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op

wonende te
thans niet verschijnende

2. STAD
vertegenwoprdlgd door het College van Burgef!leèst~r en Schepenen,
met bestuurszetel te
met ondememingsriummer

.; advocaat.te

·vertegenwoordigd door

mede Inzake :
DE WOONINSPECTIUR
bevoegd voor en llandelénd.namens het Vlaamse gewest; handelend In toepassing
van artikel.20bis van de Vlaamse Wooncode (pecréet dd. -15 f~li 1"997) . ·
met kantoor te 1000 Bru~el. .Herman Teerflnckgebouw,
.
. Havenlaan 88 bus 22

eiser in herstel
vert~~nwoórdigd door MeeSter

1

loco·

1

advocaat t"e

advocaat te

tegen
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1.
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geboren te
op
van Belgische nationaliteit,
wonendetè
bljg~aan door Meester

loco

"323

·~

. 2.
geboren te

I

advocaat te

· I advocaat te

RRN
op

.van Belgisme nationaliteit
wonende te
vertegenwoor(ligd door Meester·

loèo

, àdvocaat _te

, advocaat : te

rechtbant van eerSte aanlta West-Vlaanderen, aR!eisna·Br.e
Ocwlenv 118027340

·

·
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z.estlelld& JGu:ner
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TfNLÀSnLEGGINGEN
.
.
.
De eerste en de tweede b·eklaagd van :
·, in d~ periode van 2011 tot en met 30 juni _2016,

DE EERSTE EN DE TWEEDE
••

A.

.

.

i

.

..

·a) tussen 01 januarl2011 en 13.mei 2011
:.Bij inbreuk op artikel_5, strafbaar gestekt door artikel 20§1 all van het decreet 'äe dato is Juli 1997
hou·dende dé Vlaamse Wooncode, ·als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of als persoon die
ee~ woning ter besctilldclng stelt, een. wonlog die niet vóldoét aa·n de V!!rei~en van artikel 5
reëhtstreeks of via tussenpersoon ~rhuun:.t of ter beschiltking gesteld te hebben,
b) tussen 14 mef 2011 en 10 augustus i013
BIJ inbreuk op artikel 5, strafbaár gesteld doo~ artikel 20§1 all van het decreet de dato 15 juli 1997
houde.nde de Vlaëlmse Wooncode, als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of a ls .persoon die
een woning ter t>eschlkklng stelt,_~n woning die niet voldoet aan de verélsten van àrtikei
rechtstreelts of via tussenpersoon verhuurd, te huur gesteld of ter beschikking geSteld te hebben
met het oog op bewoning,

s

c) tussen 11 augustus 2013 en 30 J~ni 2016
Bij inbreuk op artikel s, strafbaar gesteld doÖr artikel 20§1 a·ll wn het decreet de ~ato 15 Juli 19~7
hóudènde de Vlaamse Wooncode, als verhuÛrder, als eve·ntuele· o.nderverhuurd~r of als persoon die .
een woni~g ter beschikking steft, een wonlog of een spectffeke woonvorm .als vermeld in artikei
§3, eerste lid, die niet voldoetaan de verelsten ·en normen, vastgesteld met toepassing van cr!tikel S
.rechtstreeks of Via .tussenpersoon verhuurd, 'te .huur gesteld of ter beKhikklng gesteld te hebben
met het oog op bewoning,
.'
·
· ·
·

s,

en namelijk voo ~ de zes hi~ronder omscJ'reven onroere.nde goederen
!, volgens

1. een meergez!nswoning, ~el~een
stuk 1 vari het-strafdossi er,
Ingedeeld In ~

gell]kvloè~!

f<elderverrlieping·-onbewool)d ·
,, gèlègen :
~ meergezJnswoning·. ·,.

·opperVlakte·: nul a te en 94 ~ntTare ·
kadaster :

elgenaa·r :
te

., .

~aft 1,. subkaft S,

p.4

rechtbal)k v.~n eerste aanfq wen~vtàa!'ldRTRn, ilfdefllll! Brv.ne
O~r 118ll27340
zeslienclc ka~

Vonnlsnt

I

vo!gens kàft 1,

2. een meersgezJnswoning, gelegen 1
subkaft S stuk 1-2 van het strafdossier,
. ~ngedeeld In :
·
kelderverdieping
gelijkvloers achteraan,
gelijjkvlaers vooraan, .

beneden vooraan,
vertlieping 1,
, verdlepinç 2,
gelegen;
aard : mC!ergezlnswonlng
QÓDervlakte : 0 are 92 centiare

kadaster ;
eigenaar :
te
vo~ens kaft

3. een meergezlnswonlng gelegen te
1, subkaft 5, stuk 2 van h~t strafdossier,
ingedeeld in :
kelder, .
gefijkvloers,
eerste verdieping,
tweede verdieping {202)
tweede verdieping .{203)

·,

gelesen i
aard : m~eJBezins~oning
oppervlakte : 0 are, 95 c~ntiare,
~adaster;
·

·eigenaar:

· '

te
volgens kaft

'gelegën :
·ii.td....;'m eergezinswo.nfng ·
oppervla~te : 0 are, 69 centiare
kadàster:
··
elgena~r :

te

· ~·

..

rechtbank van eerste .aal)le&West-VI•ande·rcn, tfdelns Bniue
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5. .een meergezlnswonlng gelegen

, volg~ns -kaft 1,

·subkaft 5, stuk'2 en kaft 3 subkaft 3 van hetstrafè'ossfer,.·
·ingedeeld.ln :
sous-sol,
gelijkvfoeci,

..

le-verdlejJing;

"

.•

le verdieping,
. ~everdleplng,
gelegen:

aard : mee·rgezlr1swonlng
oppervlakte : 0 are, 88 centla.rè,
kadaster :
eigenaar :
te

6. een meerg~inswoning gelesen te
i, suHkaft 1·3 van het stra~ossfer,

te

1

volgens kaft

ingedeeld·ln :

ligging ;
ü!!l.; woning : Jiuls,
opperVlakte·:
kadaster :
eigenaar :

.

:

·oare, 90 centi~re.

8.
.
a) tussen 01 januari 201t 'en 01 feb~ua~ ~012

Btj Inbreuk op het aitlkèl 433 decfes van het Strafwetboek, rechtstreen of via eèn tussenpersoon
misbruik te hebben ge"m.aakt van de bijzon.d er kwetsbare pos~le van een pêrsoqn tet:~Jêvolge van
zijn onwettige. of precairé administra.tielie tóestànd of zijn precaire sociale toestand door;.- met d'é ·
bed9ellng een a'bnormaaf profijt te realiseren, ee~ roerend gOed, een deel èrva~ een on'ro'erend .
·goed, een kamer of een andere In artikel. 479 bedoelde ruimte; té verkopen, te verhuren of ter
·beSchi~Îng te stellen. In omstandlgtteden ·die In str1Jd ziJn met de. mensenjke waardigheid, zodanig
dat' de betrakken persoon in feite geen ándere èchte e_n·aanvaa_rdbare keuze heeft dan zich te latèn
J!1isbruiken.en .meer bepaaÎd d~ volgende delen~ "om:oerend.e 'gaederén te hebben ~ertl4urd :

.

b} tusse'n
02 febr.uari 2012
·..
. .en 01 augustus 2013 · ·

BIJ Inbreuk op· het artikel 433 decles van het Stra~tboek. rèchtstréé~ of via ee~ tusse~persoon
misbruik 1:!! heb~~ gemaakt van· de kwetsbare toe~nd ~arin een persoon verkeert ten ~olge
van zfjn onw~ttige
preéalre adml.nlstratleve toestand, zljn .precalre sadale 'toèstand~ zijn leeft.i jd,
'zwangerschap, ·een ziekte d~n wel een licnameiiJk.of een geesteliJk:g~rek of oliVblwa~rdfsheld .door,
·met de bed(Jeling e~n abnormaal profijt te realiser!i!n, een roe·rend goed, een deel ervan, .een
onroerend goe~, 'eim ~amer. of een andere 1\'1 artikel 479 bèdoelde ruimte, verkopèn, te verhuren
óf ter beschikking te 'Stellen In d"e~mstandigtieden die in strijd zijn met de ·mènselijke waanti8held,
zodànlg dát de .bet..OkkÈm persoon In tée geen ~ lidere echte en ·aaAvaardbare keu~e h'e eft dan zich
te l~en misbruiken, en meer bepaald · d.e volgend~ ·delen ·va'n orir'oere'nde goederen te hebben
verhuurd:

of

te

redrtba"kYilf'l ecrneaanfl!i Wan-\l!aanderen, afdeDrqJBnJgae .

