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In de zaak van : 

HET OPENBAAR MINISTERIE, 

1. ~ met maatschappelijke zetel te · 

vertegenwoordigd door Mter. D. De Backer, odvoeoot te Kortrijk 

2. ,, geboren te 1 

vertegenwoordigd door Mter 
advocaat te 

Teneinde terecht te staan ter zake van: 

Te 1 

De eerste en de tweede 

op , , wonende te ~ 

loco Mter. 

Om de misdaad of het wanbedrijf uitgevoerd te hebben of om aan de uitvoering ervan rechtstreeks 

medegewerkt te hebben, door enige daad, tot de uitvoering zodanige hulp verleend te hebben dat 

zonder zijn bijstand het misdrijf niet kon gepleegd worden, door giften, beloften, bedreigingen, 
misbruik van gezag of van macht, misdadige kuiperijen of argflstigheden, dit misdrijf rechtstreeks 

uitgelokt te hebben, om, hetzij door woorden in openbare bijeenkomsten of plaatsen gesproken, 
hetzij door enigerlei geschrift, drukwerk, prent of -zinnebeeld, aangeplakt, rondgedeeld of verkocht, 

te koop geboden of openlijk tentoongesteld, het feit rechtstreeks oitgelokt te hebben. 

A. In de periode van 01.06.2013 tot 11.08.2013 

Bij inbreuk op artikel 5, strafbaar gesteld door artikel 20 §1 al 1 van het decreet van 15 juli 1997 
houdende de Vlaamse Wooncode, als verhuurder, als eventuele ond~rverhuurder of als persoon die 
een woning ter beschikking stelt, een woning die niet voldoet aan de vereisten van artike l 5 

rechtstreeks of via tussenpersoon verhuurd, te huu, gesteld of ter beschikking gesteld te hebben 
met het oog op bewoning, namelijk een woning in het pand gelegen te 
op de eerste verdieping en dakverdieping. 

B. In de periode van 11.08.2013 tot 01.07.2014 

Bij inbreuk op artikel 5, strafbaar gesteld door artikel 20 §1 al 1 van het decreet van 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 verelsten en normen van artikel 
5 rechtstreeks of via tussenpersoon verhuurd, te huur gesteld of ter beschikking gesteld te hebben 
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met het oog op bewoning, namelijk een woning in het pand gelegen te 1 

op de eerste verdieping en dakverdieping. 

1 -p.3 

De eerste verdachte tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig art. 42 en 43 bis van het 

Strafwetboek, zoals ingevoegd door de wet van 17 juli 1990, te horen veroordelen tot de bijzondere 
verbeurdverklaring van hierna vermelde vermogensvoordelen die zich bevinden in het patrimonium 

van de gedaagde, namelijk van een bedrag van 3.250 euro, 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). 

Berekening: deel huurprijs voor woning: 250 euro per maand. 

Periode van 01.06.2013 tot 01.07 2014 = 13 maanden. 

Totaal voordeel: 250 euro/maand X 13 maanden= 3.250 euro 

De kadastrale omschrijving van het onroerend goed dat het voorwerp van het misdrijf is, zijnde: 

ligging: 

aard en oppervlakte: handelshuis tnet een oppervlakte van· 

wijk en nummer van het kadaster: 

en de eigenaars e,van geïdentificeerd zijnde als op het ogenblik van de ten laste gelegde feiten, 

-- - ·-- , met KBO nr. ;, die de eigendomstitel heeft verkregen krachtens de akte 
van aankoop verleden op : , door notaris ; te 1 , op heden echter : 

. en , elk voor een derde blote eigenaars, en de 

huwgemeenschap van 
eigendomstitel verkregen krachtens 

1 te 1 

; en : voor het vruchtgebruik, die de 

de akte van aankoop verleden op 19.01.2017 door notaris 

Gelet op de dagvaarding aan beklaagden betekend en overgeschreven op het Hypotheekkantoor 
op 19 december 2017. 

Gezien de stukken van het bundel. 

Gehoord het openbaar ministerie in zijn vordering. 

Gehoord de beklaagden in hun antwoorden en verdediging, daartoe vertegenwoordigd door hun 
raadsman. 

