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KAMER MET EEN RECHTER, RECHTSPREl(ENDE IN CORRECTIONELE ZAKEN 

Gezien de processtukken 

In de zaak van: 

HET OPENBAAR MINISTERIE, 

aan wie zich heeft gevoegd als burgerlijke partij : 

p.2 

WOONINSPECTEUR, met kantoren te 1000 Brussel, Herman 
Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 22, woonstkeuze op het adres 
van haar raadsman 

vertegenwoordigd door meester loco meester 
advocaat te 

- vertegenwoordigd door meester 

tegen: 

advocaat tE 

geboren te op ingeschreven te 
van Belgische nationaliteit 

- vertegenwoordigd door meester 

onder het ondernemingsnummer 

- vertegenwoordigd door meester 
lasthebber ad hoc -

advocaat te 

Ingeschreven 
met maatschappelijke zetel gevestigd te 

advocaat te ,n zljn hoedamghetd van 

geboren te o~ ingeschreven te 
van Belgische nationaliteit 

- bijgestaan door meester advocaatt1 

• L • - --- ---------- ---- - - - -----·--------· - · --·--------- - -• - - -- -- - ------- - - -- - -- - • - - • - - ---·---- - - -· 
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De eerste, de tweede en de derde, 

Als dader, mededader om de wanbedrijven te hebben uitgevoerd of aan de uitvoering rechtstreeks 
te hebben meegewerkt; om, door enige daad, tot de uitvoering zodanige hulp te hebben verleend 
dat de wanbedriJven zonder hun b1Jstand niet hadden kunnen worden gepleegd (art. 66 Sw), 

Met de omstandigheid dat van de act iviteit een gewoonte wordt gemaakt, 

als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of als persoon die een woning ter beschikking stelt, 
een woning of een specif ieke woonvorm, als vermeld 1n artikel 5, §3 hd 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, namehJk: 

1. te In de periode van 23.02.2018 tot 17.10.2018: De eerste en de derde, 

Een woning gelegen te ten nadele van: 

!n 

De kadastrale omschrtjvlng van de onroerend goeder die het voorwerp van het misdrijf 1s, zijnde: 

J,gglng: 

aard en oppervlakte: huis, 

wt}k en nummer van het kadaster: m de eigenaars ervan 
ge1dent1f1ceerd zijnde als: en , beiden 
voor de helft eigenaar in blote eigendom; waarbij en 

het gehele vruchtgebruik hebben, die de eigendomstitel hebben 
verkregen krachtens de aKte van aankoop verleden op 13.06.2006 verleden voor notaris te 

2. Met samenhang te 

Een woning gelegen te 
nadele van: 

(geheel) 

In de periode van 15.05.2018 tot 10.10.2018: De eerste en de tweede: 

opgesplitst in drie kamers (1/1, 1/2 en 1/3), ten 

(kamer 1/1) 

(kamer 1/2) 

(kamer 1/3) 

De kadastrale omschrljvmg van de onroerend goeder die het voorwerp van het misdrtJf Is, Zijnde: 

------ ---- - ... ----------- ---- .. -- - - - -- - ---------- -- - - - . -- - ---------- -- - -- --
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ltgg,ng: 

aard en oppervlakte: huis, 

Wijk en nummer van het kadaster: 

en de eigenaars ervan geidentificeerd Zijnde als: 
• voor het gehele vruchtgebruik (tot 2032), en 

gehele blote eigendom, 

p.4 

(KBO 
voor de 

die de eigendomstitel hebben verkreaen krachtens de akte van aankoop verleden op 28.09.2012 
verleden voor notaris te waarbij de huwgemeenschap 

de blote eigendom kocht en het vruchtgebruik voor 20 
Jaar, waarna op 07.11.2012 een schenking van de blote eigendom werd gedaan aan hun kleindochter 

bij akte verleden voor notaris te 

3. Met samenhang te 

Een woning gelegen te 

. In de periode van 01.02.2017 t ot 30.06 2017: De eerste, 

: ten nadele van: 

De kadastrale omschrl}vtng van de onroerend goeder die het voorwerp van het misdrijf is, zijnde: 

ligging: 

aard en oppervlakte. woning, 

wijk en nummer van het kadaster: 

en de eigenaars ervan ge1dentificeerd zijnde als: 

die de e1gendomst1tel heeft verkregen krachtens de akte van aankoop verleden op 13.04.2004 
verleden 

voor notaris te 

4. Met samenhang te . m de periode van 21.03.2017 tot 28.03.2017: 

De eerste en de tweede, 

Een woning gelegen te : ten nadele van: 

en 

De kadastrale omschrijvmg van de onroere,:id goeder die het voorwerp van het misdrijf 1s, ziJnde: 

·1 · ---·--··----·-----------------··. -------------------------- - - ---·- - - - - - - ----- --- - - - - --- - - - --
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1/ggmg: 

aard en oppervlakte: handelshuis, 

Wijk en nummer van het kadaster: 

p.5 

en de eigenaars ervan geïdentificeerd zijnde als: als blot e eigenaar voor de geheelhe1d 

en als vruchtgebruiker voor de geheelhe1d 

die de eigendomstitel hebben verkregen krachtens de akte van aankoop verleden op 16.07.2002 voor 

notaris 

Gehoord de burgerhJke partiJen biJ monde van hun raadsman voornoemd. 

