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TWAALFDE KAMER MET EEN RECHTER, RECHTSPREKENDE IN 
CORRECTIONELE ZAKEN

Gezien de processtukken en namelijk de dagvaarding betekend bij 
exploot van gerechtsdeurwaarder Jean Smets in vervanging van Pierre 
Decoster, met standplaats te Moeskroen, op 29.7.2015

In de zaakvan:

HET OPENBAAR MINISTERS,

aan wie zich voegde als eiser in herstel:

DE WOONINSPECTEUR, bevoegd voor en handelend namens het 
VLAAMSE GEWEST, met kantoren te 1210 Brussel, Phoenixgebouw, 
Koning Albert-ll-laan 19, bus 22

vertegenwoordigd door Liesbeth Tommelein loco Bart Brooders, 
advocaat te Oostende

aan wie zich voegden als bureerliike partiien :

1. mevrouw ,wonendete

vertegenwoordigd door Wim Mespreuve, advocaat teAvelgem

2. de heer - ' ‘ *------- , wonende te...................

vertegenwoordigd door Gaulthier Herpoel loco Frangois 
Mouligneau, advocaat te Moeskroen

3. de heer , wonende te

vertegenwoordigd door Gauthier Herpoel, advocaat te 
Moeskroen

w

4. mevrouw , wonende te
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vertegenwoordigd door Gauthier Herpoel, advocaat te 
Moeskroen

% Ifu
5. de heer en mevrouw in hun

hoedaniaheid van wetteliike verteaenwoordiaer over de
persoon en de aoederen van hun minderiariae kind I

wonende t<

vertegenwoordigd door Gauthier Herpoel, advocaat te 
Moeskroen

tegen :

Nr Ml

, geboren te op
nationairteit, •, wonende te

in persoon, bijgestaan door Francis Van Remoortel, advocaat te Kortrijk 

Teneindeterechtte staan ter zake van :

A. te
op niet nader te bepalen data, in de periode van 1 ianuari 2010 tot en met 5 februari
2010 (stuk 54 van KO.L5.6967/12l:
bij inbreuk op artikel op 4.2.1. T strafbaar gesteld door artikel 6.1.1. al.l-l° van de 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, gecoordineerd bij besiuit van de Vlaamse regering 
op 15 mei 2009, de bij artikelen 4.2.1. en 4.2.15 bepaalde handelingen, hetzij zonder 
voorafgaande 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 te hebben uitgevoerd, voortgezet of in stand gehouden, zonder voorafgaande 
vergunning een woning te hebben opgesplitst of in een bebouw het aantal 
woongelegenheden die hoofdzakelijk bestemd zijn voor de huisvesting van een gezin of 
een alleenstaande te hebben gewijzigd, ongeacht of het gaat om een eensgezinswoning, 
een etagewoning, een flatgebouw, een studio of een al dan niet gemeubileerde kamer 
namelijk van de opslagplaats achter de garage een bijkomene woongelegenheid 
gecreeerd te hebben 
(K066.L5.6967/12)

B. te.
op niet nader te bepalen data, in de periode van 1 ianuari 2010 tot en met 5 februari
2010 (stuk 54 van KO.L5.6967/12):
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bij inbreuk op artikelen op 4.2.1. 7° en 6.1.1.1° strafbaar gesteld door artikel 6.1.1. al.l-3° 
van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, gecoordineerd bij besluit van de Vlaamse 
regering op 15 mei 2009, als eigenaar te hebben toegestaan of te hebben aanvaard dat 
e4n van de onder artikel 6.1.1. 1* en 2° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 
vermelde strafbare feiten te hebben gepleegd, voortgezet of te hebben in stand 
gehouden,
als eigenaar toegestaan of aanvaard te hebben dat van de opslagplaats achter de garage 
een bijkomende woongelegenheid gecreeerd werd 
(K066.L5.6967/12)

Met de omstandigheid voor DE EERSTE dat de tenlasteleggingen A en B gepleegd werden 
door instrumenterende ambtenaren, vastgoedmakelaars en andere personen die in de 
uitoefening van hun beroep of activrteit onroerende goederen verkopen, verkavelen, te 
koop, te huur zetten, verkopen of verhuren, bouwen of vaste of verplaatsbare inrichtingen 
ontwerpen en/of opstellen of personen die bij die verrichtingen als tussen personen 
optreden bij de uitoefening van hun beroep in de zin van artikel 6.1.1. al. 2 van de Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening.

C. bij inbreuk op artikel 5, strafbaar gesteld door artikel 20§1 al 1 van het decreet d.d. 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 van artikel 5 rechtstreeks of via tussenpersoon verhuurd, te huur gesteld of ter 
beschikking gesteld te hebben met het oog op bewoning.
1. te_ vanaf 21 iuni 2012 tot 11 augustus 2013

4 woongelegenheden in een meergezinspand 
(K066.15.697S/12)

2. te van 4 maart 2013 tot 11 augustus 2013
een eengezinswoning te hebben verhuurd 
(K066.RW.100100/13)

D. bij inbreuk op artikel 5, strafbaar gesteld door artikel 20§1 al 1 van het decreet d.d. 15 juli 
1997 houdende de Vlaamse Wooncode, als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of 
als persoon die een woning ter beschikking, 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,
1. te. vanaf 11 augustus 2013 tot en met 28 februari 2015

4 zelfstandige woningen in een meergezinspand
(K066.L5.6978/12)