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

BEOORDELING 

/. OP STRAFGEBIED 

1. De tenlaste leggingen 

Beklaagden worden onder tenlasteleggingen A en B vervolgd wegens het zich schuldig te hebben 
gemaakt aan een inbreuk op artikel 5 van de Vlaamse Wooncode, strafbaar gesteld door artikel 20§1 
van het Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode door als verhuurder, als eventuele 
onderverhuurder of als persoon die een woning ter beschikking stelt, een woning die niet voldoet aan 
de vereisten en normen, vastgesteld met toepassing van artikel S van de Vlaamse Wooncode 
rechtstreeks of via een tussenpersoon te hebben verhuurd, te huur gesteld, of ter beschikking gesteld 
met het oog op bewoning, en meer bepaald een woning in het pand, gelegen aan de 

_ _. en dit in de periode van 1 juni 2013 tot 1 juli 2014. 

2. De relevante feiten 

Eerste beklaagde was eigenares van een pand, gelegen aan de 
hetwelk zij had verworven bij notariële akte, verleden door notaris 1 : en notaris I op 

.. Tweede beklaagde is afgevaardigd bestuurder van eerste beklaagde. 

Bij besluit van de Burgemeester van de Stad 1 

ongeschikt en onbewoonbaar verklaard. 
van 23 oktober 2008 werd de woning 

Het Agentschap Inspectie RWO heeft op 10 januari 2016 ter plaatse een onderzoek uitgevoerd en er 
werd door de bevoegde ambtenaar vastgesteld dat de woning op de 1e verdieping niet voldeed aan 
de kwaliteitsvereisten van de Vlaamse Wooncode en er werden aan de woning 71 strafpunten 
toegekend. De woning werd tegen de maandelUkse huurprijs van 1.250,00 euro (samen met de 
handelsruimte/café op het gelijkvloers) verhuurd sedert 1 augustus 2013 aan : 

Bij vonnis van de vrederechter van het 2e kanton Brugge van 2 juni 2014 werd de huurovereenkomst 
nietig verklaard, werd eerste beklaagde onder andere veroordeeld tot terugbetaling van de 
ontvangen huurgelden ten bedrage van 1.250,00 euro en werd akte verleend aan het akkoord dat de 
huurders het pand per 1 juli 2014 zouden verlaten. 

Voornoemd vonnis werd op deze punten in graad van beroep bevestigd bij vonnis van de rechtbank 
van eerste aanleg West-Vlaanderen, Afdeling Brugge van 9 november 2015. 

Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad 1 : heeft op 5 april 2016 een 
stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor de sloop van het gebouw en het optrekken van een 
appartementsgebouw. Het pand werd uite in de lijk gesloopt op 23 februari 2017. 
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3. Beoordeling 

Met de wet van 4 mei 1999 werd in het Belgisch straf- en strafprocesrecht de strafrechtelijke 
verantwoordelijkheid van rechtspersonen ingevoerd (B.S. 22 juni 1999 en van kracht sinds 2 juli 
1999). 

Voorafgaandelijk laat de rechtbank opmerken dat zij van oordeel is dat artikel 5 Strafwetboek in de 
redactie zoals van toepassing ten tijde van de feiten, als een lichtere strafbepaling moet worden 
beschouwd dan artikel 5 Strafwetboek. zoals op heden van toepassing ingevolge de wijzigingen, 
ingevoerd bij Wet van 11 juli 2018, waarbij de zogenaamde 'decumulregef - die een principieel 
gunstiger regime inhield - werd afgeschaft. 

Met artikel 5 Strafwetboek (zoals van toepassing ten tijde van de feiten) heeft de wetgever een eigen 
strafrechtelijke verantwoordelijkheid voor de rechtspersonen ingevoerd, onderscheiden en 
autonoom ten opzichte van die van de natuurlijke personen die voor de rechtspersoon hebben 
gehandeld of dit hebben nagelaten. 

Een rechtspersoon is slechts strafrechtelijk verantwoordeUjk voor misdrijven die hetzij een intrinsiek 
verband hebben met de verwezenlijking van zijn doet of de waarneming van 1jjn belangen, of die, 
naar blijkt uit de concrete omstandigheden, voor zijn rekening zijn gepleegd. 

De gelijktijdige $trafbaarstelling van dê rechtspersoon en van de natuurlijke persoon overeenkomstig 
artikel 5, tweede lid Strafwetboek, is slechts mogelijk wanneer de rechtspersoon verantwoordelijk 
gesteld wordt uitsluitend wegens het optreden van een geïdentificeerde natuurlijke persoon die de 
fout wetens en wiDens heeft gepleegd. 

