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KAMER MET EEN RECHTER, RECHTSPREKENDE IN CORRECTIONELE ZAKEN 

Gezien de processtukken 

In de zaak van: 

HET OPENBAAR MINISTERIE, 

aan wie zich heeft gevoegd als burgerlijke partij : 

WOONINSPECTEUR, met kantoren te 1000 Brussel, Havenlaan 88 bus 
22 

verteaenwoordigd door meester 
advocaat te 

tegen: 

loco meester 

geboren te op ingeschreven te 
van Belgische nationaliteit, RRN 

- VERSTEKMAKEND -

De procureur des Konings vervolgt de beklaagde(n) als dader of mededader in de zin van artikel 66 
van het strafwetboek voor de volgende strafbare feiten: 

een woning of specifieke woonvorm die niet voldoet aan de vereisten van artikel 5 § 1 Vlaamse 
Wooncode verhuren, te huur stellen of ter beschikking stellen - feiten vanaf 11 augustus 2013 met 
verzwarende omstandigheden 

als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of als persoon die een woning ter beschikking stelt, 
een wonmg of een specifieke woonvorm, als vermeld In artikel 5 § 3 lid 1 van het Decreet van 15 juli 
1997 houdende de Vlaamse Wooncode, die niet voldoet aan de vereisten en normen, vastgeste ld 
met toepassing van artikel 5 van voornoemd Decreet, rechtst reeks of v,a tussenpersoon, te hebben 
verhuurd, te huur gesteld of ter beschikking gesteld met het oog op bewoning, namelijk een woning 
te met de omst andigheid dat van de betrokken activiteit 
een gewoonte werd gemaakt. 

(art. 2 § 1, 31°1 en 20 § 1 hd 1 Decreet 15 j uli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en art. 20 § 1 hd 
3, 1° Decreet 15 JUh 1997 houdende de Vlaamse Wooncode) 

Te m de periode van 9 februari 2017 tot en met 18 april 2017 

ten nadele van , geboren te Kortrijk op 20 augustus 1986, 



Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen - afdeling KortnJk- dossiernummer. 20K001603 p.3 

' ··---------~---------------------

ten nadele van geboren te JP 14 Juli 1987. 

Een woonhuis gekend op het kadaster onder oerceelnummer 
met een oppervlakte van la 36ca. De woning is eigendom van om het samen met 

te hebben aangekocht ingevolge akte verleden voor notaris op 29 december 
1971. De heer s overleden te op en het goed is ingevolge 
testamentaire bepalingen toegekomen aan 

Gehoord de burgerhjke part1J bij monde van haar raadsman voornoemd. 

Gehoord de uiteenzetting van de zaak door substituut-procureur des Konings, die de zaak 
samenvat en conclusie neemt strekkende tot de veroordeling van de beklaagde biJ toepassing van de 

strafwet. 

De behandeling en de debatten van de zaak hadden plaats in openbare terechtzitting. 

1. FEITEN 

Op 9 februari 2017 voerde de wooninspectte een controle uit in een woning gelegen te 

De eigenaar van de woning was Ze verhuurde de woning aan twee huurders en hun drie 
kinderen. Ze betaalden 350 euro per maand. De huurders verklaarden dat er allerlei problemen 

waren, zoals ongedierte. Er was een verwarming. 

kwam niet opdagen voor een verhoor. Er kon geen herstelcontrole georganiseerd 

worden. 

De wonmg was ongeschikt en onbewoonbaar. 

Vanaf 18 april 2017 was er niemand in de woning ingeschreven. 

De wonmg werd op 27 mei 2019 door verkocht. De nieuwe eigenaar woonde er zelf. 

Op 23 september 2020 werd een herstelcontrole uitgevoerd. De woning had 69 strafpunten en was 

ongeschikt en onbewoonbaar. 

