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• ·~.·:· ---!:~.-.:.:....:--... ,.~ _..l ..... lollll..._ ...... =-.... -.,_,_ ... _ ____ ..... - --------- · 
In de zaak.van het openb~ar ministerie tegen: 

• ':! 

1 . . :, geboren tÊ : op :, 

Ingeschreven t~ van Belgische nationaliteit, R~N · 

·2 •. 
,. 
' 

lnge'sc~reven onder het ondernemlnBSnumni~r 
zet~l geve5tJgd te 

, n;et maatscha.ppelljke 

~Ob 

beklaagd van: . . 

als dàder of mededader ln de zin van artik~l 66 van het strafwetboek 

een W.onlng ·of spedfleke Woonvorm. die niet voldoet aan ·cte vereisten van artikel 5 §: ·1 . 

. Vlaamse. Wooncode verhuren; te huur stellen of ter b~s~,hlkkfng stellen 

. als verhu~rder; · a.ls eventuele ondenïerhutirder of aîs persoon die eèn wonli1g ter 
beschik~lng stelt,. éen woning of e~n specifieke woonvorm; als verm~l~ in' artikel 5 § 3 lid 1 
van het .Pecreet van 15 Jull1997 boudende de Vlaamse WoonCQde, die niet voldoet aan de 
verelstè.n en no·rmen, vastgesteld. met toepassing van artikel 5 van voornoémd : Decreet, 
rechtstreeks of _vla tussenpersoon, te hebben verhuurd; te· huur gesteld. of ter beschlkkil')g · 

gesteld met het.oog op beW.oolng, nameliJk · · 

In het pand gel~gen te , kadastraal gekend als 

. eigendom van 

.Rebol'en te OIJ ; wonende .te 
1 met ma_atscÎiappelljke zetel. te 

., . 

. een. ongeschikte en onbewoonb~re ·wo"ntngter beschikking te .~ebben gesteld aan 
·eo 

(~:rt. 2· § 1, 3r, en 20 §·llid l Decreet 15 jull1997 houetende de Vlaamse Wooncode) 

· eh 

t~ .lh·de pe·riode van 10·november 20lq tot en met 30 januarl20l8 (zie ~ukken 2-5, 
28, 30, 54-:56 en 67-68) 
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PROCEDURE 

1. De rechtbank nam Inzage van de stukken van de rèc~tspleglng .. 

De dagvaardingen w~rden regelmatig betekend. 

De dagvaarding werd overgeschreven op het kanloer Rechtszekerheld te t. ZIJ v~rmeldt 
de k~dastrale omschrijving van het onroerend goed dat het voorwerp Is van de telastlegging 
en Identificeert de eigenaar ervan zoals voorgesc~reven door d e ~etgevlng Inzake 
hypotheken. · 

BIJ de behandeling van de zaak en In de processtukken werd gebruik gemaakt· van de 

Nederlandse taal. 

2~ De beklaagden werden gedagvaard om te verschijnen op de openbare terechtzlttl.ng van 

1 oktober 2019. 

BIJ tussenvonnis van 1 oktober 2019 werd mee5ter ~ advocaat te 

·aangesteld .als lasthebber ad hoc voor 

De behandelins van de zaak werd uitgesteld naar de terechfzlttlng van 4 februarl2020. 

Er werden conclusietermijnen bepaald. 

3. Dé rechtbank nam kennis van: 

- · de herstelvordering van de woon inspecteur; 

- de vordering van het openbaar ministerie, uitgesproken door , substlt.uut: 

procureur·des Konings; 

- het verwe·er van de eerste beklaagde, ·bijgestaan door meester ln'pfaats 

van meester , belden advocaat te .;· 

- het verweer van de tweede beklaagde, vertegenwoordigd door de lasthebber ad hoc; 

ï 
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het negatief advies van het openbaar ministerie over de gevra.agde opschortingen 

van de uitspraak van veroordeling. 

STRAFRfCJiTEUJK 

Felten 

4. .De beklaagden zijn eigenaar .van een woning te 
a~aleakwekerlj ult. 