Oas.slem; UBOi~

.. p. 6

·

· . · : zesti~~ b m.er

:· ·

VoMllnr

I.

c) tussen .02 augustu~· 2013 en 30 juni i01(ï

.

.

.

.

BIJ Inbreuk· op het artikel 433. dec~s van het Strafwetboek, recfrtst~eÏcs .of .~la een tussenpersoon
misbruik te heböen gemaakt van de ~etsbare ·toestand .waariri een· persoon verkeert ten ·gevolge
van ZijD o~wettigé of precaire administr.JtieVe· toestand, zijf! preeafte sociale tq~nd, zijn leeftijd,
zwangerschap, een zlèkte dan wel een liéhameliJk of een geest~lljk sebrek of onvolwaardigheld door,
m'e t de bedoeliflg een abnormaal profijt te reàllseren, een roerend goed,. een dee~ ervah, een

onroerend go-ed; eèn ka~er of een andere In artikel ~79 bedoelde rufmte; .te verlc~pen,' te ~erh.uren
of ter beschikking te stellen .iJ"! de omstandigheden·die in strijd zijn met .de menselijke waardlgf)~id,
ên rneer b'epaald de volg_e'nde d~.le~ van onroerE:~de goèdetèn te hebben've~huuFd ;
.
en namelijk voor de zes tl ieron~er t;)mSchreven onroerende goederer·
1. een meergezlnswoning, gele~n

I

volgen~

kaft 1, subkaft S,

·:· stuk 1
het strafdoSsier,
Ingedeeld In ;
, gei~JMaers,

ke!derverdleplng - onbewoond gelegen :
aard ; meergezinswoning
opperviakt:e :.nul are en 94 eerrtlare

kàdaste r :
eigenaar i.

te
2. een nieersgezinsWonlng, gelegen
subkift 5 stuk 1-2 van het ~mdossier, ·
lngede~!d In : .
kèlderverdieping
gelijkvloers achteraan,
gelijjkvl.oers vooraan,

, J:!eneden vóoraan.
verdieping 1,
verdieping 2, ·

gelegen :
aárd : meerg~zinswcn ing
opDerVfakte : 0 are 92 centia~

Jèada5lér :
eigenaar :

·

II
II'
I

,

van

i

~, yolgens

kaft 1)

I
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; volgens.'kaft

3.- ·een meergezinswonlpg gelegen te
1, sûbkaft 5, Stuk 2 van het strafdossier, .
Ingedeeld in :

Vonnî.snr

·.
, keldf:r,
~ gelijkvl~ers,
1 eerste verdieping,
. tweede verdieping (2p2)

~eede venileptng (203)

gelesen : .
aard : meergézfflS\VOnlng
opoerviakte : O·are, ·gs centiare, ·
kadaster·: sectie.A,·795,,Sll
eigenaar:
te
4. een meergeztnswoning gelegen

te

1

volgens kaft

1; subkaft 5, stuk 2 van het strafdossier,
in!{eçJeeld in :
, gelijkvloers,
• eerste \ter:diepïng.
, tweede verdieping.

,·derde verdieping,
g~legen:

aard : meergezlnswonlng
oppervlakte : 0 are, 69 centiare
: kadaster :
'
·
eigenaar:

te
5. ee!J m~ergeztnswonlng_ gelegen
subkaft s, stuk i en kaft 3 su.bkiift 3 van h~·strafdos.sler,·
ingede.eld In :.

, sous-sol~
, gelijkvloérs,.
, te verdieping,
, 2e verdieping,
, 3e.verdièpiflg,

gelegen:.
aard : meergezlnswonlng .
oppervlakte·: 0 are,~~ c;entiare,
k'adaster :

efgénaar.;

te

,.

volgens kaft 1..

.

redl~nkvan eerlte a2nle8 W!$t-Vlaanderen, 3fdellns Bruue
. Do~r UB0273«l
t estll!llda bmer

vonn!Snr

~- .een meergezinswoning gelegen te

2, subkilft'13

I

p.a:·.

• volgens kaft .

van -~et strafdossier,

Ingedeeld in :.·

ligging :
aard ; woning·: huis,
.
.. oppe!Yiakte : d are, 90 centiare,
ka·daster ;

·

eigenaar: :

ten nadele van 1.
2. stad

(burgerlijke partljstelling)

(b.urgerfljke partijstelling)

AANS'TELUNG ALS BURGERLUXE PARTU
3.
geboren te
:}op
,,vreem~ling,
van Libanese nationaliteit, zondèr gekende woon- of verblijfpli!ats rn het Rijk . ·
zich aang~eld hebbend als burgerlijke partlj biJ akte Ge dato 1~ februari 201., voor de heer
onderzoeksrechter te

·.

AANSTEWNG ALS áURGERUJKE·PARTU
~vertegenwoordigd door het College van Btn:gemeester en
schepenen, waa~n de bestuursz.e~e l gevestigd is op het stadhuls te
4.

De stad

- 4fzonderlljk gedagvaard zich aangesteld hebbend als burgerlijke partij bij akte de datO 2 maart 2016 voor ,mevrotfN
, onderzoeksrechter te

BUZONDERE VERBEURDVERKLARING LASTENS DE EERSTE BEJQ.AAGDE

Tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig de artikelen 42, 43 bls en '43 quater van het
Strafwetboek, zoàls ingevoegd door de wet yan 17 juli 1990 en gewijzigd door de Wet van 19
december 2002 (B.S. 14 februari 2003) te hor.e n veroordelen tot. de bljzond~re verbeurdverklaring
van een bedrag van 3ZO,OO euro, zijnde hetzij de vermogensvodrdelen die rechtstreeks uit het
misdrij f-zijn verkregen, hetz~ de goederen enwaarden die in de plaats ervan lijn gesteld, hetzij de
inkomsten uit de bçlegde voordelen, walfrbij de rechter; Indien de zaken niet kunnen worden
gevonde.n In het vermogen van de beklaagde, d_~ geldwaarde ·daarván dient te ramefl (het equivëilènt
bedrag);
..
Gelet op de storting van' hetînbeslaggenomen geld ten J:iedrage van.320,00 eûro op de rekening van
het Centraal Orgaan
voor de Inbeslagneming
·.
'
. en de Verbeurdvetklàrlng.
.
.

rech tba nk ~r.~n eerste aanlegWert-VInnclerên.' afdénng Bruge
· Dossremr 118027340
·
· usth!nd~ lalmer

p.9
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PROèEDURE.
Gezien de beschikking van de raadkaroer bi) d~ rechtbank van eerstë aanleg te Brugge van 10 januari
2018, . waarbiJ beldaagden voor de t~lasteleggingen llaar d~ correctionele rechtbank werd~_n

. . ..

verwezen;

G.elet op de dagvaarding aan de beldaagden betekend en overgeschreven op het HypÖthee.kkantoor
Ooste.nde op 20 juli 2018.
·
'

Gezien de stukb!n van het bundel.
Gehoord de burger1ij~ partij In haar vordering.

Gehoord het openba"ar mlnl~er1e·Jn zijn vordering.
Gelet op de vordering.van de el~r tot herstel.
Gehoord d~ beldaagden in hun antwoorden e.n vefdedlglng; de eeme daartoe bijg~staan door zJ}n
ràadsman de tweede daartoe vertegenwoordigd door zl}n rQdsman.

en

Oe bcMndellng en cfe debatten van de zaak hadden plaats in opénbare terechtzl~tng.

· OP STRMGEBIED

1. VaoqrtParidelÏJk

Onder ' de terilastelegglngèn A.a.2, A.b.2, A.c.2 en B.a.2,, ·B.b.2; B.c_.2 · dient . ilé dagvaarding
geherformUleerd te worden. De Wooneenheden ·worden duidelijktleldshaive . (rn overeenstemming
rri~ de rr~deltng, gèhanteerd door de Woontn~pecde) omschreven ·al~· volgt · . ·
...1. Een meergezinswonlng, gêlegtin_

:subkaft 5, stuk l van.hetst"rafdoSsJer), inge~eeld in:

(volgens
kaft 1,.
.

