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DE NEGEN A KAMER, RECHTSPREKENDE IN CORRECTIONELE ZAKEN, MET EEN RECHTER

Gezien de processtukken en namelijk:
- de dagvaarding betekend bij exploot van :

- gerechtsrieurwaarder J. Smets plaatsvervanger 
van gerechtsdeurwaarder P. Decoster, met 
standplaats te Moeskroen op een juni 2016

In de zaak van:

HETOPENBAAR MINISTERIE,

aan wie zich heeft eevoegd als eiser tot herstel :

Nr.
Vlaamse Wooninspectie West-Vlaanderen, K. Albert I laan Vi 
bus 95, 8200 Brugge
Ter zitting vertegenwoordigd door mr. V. Hooghe loco mr. B. 
Bronders, advocaat te Oostende, Archimedsstraat 7

tegen:

Nr. __ _ _
, geboren te

nationaliteit, bedrijfsleider, v/onende te
op

Moeskroen,
van Franse

Teneinde terecht te staan ter zake van : 

te van 26 ianuari 2015 tot en met 10 mei 2016

bij inbreuk op artikel 5, strafbaar gesteld door artlkel 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 en normen van artikel 5 rechtstreeks of via 
tussenpersoon verhuurd, te huur gesteld of ter beschikking gesteld te hebben met het oog 
op bewoning.
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De verdachte tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig art. 42 en 43 bis van het 
Strafwetboek, te horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring van een bedrag 
van €4.000 (€500 x 8 maanden, zijnde februari 2015 - September 2015) zijnde de 
vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrljf zljn verkregen waarbij de rechter, 
indien de zaken met kunnen worden gevonden In het vermogen van de verdachte de 
geldwaarde daarvan dient te ramen (het equivalent bedrag).
De kadastrale omschrijving van het onroerend goed dot het voorwerp van het misdrijf is,
zijnde:
ligging:
aarden oppervlakte: huis, 60 ca
wijk en nummer van het kadaster:
en de eigenaars ervan geidentificeerd zijnde als.
die de eigendomstitel hebben verkregen krachtens de akte van aankoop verleden op 
21.09.2007.

T++-M i

Gehbord de uiteenzetting van de zaak door G. Maes, substituut-procureur des Konings, die 
de zaak samenvat en conclusie neemt strekkende tot de veroordeling van de beklaagde bij 
toepassing van de strafwet.

Gehoord de burgerlijke partij.

Na de beklaagde ondervraagd te hebben.
Gehoord de middelen van verdediging voorgedragen door:
- mr. F. van Remoortel, advocaat te Kortrijk, voor Catoire Alexandre; verzoekt om de 
opslorping met het vonnis van 17.02.2016 Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, 
afdeling Kortrijk.

En na beraadslaagd te hebben,

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 
-1 K.B. 23.12.1993
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- 182,184,185, 189,190,194 Wetboek van Strafvordering
- 38, 40, 65 Sw.
- 1 Wet 05.03.1952 laatst gewijzigd ingevolge artikels 2 en 3 van de wet van 28 december 
2011
- SI KB 28.12.1950 houdende algemene reglement op de gerechtskosten in strafzaken
- 29 Wet 01.08.1985 houdende fiscale en andere bepalingen
- 42.3’ en 43bis Sw.
- 1382 B.W.

OP STRAFGE8IED

Ten gronde:

Feiten en beoordellng

f

1. De feiten van de tenlastelegging zijn bewezen in hoofde van de beklaagde
gelet op de inhoud van de diverse stukken van het strafdossier, waaronder de 

vaststellingen van de verbalisanten, de bij het strafdossier gevoegde stukken en de 
verklaringen van de huurdet en de beklaagde.

Overigens heeft de verdediging van de beklaagde ter zitting van 03.10.2016 verklaard dat de 
feiten van deze tenlastelegging niet betwist werden (zie het proces-verbaal van de 
terechtzitting).

Straf en strafmaat

2. De beklaagde roept in hoofdorde toepassing in van artikel 65, lid 2 Sw. voor de hierboven 
bewezen verklaarde tenlastelegging. Volgens de beklaagde zijn de feiten waarvoor hij thans 
vervolgd wordt voorafgaand aan het in kracht van gewijsde getreden vonnis van deze 
rechtbank, van 17.02.2016. De beklaagde houdt eveneens voor dat de thans bewezen 
verklaarde feiten gelijkaardig zijn als deze waarvoor hij werd veroordeeld bij voormeld 
vonnis en a lie voormelde feiten onder eenzelfde eenheid van opzet werden gepleegd als 
deze waarvoor hij thans wordt vervolgd, zodat volgens de beklaagde de bestraffing die werd 
toegepast in het voomoemde vonnis thans voor alle misdrijven samen voldoende lijkt 
(artikel 65, lid 2 Sw.).
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De rechtbank stelt vast dat de beklaagde bij vonnls van deze rechtbank, van 17.02.2016 
werd veroordeeld tot een geldboete van 2.500,00 EUR, wettelijk te verhogen met 50 
opdecimes, hetzij x 6, en aldus gebracht op 15.000,00 EUR, met uitstel van de 
tenuitvoerlegging voor de duur van drie jaar, ter ultzondering van 750,00 EUR effectief, uit 
hoofde van inbreuken op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de Vlaamse Wooncode. 
Uit het bijgevoegde attest van niet-verhaal blijkt dat het voomoemd vonnis van 17.02.2016 
inmiddels in kracht van gewijsde is getreden.