2. SCHULD 

Onder de enige tenlastelegging wordt vervolgd voor het als verhuurder, als eventuele 

onderverhuurder of als persoon die een woning ter beschikking stelt, een woning of een specifieke 
woonvorm, als vermeld m artikel 5 § 3 hd 1 van het Decreet van 15 Juh 1997 houdende de Vlaamse 
Wooncode, die niet voldoet aan de vereisten en normen, vastgesteld met toepassing van artikel 5 
van voornoemd Decreet, rechtstreeks of via tussenpersoon, te hebben verhuurd, te huur gesteld of 

ter beschikking gesteld met het oog op bewoning, namelijk een woning te 
met de omstandigheid dat van de betrokken activiteit een gewoonte 

werd gemaakt, m m de periode van 9 februari 2017 tot en met 18 april 2017. 
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De feiten zIJn bewezen. Uit de vaststellingen van de woonlnspectle bltjkt dat de woning niet voldeed 

aan de elementaire kwal1teltsvere1sten van de Wooncode. 

De verzwarende omstandIghe1d Is ook bewezen werd b1J arrest van 3 april 2015 al 

veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De herhaling van hetzelfde misdrijf volstaat. 1 

3, STRAFTOEMETING 

BIJ het bepalen van de straf van houdt de rechtbank rekening met de aard en de ernst 

van de bewezen feiten en met de begeleidende omstandigheden b1J het plegen van de feiten. De 

rechtbank houdt ook rekening met de leeftijd en de persoonli1ke situatie van Tot slot 

houdt de rechtbank ook rekening met de persoonlijkheid van 

uit haar strafrechtelijk verleden. 

zoals die onder meer bliJkt 

De feiten zijn ernstig. verhuurde gedurende een woning die in bijzonder slechte staat 

was. De woning was een gevaar voor de ve1hghe1d en de gezondheid van de huurders. 

is 78 jaar. Ze werd m het verleden eenmaal politioneel en eenmaal correctioneel 

veroordeeld (ook voor een inbreuk op de wooncode). 

In die omstandigheden is de hierna bepaalde geldboete een gepaste straf. 

4. HERSTELVORDERING 

4.1 Algemeen 

Op 11 oktober 2017 heeft de woonmspecteur zijn herstelvordering bij het openbaar ministerie 

ingediend. 

Het herstel werd nog niet uitgevoerd. De herstelmaatregel blijft noodzakeliJk, De herstelvordering 

werd afdoende gemotiveerd en is noch onwettig, noch kennehJk onredehJk Dat de woning verkocht 

werd doet daar geen afbreuk aan.2 

4.2 Termijn voor herstel 

Gelet op de omvang van de gevorderde werken is een termijn van 10 maanden voldoende als 

hersteltermijn. 

4.3 Dwangsom 

Het opleggen van een dwangsom als drukkingsmiddel voor het uitvoeren van het bevolen herstel is 

eveneens noodzakel1Jk. Het bedrag ervan kan door de rechter bepaald worden zelfs zonder een 

specifiek gevorderd bedrag of hoger dan het gevorderde bedrag, 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 namehJk belang bij dat de veroordeelden zelf de veroordeling tot 

het herstel nakomen gelet op de beperkte overhe1dsm1ddelen, de zware procedure van aanbesteding 

1 Vgl. (inzake art. 433septIes, 6° Sw ) Cass. 22 Juni 1999, Arr.Cass 1999, 925 
2 Vgl. Antwerpen 26 iuni 2013, RW 2013-14, 503 

r 
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en de lange tijd nodig voor een ambtshalve UJtvoenng. Tenslotte heeft de gemeenschap er baat bij 

dat dit ten spoedigste gebeurt. Een dwangsom 1s daartoe het meest efficiënte middel. 

Er 1s geen reden om een dwangsomtermijn op te leggen. 

4.4 Ambtshalve herstel - kosten 

De woonmspect1e wordt gemachtigd om zelf het herstel uit te voeren ind1er 

bhjft dat te doen. 

m gebreke 

De veroordeling tot herstel bhjft de grondslag voor het verhaal op de beklaagde 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 beklaagde 

gepleegde fei ten. 