, gelijkvloeis (Won(hg Dool}
., 1• verdiéping (Woning 0101}
. 2" verdieping (Woning 02~1)
, ~ verdieping vboman (Kamer 0301}
~ 3- verdieping achteraan(Kamer 0~02}
2. Een meergeztnswon/ilg, (Je_/egen

subkaft 5, stuk.1-2 van hét strl!ftlos5!er}, lngede.eld In:
keldecierdleplng (Woning 1}
tussenllerdlepidg (Katr~er 3)
. 1"': verdieping (Kdmer4) .
1m verdieping (Kamer 5}

2• vètd/eplng ·(Wanlllg 2}
.
·.

'volgens kaft .1,

·.
.

·.

.

· ;

·'

redlttla nli: Vlln eerste 1anlcs West-VIaand~l!!l. afdeling Brugge

··

~~e::~~.-~~~40
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3. Een ineergezlil.swonlng~· gelegen
1, subkà/t $, Stuk 2. van het str'ajdossler); lrigédee/d in:
kelderverdieping (Woning~). ;
~ g~/ijkVIoers {IN.oning 2) .
·
, 1~ tus~enverdlèping (Woning 3)
t• verdiepfjlg vooraan (Woning 4)
~ 1" verdieping achteraan(Woning 5)
2.- verdieping (Woning 6}

fvolgens kaft.

( ... )
~en meergezinswoning, gelegen
·~ubkaft 5, stuk 2
kaft 3 iubkoft 3 van het strufdossfer), Ingedeeld Jn:

5.

en

I

(.voigens kaft 1,

iw'Onmg

kelderverdieping
0.01) ·
gelijkvloers (Wóiring 1..01)
1• + :r veidieping (Woning l.!Ü)

Onder de tenlast.elesgingen Aá.s, A.b.S, A.c..S .~n B.a.s, B.b.S, B..c.s diea:rt de dagvaarding verbete.rd
·3" verd_ieping" dienen.te WQrden gesch'rapt.

te w~rden als volgt. De woorden •

Het betreft telkens een louter m'aterfele vergissing of. onduidelijkheid, zodat

niets de

verbetering·

~aarvan in de weg staat.

2. De tenlasteleggingen
Beklaagden worlten ·ander t~nlastelegging A vervolgd wegens het zJch schuldig te .hebben gema1)!ct
aan een Inbreuk op artiléel 5 van de Vlaamse Wooncode, strafbaar,gesteld dQor artikel 20§1 van het
Decreet van is·juli 1997 houde~e -de Vlaamse Wooncode,. en "1e~r be.,aald door .versc~lllende
wooneenheden In 6 panden gelegen respectlevelijk aan de
aan de
en nr.
te
en aan de
te hebben verhuurd, en dit in de periode van 1 Jï'nu~ri 2011 tot 30 juni
'2016.
Ondèr tenlasteleggihg B worden beklaagden vervólgd wegèns hulsjesmèfk.erij (Înbreuk op artikel
433i:Jedes Strafwetboektvan diezelfde wooneenhe-den In.dezelfde perfode.
Eerste .beklaagde werd tevens·gedag'Îaard tenèlode zich overeenkOmstig de artikelen 42 eh 43bis van
het stra~etboe.!<. te hÓren veroqofelen tot de :bijzondere vèrbeufdv.erktaring van ee~ be~r:ag van

23Ç.410,00 euro.
3.

·

De relevante felten

Eerste beklaagde Is de volle eigenaar
en
•

I

van het onro~reÓde· goederen, gelegen ·aan

de

.

Eerste beklaagde ·rs onverdeeld elienaa·r: van hét oriiiierend goed, gelegen aan· dé
•

•

I

:

•

' .: '

•

te

•

Tweede bekl~agd~ lseigénaarva~ het .o nroerend 'goed, gel~gen aan de

te

.'

reehiliank ~7n ~unies West-Vlaanderen, äfdellna lllUge

Oossiemr 1.11!027340
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vontltsni

zmknde kamer

I ·

••••
'Ingevolge .een meldfn~ van de Dl!!nst· Hulsvesting van ·ifë_·s t.a d·
·~ eeft het Agentsèhap
lnspl!die RWO op t maart 2011 in. het pand gelegen aan de
eeri
onderzoek uitgevoerd en werd doorde bevoegde ambtenaarva'stge~ld dat wooneenhe_
i d nr. 2 (op
de ï• vè~leplng} niet voldeed _aan·de.kWalitettsVereisten van -de Vlaámse W~néode· en er werde-n
aan het gebouw 3 strafpun~n-· toegekel\d ·en aan de wooneenheld nr.. 2 56 strafpunten. Op 11 d~~ber 20Ü werd bij een nieuw. ptaaubezoek vastgesteld dat ook ·de · w~oAeenheid nr: 3 (2•
verdieping) met 70 strafpunten .behept Wa$. Dé_ze woonéénheld werd verhuurd aan 475,00 eurp
/maaod.' Op 17 . februari 2012 werd vastgesteld' dat
de wooneenheld ~r. 4 (3• verdieping
vooraan) ·ernstige geb~kef'! vertoonde. Er werden . hiervoor ·_42_·st~afpunten toegekènd.
maarKfelljkse huurprijs voor deze woning bedroeg '3~0,00 eu'l"?. ·
·

ook-

oe··

was

nr.

Bij een hen:ontrolè op 12 Jun! 20U werd vastgeSÎeld ~at de woning
3 nÇ>g Steeds be~ept
met
22 strafp~nten en d.e w_
on!n&
4. met 18 strafpunten. De overige wooneenheden waren niet

nr.

toegankelijk.

·

Uit politioneel ondenoe~ bleek dat eerste beklaasde nog eigenaar was van een aantal ~lldere
panden In

I

waarin telkens méerdete woonheden/ka'mers werden verhuurd.

Op 15 met l013 ·werd een . huiszoeking . uftiev~rd biJ eerste beld~a_gde, ~a~lj een r~ks·
documeQten die bet~ekklng haddén óp_de verhuuraçtivlteiten van eerste beklaagde In besras werden
genomen. Ook in de verschillènde panden, eigendom van eerste beklaagde werden simultaan
huiszoekingen uitge~oerd e~ werd~~ de hüurders verhoord:

Of? ielfde datum
r;c_legen aan de

t.eeft _ook het ·Agentsc::nap
aan de

Inspectie . RWO controles uitgevoerd In de ·paflden
en
en a~n de

Het pand aan de
verto~nde respectlevelijk 45 (woning 0001 :. gelijkvloers), ~ (w'Qnlng
0101 :.... 1• vef:dieping), 18· (woning 0201 -: 2• verdieping), 33· (wo~lng/kamer 0301 - · a• verd~ping
vooraan) en 78 (wonJng/kamer 0302- 3" verdieping achteraan) strafpunten. Aari·het gebouw zelf
werden 15 strafpuntën.toegekend.
·
.
·
·

d~
•vertoonde respectievelijk 40 (wonl~g.l -kelde-r), 79 (biner 3tUssenverdieping); 66 (kamer 4 -1• v~rdieping), 7.1: (kamer 5 - 1• ~rdfeplng) en 46 (woning 2 - i•
ve~ieping) strafPunten. Aari het gebouw zelf werde·n 31 ~rcrfpunten toegekend.·
·

.Het pand aan

Het pand àan de
vertopnde respectievelijJc 54 (woning l·kelder}, ~9 (woning 2 :. . gelijkvloers), 60 (woning . 3 '-: 1e tussenverdieping), 45 (\Nonlng 4 - 1• verdieping voorzijde), '46

(woning.S -1• verdieping acht'érzijde), Èm 50 (wór:ting 6 ~ 2• vêrdleplng) StrafPunten. Aan het_ gebouw
zÉ!If werden 30. strafpunten toe~ekend:
.
. ...