Voor de toepassing van artikel 65 Sw. is evenwel niet alleen vereist dat de "nieuwe" feiten, 
waarvan men voorhoudt dat hun bestraffing wordt opgeslorpt door een vroegere definitieve 
veroordeling, verbonden zijn door eenheid van opzet met de feiten van de vroegere 
definitieve veroordeling, maar tevens is vereist dat de nieuwe feiten dienen gepleegd te zijn 
v6or het tijdstip van deze definitieve eindbesiissing (zie en vgl. Cass., 21 September 1982, 
Arr. Cass., 1982-1983, 116).

In casu stelt de rechtbank vast dat de strafbare perlode van de thans bewezen verklaarde 
feiten zich uitstrekt van 26.01.2015 tot 10.05.2016. Dit maakt dat deze feiten slechts 
gedeeltelijk voorafgaand zijn aan het in kracht van gewijsde getreden vonnis van deze 
rechtbank, van 17.02.2016. Het betreft wel degelijk gelijkaardige feiten, zodat eenheid van 
opzet kan worden weerhouden tussen de feiten voorwerp van het vonnis van deze 
rechtbank van 17.02.2016, en de huidige tenlastelegging, in zoverre vo6r 17.02.2016 
gepleegd.

Nopens de bewezen verklaarde feiten van de voormelde tenlastelegging, in zoverre vdor 
17.02.2016 gepleegd. meent de rechtbank dat de uitgesproken straf in het in kracht van 
gewijsde getreden vonnis van deze rechtbank van 17.02.2016, namelijk een geldboete van 
2.500,00 EUR, wettelijk te verhogen met 50 opdecimes, hetzij x 6, en aldus gebracht op 
15.000,00 EUR, met uitstel van de tenuitvoerlegging voor de duur van drie jaar, ter 
uitzondering van 750,00 EUR effectief, een voldoende bestraffing uitmaakt voor de feiten 
waarvoor de beklaagde toen werd veroordeeld samen met de huidige bewezen verklaarde 
feiten.

3. De bewezen verklaarde feiten van de voormelde tenlastelegging. In zoverre gepleegd 
vanaf 17.02.2016, zijn met elkaar verbonden door eenheid van misdadig opzet, zodat 
overeenkomstig artikel 65 lid 1 strafwetboek slechts ££n straf dient opgelegd te worden.

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 het misdrijf werd gepleegd in professioneel verband en dat werd gehandeld uit 
wlnstbejag;
- het feit dat de beklaagde zijn eigen economlsch belang gesteld heeft boven het belang dat 
de gemeenschap heeft bij het behoud van kwallteitsvolle huisvestingsmogelijkheden;
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- het door het slachtoffer 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 
ernstig genomen moeten worden en dat de beklaagde zicn niet ongestraft boven de wet kan 
stellen;
- het zeer grote aantal vastgesteide aantal strafpunten (24 voor het gebouw en 76 voor de 
woning);
- de maatschappelijke kost die door de beklaagde veroorzaakt worrit in de vorm van de 
noodzakelijke inzet van mensen en middelen voor de handhaving; de inzet van 
inspectiediensten, politic en justitie betekenen voor de gemeenschap een grote kost;
- het strafverleden van de beklaagde, die reeds veelvuldig wegens verkeersinbreuken werd 
veroordeeld en tevens bij vonnis van 17.02.2016 van deze rechtbank reeds wegens 
geiijkaardige feiten werd veroordeeld.

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 te vrijwillig en volledig te regulariseren (zie
navolgend proces-verbaal K0.66.RW.100503/15 van 26.09.2016).

Een strenge, effectieve geldboete, zoals hierna bepaald, moet de beklaagde het 
wederrechtelijk karakter van de gepleegde feiten doen inzien en hem ervan weerhouden om 
in detoekomst geiijkaardige feiten of andere misdrijven te plegen.

4. Deze geldboete dient in EUR uitgesproken te worden en verhoogd te worden met 50 
opdeciemen daar de feiten zich voordeden in de periode van 17.02.2016 tot en met 
10.05.2016, dus na 31 december 2011.

De beklaagde moet tevens een wettelijk verplichte bijdrage betalen voor de financiering van 
het "Bijzonder Fonds tot Hulp van de Slarhtoffers van Opzettelijke gewelddaden en aan de 
Occasionele Redders" (artikel 29, tweede lid van de Wet van 1 augustus 1985 houdendc 
fiscale bepalingen). Deze bijdrage bedraagt 150 EUR (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 
EUR.
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Bijzondere verbeurdverklaring

S. Het openbaar ministerie vordert overeenkomstig art. 42,3° Sw. en art. 43bis Sw. de 
bijzondere verbeurdverklaring van een bedrag van 4.000,00 EUR (500,00 EUR * 8 maanden) 
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.

