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Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen - afdeling KortriJk - dossiernummer 

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 : 

p 2 

WOON INSPECTEUR, met kantoren te 1000 Brussel, Havenlaan 88 bus 22, 
woonstkeuze doend bij haar raadsman 

vertegenwoordigd door meester 
advocaat te 

tegen: 

Nr. 

gevestigd te 
ondernemingsnummer 

vertegenwoordigd door Mr. 

Nr. 

advocaat te 

geboren te op 
van Belgische nationaliteit, RRN: 

bijgestaan door Mr. loco mr. 

loco meester 

met maatschappelijke zetel 
Ingeschreven onder het 

ingeschreven te 

advocaat te 

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: 

A verhuren, te huur of ter beschikking stellen, met het oog op bewoning, van woning of woonvorm 
zonder aan de vereisten en normen te voldoen 

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 lid 1 van het Decreet van 15 juli 
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 

(art. 2 § 1, 31°, en 20 § 1 lid 1 Decreet 15 JUii 1997 houdende de Vlaamse Wooncode) 
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NamehJk diverse woonentIteIten in een gebouw gelegen te 
bekend ten kadaster als "huis" onder 

met een oppervlakte van 5 a en 60 ca 

p. 3 

Toebehorende aan voor de geheelheid in blote eigendom en 
aan voor de geheelhe1d m vruchtgebruik, aangekocht Jegens 

biJ akte d.d. 28/06/2012 verleden voor notans te 

Vanaf 1 januari 2021 inbreuk uitmakende op artikel 3.1 van de Vlaamse Codex Wonen, strafbaar 
gesteld door artikel 3.34 Vlaamse Codex Wonen. 

door 
nadele van 

kamer 0/1 

door 

nadele van 

kamer 0/2 

in de periode van 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2020 

geboren te 

m de periode van 1 Ianuan 2020 tot en met 30 Iuni 2020 

geboren te op 

3 te in de periode van 1 januari 2020 tot en met 30 Iun1 2020 

ten 

ten 

door ~ n 
nadele van geboren te 

kamer 1/1 

eerste beklaagde tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig art 42 en 43bis van het 

Strafwetboek te horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring van hierna vermelde 

vermogensvoordelen die zich bevinden m het patnmonium van de gedaagde, z1Jnde hetziJ de 

vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zIJn verkregen, hetz1J de goederen en waarden 

die m 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), namellJk: 

Berekening vermogensvoordeel: 

van mei 2020 tot en met Juni 2020 Zijnde 2 maanden x 600,00 EUR= 1.2000 EUR 
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Gehoord de uiteenzetting van de zaak door substituut-procureur des Konings, die de zaak 

samenvat en conclusie neemt strekkende tot de veroordeling van de beklaagden b1J toepassing van 

de strafwet. 

Gehoord de tweede beklaagde m zijn antwoorden en middelen van verdediging daartoe bijgestaan 
door zIJn raadsman 

Gehoord de eerst beklaagde b1J monde van z1Jn raadsman in zIJn antwoorden en middelen van 
verdediging 

De behandeling en de debatten van de zaak hadden plaats in openba re terechtzitting 

1. FEITEN 

Op 24 Juni 2020 voerde de wooninspectle een controle uit in een pand aan de 

Er was een melding van een sociale mspectiedienst. 

De eigenaar van het pand was 

zaakvoerder was. 

Het vruchtgebruik zat b 1J 

Het gebouw had 30 strafpunten. Het was opgedeeld m meerdere kamers. 

waar 

• Kamer 0/1 had 171 strafpunten en was ongeschikt, onbewoonbaar en onaangepast. Er 

woonde een man 

• Kamer 0/2 had 171 strafpunten en was ongeschikt, onbewoonbaar en onaangepast . Er 

woonde een man. 

• Kamer 1/1 had 183 strafpunten en was ongeschikt, onbewoonbaar en onaangepast Er 

woonde een man 

• Kamer 1/2 had 200 strafpunten en was ongeschikt en onbewoonbaar. 

• Kamer 1/3 had 200 strafpunten en was ongeschikt en onbewoonbaar. 

• Kamer 1/4 had 201 straf punten en was ongeschikt en onbewoonbaar. 