De eventuele herhu1svestmgskosten vallen ten laste van 

gemachtigd 

4.5 Uitvoerbaarheid bij voorraad 

De wooninspect1e wordt 

Om verdere vertragmg m de uitvoering van het herstel te vermijden, wordt het vonnis wat het 

stedenbouwkundig herstel betreft uitvoerbaar bij voorraad verklaard. 

OM DEZE RE DENEN, 
DE RECHTBANK, 

Gezien de artikelen van voormelde tenlasteleggingen, alsook de artikelen 

- 2 en volgende Wet 15.06.1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken 
- 182, 184, 185, 186, 189, 190, 194, 195 Wetboek van Strafvordering 
-38, 40 Sw. 

- 1 Wet 05.03 .1952 laatst gew1J21gd ingevolge artikel 59 van de wet van 25 december 2016 
- 29 Wet 1.8.1985 laatst gew1jz1gd ingevolge artikel 59 van de wet van 25 december 2016 

Op verstek ten aanzien van 

Op strafgebied, 

Verklaart de feiten van de enige tenlastelegging bewezen in hoofde van 

Veroordeelt tot: 

- een geldboete van ZESTIENDUIZEND (16.000) EURO (=TWEEDUIZEND (2000,00) EURO, wettelljk te 

verhogen met 70 opdecimes, hetzij x 8) of een vervangende gevangenisstraf van negentig dagen. 
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Verplicht de beklaagde tot betalîng van een eenmalige bijdrage van 25 euro, te verhogen met 70 

opdec1mes, hetzi1 200,00 euro, tot financiering van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van 

opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders. 

Verplicht de beklaagde tot betaling van een geïndexeerde bijdrage van 20,00 euro tot de financiering 

van het begrotingsfonds voor de JUrtd1sche tweedehjnsb1jstand. 

Verplicht de beklaagde tot betaling van een vaste vergoeding in strafzaken van 50,00 euro. 

*** 
Met betrekking tot de gerechtskosten. 

Veroordeelt de beklaagde tot de gerechtskosten, begroot op 282,34 euro. 

**** 
Op burgerl11k gebied, 

Beveelt op vordering van de wooninspecteur het herstel op de woning gelegen te 

kadastraa l gekend 

door het uitvoeren van renovatie-, verbetenngs- of aanpassingswerkzaamheden (dit 1s het 

herstel van alle gebreken), waardoor het pand voldoet aan de minimale kwalit eitsvereisten 

en dit onder verbeurte van een dwangsom van 150 euro per dag vertraging in de nakoming van dit 

bevel ten voordele van de wooninspecteur 

Bepaalt de termiJn voor de Uitvoering van de herstelmaatregel op 10 maanden vanaf het defin1t1ef 

worden van dit vonnis 

Zegt voor recht dat de wooninspecteur, indien het vonnis niet VrtjWlllig wordt uitgevoerd binnen 

voormelde term1J n, ambtshalve In de uitvoering ervan kunnen voorzien op kosten van de 

veroordeelde. 

Zegt dat de woon inspecteur de eventuele kosten van herhuisvesting op <an verhalen. 

Zegt voor recht dat dit vonnis wat betreft het opgelegde herstel uitvoerbaar bij voorraad is. 

*** 

Houdt ambtshalve de (eventuele) burgerhjke belangen aan overeenkomstig artikel 4 V.T.Sv. 

Alles wat voorafgaat werd overeenkomst ig de bepalingen van de wet op het gebruik der talen in het 
Nederlands behandeld 
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Aldus uitgesproken te KortnJk, in het gerechtsgebouw, m de openbare zitt ing van de ZEVENTIENDE 
KAMER, op heden eenentwintig december tweeduizend en twintig. 

Aanwezig : , alleenzetelend rechter, 
, ~ubstituut-Procureur des Konings, 
;-griffier 