De Vlaamse Wooncode bevat geen aanduiding van het moreel element, zodat een algemeen opzet 
volstaat. Het algemeen opzet impliceert zowel een kennis- als een wilselement. Het is wet<?ns en 
willens - of anders gesteld - bewust en vrijwillig doen wat door de strafwet verboden is. Wetens en 
willens handelen zoals vereist bij artikel 5, tweede lid. van het Strafwetboek, betekent dat de dader 
bewust en zonder dwang handelt. Die bepaling vereist niet dat de dader te kwader trouw of 
bedrieglijk handelt (zie nuttig: Cass. (2e k.) AR P.14.0992.N, 2 februari 2016}. 

Uit artikel 5, tweede lid, Strafwetboek volgt dat indien de natuurlijke persoon de fout wetens en 
wiDens heeft gepleegd zoals bedoeld bij die bepaling, de daarin bepaalde strafuitsluitende 
verschoningsgrond niet van toepassing is, zodat de problematiek van de zwaarste fout niet aan de 
orde is (zie nuttig: Cass. (2e k.) AR P.H .0992.N, 2 februari 2016}. 

Beklaagden houden voor dat de inbreuken als onachtzaamheidsmisdrijven moeten beschouwd 
worden, zodat geen sprake kan zijn van het "wetens en willens" plegen van fouten, en bijgevolg geen 
cumul van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid mogelijk is. 

Artikel 5 lid 2 Strafwetboek is echter zowel van toepassing op opzettelijke misdrijven als op 
onachtzaamheidsmisdrijven. (zie in zelfde zin: Cass. 4 maart 2003, AR 09.0268.N, R. W. 2003-04, 1022, 
cond. M. DE SWAEF; Cass. 7 september 2004, P.04.0465.N), 7.0dat er principieel geen beletsel 
bestaat om de ten laste gelegde feiten zowel aan de rechtspersoon als aan de geïdentificeerde 
nat uurlijke persoon toe te rekenen. 
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······- -•··------------------------------
Eerste beklaagde is de exploitant van een brouwerij/dranker:icentrale die o.a. panden, waarin 
horecazaken gevestigd zijn, verhuurt. De misdrijven, in de mate ze bewezen voorkomen, zoals hierna 
uiteengezet, werden gepleegd tijdens en ten behoeve van de exploitatie en houden verband met de 
verwezenlijking van het maatschappelijk doel van eerste beklaagde. Uit de vaststellingen blijkt dat 
binnen de vennootschap bewust en buiten elke dwang om economische redenen ervoor werd 
gekozen de Vlaamse Wooncode te negeren. Er is dan ook sprake van een eigen strafrechtelijke fout 
van de eerste beklaagde als rechtspersoon, in de mate de tenlasteleggingen bewezen verklaard 
worden. 

Tweede beklaagde is afgevaardigd bestuurder van eerste beklaagde. In deze hoedanigheid had hij 
aldus de volledige beslissings- en handelingsbevoegdheid binnen de vennootschap om aan de 
bepalingen van de Vlaamse Wooncode te voldoen en inbreuken te voorkomen, wat hij door onwil 
hetzij een gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid niet deed. Uit de strafinformatie blijkt nochtans dat 
beklaagden zeer goed en volledig op de hoogte waren van de problemen die zich stelden op het 
gebied van bewoonbaarheid gelet op het tussengekomen besluit van onbewoonbaarheid en het feit 
dat zij een aantal -weliswaar beperkte - stappen hebben ondernomen om werken te laten uitvoeren 
in het pand. 

De ten laste gelegde feiten, in de mate dat ~ bewezen voorkomen in hoofde van eerste beklaagde, 
zoals hierna uiteengezet, dienen ook aan de tweede beklaagde te worden toegerekend en zijn hem 
verwij tbaar. 

De door de Vlaamse regering aangewezen wooninspecteurs moeten beschouwd worden als 
politieambtenaren die in een bijzondere wet, in dit geval de Vlaamse Wooncode, een bijzondere 
opdracht krijgen om misdrijven vast te stellen, waarbij hun vaststellingen bij proces-verbaal tot 
bewijs van het tegendeel gelden. (Raad van State, 26 maart 2012, R.W. 2013-14, 50) . 

Met het proces verbaal van 10 januari 2014 werden door de Wooninspeclie 48 strafpunten 
toegekend aan het gebouw en bijkomend 23 strafpunten aan de woning die werd verhuurd door 
eerste beklaagde. 