Gehoord de uiteenzetting van de zaak door 
de zaak samenvat en conclusie neemt strekkende 
toepassing van de strafwet. 

substituut-procureur des l(onings, die 
tot de veroordeling va n de beklaagden biJ 

Gehoord de beklaagden in hun antwoorden en middelen van verdediging daartoe bijgestaan door 
hun respectleveliJke raadsman. 

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

1. FEITEN 

Op 1 maart 2018 voerde de woon inspectie een controle uit m een woning gelegen aan de m 

De stad had een melding gedaan. 

De verhuurder van de woning was 

waren niet de eigenaars. 

was als makelaar opgetreden. Z1J 

Het gebouw had 15 strafpunten. De woning had 67 strafpunten en was ongeschikt en 

onbewoonbaar. 

In de woning woonden negen personen. De huurovereenkomst was verlopen. De huurders betaalden 

670 euro huur. Ze verklaarden dat de huisbaas was Ze hadden de woning gevonden 

Vla :tie hen aansprak aan een asielcentrum. 

• 1 --··· · ·------- ·-·---- ------ - - ---- -- - --
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Op 7 mei 2018 werd verhoord. HIJ verklaarde dat hrJ samen met zrJn vrouw de 

vruchtgebruiker van het pand was Sinds 1 Juli 2014 werd de woning aan de hu1d1ge huurders 
verhuurd. De huur bedroeg 650 euro per maand. Hij had klachten gehad over vocht. Hij had toen 
instructies gegeven over hoe dat moest worden opgelost Voor de huurders er kwamen was de 
woning in orde. HrJ zou alle gebreken oolossen HtJ had een beroep gedaan op een makelaar, 

Zijn contactpersoon was Na het vinden van de huurder was er geen opdracht 

meer voor de makelaar. 

werd u1tgenod1gd voor een verhoor, maar kwam nret opdagen. 

Op 12 april 2019 stelde de woonrnspect,e vast dat er nog geen melding van volledig herstel was. Er 

waren geen pe rsonen meer ingeschreven. 

Op 28 me, 2019 voerde de wooninspectie een herstelcontrole uit. De woning had nog 21 
strafpunten. Er was geen bewoning. 

Op 11 september 2019 voerde de wooninspectie een herstelcontrole ult. Er waren geen gebreken 

meer. 

Op 15 me, 2018 voerde de wooninspectie een controle uit in een pand gelegen aan de 
m De gemeente had een melding gedaan. 

De 
meer 

was de vruchtgebruiker van de woning. De verhuurders zoudet"i onder 
en de z1Jn. 

Het gebouw had 16 strafpunten. Er waren drie kamers in het pand: 

• Kamer 1/1 had 65 strafpunten en was ongeschikt. Ze was te klein en dus onaangepast. Er 

woonde een persoon. 
• l<amer 1/2 had 56 strafpunten en was ongeschikt. Ze was t e klem en dus onaangepast. Er 

woonde een persoon. 

• Kamer 1/3 had 41 strafpunten en was ongeschikt. Er woonde een persoon. HIJ verklaarde dat 
hrJ werkte voor de firma dre de woning huurde. De andere kamers werden bewoond door 
collega's. Ze betaalden elk 285 euro. Er waren problemen rn de wonmg, maar als ze 

contacteerden gebeurde er niets. 
Uit de huurovereenkomst bleek dat de woning verhuurd werd door aan 

De huur bedroeg 935 euro. 

De wooninspectie stelde een stedenbouwkundige inbreuk vast doordat een eengezinswoning zou 

opgesplitst z1Jn rn drie woongelegenheden. 

werd uitgenodigd voor een verhoor, maar kwam niet opdagen. 

de medezaakvoerder van de werd op 27 juni 2018 verhoord. 

Hij verklaarde dat de vruchtgebruiker van het pand was. H1JZelf was 
beheerder van het pand. HtJ had het pand m 2012 gekocht en er zwaar in gemvesteerd. Vanaf 
december 2017 werd het pand verhuurd aan de Het was te huur gesteld als 

gezinswoning. had zich wel aangetrokken van de verhuur. HtJ deed de papieren voor 
hem. Zelf ging hij soms wel het gras afrijden. Hij had een goed contact met de bewoners. Er waren 
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nooit klachten van géweest. HIJ wist niet dat er kamerverhuur was HIJ zou alles herstellen als 
gezinswoning, 

Op 3 augustus 2018 werd verhoord. HIJ was de zaakvoerder van de 
H1J verklaarde dat drie van z1Jn werknemers samen een huurwoning zochten. Hij hoorde dat 

de woning m te huur was en belde naar het zakenkantoor van . Hij had vooral 

contact met H1J had alt1Jd gezegd dat hIJ iets zocht voor zI1n werknemers. De 
huurovereenkomst werd afgesloten met de Er was van in het begin vanalles niet morde, 

en er werden ook nooit inspanningen geleverd om de sItuatIe te verhelpen. De huur bedroeg 850 
euro. De huur werd opgezegd op 2 augustus 2018. 

Op 10 oktober 2018 voerde de woonmspectIe een herstelcontrole ult. Er waren geen gebreken meer. 

Op 30 Juni 2017 voerde de woonlnspectIe een controle uit in een pand gelegen aan de 
in De gemeente had een meldlng gedaan. 