Het pànd aan· de
veitoonde re~pertievelijk 70 (wonfng._gelljk\IIOeJs),'48 (wo~ing
1• vefdleping), 58 (wonl,-,g 1• verdieping) en 70 (~onfng 3• verdfeplncl stratPi,Jnten.·Aan het 'gebouw

zelf \'Îerden 30 strafPun~en toegekend~

·

·

·· · ·

· ·

H~t pand aan de
vertoonde resp'ectfevelijk 54 (wçming 0.01.-kelder/so~~-iTain}, sf ·
·(wónlng 1.01 - gelljkvteers} en 73 (wqnlng 2.01- 1•. en 2• verdieping), stràfpunten. Aan het gebouw
zelf werde1_1 33 strafpunten to~èkend.
·
·-

_____________ ____

rethttlölnk van ~eÎ1~ntes W~VIHndercn, ifdellng sftlep·
Dosslem
12stl~.nde lau'ner
. ,"" r UBD27340 ·
·~

...........

------::---~---..._

sij b~luit -~n h~t ~QJiege-.v~n .. BÛrgerheester ·er,
septe.rilber 2013

wérden de p~nden aan de

ongeséhikt en .orÎbewoonbáar verldaa rd. .

·p, 12
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Schepenen\r.m de Stad 8
· ert a~n· de

van
eri nr.

s

••••
.'

in

klacht met burger11jkè partijstelling ~eergelegd' handen
van qe onderzo~ksreçhter'lastens ee_rste en ·tw~de beklaagde ,wegen$ .hulsjesme/kerij: .Sedert begin
2011: ~tiûrt hij een woning In hét pand gelege~. aan de
të
.
. ·,
eigendom Vë!n twéede beldaagde: Eerste beldaagde ·treed daarbij op als t~ssenpersoon. die · de ·
huurgelden int. Hij ontvangt hiervoor een commissie van ·10%.
· Is van ·oordeel dat hij
on.heus ~erd be}landeld door de 'verhuürder, dát er pas na lang. aandringen een schrlftelijk'e
hu·u·rovere·e-nkomst we(d ondertekend, dat ten onrechte een aantal 'koste~ wente.n geTnd, dat ~e
verhuurder ten onrechte de ··.verbréklng . ha~ : gevord~rd. voàr de ·~éde~ter . van . de
h uumvere~nkànist,...

Op 12 febFtiari 2014 heeft

: .

Uit de door
meegedeelde stukkefl bleek dat bij een contro.le. doo~ de Wooninspectie op 23
mei 2012 1S strafpunten werrle~ toegekend aan de wbning die
huurde lo het pand,
gelegen aan de
BIJ èen nac.Ontrolè op 22 augustus 2012 ~rd echtèr
vastgesteld 4at
. allé.geb.reken
. waren wegge~erict en.het ~nd werd .niet ongeschikt verklàard.

Bij een navolgende çontrole, uitgevoerd op verzoek .van äe rechtbank teneinde de actue!e sStuiltie te
kennen, bleek dat de panden gelegen aan de
aan de
·
·
en nr
openbaar tè koop werden gesteld op 24 april 2015 en na opbiedingen definitief werden
toea:ewezen bii akte van' 20 juni 20i6 aan enerziJds.
·
-~
.eri ,

l en ~nderziJds aan

.

).
rr kon yoor het pand· aan de
geen controle worden··':lltge'-:oent Het' pand st'o nd nog
~eeds l~ge5chreyen in .het register van ongeschikte en ·onbewoonde panden, . maar -bij besluit.van
het Colle~ van Burgemeester en Schepenen van de Stad
yan 6 november 2018 werd
aan ·de nieuwe eigenàar:f
) een omgevingsvergunnlng verleend om het pand om te
bo~ tot een 'meeriezfnswoning.
Tot
heden
werden de verbot,JWlngen
. .
.
. .nog niet aangevat.
.

Het pand aan qe

St01at thans voiiedig leeg en bevindt zich in staat van veJ:Vai.
:Het pand werd-ondertussen nogmaal s·doorverkocht, doch de·huidige eigenaars nebben g~en· rea.ctie
gegeven op de u_itnodtglng~n van .het AgeritScha~ RWO.' ·
·
Het pand aan de
staat thans volledig leeg en er werd door de nieuwe· eigenaar
'(
) een nmgevingsvergunning aangevraagd voorde stoop ·~an het pand
en het realiseren van_. een ·nleuwboÎJwproject
8 appartementen. Oe afbraak zou gepi'and zijn
vanaf septel!"ber 2019.

:met

~et

pand aan d~

werd volledig gerenoveerd door áe nieuwe ·eigenaar I
) en werdvolledig. conform b.evonden door de lnspecttèdlenSten.
. .

rechtbank van aeme aanleg We.st-\llaanderen, afdennl Bruge .
Dossiernr 111l0l7340
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ze.sUende b mer

.

..

:

.

, dat nog .ste~· m·ede-èige~dom ~ va·~. ee~~ bekiaàgde werd;
Het pand aan de
ria hernieuwde controle op . 13 · septe.mber · 2018. ."_volledig ·co.nform bevonden · döor Öe :
•

•

inspectiediensten.

""'

•

0

•

•

. .

..

4. .Beoordeling

het .opgeworpen mlddel yqo niet-ontvanÎcel[t'kheld van de
betrekJcinq tot tënlasre!eqqlnq 8 op grond .\laf) de 'dbscurf nbellt' .'.

a. Nopens

rttyjvorderina met

de

Beldaagden werpen op dat
strafvordè"ring . met · betrekking tot de tenlasteleggingen B
onontvankell~ moet worden verklaard aangezien het hen volkomen.ond~ld!'!IIJk Is op welke f~iten zJj
zich precies dienen te verdèdlgen. . · .
·· • ·
'

In over~nstemnilng met de . bepalingen van artikel 6.3.a EVR~. neeft immèrs elkeen die verva~
wordt het recht om on~en.VtjJd en in ·bijzonderheden op de hoogte te worden geste.ld van de aard en
de ..reden van de tegen hem Ingebrachte · bescliuldlglng. Artikél 6.3.a EVRM vereist een' precieze
Informatie, hetgeen fn wezeq maar een toepasSing is van het algE!meen rechtsbeginsel van het:recht
van verdediging. Waar én het feit én df! kwallfkatie moéten vermeld wonff!n, Is een descriptieve en
exhallstieve ornschrlj~ing echter niet wettelijk vereist. Met bette!<J(ing tot de bepaling van de feiten
die In de inleiqende akté bedoeld worr.fèn; oordèëlt het vonniSgerecht op onaantastbare wijze, bij
~fke lnterpreta~e het de ~wljsk[ëÏcht Vil)l dlè:telfde akte (Ïn WU de verwijzingsbeSChikJ<.Ing van de
raadkamer) ·niet mag schénden. Voorwerp van de stnlf\torderlng voor· het _vonnlsgerécht is
uitsluitend· wat in de beschikking van·verwiJzing oHn de dagvaarding als zodanig wordt vermeld. De
gegevens van het strafdossier dleneo enkel om d1e akten, waár ze d~lster zjjn, te lnt~rpreteren.
M.a.w. wanneer de telastlegging In de JnJeldende. akte zo ,r~· opgesteld d~t ze,. met alJt:.
interpretatiemethoden en zelfs In het licht van de gegevens van -het strafb.undel, duister
dubbelrlnhlg blijkt dan kan dit een probleem van dubbele ·aard oplever_en, erin beStáande ten eerste
dat .het récht van verdeéflging in het g~l"al'l6 wordt gebmcht, ~n tWeede. dat men op :geen enkele
mánler uit de· äkte kan o·pn1aken met betrekking tot welke feltèn men zich strafrechtelijk· dient te
ve·rantw'oorde~. In 'deze laatste ~eronderstelllng is · 'e r sprake van "obsçurl Îf~JII" ~n -dierrt de
· strafvorderin·g onontvankelijk te worde~ ~er~l.aard.
·
•

.

I

•

•

'

•

en

de

beklaagden wordt, volgens de redactie · van de aanhangig makende akte · (zijnde de
~erwfjzlngsbeschlkklng 'van de raadkainer), In- d~ tenlastelegging 8 verwèten om· zich schuldig te
hebben g'emaakt aan het misdrijfvim hulsjesmelkërij. . .