De eerste beklaagde Is zaakvoerder van de tweede beklaagde. 

De beklaagden baten een 

5. ·.Naar aanlelding van een controle door de sociale Inspectie werd de wooninspecteur 
gevraagd om ook een controle. uit te voeren In het .verblijf van buitenlandse ·arbeiders die 
werkzaam waren lr1 het bedrijf en daar waren gehuisvest. 
Er wer.d een huiszoeking verricht en het volgende werd vastgesteld. 

De woongelegenheld bevond zich In een serre op het bedrijfsterrein; 

De slaapkamerwas In· een aparte afgesloten ruimte in de serre met daarnaast het tollet en 
de douche. Verderop In de serre stonde,n een tafel met stoelen opgesteld als leefkamer en 
een gootsteen met kookfornuis, wasma.thlne en enkele keukenkasten als keuken . . . . 

De 2 bewoners deelden een tweepersoonsbed In de slaapkamer. 

De wooninspecteur stelde vast dat de woning niet voldeed aan de minimale 
· kwallteltsverelsten. · 

Het gebouw kreeg een totaal van 15 strafpunten. De woning kreeg 60 strafpunten en was 
omwille van de ernstlge.sezondhelds- en veiligheidsrisico's voor de bewoners ongeschikt en 

· onbewoonba;ir. 

Beoordeling 

6. Uit de vaststellingen van de wooninspecteur blijkt dat de betrokken· woning werd ter 
beschlkkl!'lg gesteid en bewoond terwijl ze niet voldeed aan de kwall.teftsverelsten. 

I 
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De felten worden door de beklaagden niet betwist. 

7. De te last gelegde felten moeten eveneens aan de rechtspersoon worden toegerekend. 

De Inbreuken werden gepleegd In het kader van de exploitatle van de vennootschap en dus 
in haar belang en ter verwèzenlljklng van ha~r doel. 

De vennootschap Is nalatig gewèest: De naleving van de regelgeving ter bescherming van de 
woonkwaliteit ten bèhoeve van h'aar werknemers was geen prioritaire bedrljfszaak. 

De vimnoo'tschap haalde ~tt de misdrijven ook economisch voordeel door kosten ·uit te 
spare~ voor een degehjke hul~vestlng. . . . 

Straffen 

8. Oe felten zijn de· opeenvolgende en voortgezétte ul~voerlng van ·een· zelfde misdadig 
opzet, zodat voor ze samen slechts één straf m~t worden opgelegd. 

. : . 

9. Oe felten kunnen krachtens arJikel20 §1 van de Vlaamse Wooncode worden bestraft met 
een gevangenisstraf van 6 maanden tot~ jaar en een geldboete van 500 tot .25.000 euro of 
één van deze straffen alleen In hoofde van een natuurliJke persoon, en, Ingevolge· art. 7bls 
en 41bls §1 S~rafwetboek met een geldboete van 3.000 tot 72.000 euro· In hoofde van een 
rechtspersoon. . , · 
In geval van verzwarende omstandigheld van de gewoonte geldt een gevangenisstraf .van 1 
jaar tot 5 jaar en een geldboete van 1:000 tot 100.000 euro of één van deze ~ràffen alleen 
In hoofde van een natuurlijke p~rsoon, eti een geldboete van 6.000 euro . tot 200.000 In 
hoofde van een rechtspersoon. · . . 

i 

10. Het openbaar ministerie vorderde voor belde bekJaagden een geldboete.van 1.000 euro. 

11. De Vlaamse Wooncode beoogt uitvoering te geven aan .het fundamenteel recht .op 
menswaardig wonen (artlkel4 Wooncode). 
Artikel 23 van de Belgische Gron~wet · bepaalt dat led~r het recht heeft een menswaardig 