De rechtbank aanvaardt dat de beklaagde door het plegen van het misdrijf waarvoor hij 
veroordeeld werd, illegale vermogensvoordelen genoten heeft. Doze illegale 
vermogensvoordelen bestaan (minstens) uit de huurgelden die door hem tijdens de 
incriminatieperiode werden geTnd.

Rekening houdend met
het vonnis (16A5) van 06.07.2016 van het vredegerecht van het kanton Menen, 
waarin onder meer werd beslist de maandelijkse huurprijs in billijkheid te herleiden 
tot 250,00 EUR;
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 op de 
som van 500,00 EUR.

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 stelling dat in de Selgische Jurisprudentie de aftrek van de aankoopprijs van de 
verhandelde goederen algemene ingang zou gevonden hebben kan niet gevolgd worden. 
Wanneer als uitgangspunt wordt aangenomen dat enkel het nettobedrag van de verkoop
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van drugs - na aftrek van do kosten van de aankoop ervan - in rekening kan gebracht 
worden, wordt immers aan het begrip vermogensvoordeel een uitleg gegeven die strijdig is 
met artikel 42,3° Sw. Bij de bepaline van de omvang van het vermogensvoordeel dient dan 
ook uiteegaar. te worden van het brutobedrae van de bekomen voordelen (zie en vergelijk 
Cass., 27.09.2006, T. Straf., 2007/1, 41-45, met noot J. VAN GAEVER, "De omvang van het 
begrip vermogensvoordeel").

De herstelvordering

6. De rechtbank neemt akte van het feit dat de raadsman van de Wooninspecteur ter 
terechtzitting van 03.10.2016 bevestigde dat de herstelvordering met betrekking tot het 
pand gelegen aan de . te inmiddels zonder voorwerp is geworden.
Dit blijkt overigens ook uit de gegevens van het strafdossier.

Om deze redenen,
De rechtbank, 
wijzende op tegenspraak

Verklaart de feiten van de tenlastelegging bewezen In hoofde van

Stelt vast dat de feiten onder de tenlastelegging, in zoverre v6or 17.02.2016 gepleegd. 
onder eenzelfde eenheid van opzet werden gepleegd als de feiten waarvoor

veroordeeld werd bij vonnis van deze rechtbank, van 17.02.2016 en dat de toen 
opgelegde straf, met name een geldboete van 2.500,00 FUR, wettelijk te verhogen met50 
opdecimes, hetzij x 6, en aldus gebracht op 15.000,00 EUR, met uitstel van de 
tenuitvoeriegging voor de duur van drie jaar, ter ultzondering van 750,00 EUR effectlef, 
een voldoende bestraffing uitmaakt met inbegrlp van de voormelde bewezen verklaarde 
feiten.

Veroordeell wegens de gezamenlijk bewezen verklaarde feiten van de
voormelde tenlastelegging, in zoverre eepleegd vanaf 17.02.2016, tot een effective 
geldboete van 1.000,00 EUR, wettelijk te verhogen met 50 opdecimes, hetzij x 6, en aldus 
gebracht op 6.000,00 EUR.
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Zegt dat bij gebreke aan betaling binnen de wettelijke termljn de uitgesproken effectieve 
geldboete zal kunnen vervangen worden door een gevangenisstraf van 90 dagen.

Verklaart overeenkomstlg de artlkelen 42,3“ en 43bis Sw. een bedrag van S00.00 EUR 
verbeurd in het vermogen van ult hoofde van de bewezen verklaarde
feiten van de voormelde tenlastelegging.

Verplicht tot betaling van de bijzondere vergoeding van 51,20 EUR
opgelegd in uitvoering van het artlkel 91 van het K.B. van 28.12.1950 houdende algemeen 
reglement op de gerechtskosten in strafzaken.

Verplicht tot betaling van eenmaa! de bijdrage van 25 EUR, te
verhogen met 50 opdecimes, hetzil 150,00 EUR, tat financiering van het 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 artlkel 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 herstelvorderingzonder voorwerp.

Ot/ereenkomstig artikel 4 Voorafgaande Titel Wetboek Strafvordering worden de 
burgerlijke belangen ambtshalve aangehouden.

Veroordeelt tot de gerechtskosten, begroot op 359,71 euro.

OvertuiEingsstukken

Nihil
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Aldus gevonnist en uitgosproken tc Kortrijk, in het gerechtsgebouw, in de openbare 
terechtzitting van de NEGEN A KAMER op eenendertig oktober tweeduizend en 
zestien.

Aanwezig : -W. Haelewyn, alleenzetelend rechter
-S. Meyfroot, substituut-procureur des Konings
-M. Vangampelaere, algevaardigd griffier bij M.B. 9/10/2014

VT-Vangampelaere