De bewoners van het pand verklaa rden dat ze er al vier jaar verbleven. Ze hoefden niets te betalen 

Ze werkten voor een firma. had samen met de zaakvoerder 

de wonmg geregeld. Ze belden hem als er een probleem was. HIJ kwam biJna dagehjks langs 

De wooninspectie stelde vast dat er geen vergunning was voor het opsphtsen van de woning in 

meerdere woongelegenheden 

Op 7 december 2020 werd verhoord. H1J verklaarde dat h1J het pand in 2012 
gekocht had. HiJ verhuurde het aan onderaannemers HIJ betaalde 600 euro. Er verbleven telkens 

twee of drie arbeide rs Hij verklaarde dat de huidige bewoners er sinds 3 of 4 jaar woonden. Het 

waren twee broers en een vriend. HiJ w ist niet dat er gebreken aan de woning waren. De bewoning 

werd stopgezet. 

De wooninspectIe ontving geen meldmg van herstel. 

met op brieven van de wooninspect1e. 

en reageerden 
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2. SCHULD 

2.1 Tenlastelegging A.1 

Onder tenlastelegging A 1 worden vervolgd voor het als 

verhuurder, als eventuele onderverhuurder of als persoon die een woning ter beschikking stelt, een 

woning of een spec1f1eke woonvorm, als vermeld in artikel 5 § 3 hd 1 van het Decreet van 15 JUii 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 diverse 

woonent1te1ten in een gebouw gelegen te en bekend ten kadaster 

als "huis" onder 

oppervlakte van 5 a en 60 ca (kamer 0/1), in 

Juni 2020. 

met een 

in de periode van 1 Januari 2020 tot en met 30 

Sinds 1 Januari 2021 zijn de feiten strafbaar op grond van art . 3 34 van de Vlaamse Codex Wonen. 

De feiten z11n bewezen, gelet op de vaststellingen van de wooninspect1e Ze worden niet betwist. 

2.2 Tenlastelegging A.2 

Onder tenlastelegging A.2 worden 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 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, vastgesteld met 

toepassing van ar tikel 5 van voornoemd Decreet, rechtstreeks of via tussenpersoon, te hebben 
verhuurd, te huur gesteld of ter beschikking gesteld met het oog op bewoning, namelijk diverse 

woonentiteiten in een gebouw gelegen te en bekend ten kadaster 

als "huis" onder 
oppervlakte van 5 a en 60 ca (kamer 0/2), m 

JUOI 2020. 

met een 

m de periode van 1 Januari 2020 tot en met 30 

Sinds 1 Januari 2021 zijn de feiten strafbaar op grond van art. 3.34 van de Vlaamse Codex Wonen. 

De feiten zijn bewezen, gelet op de vaststellingen van de woonmspect1e. Ze worden niet betwist 

2.3 Tenlastelegging A.3 

Onder tenlastelegging A.3 worden 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 1n artikel 5 § 3 hd 1 van het Decreet van 15 JUii 1997 

houdende de Vlaamse Wooncode, die niet voldoet aan de vereisten en normen, vastgesteld met 

toepassing van artikel 5 van voornoemd Decreet, rechtstre,eks of via tussenpersoon, te hebben 

verhuurd, te huur gesteld of ter beschikking gesteld met het oog op bewoning, namehJk diverse 

woonentiteiten in een gebouw gelegen te en bekend ten kadaster 

als "huis" onder met een 
oppervlakte van 5 a en 60 ca (kamer 1/1), in Waregem m de periode van 1 januari 2020 tot en met 30 

JUOI 2020. 

Sinds 1 Januari 2021 z11n de feiten strafbaar op grond van art 3.34 van de Vlaamse Codex Wonen. 

De feiten z1Jn bewezen, gelet op de vaststell ingen van de woon inspectie. Ze worden niet betwist. 
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3. STRAFTOEMETING 

3.1 

p 6 

De bewezen verklaarde feiten ziJn de opeenvolgende en voortgezette uitvoering van eenzelfde 

misdadig opzet zodat voor deze feiten samen slechts één straf moet worden opgelegd. 

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 het strafrechtelijk verleden van 

De feiten z1J n ernstig. verhuurde een woning die in bijzonder slechte staat was De 
woning was een gevaar voor de ve1hgheid en de gezondheid van de huurders 

1s actief als in de bouwsector. Ze heeft een blanco strafregister. 

De rechtbank houdt er rekening mee dat de herstelvordering u1temdehJk werd uitgevoerd De hierna 

bepaalde geldboete is een gepaste straf. Ze kan gedeeltehJk met uitstel worden opgelegd. Dat zal 
gelden als waarschuwing voor de toekomst. 

3.2 

De bewezen verklaarde feiten zijn de opeenvolgende en voortgezette uitvoering van eenzelfde 

misdadig opzet zodat voor deze feiten samen slechts één straf moet worden opgelegd 

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 bij het plegen van de feiten. 