:.Aan·

Samen met beklaagden stelt d.e ·rechtbank vast dat dJ! personen, op wie d e hulsmelkerij bet~~kklng
heeft, niet nomlnatlm. opgesomd word.en
.de akte ·Van èanhansÎgmaklng. Dit lijkt nochta.ns
onontbeerlijk,. spèc.jflek voor ·wat · de tóepa.sslng van . artikel 433decle.s Strafwetboek betre~· o~·
~trafmaat, voo~en In artike.l 433áedes Strafwetboek wordt i!Ylmers- voor W!]t de geldboete ·betreft
- .bepaald in functie wn het áantal sÎachtoffers, waarbij een muttiplicator .per slachtoffer moet
wordeq toeg~past. t:?oor het nlet.vermelden van (Ie·ident iteit van de sladitoffers hun aantal in de
omschrijving va,al de tenlastèlegging, tast
rechtbank volledig in · het duister omtrent de toe -te
pas5en strafmaat. Óàt tfe rechtb\lnk ietf uit ~et. dossier zou ~nnen pogèn het aantàl slaèhtoffers te
de~llleren, dÓet aan deze ·vaststelling geen ~n.k~le äfbreuk. Het identificeren en bepálen van he~
aantai slachtoffers; raakt immers,. geJet ·op de sp~ifieke straftoemeting voorzien I~ voornoemd .
a·rtikel, aan het wezen en de omv~ng ~n de tenlastetegglnB.zelf. c:;elet op he.t feit dat ~en rephtbank
·niet ~elf haar salslfJ~ kan bepal~n, nu d.e rechtbank gebonden !~··door de ·akte ~n aanhangigmaldng, .
kan.zij ~nkel vaststellen dat de tenlastelegging dermate vaag en onvolle'dig.is omschreven, zodat de.
strafvordering
'!'OOr
. .
. wat tenlastelegging p,. als onontvankelijk
. moet
. worden
.
,afgewezen. Het feit da·t

in

de

of

p.14

· rechtbant vin eerste aanleg West-Vfaanderttn, afdeling Bnii!Be
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beklaagden -subsidiair- tcrch..poogden verweer te voeren met betrekkina tot vo~ns hen mogelijk
. vervolgd.e feiten, doet aan ·wat voorafgaat geen afbreuk (zie In ~ètfde zjrr, ARNOU P., "De
onontv~nkelijkheld van de st~fvordering wegens obscurl itbenr·, noot onder Antwerpen; 28: april
2009, R. W., 2Q1D-2011, 499-502).
.
.

b. ·. Nooens de.overschrlfd;nq van de redelijke termJin
Beklaagoen werpen op dat ·de strafprocedure onredelijk ·lang heeft. ·geduurd. ~ beklaagden
verzoeken dat met d~ overschrijding van de redelijke tennijn· zou worden rekening gehouden bij het
bepalen van de strafmaat, namelijk d~t dft zou lelden tot een eenvo.udige 5chuldigverklartng of ee~
. straf beneden het wettelijk minimum.
Krachtens artikel 6 E.V.R.M: heeft e~nieder recht op de · behandeling van zijn zaak binnen een
redelijke termijn. Wanneer de·vervolglng onredeRjk lang aansleept ls artikel 6 E.V.R.M. geschonden.
Een geRjkaardlge b~pallng is terug te vinden In a rtike(14.3 ..1.V,B.P:R;
De ratio l~gis van de redelijke termijn In strafzaken. is te vermijden dat de verdachte te lang in het
ongewisse zou blijv~ óver de uitkomst van een strafvervolging waarvan hij weet dat ze tegen hem
loopt.

·

· ·

D~ redelijke tennljn gaat in op "de dág \vaarop de betrokkene in · b'eschuldiglng wèrdt gesteld
wegens h~t plegen van een strafbaar feit 'Of wanneer·hiJ wegens enige· andere daad van opsporings-of vooronderzoek onder de dreiSing van een strafvervolging ·teeft, en dit een ernstige weerslag· heeft
op zijn persoonlljke toestànd, met name dat hij verÏlllcht ~geweest bepaaldè maatregelen te nemen ·
om 'zich te verdèdigen tegen de beschuldigingen die iri de zin van het verdrag tegen hem werden
ingetlracht'' {iie en vergelijk Cass. 20 maart 2000, ~fr. Cass. 2000, nr. ·191). Deze termijn begint dus·
niet te. lopen vanaf het ogenbli~ dat het rtrafbar:e feit Is gepleegd (zie
P.OS.0402.N, http://ww:w.cass.be ).
·
· ·

en vergelijk cass. 27 mei ·2008,
·

de

De termijJ1 die moet worden getoetst op zijn :'redellj'kheid" .vangt aan vanaf het ogenblik waarop
verdachte weet dat hij zich · mo~t verdedigeJl en verstrijkt op het moment van de definitieve
beslissing. over de grond van de zaak. Oe beoordeling Van de· •redelijkheid" ~n de termijn gebéurt
niet In ·abstracte, maar aan de hand · van de concrète gegevens van' de .voorliggende zaak (zie efl .
vergelijk Cass. 19 .december 1984, R.W. 1985·1986, :a24 en noot. <:ass. 11 september 198~; Cass. 16
decem ber ·1986 en Cass. OS met 1987, http://www.cass.be). In de rechtspraak· van het Hóf van
Straatsburg Worden hienioor drie criteria vooropgesteld: de ccmplexite~ van de .zaak: het gedrag
van de gereChtelijke.overh.eld .en he.t gedrag van de verdachte.
··
>

.

Wanneer een oveTSchrijdlng var, de .redelijke termljry ·àls géyolg heeft dat d~ bewijsvoertn.s en het.
reéht van verdediging van de verdachte emstig en onherstelbaar zijn · aangetast, dient de ··
vonnisrechter de beklaagde .v rij te spreken, indien de ~ewljsvoering onmoge.lijk Is geworden, eh ~Jent'
hij de onontvankelijkheld van de. strafvoedering vast te stellen, indien het reçht vom verdedigins
ernstig en onherstelba~r is aan~~t~st~

- -

- -

- -

- -

- - - - - - - - - ---

·

redttbank wn eerste 88nl~g West•VIaan.nm, afdeflna Brugse
OoS51emr 1180273'10
·
·
·
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Wijnneer de rechter vaststelt dat de redelijke termijn Is overschreden, zonder daf de bewijsvoering
hiJ ofwel
en het rècht van verdediging van .de vetdachte ernstig en· onherstelbaar zijn aangetast,
de veroordeling bij eenvoudige sctuildlgver1daÎing Üitspreken,
een 'straf opleggen dte· lager !s dan
de wettelijke m inimumm'at ofwel een straf uitspreken die bij wet is b~paald, maar die. op .een rèële
en meetbare wijze lager Is dan die welke hij had kunnen opleggen indi~n hij de overdre.ven du~~ van.
de rechtspleging niet ha·d vastgesteld. Er·is geen enkele wettelijke bepaDng die de rèctiter In zulk
geval verp!lcht te vermelden tot welke straf hij .de be~laagde zou. hebben veroordeeld in~Jen 'de
redelijke tennijri niet was overschreden .en binnen de ·grenzen bepaald door a·rtikel 2lter visv•
.beoordeelt hij onaantaStbaar in feite de.gevalgen van de ov'ersc~rijding van de redêlijke te";,ljn (zie
nuttl!:· cass. 7 oktober 2014~ P.2014:os06.N, www.juridat.be).
·

kan

of

......

Waar het do$Sier gestart is in maart·2011 met de vaststelling(l!n aan· het'pa~d in de
te
_ , werd eerste beklaagde eerst ~ rontrust lrtg~olge . een telefonisch COfltact met de
poflt,ie op 22 januari 2012. Na de klacht met burgerlijke' partijstelling van
op 12
februari 2014, werd tweede beklaagde een eerste maal vel"tword
Aa~ngspunt van de red·elljke term On val!; alsdan te situeren. ·

op 4 sep-tember 201~ .
·.

. · . · ·.

Dit betekent dat.eerste beklaagde thans reeds ~éér dan 8 jaar en tweëi:fe
voorwerp van een vervolging ui.tmaken.

.· ·

beklaagde bijna 5 jaar het

De eindvordering van het openbaar milllSterie dateert ~n i7 juli 2016 ~n de verwij zlngsbeschikking
dateert van .19 januar12018, wat een periode Is van 1,5 jaar. B~klaagden we~en gedagvaard op 4
8 mei 2018
2020 werd vonriis verleend.
·
. en op 5 februari
.

en

.