In tegenstelling tot de administratieve procedure, waarbij minstens 15 strafpunten nodig zijn 
alvorens tot de ongeschiktheid zal besloten worden is reeds 1 strafpunt voldoende om tot een 
strafrechtelijk inbreuk te besluiten (vergelijk VANDROMME T. "Verhuur van krotwoningen (inbreuken 
op de Vlaamse Wooncoder, Artikelsgewij2e Commentaar Strafrecht, Kluwer, nr. 31). 

Het pand werd onbewoonbaar en ongeschikt verklaard bij bes!uit van 23 oktober 2008. Op het 
tijdstip dat zij dit pand ter beschikking stelden van de huurders was er geen conform iteitsattest 
afgeleverd en was het besluit tot onbewoonbaarverklaring van 23 oktober 2008 nog steeds niet 
opgegeven. 

Dat beklaagden het pand in perfecte staat zouden hebben gebracht in de periode tussen 23 oktober 
2008 en juni 2013, zoals zij voorhouden en dat eventuele gebreken of tekortkoming louter het gevolg 
waren van schade, toegebracht door de huurders is volstrekt ongeloofwaardig . De foto's, gevoegd 
aan het aanvankelijk proces verbaal tonen aan dat het pand zich in een structureel gedegrad~erde 
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staat bevond, die enkel het gevolg kan zijn van een jarenlange verwaarlozing. Dat het pand een paar 
jaar daarvoor totaal gerenoveerd zou zijn, is niet ernstig te noemen. 

Er werd bovendien geen intredende plaatsbeschrijving opgemaakt (al dan niet vergezeld van foto's), 
waaruit de staat van de verhuurde woning in juni 2013 blijkt. Ook voor de voorgaande huurder I_ 

;) werd klaarbMjkelijk noch een intredende, noch een uittredende staat opgemaakt die zouden 
kunnen aantonen dat het pand in perfecte staat was voor de aanvang van de huur door, 

Zelfs nog aangenomen dat de huurders schade zouden hebben berokkend en aldus zelf deels 
verantwoordelijk zouden zijn voor de niet conformiteit, kan enkel vastgesteld worden dat minstens 
een aantal van de weerhouden inbreuken in het aanvankelijk proces-verbaal structureel zijn waaraan 
de huurders voUedig vreemd zijn. Dat de hoofdschakelaar van de elektriciteit en de hoofdkraan van 
het water zich in een voor de huurders niet toegankelijke ruimte bevinden, dat er slechts 2 
stopcontacten aanwezig waren in de keuken en dat de trap te steil was, kan onmogelijk het gevolg 
zijn van eventuele schade toegebracht door de huurders. Deze inbreuken op zich, die gesanctioneerd 
werden in het technisch verslag met een aantal strafpunten zijn reeds voldoende op zich om te 
besluiten tot een strafrechtelijke inbreuk, zoals hierboven reeds overwogen, aangezien één strafpunt 
daartoe reeds volstaat. 

Eerste beklaagde heeft aldus een woongelegenheid ter beschikking gesteld die niet voldeed aan de 
elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten die door de Vlaamse Regering 
worden bepaald, wat door artikel 5 Vlaamse Wooncode verpficht is gesteld voor elke woning. 

De gewestelijke woningkwaliteitsnormen zijn nochtans van openbare orde. De gewestelijke 
kwaliteitsnormen zijn de absolute minimumgrens waaronder geen verhuring of ter beschikking 
stelling mogelijk is, zelfs indien de huurder ermee akkoord zou gaan. 

Dat de huurders zelf ook schade zouden hebben toegebracht en dat zij (op één maand na) nooit 
huurgelden hebben betaald is niet ~levant. Ingevolge de onbewoonbaarverklaring is elke 
huurovereenkomst van rechtswege nietig en om strafbaar te zijn op grond van artikel 5 van de 
Vlaamse Wooncode volstaat het om het pand ter beschikking te stellen, desnoods zelfs gratis. Het 
gedrag van een huurder is evenmin dienstig tot beoordeling van de strafbaarheid. 

De Vlaamse Wooncode bevat - zoals hierboven reeds gesteld - geen aanduiding van het moreel 
element, iodat een algemeen opzet volstaat. 
Het kan niet ter discussie staan dat beklaagden ingevolge het besluit van de Burgemeester van de 
Stad ! van 23 oktober 2008 er kennis van hadden dat de woning ongeschikt en 
onbewoonbaar was. Desalniettemin is zij al die tijd tot 1 juli 2014 de woning blijven verhuren en 
hebben·zij dus wetens en willens in strijd met de terzake geldende strafbepalingen de woning blijven 
verhuren. 