De eigenaar van de woning was 

Het gebouw had 15 strafpunten. De woning had 47 strafpunten en was ongeschikt en 
onbewoonbaar. Er woonden een moeder met twee kinderen sinds februari 2017. ZiJ betaalden 600 
euro. had beloofd om de gebreken weg te werken, maar dat was met gebeurd. Op het 
ogenblik van de controle was ze aan het verhuizen. 

werd uitgenodigd voor een verhoor, maar wenste geen verklaring af te leggen zonder 

de aanwezigheid van een gerechtsdeurwaarder. 

Op 11 april 2018 voerde de woonmspectIe een hercontrole uit Het gebouw had geen strafpunten. 
De woning had 25 strafpunten. 

Op 21 maart 2016 voerde de woonlnspectIe een controle uit in een pand gelegen aan de 

In 

De eigenaar van de woning was De vruchtgebruiker was de 

Het gebouw had 21 strafpunten. De woning had 37 strafpunten en was ongeschikt en 
onbewoonbaar. Er woonden twee broers. Ze zouden 1.000 euro huur betalen. De verhuurder zou 

Zijn. 

Op 27 september 2016 werd verhoord. H1J verklaarde dat Instond voor de 
verhuur. De huurder betaalde 750 euro per maand, maar er was een grote achterstand. In 2012 had 
hij een conform1te1tsattest bekomen. Toen de huurders erin t rokken was het pand m orde. Een 
aantal gebreken was veroorzaakt door de huurders. Dte hadden op 23 september 2016 de woning 

verlaten. 

Op 20 april 2017 voerde de woonmspectle een herstelcontrole uit. Er waren geen gebreken meer. 

2, SCHULD 

2.1 Onpartijdigheid - loyauteit van het onderzoek 

stelt dat het onderzoek niet onpart1Jd1g gevoerd werd. 

- - - . -- - - - ---------- ----- - - - - - - --·--- -- -- -- - - - -- . ----- ---- --- - -- -- - ---------
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Het Openbaar Ministerie en de wooninspectle worden vermoed om loyaal op te treden. 1 Uit het 

dossier blijkt niet dat het bewijsmateriaal op een deloyale manier zou verzameld z1Jn. De 

wooninspect1e heeft de decretale bevoegdheid om inbreuken op de wooncode op te sporen. 2 Zodra 

er sprake is van vermoedens dat een woning niet aan de kwalite1tsvere1sten van de Wooncode 

voldoet (zoals hier het geval was), mogen zij een onderzoek starten. Als b1J een controle op een 

woning inbreuken blijken, is het verder allesbehalve vreemd dat het onderzoek uitgebreid wordt 

naar de andere woningen die door de verdachte worden verhuurd. 

2.2 Nieuwe strafbaarheidsstelling 

Sinds 1 Januari 2021 is de Vlaamse Wooncode geintegreerd in de Vlaamse Codex Wonen. 

Het nieuwe artikel 3.34 van de Vlaamse Codex Wonen bepaalt met ingang van dezelfde dag: 

"Als een niet-conforme of overbewoonde woning rechtstreeks of VJG tussenpersoon wordt verhuurd, 
te huur gesteld of ter beschikking gesteld met het oog op bewoning, wordt de verhuurder, de 
eventuele onderverhuurder of diegene die de woning ter beschikking stelt, gestraft met een 
gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en een geldboete van 500 tot 25.000 euro of met een 
van die straffen alleen. 11 

D1e strafbaarheidsstelling is beperkter dan degene die vóór 1 Januari 2021 van toepassing was. Het 

oude artikel 20, §1, lid 1 stelde het verhuren, te huur stellen of ter beschikking stellen van een 

woning strafbaar als die woning niet voldeed aan "de vereisten en normen, vastgesteld met 
toepassing van artikel 5". Het nieuwe artikel 3.34 van de Vlaamse Codex Wonen stelt het verhuren, 

te huur stellen of ter beschikking stellen van een "niet-conforme woning" strafbaar. Een conforme 

woning 1s volgens artikel 1.3, 7° van de Vlaamse Codex Wonen "een woning die geen enkel gebrek 
als vermeld in artikel 3.1, §1, derde lid, 2° en 3°, vertoont". 

Dat artikel maakt een onderscheid tussen drie categorieen van gebreken: 

"Bij de nadere bepaling van de vereisten, vermeld in het eerste ftd, en de vaststelling van de specifieke 
en aanvullende veiltghe1dsnormen, vermeld In het tweede lid, hanteert de Vlaamse Regering een of 
meer lijsten van mogelijke gebreken die onderverdeeld z11n in de volgende dne categorieen: 

1 ° gebreken van categone I: kleine gebreken die de levensomstandigheden van de bewoners negatief 
beinvloeden of die potentieel kunnen uitgroeien tot ernstige gebreken; 

2° gebreken van categone lf· ernstige gebreken die de levensomstandigheden van de bewoners 
negatief beinvloeden maar die geen direct gevaar vormen voor hun veiligheid of gezondheid, 
waardoor de woning niet in aanmerking zou komen voor bewoning; 

3° gebreken van categorJe /Il: ernstige gebreken die mensonwaardige levensomstandigheden 
veroorzaken of die een dJrect gevaar vormen voor de ve/ltgheid of de gezondheid van de bewoners, 
waardoor de woning niet in aanmerking komt voor bewoning. 11 

Een woning 1s dus niet-conform als zij gebreken vertoond van categorie Il of categorie 111. Het 

verhuren van een woning met enkel een beperkt aantal gebreken van categorie 1 1s sinds 1 Januari 

2021 niet langer strafbaar. 