Al deze eleni~ten in · acht genomen. Is de rechtl:iank van ®rdeel dat de termijn waarbinnen
bekfaasden dienen vervolgd en berecht wordel}, In ernstige mate Is overschreden en geenszins meer
al~ redeliJk kan peschouWd worden, en dit zond~r dat bekláagde!l op ~oemenswaárdJgë wljze.~re
vertraglng hebben veroorzaakt af daartoe bijgedragert..
De overschrijding va!" de red.elijke termijn. heéft wel niet tot gevolg gehad dat de bewjjsvoering ·en
het recht van vèrdedlgÎiig
de- ~klaagde~ ernstig en ÓnherstEllbaar ziJn .aangetast. Dit wordt
overigens ook niet · opgeworpen door één van · de beklaagden. De 'oriontvankelijl<held ván· de
strafvordering is derhalvè.nl~ a.an de orde.

vän

Met de overschrijding van·de
w.et rekening geho4den 'bij
·bewezen worder1 verk.laiÏrd.

~elljke termijn

wordt d'oor de

rechtban~· ln hoofde van

cte straffoem''etlng In zàv'erre de tenlasteleggi~en In

bekl.liagden
hQofde

hunnen

c. Nopens de toepóssinq van dé wet in de tijd,
Beklaagden· laten geldery dat: lope.nde de intÎimlnatieperiè~e Z«?~el de tenlastelegglng A (Inbreuk op
. artikel 20 Vlaamse Wooncode) a~ teni!Jstel~lng B-(inbreuk op artikel 43~dedes Strafwetboek)

·meerdere wetswijzigingen hébben ondergaan. Hoewel niet explici~t geformuleerd, lijken -zlj.daar.aan
vast te knopen dat.,. in toepassing van artikel i. Strafwetboek - telJc~ns de meest.gunstige bepalingen .
uit de v~rschillende wetsversies moeten woÎ'den toegepast, zowel · qua· strafmaat als
dellctsómsc~rijving.
·

redliDank van eerste aantora Wen-VII1111der~n. afdel.;g Brugge
Dou fe;nr uBo27340
. test,!~dé kamer
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Het misdriJf. als ·bedoefd in artikel 20.. §1 Vlaamse Wooncooe Is te beschouwen als éen voortduren·d
(zie · in zelfde zin: Rb. oost:VIaanderen, AfrL Oudenaarde, 27 juni 2017,

misdrijf

https://arrestendatabari~.bei)

·

. .

.

Een voortdurend misdrijf Is een misdrijf dat bestaat in é~n ·ononderbrÓken en door de dadèl'
bestendige wederrechtélijke toesto17d (zie In zelfde zin: Cass._- 30 januari 2018, :P.16.1l6~N}. Een
voo~dure!'d misdrijf moet aldus beschol/'!id worden als sleChts één enJa!l strafbaar Je.it. .

Wanneer een voortdurend mtsdrijf Is begonnen onder de gelding van één w~ en wórdt voortgè~et
Qnder een nieuwe wet is ·cfiè nieuw~ strafwet toepasselijk, wanneer alle constitutieve bestanddeten
van het misdriJf aanwezig ziJn op het ogenblik dat de nieuwe wet van krácht wordt, ·zelfs als deze
nlèuwe wet streng~r is· dan de yorige (v~;gelij~ VAN ~uytEM E., "~onflict van. stra~etten in de
tijd",. AJ-1:, 1998-1999, ·5-17-529 ~n OE NAUW Ä., lnleldlng··tot liet Algemeen Straf;echt, Die l<eure,
.2006, nr. 112).

.

..

. ..

.

Anders dan bektaagden vÓorhouden,. speelt artikel 2 Strafwetboek aldus· erikel bij de vergeiijking

tussen .de .straftoepasseiJik op het tijdstip van het aflope"n van het mlsdrfjf en de straf toepasselijk Óp
het tijdstip van het vonnis dat het misdrijf beoordeelt.' Artike1 .2, 2• lid Strafwetboek stelt'i~mers:

,.Indien de: straf, ten tijde van het vonnis bep~afd, verschilt van die welke.ten tijde van ~t misdrijf
J.VOS bepaald; wordt de minst zware straf toegepo~.., ·
De inhoud van de tenlastelegg{ngen -en de Strafbaarstelring werden. tussen het aftó~n van het
misdrijf en heden 'op ·zich niet ·gèwijz.igd, zodat ·dit geren gevólgen heeft met -betrekking tot het ·
strafbaar karakter
of de strafmaitt van de ten laste
.
. gelegde feiten.

Ten overvloede laat de rechtbank da.árbiJ nog opmerken dat: .
waar b~k-laagdeo voomouá~11 dërt df! wet In de lobp der j~ren ~teeds stringenter is geworden
en d~s strenger, zij d·aartn niet kunn.en· bljgetre.den worden. De oudSte versie van de wet (en
die van toepasSing was ten. tijde van de aanvang van de feit~n) kan nlet als dé meest miJde
of gunstige wetsbepaling kan beschQuwd ~orden. lmmeri was In de oorspronkelijke
r-e~actie Van artikel io Viaamse Wooncode ·een verpll~htë gevangel)lsstraf en geldboete
voorzien, ~ar deze straffen facultatief geworder zijn met de w~ijziging door het
Oeé:reet van 29 maart 2013. Aldus Is het strafregime s inds deze wetswijtJgfng fundamenteel ·
.gunstiger, zodat deze nieuWe wetsbepalinken integhsal moèt worden toege"past, zelfs als
bepaalde _o nderdelen, afzpnderll]k bêst:ho~d. m.inder gunstig zouden zÏjn. (zie i~ zelfde zin:
cà~s., 19 mei 2009, Pas., 2009, 1; 1230).
·
··
· ·· ·
.
.
:. . De opvolgende wetswijz~ingen In conaeto geen enkele wîjziging met zich meebrensen ~oór
de tenlasteleggingen. Allè do~r beklaagden verhuurde woonentiteiten vallen onder de
definitie van ...woning" zoáls · b.edoeld In artikel 2.3i·· Vlaamse Wooncode. Van een
Nspeci~ke woonvorm» als -~doeld in artikel S§3, 1• lid .Vlaamse Wooncode (~èer bepaald
wooliwage~s) :is nooit spràke gewee~, zodat de toevoegmg van geen enkele repercussie
he.eft op stratbaarsteiHng. Ook de v~rdere uitwerking van dé criteria, voorzien bij artlkeJ ·s
Vlaamse Wooncó.de, hebben daarop - gelet op de concrete gebreken - geen enkele

reper.cussie.
''

· a. Tgn gronde
1, Voorafgaandeli ik.

·,.
p. 17

rechtbank van eeiste 3 anrea wen-VInnd&rl!t\ ;afde!ina eruue
DoSstemr U8027340
·
zestlelllfe lcairocr. ,.

Vonntsnr

-..·--

I

. Oe. rechtban.k St!!Jt:vast dat de ~o-neenhëden in het pal'ld aan
op de 3• ·ven:lfeping
· veoraan (Kamer 0301) ·en de· 3' verdieping achteraan (k~mer 0302); alsao·k de wooneenhe~en ih het
pand aaR de .
ge[eger\ Op de tussenverdieping {kamer 3); Op de l• verdieping
[kamE~ 4 en kamer sj rnoeten:beschou'J.(d won:leri als ,;kamers·. . . ·,
•
.

de.

~et

~an

iö aug~s io-~-

art;ke~n

verhuur
deze kamers wèrd tot en rpet
geregeld .ä.oor de
4, 6 el'! 7
itan he~ Decreet va.n 4 februari 1997 houd.ende de kWaHt~its-·en veiligheidsnormen voór kamers en
studentenkamers (hierna Kimerdecreet). _Overtredingeh van deie bepalingen · werden
.overeenklmstlg artikel l.7 van dit Deêreet gesàn~oneerd nil!t. ~en .geldboete- van 100,00 tot

10'.000,00 euro.