2. tej van 11 augustus 2013 tot en met 17 iuni 2015 
een eengezinswoning te hebben verhuurd 
(K066.RW.100100/13)
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Tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig artikelen 42 en 43 bis van het 
Strafwetboek, te horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring van een bedrag 
van €29.340 (€15.840 + €13.500) zijnde de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het 
misdrijf zijn verkregen waarbij de rechter, irvdien de zaken niet kunnen worden gevonden in 
het vermogen van de beklaagde, de geldwaarde daarvan dient te ramen (het equivalent 
bedrag).
BEREKENING
Pand : gelijkvloers vooraan en lfle verdieping: 32 maanden (21/06/12-28/02/15) X 
€495/maand =€15.840
Pand : 27 maanden (01/03/13-01/06/2015) X €500/maand = €13.500

De kadastrale omschrijving van het onroerend goed dat het voorwerp von het misdrijf is,
zijnde:
ligging:
aard en oppervlakte: building, 3 a 18 ca 
wijk en nummer van het kadaster:
en de eigenaars ervan geidentificeerd zijnde als: , geboren te

, wonende te
die de eigendomstitel hebben verkregen krachtens de akte van aankoop verleden op 
05/02/2010.

De kadastrale omschrijving van het onroerend goed dat het voorwerp van het misdrijf is,
zijnde:
ligging: I
aard en oppervlakte: huis, 60 ca 
wijk en nummer van het kadaster: I
en de eigenaars ervan geidentificeerd zijnde als:1 geboren te

, wonende te ,
die de eigendomstitel heeft verkregen krachtens de akte van aankoop verleden op 
02/09/2010.

Gehoord de uiteenzetting der zaak doorT. Vandaele, substituut-procureur des Konings.

Gehoord de burgerlijke partijen in hun vordering en pleidooien door hun voornoemde 
raadsman.

Na de beklaagde ondervraagd te hebben.

Gehoord de middelen van verdediging voorgedragen door Francis Van Remoortel, advocaat 
te Kortrijk. Hij vraagt de vrijspraak voor de feiten van de tenlasteleggingen A en B en de 
gunst van de opschorting van de uitspraak van de veroordeling voor de feiten van de 
tenlasteleggingen Cl, C2, D1 en D2.
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Gehoord het Openbaar Ministerie dat de zaak samenvat en conclusie neemt strekkende tot 
de veroordeling van de beklaagde bij toepassing van de strafwet. Het Openbaar Ministerie 
geeft een negatief advies wat betreft het verzoek tot de gunst van de opschorting van de 
uitspraak van de veroordeling.

En na beraadslaagd te hebben,

DE RECHTBANK,

Gezien de artikelen:
38, 40, 42, 43 bis, 65 SWB
en verder zoals bij de tenlasteleggingen vermeld .

1,8§1 18 bis Wet 29.6.64 gewijzigd door art 4 wet 10.2.1994 art 16 KB 6.10.1994 en art 9 
Wet 22.03.1999

1 Wet 5.3.1952 laatst gewijzigd door artikel 2 en 3 Wet houdende diverse bepalingen inzake 
justitie van 28 december 2011

29 Wet 01.08.1985 houdende fiscale en andere bepalingen laatst gewijzigd door artikel 2 en 
3 Wet 28 december 2011
91 K.B. 28.12.1950 houdende algemeen Reglement op de gerechtskosten in strafzaken 
182,184,185,189,190,191,194 Wetboek van Strafvordering
2 en volgende Wet 15.06.1935 op het gebruik dertalen in gerechtszaken.
1382 BW

OP STRAFGEBIED

I. De opgeworpen onwettieheid van de "huiszoeking" van 21.06.2012

1. In zijn ter terechtzitting van 20.01.2016 neergelegde conclusies, werpt de verdediging van
de beklaagde op dat de vaststellingen die op 21.06.2012 gebeurden in het pand gelegen aan 
de 1 i onwettig zouden zijn, dit gelet op het feit dat de
politiediensten het pand betreden hebben door "een opening in de voorgevel" zonder dat de 
regels inzake huiszoeking zouden zijn nageleefd. Dit zou de nietigheid met zich meebrengen 
van deze vaststellingen en alles wat eruit voortvloeit.

2. De rechtbank stelt vast dat de verbalisanten die het aanvankelijk proces-verbaal 
KO.66.L5.6978/12 opstelden, inderdaad het kwestieuze pand, dat volgens hen "het uitzicht 
heeft van een oude schuur" en alwaar er niemand was ingeschreven, betreden hebben via 
“een opening in de voorgevel" (zie ongenummerd stuk in het strafdossier). Vervolgens 
gingen zij via een trap naar boven en op het einde van de gang op de eerste verdieping 
stelden zij vast dat er door middel van "stijlmuren" een compartimentering werd gemaakt. 
Eenmaal boven, bemerkten zij twee deuren, zowel aan de linker- als de rechterkant, alwaar
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zij aanklopten. Er werd door de bewoners opengedaan, waarop zij werden binnengelaten. Zij 
stelden vast dat er twee naast elkaar gelegen appartementen werden gemaakt die effectief 
bewoond werden door een negental personen van i origine. Tevens stelden zij
vast dat deze woningen niet voldeden aan de woonkwaliteitsnormen van de Vlaamse 
Wooncode.

3. In tegenstelling tot hetgeen de verdediging van de beklaagde op heden voorhoudt, 
hebben de voorgaande verrichtingen geenszins de kenmerken van een huiszoeking: daar zij 
werden uitgevoerd in de woningen van de slachtoffers van de aan beklaagde ten laste 
gelegde feiten en deze slachtoffers de verbalisanten hebben binnengelaten in hun woning 
nadat deze verbalisanten aan de voordeur hebben aangeklopt, houden deze 
opsporingshandelingen geen enkele dwangmaatregel in, noch enige schending van de 
individuele rechten en vrijheden van deze slachtoffers, van de beklaagde of van enig ander 
persoon.