· leven te lel~en en dat de wet ·of het decreet da'art~e, rekening ho,udend met de 
overeenkomstige plichten, de economische, sociale en culturele fechten waarborgt. Die 
rechten omvatten onder meer het recht op een behoorlijke huisvesting. 
De overheld doet belangrijke Inspanningen om dit ~cht te waarborgen =o.m~ door sociale 
hulsvesting te organlser~n, door .mln.lmumkwallteltselsen vo.or woningen te bepalen en een 

I· 
I 
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woo~ln>pectie op te richten ..•.. -Gróië""·b:;:::· gemeenschapsgelden WOI'den daártoe 
gelnvestee~d. ______ ,..--

Gelet o_p.Jtefpr~f;:~·~:::~, karakter en de lange duur van d~feltèn wordt ge~n·~~sch~rting 
___ van·-ae· uitspraak van veroordeling verleend. 

-
____ .. / ___ __.. ...... ------ · Bij het bepalen vaoi de geldboete houdt de rechtbank rekening met het finanCiële motiel dat 

- aan de misdrijven ten grondslag ligt. · 

! 
i 

. ! 

i 

I 

Een geldboete moet ook van die aard zijn dat zij ontmoedigt nog langer de wet te_.------------------
overtreden of aanzet tot een áfweglng v~m pakkans en economisch voordeel. ~----------

. Bovendien moet rekening .,;,rden gehouden met de maabchap)II!IIJI<é,;;·;~-~~r de 
beklaagden veroorzaakt wordt in de vorm van de' nooç!zakélfjke Inzet van mensen eh 

· mlddelen voor de handhaving. Oe Inzet van -l_nspe_gtiedlenst~n, polltie ·en justitie betekent 
voor de gemeenschap een grote kost. ___ .--------- · 

l?e . ~tema bepaalde . gel~poetên--k~::· tegemoet aan het . beoogde preventleve . en 
repressieve doel. __ .:--------: 

· G~let-o-pli;t·;~::lg strafrechtelijk verleden en het ultg~voerde herstel k~m een·deel van de 
__ .. ----géldboeten met ult~el . worden. opgelegd. Oe beklaagden voldoen aan de wettelijke 

________ , ___ .:.-----'_., .. --------- voórwa arden. 

. :~::H::~~pede~ vwde~e op 3 ~Mu8ri 2017 het hé~tL4o~(h;;;:~--:::·::~:~: ----------
bestemming te geven volgens de bepaling vim de Vl_aamsê:--Codex Ruimtelijke Ordening; 
hétzij het te slopen, tenzij de sloop verbOd~.rl.--~5"-op grond van wettelijke, ~ecretal~ of 
reglementaire bepalingen. ..-------------- · 

Oe wooninspecteur VQt.deráé-d;··::oerlng van de werken binnen een termiJn van 10 
· maanden na de . .uttip~ak eli. dat voor het geval de veroordeling niet binnen de opgelegde 
termlj~ __ wor'átultgevoerd, de overtreder' wordt. veroordeeld tot een dwangsom vàn 150 euro 

____ ." 

___ pe(diis vertraging. · 1 . 

_____ __.. .. -->---·'_.. .. - ZIJ wrderde dat de rechter zou bevelen dat ziJ ambtshalve In hei opgelegde herstel kan . i 
::.~:~:~et geval ~e overtredei 1• gebreke blijft de door de rechter bowlen werken ~:~ ___ ..---..c"" ,_:-· 

ZIJ vorderde dat zij. gemachtigd zou worden om de kosten, bedoeld In art.l7, §2 (~~g--art. 
17bis; §2) Vlaamse Wooncode, te verhalen op de beklaagde. __ -____ .. ----------

I . 
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ZIJ vorderde eveneens de onmlc:!detllj1(e.ultvoerbaarheld . 
.. ·· 

13. Df!.WO~~Înspecteur stelde op 24 januari 2020 vast dat het herStel .was uitgevoerd. 

. . 
De herstelvordering is zonder voorwerp. 