;

Artikel 17 va(l het Kamerdecreet, zo~ls gewijzigd door het Decreet van 7 Juli 2006 luidde in de
incrimlnatleperiolle·vooi'Iien onder tenl~elegging A.a.. al~ volgt: "'Wanneer een la:If1!erwanlng ofeen

~amer die niet voldoet aan de. vereisteR var(.altikB/en . 4, .fi en ] . of fen ·studenten~ ot
· ·studentengeineenschapshuis qf een studentenlalmer die niet voldoet aan de verel~n von f!rtlkelen 4
en 8, rechtStreeks oJ via riJssenpersoon wórdt verhuurd of ter beschllcicürg gesteld met het O(!g op

bewoning, wordt de verhuurder, de eventuele onderverhuurder of dlegf!ne. ·die het goed ter
beschikking .sf:J!tt, gestraft
een gevangeniSstraf van zes maanden.tot dHé jaar een ileldboete
van·SOO tot 25.000 euro.~
.

en

met

ii

Ingevolge .arttkei
van he~ . Decreet' houdende wiJziging .~n diverse deereten met betrekking tot
wonen van 29 april 2011 werd artikel .17, eerste lid, wn Kamerdecreet, nogmaals gewijzigd door
tussen de woorden· •wordt verhuu.rd" en. de woorden "of ter beschlkking gesteld" de woorden "te
~uur gesteldu In te voege·n. Deze ~ljzlging v~nd toepassing· vanaf 14 mef 201~.
· 'He~ Kamérde~ct werd uftefndelijk ~pgeheven bij Oec~et 'r~ 29 maart 2013 houdende wljztglng.

van dlvei'Se decreten wat de woonkwaOteltsbewaklng .betreft. De bepalingen
vatlaf 11 augUstus ·~013 opgenomen in qe Vlaamse W!?CJrn:ode.
·

~rden

met Ingang

. Oe tenlasteleggingen A.a.l erl A.a~2 en A.b.'l en Ab:2 dienen v~r. wat deze woonentiteiten bijgevolg
tJef'!Jr:nschreven te worden a!s volgt: .
·
·

A.
a) tussen 01. januarl201.1 en 1.3 ~1201.1.
Bij Inbreuk op d.e artikel17 van bet' Decreet vari 4"februari 1997~ houdende de kwoNtelts- -en
veiligheidsnormen vooUcomers en studenten/corners# een· kamenvQnlng of een kDme; die niet
voldoet.oon de vereÏsten van illtike/en 4, ·6 en ·7 van ·dit Decreet als verhuurder, eventuele .
on~Ne;huurder ofdiegene pie hetfJOed ter beschikking stj!lt rechtstreeks of vla tussenpersaan
een kamer. te hebbett verhuurd af ter b~chikking hl!bbén gesteld met het oog op bewoning,
b) tussen ~4 me/ 2Cl1l en 10 augustus 201.~

de

f!IJ fnbreuk· op artikel17·van ·h et :D~eet van 4 februar(1997 houdende. de .kwoNtelts- en
.velilgh(!fdsnormtn '!00f kamers en srudentenlcDmers, -een kamer:Wonfng· of een Jcomer die niet
voldoet aan de vereisten van artikelen 4, 6 en 7 vah dit ~ueet ·aJs. verhuurder, eventuele
ontfervemuuider of diegene die het goed ter beschlkklng ~lt réchtstree.lcs .via tussenpersoon
een kamer te .hebben verhtJt.Jril, te huur hêbben geSteld of ter b~schildcing hebbe_ti gesteld met het
aog :OP bewoning,
'
·
·
·

hl

··
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v.oo;. de -hieronder. 'omschreven
onroerende·g~ederen
.
(volgens kaft

te
1. fen meergezînswonlng, gelegen te
·subkaft 5 stuk 1 van het strafdossier)
(.:.)
I" verdiepiog vooraan (Kamer 03Ö1).
i- lierdi eping achteraon(Komer 0302) ·

i:

2. . Een meergezlnswonlng, gelegen tr!
subkaft 5 stuk 1-2 van het sti'oftlossl~r)

.

(~ -

t ussenverdieping (Kamer 3)

. 1"' ll~fdieplng (Kamer4)
• verdieping (Kamer 5)
Qaa~ij diënt óok de verzwarende "omstandigheid dat van de betroldcen activiteit eetJ gewoonte _
wprrft gemaakt"', zoals ·bedoeld In arti~l 17, 2e lid Kamerdecreet te worden voorzien, zoals lnfra sub ·
1.4.d.2 metbetrekking tot.de her~lifJCatie ~teengezet.
2. In hoofde van eerst~ beklaàgde.
Op grond Vël~ de vaStStelfingen door de Wooninspectie en het onderzoek ter ~erechtzitting komen
de tenlasteleggingen A.a.l. tot en met 6; A.b.l. tot en met 6 en A.c.l. tot en met 6 In de hlema
bepaalde.
mate
voor in hoofdè van eerste beklaagde.
... .
. bewezen
.
.
..
De door de Vlaamse regering .aangewezen woonlnspe~~urs : ~oeten beschouwd worde!'l als
po.litiearribtenaren die in 'ee!'l bijzondere wet, in dit geval de VlaamSe Wooncode, een bijzo~dere
opd'!!tht krijgen .om misdrfJv~n vast te _stëllen, waarbij hun vaststellingen bij proces-verbaal tot
bewijs van het tegendeel gelden. (Raad van.State, 26 maait 2012, 'R. W., :2013-14, 50).
Al~ uitvoerige feitelijke
geenszin~ bewezen.

uiteenze~ngen

van eerste

beklaa~_de

ten spijt, wordt het tegendeel

Door ·de bevoegäe inspectJeqlensten werd voor alle panden ·vastgesteld dat ziJ een groot aantal
gebre_ken vertoonden en behept wareri met ~rafpunten.
In tegenst~lling ·.tot de ~dministratieve procedure, waarbiJ mlnStens 15 str.~fpunten nodig zijn
alvorens tot 'de ongeschiktheld zal bèsloten worden Is reeeÏs 1 Strafpunt voldoende om t ót een
strafrèchtelljk lnbre~k ·te _besluiten (vergelijk VANDROMME T. · "V~rhuur van krotwoningen
-{IJlbreuken op de Vlaamse Woo'ncode)", Artikelsgewijze Commentaar Strafrècht, !<fuwer,.nr. 31):

.

.

.

.

·.

Oe uiteenz_
e ttingen van bekJaagde met betrekking tot: de burgerlijke gevoerde procedures en met ·
betrekking -t~ de Stedenbou\amJndige situatie voor de diverse panden, zijn niet dii!'Ylstig, D,e
inbreuken waarvoor
beklaagde vervolgd worden, zijn aufonqme mtsdrijven (inbreuken op de ·
Vlaams~· Wooncode) die /ps staan van., eventuele . inbre_uke.rT op ·de VCRO. · Dat beklaagde een
stedenbql!Wkundlge vergunnlng-'(thans omgevingsVergunniryg) zou hebb~n b~komen voor bepaalde
panden, betekent geensZins dat bekl~agde deze panden zou mógen· ve~huren In str1jd met
bepalingen van .artikel s· y_la'amse Wooneç>de.
·

eerste

de

L_____ ___ ___ ___ __________ ,
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BekÎaagde.he~ft ald~ meeidere woongelegimheden in ~e~chiÏiende panden · ~r b~chikking ge~eld
die niet voldeden aan de elementaire veillgheids-, gezond.heid~- .en ~oonkwa.liteitsvereisten. die door:
dé. VlaïU'Tlse Regering worden. bepaaÎd,. wat door artlkel S.Vláamse Wooncode verplicht .is gesteld
voor elke.·'Woning. Oe ge~estelijke ·woninfi1cwallteltsncirriien ziJ~. nochtans van openb!Jre orde 'Oe
· gewestelijke kwal~ltsnormen zJjrl
absolute minimumgrens ·.waaronc;l~r geeq vertturlng ·of ter
beschlk~lng .stelllrtg mogetOk IS,, zelfs Indien de hi:u.irder enne~ ak'koard "zou gaan. .
. .

de

.

.. ·. .

.

'

...