Deze vaststellingen gebeurden dan ook volledig rechtsgeldig.

4. Overigens, en voor de volledigheid, merkt de rechtbank nog op dat de beklaagde 
geenszins verduidelijkt hoe zijn recht op een eerlijk proces in casu zou zijn geschonden door 
de beweerdelijk nietige "huiszoeking", dlt in het bijzonder gelet op het feit dat deze 
onderzoekshandelingen niet in zijn eigen private woning geschiedden, doch wel in de 
woningen van de slachtoffers van de aan beklaagde ten laste gelegde feiten.

II. Beoordeling ten gronde:

Feiten en beoordeling

5. De feiten omschreven in de tenlastelegging B zijn niet bewezen in hoofde van de 
beklaagde, minstens blijft dienaangaande een redelljke twijfel bestaan die in het voordeel 
van de beklaagde moet worden weerhouden.

Dit gezien uit de gegevens van het strafdossier blijkt dat de beklaagde slechts sinds 
05.02.2010 eigenaar is van het kwestieuze pand, zodat hij logischerwijze in de 
incriminatieperiode, die dateert van voor deze datum, geen handelingen in de hoedanigheid 
van eigenaar kan hebben gesteld.

6. De feiten van de tenlastelegging A zijn wel bewezen in hoofde van de beklaagde, gelet op 
de inhoud van de diverse stukken van het strafdossier.

Ter zake kan vooreerst worden verwezen naar de verklaring die de beklaagde op 10.01.2013 
aflegde en waarin hij toegaf dat hij toegestaan heeft dat en
konden intrekken in de opslagplaats achter de garage van het pand gelegen aan de 
1 te , dit in de periode tussen "begin 2010" en 05.02.2010,
zijnde het moment van het verlijden van de aankoopakte (zie ongenummerd stuk in het
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strafdossier). Door deze handelingen toe te staan en te aanvaarden, ook al was op dat 
ogenblik de notariele aankoopakte nog niet verleden en was hij ten aanzien van derden nog 
geen eigenaar van het pand, kan hij aanzien worden als mededader van deze illegale 
functiewijziging. Zonderzijn noodzakelijke hulp, konden deze misdrijven immers niet worden 
gepleegd.

Daarenboven blijkt uit de gegevens van het aanvankelijk proces-verbaal KO.66.L5.6967/12, 
dat het echtpaar op 21.06.2012 nog steeds woonachtig was in deze
"opslagplaats", die nog steeds enkel toegankelijk was via een garagepoort.

Het feit dat in de notariele aankoopakte gestipuleerd werd dat het pand op het ogenblik van 
de aankoop behept was met stedenbouwkundige inbreuken, doet evenmin afbreuk aan het 
bewezen zijn van de feiten.

Gelet op het feit dat de beklaagde verklaarde dat hij eigenaar is van ongeveer een 30-tal 
panden die hij allemaal verhuurt, en dat hij tevens zaakvoerder is van de

, een vennootschap die zich blijkbaar bezighoudt met verhuur, aankoop en 
verkoop van panden, is ook de verzwarende omstandigheid van artikel 6.1.1., al. 2 VCRO 
bewezen in zijnen hoofde.

7. De feiten van de tenlasteleggingen Cl en D1 zijn eveneens bewezen in hoofde van de
beklaagde, gelet op de inhoud van de diverse stukken van het strafdossier. Ter zake kan 
worden verwezen naar de diverse vaststellingen van de verbalisanten, waaruit blijkt dat de 
beklaagde tijdens de incriminatieperiode de vier woongelegenheden van het pand gelegen 
te , verhuurde terwijl deze woonentiteiten duidelijk niet
voldeden aan de minimale woonkwaliteitsnormen.

8. Ook de feiten van de tenlasteleggingen C2 en D2 zijn bewezen in hoofde van de 
beklaagde, gelet op de inhoud van de diverse stukken van het strafdossier. Ter zake kan 
worden verwezen naar de diverse vaststellingen van de verbalisanten, waaruit blijkt dat de 
beklaagde tijdens de incriminatieperiode de eengezinswoning gelegen te

verhuurde terwijl deze woonentiteiten duidelijk niet voldeden aan de 
minimale woonkwaliteitsnormen.

Straf en strafmaat

9. De bewezen verklaarde feiten van de voormelde tenlasteleggingen A, Cl, C2, D1 en D2 zijn 
met elkaar verbonden door eenheid van misdadig opzet, zodat overeenkomstig artikel 65 lid 
1 strafwetboek slechts een straf dient opgelegd te worden, namelijk de zwaarste.

10. Ter zitting van 20.01.2016 verzocht de beklaagde om hem de gunst van de opschorting 
van de uitspraak te verlenen, waaromtrent het openbaar ministerie een gemotiveerd 
negatief advies verleende.
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De rechtbank is van oordeel dat de beklaagde niet in aanmerking komt voor dergelijke gunst, 
gelet op:

- de ernst, de duur en de veelvuldigheid van de feiten;
- het feit dat de beklaagde de misdrijven in professioneel verband gepleegd heeft en 
handelde uit winstbejag; hij stelde zijn eigen economisch belang boven het belang dat de 
gemeenschap heeft bij het behoud van kwalitatieve huisvestingsmogelijkheden;
- het feit dat de beklaagde door woningen te verhuren die niet voldoen aan de 
woonkwaliteitsnormen en hier derhalve geen bijkomende kosten voor maakt, de 
concurrentie vervalst met verhuurders die wel de nodige inspanningen doen om deze 
reglementering na te leven;
- het feit dat de toekenning van opschorting een ontoereikende maatschappelijke reactie 
zou uitmaken;
- het feit dat de beklaagde niet aantoont dat een veroordeling zijn sociale reclassering zou 
belemmeren op een wijze dewelke niet in verhouding staat tot de ernst van de feiten;
- het feit dat de hiema bepaalde straf meer aangewezen is om de beklaagde de ernst van de 
feiten van te doen inzien en hem ertoe aan te zetten zich in de toekomst te onthouden van 
het plegen van analoge of andere misdrijven.