1 Art 28 Sv., Vgl. Cass. 12 mei 2015, www 1ubel.be; Antwerpen 9 september 2020, www.arrestendatabank be 
2 Artikel 20, §2 Wooncode; thans art. 3.37 Vlaamse Codex Wonen. 



Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen - afdeling KortrlJk- dossiernummer 20K000558 p,9 

Het ts niet zo dat feiten van voor 1 januari 2021 in alle gevallen niet meer strafbaar zouden zijn. 3 Utt 

de parlementaire voorbereiding bltjkt ook geenszins dat dat de bedoeling van de decreetgever was.4 

Utt het principe van de toepassing van de mildere strafwet volgt wel dat de beklaagden maar 

veroordeeld kunnen worden als de feiten zowel op grond van oude artikel 20, §1, ltd 1 van de 

Vlaamse Wooncode als op grond van het nieuwe artikel 3.34 van de Vlaamse Codex Wonen strafbaar 

zijn.5 De nieuwe bepaling ts de mildere strafwet,6 zodat de rechtbank voor feiten dte dateren van 

voor 1 Januari 2021 zal moeten nagaan of er sprake was van gebreken van categorie Il of categorie 111. 

Wat gebreken van categorie 1, Il en III zijn wordt volgens de Vlaamse Codex Wonen bepaalt door de 

Vlaamse regering.7 Dat was ook al het geval vóór 1 Januari 2021.8 Het gaat dus niet om louter 

interpretatieve rtchtltJnen. 

De oude9 en de nieuwe technische verslagen10 verschillen op een aantal punten van elkaar, maar het 

principe van de toepassing van de mildere straf ts daarop ntet van toepassing. Deze technische 

bepalingen ziJn opgenomen in uitvoeringsbesluiten. Artikel 2, lid 2 van het Strafwetboek vindt geen 

toepassing wanneer een vroeger besluit wordt vervangen door een later besluit dat genomen werd 

ter uitvoering van dezelfde wet als het vroegere beslutt.11 De feiten dte ingevolge het vroegere 

besluit strafbaar waren op het ogenblik waarop ze werden gepleegd, blijven strafbaar, zelfs indien ze 

ingevolge het latere besluit, genomen ter uitvoering van dezelfde wetskrachttge akte of een 

gewtJztgde wetskrachtige akte met een ongewijzigd gebleven strafbaarstelling, ten ttJde van de 

uitspraak geen strafbaar feit meer zouden opleveren.12 

Omdat inbreuken van categorie Il en categorie 111-IV zowel op grond van de oude als de nieuwe 

strafbepalingen strafbaar ztJn, ts de strafbaarhetdsstelling op dit punt niet gewtJzigd. Inbreuken van 

categorie Il, 111 en IV die vastgesteld werden op grond van de technische verslagen zoals ze van kracht 

waren voor 1 Januari 2021, zijn dus ook na 1 Januari 2021 strafbaar. 

De vaststellingen van de woon inspectie van voor 1 Januari 2021 ZtJn dus nog geldig. Het is niet vereist 

dat het openbaar ministerie aantoont dat de vaststellingen ook op grond van het nieuwe technische 

verslag inbreuken van categorie Il en 111 uitmaken. 

De strafmaat is dezelfde gebleven, zodat de vraag naar de toepassing van de mildere strafwet ztch op 

dat punt niet stelt. 

3 Vgl. Cass. 4 november 2003, AR P.03.0836.N; Cass. 21 november 1989, Arr.Cass. 1989-90, 391. 
4 Ontwerp van decreet tot WIJZiging van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot 
begeleiding van de begroting 1996, het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en de 

Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, Pari St. Vlaams Parlement, 2018-19, nr. 1885/1. 
5 Art. 2 Sw : Vgl. Cass. 15 december 2004, P .04.1189. F; 
6 Vgl. T VANDR0MME en D VERMEIR, Wonmgkwaltte1tsbewaking volgens de Vlaamse Codex Wonen, Antwerpen, 
lntersent1a, 2020, 46. 
7 Art. 3.1, §1 Vlaamse Codex Wonen. 
8 Art. 5, §1 en §4 Vlaamse Wooncode. 
9 Bijlage 1-3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 JUii 2013 betreffende de kwailteits- en 

veiligheidsnormen voor woningen. 
10 Bijlage 4-6 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021. 
11 Vgl. Cass 20 november 2007, P.2007.1109.N. 
12 Vgl. Cass 7 juni 2016, P.15 0135, 
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2.3 Tenlastelegging 1 

Onder tenlastelegging 1 worden en 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 lid 1 van het Decreet van 15 Juli 1997 
houdende de Vlaamse Wooncode, d ie 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, namehJk een woning 
gelegen te in in de periode van 23 februari 2018 tot 17 oktober 2018. 

In zijn conclusie betwist deze tenlastelegging. HIJ stelt dat hrJ enkel tussengekomen 1s bij 
de verhuur in 2014. Op dat ogenblik voldeed de woning aan de kwalite1tsvere1sten. 