Op grond van de vaststellingen door de Wooninspectie en het onderzoek ter terechtzitting komt de 
tenlasteleggingen A en 8 bijgevolg bewezen voor in hoofde van eerste en tweede beklaagde. 
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4. De strafmaat 

De feiten, bewezen in hoofde van beklaagden zijn ernstig. De beklaagden hadden weinig 
bekommernis voor het welzijn van de bewoners van zijn pand. De beklaagden zijn tekortgeschoten 
aan hun verplichting om aan de bewoners een woongelegenheid ter beschikking te stellen die 
voldoet aan de minimumnormen van een menswaardige, veilige huisvesting in gezonde 
omstandigheden. 

Het gedrag van beklaagden kan maatschappelijk geenszins worden getolereerd en dient 
maatschappelijk streng te worden afgekel.N'd en beteugeld. 

De straftoemeting moet niet alleen de vergeldingsbehoefte dienen maar ook de preventie. De op te 
leggen straf moet dan ook van aard zijn de beklaagden eivan te weerhouden zich in de toekomst nog 
aan dergelijke feiten schuldig te maken, hen aan te sporen tot meer verantwoordelijkheidsbesef en 
tot het naleven van de wet. 

Bij het bepalen van de straf en de strafmaat houdt de rechtbank rekening met: 
- de aard en objectieve ernst van de bewezen verklaarde feiten, 
- de omstandigheden waarin deze gepleegd werden, 
- de sociale en/of economische situatie en financiële draagkracht van beklaagden voor zover deze 

blijken uit de bundel, 
- het strafverleden van beklaagden. 

De beklaagden pleegden de bewezen verklaarde feiten met éénzelfde misdadig opzet zodat de 
rechtbank bij toepassing van artikel 6S lid 1 Strafwetboek slechts één straf dient uit te spreken, 
namelijk de zwaarste. 

De feiten onder tenlasteleggingen A werden gepleegd voor 11 augustus 2013, datum waarop de 
Vlaamse Wooncode werd gewijzigd, de feiten onder tenlastelegging B na die datum. 

De tenlastelegging werd voor 11 augustus 2013 bestraft met een gevangenisstraf van 6 maand tot 3 
jaar en een geldboete van 500,00 tot 25.000,00 euro. De feiten zijn thans strafbaar met een 
gevangenisstraf van 6 maand tot 3 jaar en een geldboete van 500,00 tot 2.5.000,00 euro of met een 
van die straffen aneen. 

Nu de strafmaat gesteld op feiten vóór 11 augustus 2013 zwaarder is dan de strafmaat van 
toepassing op heden, dient in overeenstemming met artikel 2, lid 2 Strafwetboek de mildste straf te 
worden toegepast. 

Eerste beklaagde is een Belgische vennootschap, opgericht in 2002. Zij beschikt nog over een blanco 
strafregister. 

Ter zitting van 5 september 2018 vroeg eerste beklaagde in hoofdordc de gunst van de opschorting 
te willen verlenen. 
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. ·-~--- --- ---------------------------
De rechtbank is van oordeel dat enerzijds gelet op de ernst, de aard en de duu,tljd van de gepleegde 
feiten, het gegeven dat eerste beklaagde nagelaten heeft de minnelijke schikking te betalen, wat niet 
lonend mag zijn en er anderzijds geen redenen 2ijn om aari te nemen dat zijn sociale reclassering in . 
het gedrang zou komen door het opleggen van een straf, een maatschappelijke terechtwijzing in de 
vorm van een straf zich opdringt zodat er geen redenen zijn om beklaagde de gunst van de 
opschorting van de uitspraak van de veroordeling te verlenen. 

Eerste beklaagde werd evenwel nog nooit veroordeeld tot een geldboete van meer dan 24.000,00 
euro en de weerhouden geldboete gaat de 120.000,00 euro niet te boven. De eerste beklaagde 
verkeert derhalve in de wettelijke voorwaarden v.oor het uitstel van de tenuitvoerlegging van de 
straf. 

Gelet op het blanco strafregister en rekening houdend met de aard en de ernst van de gepleegde 
feiten, is de rechtbank van oordeel dat een geldboete van 1.000,00 euro, deels met uitstel van 
tenuitvoerlegging een passende maatschappelijke reactie vormt op de gepleegde feiten en tevens 
een passende bestraffing uitmaakt, teneinde eerste beklaagde tot schuldinzicht te brengen en haar 
ervan te weerhouden om in de toekomst gelijkaardige feiten of andere misdrijven te plegen. 