11. Bij het bepalen van de straf en de strafmaat houdt de rechtbank enerzijds rekening met:

- de aard; de ernst, de lange duur en de omstandigheden van de feiten;
- het feit dat de misdrijven werden gepleegd in professioneel verband en dat werd 
gehandeld uit winstbejag;
- het feit dat de beklaagde zijn eigen economisch belang gesteld heeft boven het belang dat 
de gemeenschap heeft bij het behoud van kwaliteitsvolle huisvestingsmogelijkheden;
- het door de slachtoffers geleden nadeel;
- het feit dat de op te leggen straf duidelijk moet maken dat de naleving van de regels ter 
bescherming van de goede ruimtelijke ordening en een kwalitatief huisvestingsaanbod 
emstig genomen moeten worden en dat de beklaagde zich niet ongestraft boven de wet kan 
stellen;
- de respectievelijk per woongelegenheid vastgestelde aantallen strafpunten;
- de maatschappelijke kost die door de beklaagde veroorzaakt wordt in de vorm van de 
noodzakelijke inzet van mensen en middelen voor de handhaving; de inzet van 
inspectiediensten, polrtie en justitie betekenen voor de gemeenschap een grote kost;
- het strafverleden van de beklaagde, die reeds veelvuldig wegens verkeersinbreuken werd 
veroordeeld, doch anderzijds nog nooit door de correctionele rechtbank werd veroordeeld 
en nog van de gunst van het uitstel kan genieten.
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Anderzijds wordt rekening gehouden met:

- de leeftijd van beklaagde, die geboren is op 07.03.1984;
- het feit dat de beklaagde inmiddels reeds de nodige stappen heeft gezet om het pand
gelegen aan de vrijwillig te regulariseren;
- het feit dat de beklaagde in de wettelijke voorwaarden voor ultstel verkeert zoals bepaald 
in artikel 8 § 1 van de wet van 29.06.1964.

Een strenge geldboete, deels effectief en deels met uitstel van de tenuitvoerlegging zoals 
hierna bepaald, moet de beklaagde het wederrechtelijk karakter van de gepleegde feiten 
doen inzien en hen ervan weerhouden om in de toekomst gelijkaardige feiten of andere 
misdrijven te plegen.

12. Deze geldboete dient in euro uitgesproken te worden en verhoogd te worden met 50 
opdeciemen daar de feiten zich voordeden in de periode van 01.01.2010 tot 17.06.2015, dus 
ook na 31 december 2011.

De beklaagde moet tevens een wettelijk verplichte bijdrage betalen voor de financiering van 
het "Bijzonder Fonds tot Hulp van de Slachtoffers van Opzettelijke gewelddaden en aan de 
Occasionele Redders" (artikel 29, tweede lid van de Wet van 1 augustus 1985 houdende 
fiscale bepalingen). Deze bijdrage bedraagt 150 euro (met opdeciemen). Deze bijdrage heeft 
een eigen aard en is geen straf.

De beklaagde moet ook een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken betalen 
(artikel 91, tweede lid van het Koninklijk Besluit van 28 december 1950 houdende het 
algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken). Deze vergoeding bedraagt 51,20 
euro.

Bijzondere verbeurdverklaring

13. Het openbaar ministerie vordert overeenkomstig art. 42,3° Sw. en art. 43bis Sw. de 
bijzondere verbeurdverklaring van een bedrag van 29.340,00 euro (17.840,00 + 13.500,00) in 
hoofde van de beklaagde, 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 daarvan dient 
te ramen (het equivalent bedrag).

Overeenkomstig artikel 42, 3° Sw. wordt bijzondere verbeurdverklaring toegepast op de 
vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen, op de goederen en 
waarden die in de plaats ervan zijn gesteld en op de inkomsten uit de belegde voordelen.
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De rechtbank aanvaardt dat de beklaagde door het plegen van misdrijven waarvoor hij 
veroordeeld werd, illegale vermogensvoordelen genoten heeft. Deze illegale 
vermogensvoordelen bestaan (minstens) uit de huurgelden die door hem tijdens de 
incriminatieperiode werden geind.

Rekening houdend met:
- het feit dat er tijdens de diverse incriminatieperiodes geen permanente verhuur 

geweest is van alle woongelegenheden;
- de verklaringen van de diverse bewoners van de panden van de beklaagde, waaruit 

onder meer blijkt dat er tevens gedurende bepaalde periodes geen huurgelden 
werden betaald;

- het feit dat de rechtbank het passend acht de beklaagde niet te onderwerpen aan 
een onredelijk zware straf;

begroot de rechtbank de door de beklaagde genoten illegale vermogensvoordelen ex aequo 
et bono op de som van 8.750,00 euro.

Deze som heeft een delictuele oorsprong en kan bijgevolg overeenkomstig art. 42, 3° en 
43bis Sw. in zijn totaliteit worden verbeurd verklaard zonder dat eventuele aanschafkosten 
of andere kosten uitgegeven om de betreffende misdrijven te plegen in mindering kunnen 
worden gebracht.