De feiten z1Jn niet bewezen wat betreft. Een 1mmobiliénmakelaar kan in principe als 
mededader strafbaar z1Jn, als bliJkt dat het misdrijf zonder zijn hulp niet had kunnen gepleegd 
worden.13 Uit het dossier blijkt echter niet dat na z11n tussenkomst als makelaar in 2014 
nog een rol heeft gehad in de verhuring van de woning. verklaarde zelfs het 
tegendeel. kan dus niet gezien worden als mededader voor wat betreft de periode 

vanaf 23 februari 2018 tot 17 oktober 2018. Omdat uit het dossier ook niet bhJkt wat de staat van de 
woning in 2014 was, kan de rechtbank de feiten ook niet heromschrijven. 

In zijn conclusie stelt (ondergeschikt) dat h1J van goeie wil was en dat de gebreken 

uiteindehJk hersteld werden. HIJ stelt dat de gebreken te w11ten waren aan de huurders. 

De feiten zijn bewezen wat betreft. Uit de vaststellingen van de woon inspectie blijkt 
dat er sprake was van gebreken van categorie Il en 111. Er was een risico op elektrocutie, en dus een 

veiligheidsrisico voor de bewoners 

Het is niet vereist dat bewezen 1s dat te kwader trouw was of met bedrieglijk opzet 
handelde. Het volstaat dat bewezen 1s dat hrj onachtzaam was.14 Er moet sprake ziJn van een gebrek 
aan voorzorg of voorzicht1ghe1d, namehJk dat h1J onvoldoende heeft nagegaan of de verhuurde 

woning wel aan de gewestehJke wonmgkwahteitsnormen voideed.15 

Dat is in dit dossier voldoende aangetoond. Als verhuurder had een wettelijke 
onderhoudsphcht.16 Hij had de nodige werken moeten uitvoeren of de huurovereenkomst moeten 

beëindtgen.17 De aard van de vastgestelde gebreken maakt verder ook duidelijk dat ze niet lout er aan 
de huurders kunnen te w1Jten zijn. Urt een brief van van 23 Januari 2015 bhJkt 
overigens dat ook toen al sprake was van een vochtproblematiek.18 

13 Art. 67 Sw.; Vgl. Corr. Hasselt 29 april 2014, nr 1154, onu1tg 
14 Vgl. Rb Oost-Vlaanderen, afdE'ling Dendermonde 2S maart 2019, www arrestendatabank.be. 

l 5 Vgl. Corr Gent 24 Juni 2008, RW2008-2009, 1700, nootî. VANDROMME. 
16 Vgl. T VANDROMME, Womngkwal1te1tsbewakmg m het Vlaamse Gewest, Mechelen, Kluwer, 2016, 199. 
17 Vgl T VANDR0MME en D. VERMEIR, Wonmgkwalite1tsbewaklng volgens de Vlaamse Codex Wonen, Antwerpen, 

lntersent1a, 2020, 46. 
18 BIJiage 10 aan PV nr. van 1 maart 2018 
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2.4 Tenlastelegging 2 

Onder tenlastelegging 2 worden en 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 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 een woning 
gelegen te m m de periode van 15 mei 2018 tot 10 oktober 
2018. 

In Zijn conclusie stelt dat hij op geen enkel ogenblik op de hoogte was gesteld dat de 
woning niet als eengezinswoning werd verhuurd. 

De feiten Zijn bewezen wat betreft. Uit de verklaring van de zaakvoerder van 
en van bliJkt dat op de hoogte was dat de woning aan werknemers van 

werd ter beschikking gesteld. 1ad contact met over de gebreken 

aan de woning. Uit het verhoor van de medezaakvoerder van blijkt 
bovendien dat regelmatig ter plaatse ging en wist dat er buitenlandse werknemers van 

in de wonmg verbleven. Het 1s dus met geloofwaardig dat er niet van op de 
hoogte zou geweest zijn. 

Bovend ien 21Jn de gebreken die de wooninspect1e heeft vastgesteld van die aard dat ze ook voor een 
eengezinswoning gebreken van categorie Il en III zouden uitmaken. De kamerproblematiek Is dus niet 
doorslaggevend voor de strafbaarheid van de feiten. 

In haar conclusie vraagt om haar voor deze tenlasteleggmg vnj te spreken. 
De gebreken zouden te Wijten ziJn aan het omvormen tot een kamerwoning door 

Om dezelfde redenen als hierboven vermeld ziJn de feiten bewezen wat 
betreft. De huurovereenkomst werd door de afgesloten. 

2.5 Tenlastelegging 3 

Onder tenlastelegging 3 wordt vervolgd voor het als verhuurder, als eventuele 
onderverhuurder of als persoon die een woning ter beschikkmg stelt, een woning of een spec1f1eke 

woonvorm, als vermeld m artikel 5, §3 hd 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 beschikkmg gesteld met het oog op bewonmg, nameliJk een woning gelegen te 

tn de periode van 01 februari 2017 tot 30 juni 2017. 

In ziJn conclusie stelt dat de woning voldeed aan de kwaltte1tsvereisten op het ogenblik 
dat de verhuursovereenkomst werd afgesloten. De schade werd veroorzaakt door de huurster Er 
zou wel een verluchtingsrooster aanwezig z1Jn. 

De feiten zijn bewezen. Uit de vaststellingen van de woonmspect1e blijkt dat er sprake was van 

gebreken van categorie Il en 111. 