De rechtbank houdt ook rekening met de leeftijd en de persoonltJke situatie van 

Tot slot houdt de rechtbank ook rekening met de persoonhJ1<he1d van zoals die 

onder meer blij kt uit zijn strafrechteltJk verleden 

De feiten ziJn ernstig. verhuurde een woning die in b1Jzonder slechte staat was. De 

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

is jaar. HiJ werd in het verleden zevenmaal politioneel veroordeeld 

De rechtbank houdt er rekening mee dat de herstelvordering u1teindeltJk werd uitgevoerd. De hierna 
bepaalde geldboete 1s een gepaste straf. Ze kan gedeeltelijk met uitstel worden opgelegd Dat zal 

gelden als waarschuwing voor de toekomst. 

4. VERBEURDVERKLARING 

Het openbaar mrn1stene vordert de verbeurdverklaring van 1.200 euro tn hoofde va n 

De rechtbank acht het bewezen dat de beklaagden uit de bewezen verklaarde tenlasteleggingen 

gelden hebben verkregen. Het zou ~aatschappehJk onaanvaardbaar ziJn dat de beklaagden ener_zrJds 

schuldig worden bevonden en gestraft worden, maar anderzijds in bezit zouden worden gelaten van 

de winsten die zij uit hun m1sdriJf haalden. Een misdrijf mag niet lonen. 

De berekening van het openbaar minrstene vindt steun rn het dossier. Ze leidt niet tot een onredelijk 
zware best raffing 

De rechtbank spreekt de bijzondere verbeurdverklaring uit voor 1.200 euro 
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5. HERSTELVORDERING 

De woning werd gesloopt. De herste lvordering is zonder voorwerp 

OM DEZE REDENEN, 
DE RECHTBANK, 

Gezien de artikelen van voormelde tenlasteleggingen, alsook de artikelen 

- 2 en volgende Wet 15.06.1935 op het gebruik der talen m gerecht szaken 
- 182, 184, 185, 189, 190, 194 Wetboek van Strafvordering 
- 38, 40, 42, 43, 43bis, 50, 65, 66 Sw. 
- 1, 8 §1 W 29.06.1964 
- 1 Wet 05.03.1952 
- 29 Wet 1.8 .1985 

Op tegenspraak ten aanzien van en 

Op strafgebied 

Verklaart de feiten van tenlasteleggingen A 1, A.2 en A.3 bewezen m hoofde van 

Veroordeelt tot· 
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- een geldboete van 16.000,00 EURO (=2.000,00 EURO, wettelijk te verhogen met 70 opdecimes, 

hetzij x 8), met uitstel voor de helft van de geldboete voor een periode van drie jaar. 

Spreekt m hoofde van de bijzondere verbeurdverklaring uit voor 1.200 euro . 

Verklaart de feiten van tenlasteleggingen A.1, A.2 en A 3 bewezen in hoofde van 

Veroordeelt tot· 

- een geldboete van 4.000,00 EURO (=500,00 EURO, wettelijk te verhogen met 70 opdecimes, hetzij 

x 8) of een vervangende gevangenisstraf van 45 dagen, met uitstel voor de helft van de geldboete 

voor een periode van drie jaar. 

Verplicht en elk tot betaling van een bijdrage van 200,00 euro 

(=25,00 euro, wetteliJk te verhogen met 70 opdec,mes, hetztJ x 8), tot financienng van het Fonds tot 

hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders 

Verplicht en elk tot betaling van een bijdrage van 24.00 euro tot de 

fmanc1enng van het begrotingsfonds voor de Juridische tweedehinsbijstand. • 

Verplicht elk tot betaling van de vaste vergoeding m strafzaken 

van 58,24 euro. 
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Met betrekking tot de gerechtskosten. 

Veroordeelt en hoofdehJk tot de gerechtskosten, begroot in totaa l 

op 326,25 euro . 

Op burgerlirk gebied 

Stelt vast dat de herstelvordenng zonder voorwerp is. 

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

Alles wat voorafgaat werd overeenkomstig de bepalingen van de wet op het gebruik der ta len m het 
Nederlands behandeld 

Aldus uitgesproken te Kortrijk, in het gerechtsgebouw, in de openba re zitting van de ZEVENTIENDE 
KAMER, op heden dertig januari tweeduizend en drieëntwintig. 

Aanwezig: , alleenzetelend rechter, 
, substituut-Procureur des Konings, 
, griffier 

1 
1 
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