De rechter die in toepassing van art. 42, 3° Sw. de vermogensvoordelen die uit het misdrijf 
zijn verkregen begroot, dient geen aftrek te doen van de kosten die verbonden zijn aan de 
realisatie van het misdrijf (zie en vergelijk Cass. 29.05.2001, Rolnummer P001434N, 
www.cass.be; Cass., 18.02.1997, Rolnummer P960295N, Arr. Cass., 1997,93).

De herstelvorderingen

14. De rechtbank neemt akte van het feit dat de raadsman van de Wooninspecteur in zijn ter
terechtzitting van 20.01.2016 neergelegde conclusies stelt dat de herstelvordering met 
betrekking tot het pand gelegen aan de te I inmiddels zonder
voorwerp is geworden. Dit blijkt overigens ook u'rt de gegevens van het strafdossier.

15. Bij brief van 17.01.2014 leidde de Wooninspecteur de herstelvordering in bij het
openbaar ministerie betreffende het pand gelegen aan de • te
; (kaft "herstelvorderingen").

In deze herstelvordering wordt het hiernavolgende gevorderd:
in hoofdorde: hetzij het bevelen dat beklaagde aan het pand een andere bestemming 
moet geven volgens de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, 
hetzij de woning moet slopen, tenzij de sloop verboden is op grond van wettelijke, 
decretale of reglementaire bepalingen;

http://www.cass.be


r
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- ondergeschikt, indien de beklaagde inmiddels een stedenbouwkundige vergunning 
zou bekomen hebben en alle in het pand aanwezige woongelegenheden derhalve 
stedenbouwkundig zouden zijn vergund: het principiele herstel, met name het 
wegwerken van alle gebreken aan het pand door het uitvoeren van renovatie-, 
verbeterings- of aanpassingswerken, waardoor het pand voldoet aan de minimale 
kwaliteitsvereisten;

dit alles binnen een termijn van tien maanden onder verbeurte van een dwangsom van 
150,00 euro per dag vertraging. Er wordt tevens gevraagd de uitspraak uitvoerbaar bij 
voorraad te verklaren. De wooninspecteur vordert tevens hem te machtigen de kosten, 
bedoeld in artikel 17bis, §2, van de Vlaamse Wooncode, dit is de herhuisvesting, te verhalen 
op de beklaagde. In zijn ter terechtzitting van 20.01.2016 neergelegde conclusie handhaaft 
de wooninspecteur deze vordering.

Deze herstelvordering is concreet gemotiveerd en intern en extern wettig en niet onredelijk 
en het herstel is nog steeds noodzakelijk. Uit de gegevens van het strafdossier blijkt immers 
dat op heden nog niet alle vastgestelde gebreken geregulariseerd werden.

De rechtbank acht het in casu noodzakelijk om in te gaan op het in hoofdorde gestelde 
verzoek om te bevelen dat beklaagde aan het pand een andere bestemming moet geven 
volgens de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Immers, de 'klassieke' of 
'gebruikelijke' herstelmaatregel {erin bestaande dat zou bevolen worden tot het uitvoeren 
van werken om aan de woonkwaliteitseisen te voldoen en het wegwerken van alle gebreken 
tot er nul strafpunten op het technisch verslag zouden overblijven) zou in casu inherent een 
bestendiging van een stedenbouwkundig misdrijf inhouden gelet op het feit dat het pand, 
vergund als eengezinswoning, zonder stedenbouwkundige vergunning werd omgebouwd tot 
een meergezinspand. Om te beletten dat onderhavig vonnis een wettige titel zou 
verschaffen tot het plegen, instandhouden of uitvoeren van een ander misdrijf, dient de aan 
veroordeelde opgelegde herstelmaatregel te worden genuanceerd door hem te veroordelen 
tot herbestemming van het pand gelegen te

De rechtbank oordeelt dat het redelijk is dat aan de beklaagde een termijn van 10 maanden 
voor de uitvoering van het herstel wordt opgelegd. Deze termijn komt, mede gelet op de tijd 
die de beklaagde sinds de vaststellingen reeds had, voldoende ruim voor om de beklaagde in 
staat te stellen het herstel in dit pand uit te voeren. Dit is ook een redelijke termijn in het 
geval desgevallend nog een (bijkomende) stedenbouwkundige vergunning moet worden 
verkregen.

De dwangsom dient te worden opgelegd zoals hierna bepaald, nu de beklaagde al te lang 
talmde om tot herstel van het voormeld pand overte gaan.

De termijn die thans nog voor het herstel wordt verleend, brengt mee dat er geen reden is 
om bij toepassing van art. 1385bis, laatste lid, Gerechtelijk Wetboek nog een zekere termijn 
te bepalen waarna de veroordeeiden pas de dwangsom zullen kunnen verbeuren.
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De gevraagde machtigingtot verhaal van de herhuisvestingskosten is niet onredelijk en dient 
te worden toegekend zoals hierna bepaald.