- -- - ,.. ___ - - --- --- .... -- - -- - -------- -- -- --- - -------- - - - -- - --- --- -- -- -- ------ - --- - - ------· 
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Het Is niet vereist dat bewezen Is dat te kwader trouw was of met bedrieglijk opzet 

handelde. Het volstaat dat bewezen is dat h11 onachtzaam was.19 Er moet sprake ziJn van een gebrek 

aan voorzorg of voorncht1gheid, namelijk dat hij onvoldoende heeft nagegaan of de verhuurde 

woning wel aan de gewestelijke woningkwahte1tsnormen voldeed.20 

Dat is in dit dossier voldoende aangetoond. Als verhuurder had een wettelijke 

onderhoudsphcht.21 H11 had de nodige werken moeten uitvoeren of de huurovereenkomst m oeten 

beéindigen.22 De aard van de vastgestelde gebreken maakt verder ook duidelijk dat ze niet lout er aan 

de huurders kunnen te wI1ten ziJn 

De vaststellingen van de woonlnspectIe gelden tot het bewIJs van het tegendeel.23 Het bewiJS dat er 

wel een verlucht ingsrooster aanwezig was wordt niet geleverd. 

2.6 Tenlastelegging 4 

Onder tenlastelegging 4 worden en vervolgd voor het als 

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

woning of een specifieke woonvorm, als vermeld m artikel 5, §3 hd 1 van het Decreet van 15 JU li 1997 
houdende de Vlaamse Wooncode, die nret voldoet aan de vereisten en normen, vastgeste ld met 

toepassing van artikel 5 van voornoemd Decreet, rechtstreeks of via t ussenpersoon, te hebben 

verhuurd, te huur gesteld of ter beschikking gesteld met het oog op bewoning, namelijk een woning 

gelegen te in In de periode van 21 maart 2017 tot 28 

maart 2017. 

In 2I1n conclusie stelt dat de huurder in maart 2017 niet meer m de woning verbleef. H1J 

stelt dat de woning door de huurders bewoond werd. 

De feiten zI1n bewezen wat betreft. Uit de vaststellingen van de woonmspectIe blijkt dat 

er sprake was van gebreken van categorie Il en 111. 

Het is niet vereist dat bewezen is dat te kwader t rouw was of met bedrieglijk opzet 
handelde. Het volstaat dat bewezen is dat hij onachtzaam was.24 Er moet sprake zij n van een gebrek 

aan voorzorg of voorzichtigheid, namelijk dat hij onvoldoende heeft nagegaan of de verhuurde 

woning wel aan de gewestelij ke wonmgkwahte1tsnormen voldeed .25 

Dat is m dit dossier voldoende aangetoond. Als verhuurder had een wettel ijke 

onderhoudsphcht. 26 Hij had de nodige werken moeten uitvoeren of de huurovereenkomst moeten 

19 Vgl. Rb. Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde 25 maart 2019, www.arrestendatabank be 
20 vgl. Corr. Gent 24 juni 2008, RW2008-2009, 1700, noot T VANOROMME. 
21 Vgl. T. VANOROMME, Woningkwoliteitsbewokmg m het Vlaamse Gewest, Mechelen, Kluwer, 2016, 199. 
22 Vgl. T. VANOROMME en D VERMEIR, Woningkwaltte1tsbewaking volgens de Vlaamse Codex Wonen, Antwerpen, 
lntersentla, 2020, 46 
23 Cass. 18 maart 1993, Arr.Cass. 1993, 304. 
24 Vgl. Rb. Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde 25 maart 2019, www.arrestendatabank.be. 
25 Vgl. Corr. Gent 24 Juni 2008, RW2008-2009, 1700, noot T. VANOROMME. 
26 Vgl. T. VANOROMME, Woningkwoliteitsbewaking m het Vlaamse Gewest, Mechelen, Kluwer, 2016, 199. 
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beemdigen.27 De aard van de vastgestelde gebreken maakt verder ook du1dehJk dat ze niet louter aan 

de huurders kunnen te w11ten z1Jn. 

In haar conclusie vraagt om haar voor deze tenlastelegging vrij te spreken 

De gebreken zouden te Wij ten zijn aan de huurder. 

Om dezelfde redenen als hierboven vermeld z11n de feiten bewezen wat 
betreft. De huurovereenkomst werd door de 1fgesloten. 

3. STRAFTOEMETING 

3.1 

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

m1sdad1g 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 de leeftijd en de persoonliJke situat ie van . Tot slot 

houdt de rechtbank ook rekening met de persoonlijkheid van zoals die onde r meer 

bhjkt uit zijn strafrechtelijk verleden. 

De feiten zijn ernstig. •erhuurde verschillende woningen die In slechte staat waren. 

Is 39 Jaar. Hij was op het ogenblik van de fe iten eenmaal poht1oneel en tweemaal 

correctioneel veroordeeld, waaronder voor stedenbouwkundige misdnJven Na de feiten werd hij 
veroordeeld voor mensenhandel en inbreuken op de sociale wetgeving. geeft duidelijk 
bhJk van wem1g respect voor de regels die hij als ondernemer in de vastgoedsector moet naleven. 
Omgekeerd houdt de rechtbank rekening met het feit dat de gebreken van twee panden uiteindelijk 

hersteld werden. 

Alles samen genomen zijn de hierna bepaalde effectieve gevangenisstraf en geldboete een gepaste 

straf. 