Tweede beklaagde is een man van Belgische nationaliteit, geboren in 1973. Hij werd in het verleden 
reeds 2 maal veroordeeld wegens inbreuken op de verkeerswetgeving. · 

Ter zitting van 5 september 2018 vroeg tweede beklaagde In hoofdorde de gunst van de opschorting 
te wlllen verlenen. 

De rechtbank is van oordeel dat enerzijds gelet op de ernst, de aard en de duurtijd van de gepleegde 
feiten, het strafverleden van tweede beklaagde en er anderzijds geen redenen zijn om aan te nemen 
dat zijn sociale reclassering in het gedrang zou komen door het opleggen van een straf, een 
maatschappelijke terechtwijzing in de vorm van een straf zich opdringt zodat er geen redenen zijn 
om beklaagde de gunst van de opschorting van de uitspraak van de veroordeling te verlenen. 

Tweede beklaagde werd evenwel nooit eerder veroordeeld tot een criminele straf of tot een 
hoofdgevangenlsstraf van meer dan 1 jaar of tot een gelijkwaardige straf die in aanmerking genomen 
wordt overeenkomstig artikel 99bis van het Strafwetboek en de opgelegde gevangenisstraf gaat vijf 
jaar gevangenisstraf niet te bcwen, zodat hij In de wettelijke voorwaarden voor het uitstel van de 
tenuitvoerlegging van de straf verkeert. 

Gelet op de aard en de ernst van de gepleegde feiten, is de rechtbank van oordeel dat een geldboete 
van 500,00 euro, deels met uitstel van· tenuitvoer1egging een passende maatsc.happelijke reactie 
vormt op de gepleegde feiten en tevens een passende bestraffing uitmaakt, teneinde beklaagde tot 
schuldinzicht te brengen en hem ervan te weerhouden om in de toekomst gelijkaardige feiten of 
andere misdrijven te plegen. 
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···---···-·-····- - ------------------- ---------
S. De bijzondere verbeurdverklaring 

Beklaagden werd tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig de artikelen 42 en 43bis van het 
strafwetboek, te horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklari ng van een bedrag van 
3.250,00euro. 

Dit bedrag betreft de vermogensvoordelen (economisch voordeel), rechtstreeks voorgekomen uit het 
misdrijf of de goederen en waarden die er van in de plaats gesteld zij n in de zin van artikel 42,3° 
Strafwetboek, waarvan het Openbaar Ministerie schrittelijk de bijzondere verbeurdverklaring vordert 
overeenkomstig artikel 43bis Strafwetboek. 

Uit het strafdossier blijkt evenwel dat beklaagden geen vermogensvoordelen hebben verkregen uit 
de in hunnen hoofde bewezen verklaarde feiten, meer bepaald de verhuur van een ongeschikte 
woning. Immers komt vast te staan op grond van de burgerlijke procedures die tussen eerste 
beklaagde en de huurders werden gevoerd dat er slechts één maand huur werd betaald, doch dat 
eerste beklaagde bij vonnis op tegenspraak van de Vrederechter van het ie kanton Brugge van 2 juni 
2014, en bevestigd in graad van beroep bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg West
Vlaanderen, Afdeling Brugge van 9 november 2015 werd veroordeeld tot terugbetaling van de 
ontvangen huurgelden ten belope van 1.250,00 euro. Blijkens de correspondentie, gevoerd tussen de 
raadslieden van beide partijen {zie stukken bundel beklaagden) werd het vonnis uitgevoerd. 

De vordering tot bij2ondere verbeurdver1daring wordt bijgevolg afgewezen als ongegrond. 

ll. OP BURGERLIJK GEBIED 

Voor zoveel als nodig worden de burgerlij ke belangen overeenkomstig artikel 4 al. 2 van de wet van 
17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering 20als vervangen 
bij artikel 2 van de Wet van 13 april 200S, ambtshalve aangehouden. 

IJl. DE HERSTEIJ/ORDERING 

Gelet op het schrijven van de raadsman van de Wooninspecteur en de foto' s uit het strafdossier. 
waaruit bl ijkt dat het pand gesloopt werd, is de herstelvordering zonder voorwerp. 