16. In zijn ter terechtzitting van 20.01.2016 neergelegde condusies, stelt de raadsman van 
beklaagde dat het kwestieuze pand inmiddels het voorwerp uitmaakt van een 
aankoopbelofte, daterend van 30.12.2015. Hij legt ter zake een stuk neer.
Als bijzondere vorm van teruggave, die primair strekt tot het beeindigen van de met de wet 
strijdige toestand die uit het misdrijf is ontstaan en waardoor het openbaar belang is 
geschaad, is de herstelvordering gericht op het kwestieuze goed. De herstelvordering is 
bijgevolg een maatregel in rem. De maatregel heeft dus betrekking op een bepaald 
onroerend goed, ongeacht wie er de eigenaar van is. Belangrijk is of de veroordeelde zich 
schuldig maakt aan de verhuur of het ter beschikking stellen en dat het goed gebrekkig is. 
Ook niet-eigenaars kunnen bijgevolg veroordeeld worden tot herstel. (lees en vgl.: Gent, 
13.11.2015, C/1587/2015, niet gepubliceerd, doch door de Wooninspecteur neergelegd 
onderstuk 111/3)

17. In zijn ter terechtzitting van 20.01.2016 neergelegde conclusies, vraagt de raadsman van 
de beklaagde tevens de hiernavolgende prejudiciele vraag te stellen aan het Grondwettelijk 
Hof:

"Schendt artikel 20bis, §1 Vlaamse Wooncode de normen waaraan het Grondwettelijk Hof 
vermag te toetsen, in dien zin gemterpreteerd dat dient te worden hersteld tot een gehele 
voldoening van de minimale kwaliteitsvereisten ("nul punten"), terwljl In geval van een 
administrative opvolging van een zelfde feitelijke situatie van een onroerend goed moet 
worden hersteld tot een lager niveau van conformiteit ("15 punten"), te weten het niveau 
voor ongeschikts- of onbewoonbaarverklaring (art. 12 Besluit Vlaamse Regering betreffende 
de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen)?'

Gelet op het feit dat op heden niet wordt ingegaan op het in ondergeschikte orde 
gevorderde principiele herstel, met name het wegwerken van alle gebreken aan het pand 
door het uitvoeren van renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerken, waardoor het pand 
voldoet aan de minimale kwaliteitsvereisten, zijn er naar het oordeel van de rechtbank op 
heden geen redenen om op dit verzoek in te gaan.

Om deze redenen,
De rechtbank, 
wijzende op tegenspraak

Verklaart de feiten van de tenlastelegging B niet bewezen in hoofde van

Spreekt vrij en ontslaat hem dienvolgens van rechtsvervolging uit
hoofde van de feiten omschreven van de voormelde tenlastelegging zonder kosten.
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Stelt vast dat geen afzonderlljke kosten werden uitgegeven uit hoofde van de 
tenlastelegging waarvoor vrijgesproken wordt.

Verklaart de feiten van de tenlasteleggfngen A, Cl, C2, D1 en D2 bewezen in hoofde van

Veroordeelt wegens de gezameniijk bewezen verklaarde feiten van de
voormeide tenlasteleggingen tot een eeldboete van 2.500.00 euro, wetteliik te verhogen 
met 50 opdecimes. hetzii x 6. en aldus gebracht op 15.000,00 euro, met uitstel zoals hierna
bepaald.

Aangezien de straf niet meer dan vijf jaar gevangenis bedraagt, de betrokkene nog geen 
veroordeling heeft ondergaan tot een criminele straf of tot een correctionele 
hoofdgevangenisstraf van meer dan twaalf maanden, de opgelegde straf een voldoende 
waarschuwing zal uitmaken om het plegen van andere of analoge misdrijven te 
voorkomen, gelast dat de tenuitvoerleggine van bovenstaande eeldboete zal uiteesteld 
worden voor de duur van drie laar. ter uitzondering van 750,00 euro, wetteliik te verhoeen 
met 50 opdecimes. hetzii x 6, en aldus gebracht op 4.500.00 euro effectief. mits de 
veroordeelde gedurende de proeftijd geen nieuw misdrijf pleegt dat de veroordeling tot 
een criminele straf of tot een hoofdgevangenisstraf van meer dan zes maanden zonder 
uitstel of tot een gelijkwaardige straf die in aanmerking genomen wordt overeenkomstig 
artikel 99bis Sw., ten gevolge heeft gehad.

Verklaart overeenkomstig de artikelen 42,3° en 43bis Sw. een bedrag van 8.750.00 euro 
verbeurd in het vermogen van uit hoofde van de bewezen verklaarde
feiten van de voormeide tenlasteleggingen Cl, C2, D1 en D2.

Zegt dat bij gebreke aan betaiing binnen de wettelijke termijn de uitgesproken effeetieve 
geldboete zal kunnen vervangen worden door een gevangenisstraf van 75 dagen.

Zegt dat bij eventuele uitvoerbaarheid van het deel van de geldboete dat met uitstel van 
tenuitvoerlegging is opgelegd, en bij gebrek aan betaiing van deze geldboete binnen de 
wettelijke termijn, dit deel van de geldboete zal kunnen vervangen worden door een 
gevangenisstraf van 75 dagen.
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Verplicht tot betaling van de bijzondere vergoeding van 51.20 euro
opgelegd In uitvoering van bet artikel 91 van bet K.B. van 28.12.1950 houdende algemeen 
reglement op de gerechtskosten In strafzaken.

Verplicht tot betaling van eenmaal de bijdrage van 25 euro, te
verhogen met 50 opdecimes, hetzii 150.00 euro, tot financiering van bet Fonds tot hulp 
aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasioned redders, 
overeenkomstig artikel 29 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere 
bepalingen en gelet op artikel 1 van de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdecimes 
op de strafrechtelijke geldboeten, zoals laatst gewijzigd door artikel 2 van de wet van 28 
december 2011 houdende diverse bepalingen inzake justitie (II).