3.2 

De bewezen verklaarde feiten z1Jn 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 b ij het plegen van de 
feiten. Tot slot houdt de rechtbank ook rekening met het strafrechtelijk verleden van 

De feiten zlJn ernstig. 

staat waren. 

verhuurde verschillende woningen die in slechte 

1s actief in de vastgoedsector. Zaakvoerders zij n 

heeft een blanco strafregister. 

en 

27 Vgl T VANDROMME en D. VERMEIR, Wonmgkwalitettsbewaking volgens de Vlaamse Codex Wonen, Antwerpen, 

lntersent1a, 2020, 46. 
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In haar conclusie vraagt om haar de gunst van de opschorting te verlenen, 

of minstens om een straf met uitstel op te leggen. 

Een opschorting zou onvoldoende de ernst van de feiten duidelijk maken. 

Omgekeerd houdt de rechtbank rekenmg met het feit dat de gebreken aan de woningen uiteindelijk 
hersteld werden. In die omstandigheden is de hierna bepaalde geldboete een gepaste straf. Ze wordt 

gedeeltelijk met uitstel opgelegd. 

3.3 

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 persoonlijke situatie van Tot 

slot houdt de rechtbank ook rekening met de persoonlijkheid van 

meer blijkt uit zijn strafrechtelij k verleden. 

zoals die onder 

De feiten Zijn ernstig. 

slechte staat was. 

1erhuurde gedurende lange tijd een womng die in b1Jzonder 

Is 75 jaar. Hij werd 111 het verleden eenmaal correctioneel en tweemaal politioneel 

veroordeeld. 

In Zijn conclusie vraagt om hem de gunst van de opschorting te verlenen. 

Een opschorting zou onvoldoende de ernst van de feiten duidehJk maken. 
Omgekeerd houdt de rechtbank wel rekening met het feit dat de gebreken u1te111dehJk hersteld 
werden. De hierna bepaalde geldboete 1s 111 die omstandigheden een gepaste st raf. Ze wordt 

grotendeels met uitstel opgelegd. 

4. HERSTELVORDERING 

4.1 Woning gelegen te 

Op 12 aprrl 2018 heeft de woonmspecteur zijn herstelvordering ingediend bij het openbaar 

ministerie. Uit het proces-verbaal van 11 september 2019 bhJkt dat er geen gebreken meer waren. 

De herstelvordering is zonder voorwerp. 

4.2 Woning gelegen te 

Op 7 juni 2018 heeft de woomnspecteur Zijn herstelvordering ingediend bij het openbaar mmistene. 
Uit het proces-verbaal van 10 oktober 2018 bhjkt dat er geen gebreken meer waren. 

De herstelvordenng is zonder voorwerp. 

4.3 Woning gelegen te 

4.3.l Algemeen 

Op 24 juli 2017 heeft de wooninspecteur ziJn herstelvordering ingediend b1J het openbaar m1rnstene. 

In z1Jn conclusie stelt dat de herstelvordenng met ontvankelijk, minstens ongegrond 1s. 

H1J woont er immers zelf. 



Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen - afdehng KortnJk- dossiernummer: 20K000SS8 p. 15 

Het herste l werd nog niet uitgevoerd. Behoudens bew1Js van het tegendeel geldt alleen het proces

verbaal van uitvoering als bewiJs van het herstel en van de datum van het herstel. 28 

De herstelmaatregel bhjft noodzakelijk. De herstelvordering werd afdoende gemotiveerd en 1s noch 

onwettig, noch kenneliJk onredelijk. 

Dat de verhuring werd stopgezet betekent niet dat de herstelvordering zonder voorwerp is.29 

In het dossier zit geen brief waaruit bhJkt dat de gemeente 

hebben aangesloten. 

4.3.2 Termijn voor herstel 

zich bij de herstelvordering zou 

Gelet op de omvang van de gevorderde werken 1s een termijn van 10 maanden voldoende als 

herstelterm1Jn. 

4.3.3 Dwangsom 

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

eveneens noodzakehjk. 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 namelijk belang bij dat de veroordeelden zelf de veroordel ing tot 

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

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

dat dit ten spoedigste gebeurt. Een dwangsom 1s daartoe het meest eff1c1ënte middel. 

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

4.3.4 Ambtshalve herstel - kosten 

De wooninspectie wordt gemachtigd om zelf het herstel uit te voeren indien 

blijft dat te doen. 

in gebreke 

De veroordeling tot herstel blijft 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 feiten. 

De eventuele herhuisvestmgskosten vallen ten laste van De woonmspectle wordt 

gemachtigd om die op te verhalen. 

28 Art. 3.46, hd 3 Codex Wonen. 
29 Vgl. T. VANDROMME, "De verdere optimalisering van de Vlaamse woningkwaliteltsbewaking: het decreet van 
29 april 2011", RW2011-12, 172 
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4.3.5 Uitvoerbaarheid blJ voorraad 

Om verdere vertraging in de uitvoering van het herstel te vermijden, wordt het vonnis wat het 

stedenbouwkundig herstel betreft uitvoerbaar biJ voorraad verklaard. 

4.4 Woning gelegen te 

Op 5 september 2016 heeft de woonlnspecteur ziJn herstelvordering ingediend bij het openbaar 

ministerie. Uit het proces-verbaal van 20 april 2017 bllJkt dat er geen gebreken meer waren. 

De herstelvordering 1s zonder voorwerp. 

5.BURGERRECHTELUK 

heeft haar conclus1etermiJn niet benut. Zij heeft vervolgens op de zit ting van 15 februari 

2021 een nota neergelegd waarin z1J een vordering tegen en 

stelt . Die nota is in principe laattiJd1g. 