KOSTEN en BIJDRAGEN 

14. De beklaagden moeten worden veroordeeld tot de gerechtskosten zoals ble.rna b~groot. 
.· . ~··· . 

15. De beldaagden moeten elk eenbijdrage betalen voor de financiering van het "Bijzonder 

Fonds.·tot Hulp van de Slachtóff~~s van Ópzettelljke Geweldd~den en aan. de Occasionele · 

Reddersn (artlke( -29; . ·t~eede . lid van de Wet van 1 aug~,tstus 1985 houdende fiscale 

bepaiÎn.gen);"~~e bijdrage bed~aagt 200 euro (met opdecÎemen). Deze bijdrage hee~ een 

.... ... elgên .~ard en Is geen straf. · 

16. oe· ·beklaagden · moeten .elk een bijdrage betalen voor de financlering van het 
"Begrotingsfonds voo~ de juridische tweedelijnsbijstand" (artl~el 4 § 3 en artikel 5 §§ 1 en 1 ......... : .. 
van de Wet van 19 maart '20~ 7 tot oprlch11ng van een Begratingsfonds voor de jur.lf!Jsch'ë. 
tweedelljnsbljstand). Deze bijdrage bedraa~ 20 euro~ , ...... 

BURGERRECHTEUJK 
.... ·· . 

16; Ingevolge artlkei .4Yein ... de Voorafgaande ntel van het · Wetboek van Strafvorderins 
(VTSv) moet d~rectîtbank de burgerlijke belangen ambtshalve aanhouden. . ~- . . . . 

Om deze. redenen,· en gelet op de volgende artikelen: 

art. 11, 12, 14, 16, 31, 32, 34, 35, 41 Wét van 15 junl1935; 
art~ 1; 2, 3, 5, 7, 7bls, 38, 39, 40, 41, 41bls, 65, 66, 100 Strafwetboek; 
alsook de_ overige wetsb~pallngen aangehaald in huidig vonnis 

... -· 

.. ··· 
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de rechtbank, recht doende op tegenspraak, 

.. 
STRAFRECHmiJK 

Veroordeelt voor de hierboven omschreven en bewezen 

ver.ldaarde telastlegging tot. een geldboete· van 1.000 euro, vermeerderd met 70 

opdeciemen tot 8.000 euro, of een vervangende gevangenisstraf van 3 maanden. 

. . 

Verleent uitstel van ténultvoerleigh11 van dit vonnis voor 300 euro, vermeerderd ·m~t 70 
opdeciemen tot 2.400·euro, van de opgelegde geldboete voor: de duur van 3 jaar. . . 

BVBA 

Veroordeelt BVBA wor: de hierboven omschreven en . bewezen . 

verkl~ai"de telastlegging tot een geldboete van 3.000 euro, vermeerderd met '70 

opd.eciemen tot 24.00o euro. 

. . 
·Verleent uitstel van tenultvoerlegglng.van dit vonnis voor 2..300 euro, vermeerderd met 70. 
opdeCiemen tot 18.400 euro, vim de opgelegde geldboete voor de duur van 3 jaar. 

KPSTEN EN·BUDRAGEN 

Veroordeelt en elk tot 
betaling va·n ee~ bljd~à1e aan het Bijzonder Fonds tot' Hulp aan de Slachtoffers van 
Opzettelijke Gewelddaden en aan de Occáslonele Redders van 25 euro, vermeerderd met 70 
opdedemen tot ioo euro. 

Veroordeelt hen elk tot betaling van de bijdrage tot het Begrotlngsfoni:fs voor de juridische 
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tweedelijnsbijstand van 20 euro. 

Veroordeelt en 

hoofdelijk tot bètaling van de gerechtskosten ·voor het openbaar. ministerie, b_egroot op 

2&0,68 ~uro. 

. . 
'BURGERRECHTELIJK 

Houdt·ambtshalve de·burgêrlljke belangen ·aan. 

Dit vonnis· werd uitgesproken In openbare terèchtzlttlng van· de dertigste kamer van de 
corr:ectlonele rechtbank Oost·VIaánderen, ·afdeflng Gent op 3 maart 2020; bes.taande uit 

, rèchter en griffier, In aanwezigheid van 
substituut-procureur:· des Konings: 