Verklaart de herstelvordering zonder voorwerp in zoverre deze betrekking heeft op het 
pand gelegen aan de

Beveelt over te gaan tot het herstel van het pand gelegen te
i , kadastraal gekend onder
i , hetgeen impliceert:

• het pand een andere bestemming te geven op basis van de bepalingen van de 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;

zegt voor recht dat op vordering van de Wooninspecteur deze beklaagde een dwangsom 
van 150,00 euro zal verbeuren per dag vertraging in de uitvoering van de herstelmaatregel 
te rekenen vanaf het verstrijken van een termijn van tien maanden nadat het vonnis 
kracht van gewijsde zal hebben verkregen,

machtigt de Wooninspecteur om het herstel ambtshalve uit te voeren voor het geval de 
veroordeelde in gebreke zou blijven, en dit op kosten van de veroordeelde conform de 
bepalingen in artikel 20bis, §7 van het Decreet van 15.07.1997 houdende de Vlaamse 
Wooncode,

machtigt de Wooninspecteur om de kosten van herhuisvesting te verhalen op de 
veroordeelden,

zegt dat er geen reden is om bij toepassing van artikel 1385bis, laatste alinea, Gerechtelijk 
Wetboek nog een zekere termijn te bepalen waarna de veroordeelde pas de opgelegde 
dwangsommen zullen kunnen verbeuren.

Verklaart de herstelvordering uitvoerbaar bij voorraad, niettegenstaande elk 
rechtsmiddel, zonder zekerheidsstelling.
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Veroordeelt tot de gerechtskosten, begroot op 480,28 euro.

Overtuieinesstukken

Nihil

OP BURGERLUK GEBIED:

1. De bureerliike partiistelline van

De tenlastelegging Cl waarvoor beklaagde 
schade berokkend aan de burgerlijke partij

veroordeeld werd, heeft 
die dient vergoed te worden.

De burgerlijke partij vordert de terugbetaling van zes maanden de maandelijkse huurprijs 
aan 495,00 euro per maand, zijnde in totaal 2.970,00 euro, vermeerderd met de 
vergoedende rente vanaf 30.11.2012, de gerechtelijke rente en de kosten.

Hij legt evenwel slechts stukken voor waaruit blijkt dat hij in de incriminatieperiode, in het 
bijzonder in de periode van 21.06.2012 tot 02.10.2012, drie maal een bedrag van 495,00 
euro betaald heeft, namelijk op 09.07.2012, 12.09.2012 en 02.10.2012, en eenmaal een 
bedrag van 31,93 euro, dit als huurgeld voor de betrokken woning. Daar de overige door de 
burgerlijke partij voorgelegde maandelijkse betalingen buiten de incriminatieperiode vallen, 
kan hier uiteraard geen rekening mee worden gehouden.

Deze betalingen tonen het bestaan van een huurovereenkomst tussen partijen aan. Dit 
wordt overigens niet betwist door de beklaagde.

De niet-naleving van de gewestelijke woonkwaliteitsnormen bij het afsluiten van een 
huurovereenkomst brengt de nietigheid ervan mee, nu deze minimumnormen van openbare 
orde zijn.

De burgerlijke partij had zonder het misdrijf geen huurgeld hoeven te betalen, maar heeft 
wel gedurende de drie maanden in kwestie het - door de slechte staat van de woning - 
beperkte huurgenot gehad. De schade die de burgerlijke partij door het misdrijf heeft 
geleden is gelijk aan het bedrag van de betaalde huur verminderd met een vergoeding voor 
het huurgenot; dit laatste bepaalt de rechtbank bij gebrek aan gegevens die een meer 
precieze raming toelaten en rekening houdend met de staat van het pand in billijkheid op 
150,00 euro per maand.
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Gelet op het voorgaande, kan de burgerlijke partij aanspraak maken op een 
schadevergoeding van (3 * 495) + 31,93 - (3 * 150) = 1.066,93 euro, meer intresten en 
kosten.

Gelet op het aan de burgerlijke partij toegekende bedrag, wordt de aan hem toegekende 
rechtsplegingsvergoeding door de rechtbank herleid tot de basisrechtsplegingsvergoeding 
ten bedrage van 440,00 euro.

2. De burgerlijke partiistelling van

Daar uit de gegevens van het strafdossier blijkt dat deze burgerlijke partij huurder was van 
een woongelegenheid van de beklaagde in een periode die valt buiten de op heden 
voorziene incriminatieperiodes en waarvoor beklaagde veroordeeld werd, namelijk van 
23.09.2002 tot 07.12.2006, dient haar burgerlijke partijstelling te worden afgewezen als 
ontvankelijk doch ongegrond.

3. De burgerlijke partiistelling van en in eigen naam

De tenlastelegging D1 waarvoor beklaagde veroordeeld werd, heeft
schade berokkend aan de burgerlijke partijen1 en , die dient
vergoed te worden.

De burgerlijke partijen vorderen elk afzonderlijk een schadevergoeding van 2.000,00 euro.

Gelet op de gegevens van het strafdossier, staat het voor de rechtbank vast dat de 
burgerlijke partijen in de periode van 25.01.2014 (datum van inschrijving in het 
bevolkingsregister) tot 28.02.2015 (datum van verhuis) de woning gelegen op de 
gelijkvloerse verdieping aan de 1 • te i huurden van de
beklaagde, dit voor de maandelijkse huurprijs van 495,00 euro. D'rt wordt overigens niet 
betwist door de beklaagde.

De niet-naleving van de gewestelijke woonkwaliteitsnormen bij het afsluiten van een 
huurovereenkomst brengt de nietigheid ervan mee, nu deze minimumnormen van openbare 
orde zijn.

De burgerlijke partijen hadden zonder het misdrijf geen huurgelden hoeven te betalen, maar 
hebben wel gedurende de het jaar in kwestie het - door de slechte staat van de woning - 
beperkte huurgenot gehad. De schade die de burgerlijke partijen door het misdrijf hebben 
geleden is gelijk aan het bedrag van de betaalde huur verminderd met een vergoeding voor 
het huurgenot; dit laatste bepaalt de rechtbank bij gebrek aan gegevens die een meer 
precieze raming toelaten en rekening houdend met de staat van het pand in billijkheid op 
150,00 euro per maand.
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Gelet op deze gegevens, komen de door de burgerlijke partijen respectievelijk gevorderde 
schadevergoedingen de rechtbank gegrond voor.