De betrokken part1Jen ziJn wel akkoord gegaan om de zaak op burgerlijk gebied uit te stellen. Er 1s dus 

geen reden om de door neergelegde nota te weren. 

De zaak wordt wat betreft de vordering van 

OM DEZE REDENEN, 
DE RECHTBANK, 

:mbepaald uitgesteld. 

Gezien de art ikelen van voormelde tenlasteleggingen, alsook de artikelen 

- 2 en volgende Wet 15.06.1935 op het gebruik der talen m gerechtszaken 
- 182, 184, 185, 189, 190, 191, 194 Wetboek van Strafvordering 
- 25, 38, 40, 65 Sw. 
-1, 8 §1 W. 29.06.1964. 
- 1 Wet 05.03 .1952 
- 29 Wet 1.8 1985 

Op tegenspraak ten aanzien van 

en de Wooninspecteur. 

Op strafgebled 

Verklaart de feiten van tenlasteleggingen 2, 3 en 4 bewezen m hoofde van 

Spreekt 

Veroordeelt 

vnJ voor de fe iten van t enlastelegging 1. 

tot: 

- een hoofdgevangenisstraf van EEN JAAR 

- een geldboete van TWAALFDUIZEND {12.000,00) EURO (=VIJFTIENHONDERD {1.500,00) EURO, 
wettelijk te verhogen met 70 opdeclmes, hetzij x 8) of een vervangende gevangenisstraf van 

negentig dagen. 

' --------------------------------- -- ·---------.. __ ,. - --------- ------~- ·- ------------
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Verklaart de feiten van tenlasteleggingen 2 en 4 bewezen m hoofde van 

Veroordeelt tot: 

- een geldboete van ACHTENVEERTIGDUIZEND {48.000,00) EURO (=ZESDUIZEND (6,000,00) EURO, 

wettelijk te verhogen met 70 opdecimes, hetzij >< 8), met uitstel voor TWEEËNVEERTIGDUIZEND 

(42.000,00) EURO (=VIJFDUIZENDTWEEHONDERDVlJFTIG (5.250,00) EURO, wettelijk te verhogen 

met 70 opdecimes, hetzij x 8) voor een periode van drie jaar. 

Verklaart de feiten van tenlastelegging 1 bewezen in hoofde van 

Veroordeelt tot: 

- een geldboete van ACHTDUIZEND (8.000,00) EURO (=DUIZEND (1.000,00) EURO, wettelijk te 

verhogen met 70 opdecimes, hetzij x 8) of een vervangende gevangenisstraf van negentig dagen, 

met uitstel voor ZESDUIZENDACHTHONDERD (6.800,00) EURO (=ACHTHONDERDVIJFTIG (850,00) 
EURO, wettelijk te verhogen met 70 opdeclmes, hetzij x 8) voor een periode van drie jaar. 

Verplicht elke beklaagde tot betaling van een éénmaltge bijdrage va n 25 euro, te verhogen met 70 

opdec1mes, hetzij 200,00 euro, tot financier ing va n het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van 

opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders. 

Verplicht elke beklaagde tot betaling van een gemdexeerde bijdrage van 20,00 euro tot de 

financiering van het begrot ingsfonds voor de Juridische t weedelijnsbijstand. 

Verplicht elke beklaagde tot betaling van een vastè vergoed ing in st rafzaken van 50,00 euro. 

M et betrekking tot de gerechtskosten, 

Veroordeelt tot 3/6e, de 

van de gerechtsko~ten, begroot m tot aal op 564,47 euro; zijnde 

voor 

voor 

voor 

:>p 282,24 euro 

op 188,16 euro 

:>p 94,08 euro. 

tot 2/6e en tot 1/6e 
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Op burgerlijk gebied 

Stelt vast de herstelvordermg zonder voorwerp is wat betreft de woningen gelegen te: 

• 
• 
• 

Beveelt op vordering van de woonmspecteur het herstel op het gebouw en de daann 

ondergebrachte woningen gelegen te kadastraal gekend 
door het uitvoeren van renovat ie-, verbeterlngs- of 

aanpassingswerkzaamheden (dit is het wegwerken van de bestaande gebreken), waardoor het pand 

voldoet aan de elementaire ve11igheids-, gezondheids- en woonkwallteitsvereisten zoals bedoeld in 

artikel 3.1 van de Vlaamse Codex Wonen. 

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

bevel ten voordele van de wooninspecteur 

Bepaalt de termiJn voor de uitvoering van de herstelmaatregel op 10 maanden vanaf het definit ief 

worden van dit vonnis. 

Zegt voor recht dat de woonmspecteur, indien het vonnis niet vnjwilhg wordt uitgevoerd binnen 

voormelde termiJn, ambtshalve in de uitvoering ervan kan voorzien op kosten van de veroordeelde. 

Zegt dat de wooninspecteur de eventuele kosten van herhuisvesting op kan verhalen. 

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

Stelt de zaak onbepaald uit wat betreft de behandeling van de vordering van 

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

Alles wat voorafgaat werd overeenkomstig de bepalingen van de wet op het gebruik der talen m het 

Nederlands behandeld. 

Aldus uitgesproken t e l<ortr ijk, in het gerecht sgebouw, in de openbare zi tting van de ZEVENTIENDE 

KAMER, op heden één maart tweeduizend en eenentwintig. 

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




