaagde vroeg de gunst van de opschorting van de uits praak van de veroordeling. Beklaagde toont 
niet aan dat een eventuele effectieve veroordeling zou leiden tot zijn sociale declassering. 
De rechtbank gaat derhalve niet in op deze vraog tot het bekomen van een gunstmaatregel. 
Om beklaagde aan te zetten in de toeko mst beter de Vlaamse Wooncode te respecteren dringt de 
hierna bepaalde bestraffing zich op. 

Naar het oordeel van de rechtbank dient een passende geldboete te worden opgelegd. 

De rechtbank volgt het Openbaar Ministerie wat de gevorderde geldboete betreft. 

Gezien de artikelen : 
40, 44, 45, 100 van het Strafwetboek; 
5, 20,§1, al. 1 van het decreet v an 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode; 
1382 van het Burgerlijk Wetboek; 
5 en 6 van de Wet van 19.03.2017, 
91, tweede lid van het K.13. van 28.12.1950, houdende het algemeen reglement op de gerechtskosten 
in strafzaken, 

· 

28 en 29 Wet van 1 augustus 1985; 
1 Wet van 5 maart 1952, zoals gewijzigd en aangevuld tot op heden; 
2 en volgende van de Wet van 15 juni 1935, 
162, 182, 189, 190, 194 van het Wetboek van Strafvordering door de Voorzitter aangeduid; 

Om deze redenen, DE RECHTBANK, rechtdoende op tegenspraak, 

Verklaart de feiten vermeld onder de tenlastelegging in hoofde van beklaagde · 

bewezen. 

Veroordeelt beklaagde 1 voor de bewezen verklaarde tenlastelegging tot een 

geldboete van VIJFHONDERD EURO, verhoogd met 50 opdeciemen en aldus gebracht op 
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DRIEDUIZEND EURO of een vervangende gevangenisstraf van DRIE MAANDEN. 

Veroordeelt · 1 tot de kosten, berekend en vastgesteld samen op éénendertig euro 

zesenzeventig cent, meer een vergoeding van drieënvijftig euro en achtenvijftig cent. 

Verplicht de veroordeelde om boven de correctionele hoofdstraf een bedrag van twintig euro 

(G0,00) te betalen bij wijze van bijdrage tot de financiering van het begrotingsfonds voor de 

juridische tweedelijnsbijstand. 

En gezien de hogervermelde veroordeling. 

Zegt voor recht dat de veroordeelde verplicht is tot het betalen van een bedrag van één keer 

vijfentwintig euro bij wijze van financiering van het Fonds ingesteld bij artikel 28 van de wet van 1 

augustus 1985, bedrag vermeerderd met zeventig deciemen, zij een bedrag van één keer 

tweehonderd euro. 

Beveelt overeenkomstig artikel 42 en 43bis van het Strafwetboek de bijzondere verbeurdverklaring 

van het vermogensvoordeel voortspruitend uit het bewezen verklaarde misdrijf begroot op 1.750 €. 

Beveelt aan beklaagde over te gaan tot het wegwerken van de gebreken aan het gebouw met 

inbegrip van de woongelegenheden daarin aanwezig gelegen te, · nader 

in de oorspronkelijke dagvaarding vermeld, binnen een hersteltermijn bepaald op 10 maanden vanaf 

de dag waarop dit vonnis in kracht van gewijsde zal treden 

Beveelt dat voor het geval dat de gebreken aan bovenvermeld gebouw niet worden hersteld binnen 

voormelde termijn de wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen van gemeente 
1 van ambtswege in de uitvoering van het opgelegde herstel kunnen voorzien. 

Machtigt de wooninspecteur om de kosten van herhuisvesting, bedoeld in artikel 17bis § 2 van de 

Vlaamse Wooncode te verhalen op de veroordeelde. 

Zegt voor recht dat op vordering van de wooninspecteur door de veroordeelde een dwangsom zal 

worden verbeurd van 150 euro per dag vertraging in de nakoming van dit bevel, te rekenen vanaf het 

verstrijken van dP termijn van 10 maanden vanaf de dag waarop dit vonnis in kracht van gewijsde zal 

treden. 

Zegt voor recht dat de mogelijkheid tot het opleggen van een dwangsomtermijn in de zin van artikel 
138Sbis vierde lid Ger.W. wordt uitgesloten. 

Veroordeelt beklaagde tot de betaling van een rechtsplegingsvergoeding ten belope van 1.440 €aan 

de wooninspecteur, bevoegd en handelend namens het Vlaamse Gewest. 

Veroordeelt beklaagde tot de betaling van een morele schadevergoeding ten belope van elk 500 € 

aan de burgerlijke partij : en (tesamen 1000 €}meer de vergoedende 

rente vanaf 31.10.2016 tot heden en vanaf heden meer de gerechtelijke intresten. 
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Veroordeelt beklaagde tot de betaling van een rechtspleginesvergoeding ten belope van 480 €aan 
de burgerlijke partij 1 � en , samen. 

Verklaart huidig vonnis uitvoerbaar bij voorraad. 

Uitgesproken in de Nederlandse taal, in het gere chtsgebouw te Veurne, in openbare zitting, op 
bovengenoemde datum in aanwezigheid van: 

D. DERAEVE, J\lleenzetelend Rechter, Voorzitter van de V15 Kamer, P. PICCU · VAN SPEYBROUCK, 
Substituut procureur des Konings, E. DUJARDIN, griffier, 

E. DUJARDIN 