OM DEZE REDf'NEN : 

Gelet op de hiernavolgende artikelen, door de Voorzitter aangeduid : 
artikelen 38, 40, 41 bis, 65 lid 1, 66van het strafwetboek; 
artikel 367 van het wetboek van strafvordering; 
artikelen 11, 12, 14, 31, 36, 37 en 41 der wet van 15 juni 1935; 
artikelen 162, 182, 184, 185, 189, 190, 194, 195 van het wetboek van strafvordering. 
artikelen 8 en 14 van de wet van 29 juni 1964; 

alsmede alle overige in de dagvaarding vermelde ~n hiervoor aangehaalde en bewezen 
wetsartikelen. 
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DE REOITBANK, 
Recht doende op tegenspraak 

Op strafqebied: 

In hoofde van eerste beklaagde, 

Verklaart de feiten onder de tenlasteleggingen A en 8 in hoofde van eerste beklaagde bewezen. . . 

Veroordeelt eerste beklaagde, 1 1, bij toepassing van artikel 65 lid 1 Strafwet boek uit 
dien hoofde tot een geldboete van DUIZEND EURO (1.000,00 €} 

Zegt dat bij toepassing van artikel 1 van de wet van 5 maart 1952, 2oals laatst gewij2igd door artikel 2 
en 3 van de wet van 28 december 2011, voormekfe geldboete met vijftig decimes verhoogd wordt en 
aldus gebracht wordt op ZESDUIZEND EURO (6.000,00 €}. 

Gelet op artikel 8 van de Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de 
probatie, beveelt dat de tenuitvoerlegging van huidig vonnis uitgesteld wordt voor een termijn van 
DRIE (3) JAAR voor wat betreft de helft van de opgelegde geldboete. 

Verwijst deze veroordeelde tevens tot het betalen van een vaste vergoeding voor beheerskosten in 
strafzaken van ÉÉNENVIJFTIG EURO EN TWINTIG aNT (51,ZO €} in uitvoering van art. 91 tweede lid 
van het Koninklijk Besluit van 28 december 1950, houdende het algemeen reglement op de 
gerechtskosten in strafzaken, zoals laatst gewijzigd door de artikelen 1 en 2 van het Koninklijk Besluit 
van 11 december 2001 betreffende de invoering van de euro in de regelgeving inzake justitie 
(geïndelCeerd zoals voorzien in artikel 148 van het K.B. van 28 december 1950 en de ministeriële 
omzendbrief nummer 131quater {ns) van 31 januari 2013Kartikel 18 en 19 van de Wet van 19 
december 2014, houdende diverse bepalingen betreffende Justitie(l}}. 

Verplicht de veroordeelde een bedrag van VIJFENTWINTIG EURO, verhoogd met 70 opdecimes en 
aldus gebracht op TWEEHONDERD EURO (Z00,00 €) te betalen bij wijie van bijdrage tot de 
financiering van het Fonds tot financiële hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en 
aan de occasionele redders (artikel 29 van de wet van 1 augustus 1985 zoals laatst gewijzigd door K.B. 
van 31 oktober 2005; artikel 1 van de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdecimes op de 
strafrechtelijke geldboeten, zoals gewijiigd door de artikelen 59 en 60 van de Programmawet (1) van 
25 december 2016 {Belgisch Staatsblad van 29 december 2016). 

Verwijst de veroordeelde tevens tot het betalen van een bedrag van TWINTIG EURO (20.00 €} als 
bijdrage voor het Begrotingsfonds \()()r de juridische tweedelijnsbijstand overeenkomstig art. 2, 4§1 
en §3 en 5 van de wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand. 

Verwijst deze veroordeelde solidair met de tweede veroordeelde tot de kosten van het geding, in 
totaal begroot op 298,91 EUR. · 
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In hoofde van tweede beklaagde, . 

Verklaart de feiten onder de tenlasteleggingen A en B in hoofde van tweede beklaagde bewezen. 

Veroordeelt tweede beklaagde, :, bij toepassing van artikel 65 lid 1 Strafwetboek uit 
dien hoofde tot een geldboete van VUFHONDERD EURO (500,00 €) 

Zegt dat bij toepassing van artikel 1 van de wet van S maart 19S2, zoals laatst gewijzigd door artikel 2 
en 3 van de wet van 28 december 2011, voonnelde geldboete met vijftig dedmes verhoogd wordt en 
aldus gebracht wordt op DRIEDUIZEND EURO (3.000,00 €). 