4. De door1 en gevorderde rechtspleeingsvereoedineen

Overeenkomstig artikel 162bis Sv. - ingevoegd bij wet van 21.04.2007 - dient ieder 
veroordelend vonnis uitgesproken tegen de beklaagde deze eveneens te veroordelen tot het 
betalen aan de burgerlijke partij van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 
Ger. Wb.

In casu hebben zich meerdere burgerlijke partijen met dezelfde raadsman gericht lastens 
een beklaagde, namelijk en , zodat overeenkomstig artikel
1022 Ger. Wb. het bedrag van de rechtsplegingsvergoeding maximum het dubbel van de 
maximale rechtsplegingsvergoeding waarop de begunstigde die gerechtigd is om de hoogste 
vergoeding te eisen aanspraak kan maken, waarbij de rechtbank deze 
rechtsplegingsvergoeding tussen de partijen dient te verdelen.

In casu zijn de beide burgerlijke partijen gerechtigd om de hoogste rechtsplegingsvergoeding 
te eisen overeenkomstig artikel 2 van het K.B. van 26.10.2007 tot vaststelling van het tarief 
van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 Ger. Wb., zijnde de 
rechtsplegingsvergoeding van 220,00 euro (minimumbedrag), 440,00 euro (basisbedrag) of 
1.100,00 euro (maximumbedrag). De burgerlijke partijen hebben een 
rechtsplegingsvergoeding van 990,00 euro gevorderd.

Gelet op de omvang van het dossier en het toegekende bedrag, komt de 
basisrechtsplegingsvergoeding van 440,00 euro te verdelen over 2 burgerlijke partijen - 
zijnde 220,00 euro elk - passend voor.

dient derhalve eveneens veroordeeld te worden om aan elk van de 
voornoemde burgerlijke partijen als rechtsplegingsvergoeding de som van 220,00 euro te 
betalen.

5. De burgerlijke partiistelline van en .. qua I hate qua hun
minderiarie kind

Naar het oordeel van de rechtbank is het op heden onvoldoende bewezen dat er wel 
degelijk een causaal verband is tussen de beweerdelijke gezondheidsproblemen van I

en de in hoofde van beklaagde weerhouden schending van de 
woonkwaliteitsnormen, zodat deze vordering dient te worden afgewezen als ontvankelijk, 
doch ongegrond.

OP DEZE GRONDEN, DE RECHTBANK, 
Wijzende op tegenspraak,



Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen - afdellng Kortrijk - Notltienr. 66.1S.6978/2012 Pagina | 19

1. Veroordeelt. : om te betalen ten titel van schadevergoeding aan de
burgerlijke partij de som van 1.066,93 euro, meer de vergoedende rente aan de
wettelijke rentevoet vanaf 30.11.2012 tot en met de dag voorafgaand aan onderhavig 
vonnis, meer de gerechtelijke moratoire rente aan de wettelijke rentevoet op dit alles vanaf 
heden tot de dag der integrale betaling, meer de eventuele kosten van uitvoering; ontzegt 
de burgerlijke partij het meer of anders gevorderde.

Veroordeelt : overeenkomstig artikel 162 bis lid 1 van het Wetboek van
Strafvordering tot betalen aan de burgerlijke partij 1 I van de
rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 Ger.Wtb. begroot door de rechtbank op 
440,00 euro. (art. 2 KB 26.10.2007).

2. Verklaart de burgerlijke partijstelling van ' ontvankelijk, doch wijst ze af
als ongegrond.

3. Veroordeelt ! om te betalen ten titel van schadevergoeding aan de
burgerlijke partij de som van 2.000,00 euro, meer de gerechtelijke
moratoire rente aan de wettelijke rentevoet vanaf heden tot de dag der integrale betaling, 
meer de eventuele kosten van uitvoering.

Veroordeelt i overeenkomstig artikel 162 bis lid 1 van het Wetboek van
Strafvordering tot betalen aan de burgerlijke partij 1 1 1 van de
rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 Ger.Wtb. begroot door de rechtbank op 
220,00 euro. (art. 2 KB 26.10.2007).

4. Veroordeelt i om te betalen ten titel van schadevergoeding aan de
burgerlijke partij de som van 2.000,00 euro, meer de gerechtelijke
moratoire rente aan de wettelijke rentevoet vanaf heden tot de dag der integrale betaling, 
meer de eventuele kosten van uitvoering.

Veroordeelt : overeenkomstig artikel 162 bis lid 1 van het Wetboek van
Strafvordering tot betalen aan de burgerlijke partij I . . van de
rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 Ger.Wtb. begroot door de rechtbank op 
220,00 euro. (art. 2 KB 26.10.2007).

5. Verklaart de burgerlijke partijstelling van en , qualitate
qua hun minderjarig kind ontvankelijk, doch wijst ze af als ongegrond.

Overeenkomstig artikel 4 Voorafgaande Titel Wetboek Strafvordering worden de (overige) 
burgerlijke belangen ambtshalve aangehouden.
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Aldus uitgesproken te Kortrijk, in het gerechtsgebouw, in de openbare zitting van de 
TWAALFDE KAMER, op heden zeventien februari tweeduizend en zestien.

Aanwezig: W. Haelewyn , alleenzetelend rechter,
F. Desmet , Substituut-Procureur des Konings,