Beveelt dat, bij gebrek aan betaling binnen de door de wet bepaalde tijd, voormelde geldboete zal 
mogen vervangen worden door een gevangenisstraf van EEN {1} MAAND. 

Gelet op artikel 8 van de Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de 
probatie, beveelt ctit de tenuitvoer1egging van huidig vonnis uitgesteld wordt voor een termijn van 
DRIE (3} JAAR voor wat betreft de helft van de opgelegde geldboete. 

Verwijst deze veroordeelde tevens tot het betalen van een vaste vergoeding voor beheerskosten in 
strafzaken van ~ÉNENVUFTIG EURO EN TWINTIG CENT (51,20 €) in uitvoering van art. 91 tweede lid 
van het Konlnklijk Besluit van 28 december 1950, houdende het algemeen reglement op de 
gerechtskosten in strafzaken, zoals laatst gewijzigd door de artikelen 1 en 2 van het Koninklijk Besluit 
van 11 december 2001 betreffende de invoering van de euro in de regelgeving inzake justitie 
(geïndexeerd zoals voorzien in artikel 148 van het l<.B. van 28 december 1950 en de ministeriële 
omzendbrief nummer 131quater (ns) van 31 januari 2013)(artikel 18 en 19 van de Wet van 19 
december 2014, houdende diverse bepalingen betreffende Justitie(l)}. 

Verplicht de veroordeelde een bedrag van VIJFENTWINTIG EURO, verhoogd met 70 opdecimes en 
aldus gebracht op ·TWEEHONDERD EURO (200,00 €) te betalen bij wijze van bijdrage tot de 
f111anciering van het Fonds tot financiële hulp aan de sladltoffe~ van opzettelijke gewelddaden en 
aan de occasionele redders (artikel 29 van de wet van 1 augustus 1985 zoals laatst gewijzigd door K.B. 
van 31 oktober 2005; artikel 1 van de wet van S maart 1952 betreffende de opdedmes op de 
strafrechtelijke geldboeten, zoals gewijzigd door de artikelen 59 en 60 van de Programmawet (1) van 
25 december 2016 (Belgisch staatsblad van 29 december 2016). 

Verwijst de veroordeelde tevens tot het betalen van een bedrag van TWINTIG EURO (20,00 €) als 
bijdrage voor het Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand overeenkomstig art. 2, 4§1 
en §3 en 5 van de wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand. 

Verwijsl deie veroordeelde solidair met de eerste veroordeelde tot de kosten van het geding, in 
totaal begroot op 298,91 EUR. 

De bijzondere verbeurdverklaring: 

Wijst de vordering tot bijzondere verbeurdverklaring af als ongegrond. 
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Op burger/ijk gebied: 

Houdt de burgerlijke belangen overeenkomstig artikel 4 al. 2 van de wet van 17 april 1878 houdende 
de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering zoals vervangen bij artikel 2 van de Wet 
véY'I 13 april 2005, ambtshalve aan. 

De herstelvordering: 

Stelt vast dat de herstelvordering zonder voorwerp is. 

Beveelt dat bij toepassing van artikel 20ter, 2e lid van de Vlaamse Wooncode een uittreksel van 
onderhavig vonnis, nadat het in kracht van gewijsde iat zijn getreden, op de kant van de 
overgesdneven dagvaarding of van het overgeschreven exploot ingesmreven zat worden op de 
wiji.e bepaald in artikel 84 van de hypotheekwet en bij gebreke daaraan, een uittreksel van 
onderhavig vonnis ingeschreven dient te worden op de kant van de overschrijving van de titel van 
verkrijging. 

Verzoekt de griffier om - in toepassing van artikel 20bis, §Sbis van de Vlaamse Wooncode - aan de 
herstelvorderende overheid binnen de termijn om rechtsmiddelen tegen de uitspraak aan te wenden 
een afschrift te bezorgen. 

Alles wat voorafgaat werd overeenkomstig de bepalingen van de wet op het gebruik der talen in het 
Nederlands behandeld. 

Dit vonnis is in openbare zitting uitgesproken op drie oktober tweeduizend en achttien door de 

rechtbank van eerste aanleg WEST-VLAANDEREN, afdeling Brugge, samengesteld uit : 

, al leenrechtsprekend rechter in de rechtbank van eerste aanleg WEST-VIAANDEREN, 

In aanwezigheid van , substituut-procureur des Konings WEST-VlAANDEREN, 

afdeling Brugge, 

Met bijstand van griffier 