De Vlaamse Wopncode bevat geen aanduiding.~o net m()reel element, zodat 'een algemeen opzet .
volstaat, wat bettaat bij weten"s en willens handelen. Dit b"étekent dat·d.e dá'der bew.ust en zonder
dwang ha'ndelt. Die bepaling vereist niet ·dat de dader te kwadertra!Iw pf bèdrfeglijk handelt pf.met
een bepaakj, bl]zonder1)pzet. Eerste beklaagd~· voert het ~staan va~ eén ·schutduitsluitin~s'grond~
zoals· overmacht of onoverkom~lijke dwaling, \tan een rechM.ardlgingsgrrind, zoals noodtoestand,
niet aan, noch maakt hiJ dlt'aànnemelijk_oê eventuele.goédê trouw van'eerste beidaagde is 'voor het
bestaan 'van het mlsdnjf ~venee~ zonder belang.
. .
.
.
.

of

Dat er sprake zou zijn van rechtsdwaling door de steeds·:wl]%1gen~e wetgeving, ls nfet em;Stfg. Het
verhuren van krotwoningen. iS sinds de Invoering vari de Vlaamse Wooncóde Strafbaar gesteld ·en dit
Is redureode de ganse incrim!~Jatfeperiode zo gebleven.
·
· ·
Het ~n verder. niet ter discussie staat dat bÎ!klaagde, lngeyolse de besfuiten van d~ sufiemeester
van de'Stad
van 5 september 2013 waarbij de panden aan de
en àan de
.Öngesèhilct en onbewóonbaarwerderi ver:klaard, er kennis van had
dat hij deze panden onmogeÏijk nog kon verder verhuren. Niet a,lleen werd hij daarvan als eigenaar
van verw1ttlgd, het besluit wordt bpyendien ook aangepJakt aan de betre~nde panden.· en
beklaagd~ kwam maandelijks huur Innen bij zijn huurde,.S.In dezè panden. Er werden sinds 2011
m~èrdere 'controles uhgevoer:tf In de. p.anden
beldaagde en .hiJ werd hierover meermaiÏis
gecontacteerd en verho.ord omtrent do.or de' politiediensten, zodat hij bezw~artfÏk kan voorhouden
dat .zij da.a~n. ~een kennis had. .

de

van

M.e t haar besfutten verzocht het.openbaar ministerie om ook' de verzwarendé•omstàndlgheid van
a~ikel20 §1, 3•1id ioVla.amse Wooncode bewezen te veridare.n.
.

.

Deze verzwarende omstandigheid dat van de àctlvlteit een gewoonte werd gemsaki Is bewezen.
Eerste beklaagde verhuurde gedurende gerulme.tljd, als naçJer om~chreven In de tJJCbbepaling~n van
de onderSchelden telastleÛf~en1 2.3 woningen In vijf Vl!rschllfeÓdc panden die nlët voldeden aàn de·
mhllm~le decretale:wool')fcwallteftsvereisten. ~Ij verhuurde aldus op resetmatige en opeenvolgende
Wijze ~n · op . grote sc~aal woningen . ~ie niet . voldeden aan de . mln.i male decretale .
o.voonkwaliteltsverelsten~ wat de gewoo11te otn pp dergelijke wfjze te verhur en voldç'e nde bewijst.
·.'D.e tenl~stelegging · A ·(met- uitzondering van de wóonenltttelten- Waarvoor een de gedeeltelij~
heromschrijving ~eldtt als uiteengezet onder •.4.d.l.) ~Jent biJgevolg te wórdeh geherkwalificeerd als
volgt:

·

A.
f!). tu5sen 0~ januari 2011 eil13)ne! 2011
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U8027340
zestiende bmer

Dosslerylr

p.20
Vonnlsnr

1

. ·Bij Jnbieuk op de artikel op S; strafbaar ge$te/d door çrtilrel20§l a/.1 en 3.1" van het Decreet
van 15 juli 1997 houdendè de Vlaamse · Wooncode; . ols veiliuurder, al$ eve!Jtuele
o'ndervèrhuurder of als persoon dJe een woning ter besÇhi~kiog . stelt een woning 'd ie riiet.
voldoet oan de vereisten .van artikel 5 van. dé V/aams'e WoonCC?de.rechtstre~ks of·vio tien
tuSsenpersoon verhuu;d of ter beséhilrlring gesteki h~bben, met de omftándigheid pot van de
betrokken actlvitelt een geljNoonte wordt gemaakt:

b)' tussen 14 méi 2011 en 10 oug~us 2Ól3
Bij iniN'euk op de artikel op 5, strafbaar gesteld door artikel 20§1 al. 1 en 3,1· van 'het Decreet
van. 15 juÎi 1997 hourjende de Vlaamsë Wooncfjde, als verlwf!rder, als e_v~tueië
onderverhuurdei of als persoon die een Woning ter beschikking stelt' een:woning die niet
voldoet aan de ve~isten van artikel 5 van ~e Vlaamse Wooncode rechtstreèks of. vlo een
t~enpersoon . verlluurrJ, te hu!Jr gesteld ·af ter beschiJc.klng ·gesteld hebben, 'met de
omstandigheid dat van de betroklam activiteit een geWoonte· wordt ge~aakt.

c) tussen 11 augustus l013 en 30 juni 2016
Bij inbreuk op de artikel op 5,·st('ajbaar gesteld door arti/rel 20§1 al. 1 en 3.1" van het Decree.t .
van· 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Woon~· als verhuurder. als eventuele
ottderv~rhuurder of als persoon die een woning ter beschikking stelt een woning of een
. specifieke ~oorworm als vermeld in artikel 5§3, 1... lid! die niet voldoet Of!n de_ verelsten en
normen, vastgesteld met toepassing van ·artikel 5 van de Vlaamse Waancode rechtstreeks of
via een tussenpersoon verhuurd, te huur gesteld of ter beschlk~lng gesteld hebben met ht?~
oog op be·wonlng, m~t de omstandigheld dat van de betroldam activ_Jre;c een gewoonte wordt

gemaakt

Het betreft dezelfde feiten als deze v9orzien onder de enige tenlastelegging van. de dagvaarding en
·eerst.e beklaagde heeft zich hierop heeft kunneR verdedigen.
·

••••
Op grondvan hogèrstaande, komen de feiten onder de tenlasteregging Aa .l. tot en met's, A.b.l. tot
en met 5 en A.c.l. tot en met S, zoals gedeeltèlijk heromschreven en geherkwaliflceerd bewezerr
voor In hoofde van eerste beklaagde~ met dien verstande dat de feiten van de tenlastelegging A.c.l.

tót ~n met.(zoals g~herkWëiRfic~rd, eve!'wel niet bewezén· vaor.komen voor ~·e periode·van 20 juni

2Ól6 tot, 30 juni 2Q1~:

Deze panden
aao de
) werden fmmers
openbaar verkocht en definitief t(legewe.zen aan de !ropers bij notariële akte van notaris
fn~t 'standplaats te
van 20 juni.20,16, zodat eerste beklaagde vanaf die.datui'T! geen
ef!kélè ~ggenschap mëer had over de panden.
·
·
·
·

••••

·.·.
rechtb~nk~n e!IStle aaaleg West-Vlaanderen, afdelna
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Tenslottè komen oQk de te.nlast~Ï~ggi.,g A:a.6, A.b.6 ·en A.c.6 niet bewezen voor.in hoofd~-'van ee~e·
beklaagde. BIJ
controle d.Qor de wooninspectie op 22 al}gustu!r 2012 (na een. eerde~ ~~ntrole
waarbij een beperkt aantal gebreken werden ·w eerhouden} 'werd ·vastg~eid dat ai~ gebreken

een

waren ·w~ewerkt. Alle ·an·éfere doof de . burgerlijke partij. in .zijn klacht m.et
b.urgerlijke· partljst~IDng
en
ver~oor . aàngehaalde · problemen,
zijn . --.-zuiver ,· van
burgerrechtelijke/contractu~le aard, waar eerste beklaagde overigens geen uttstaans 'heeft,
aangezien hij nfet de eigenaar Is/was van he~· pand..
·

••••
Zoals hierbovfin sub 1.4.a overwogen, is de sttafvorde~ing met betrelddng ~t tenlàst~legging. 8.a.1·
tot en met 6, B.b.l tot en mèt 6 en B.c.l tot en met 6 onontvank~lijk.

.

..

.3.

I~ tloof~e van tweede beklaagde

voor in hoofde \ta.n tweede be~laagde. Tweede beklaagde heeft-geen enkel ultstilans met de panden,
voorwerp van deze tenlastelegging. HIJ Is géén elg~naar, noch {onder}\'erhuurder, noch
tussenpersoon
aldus Op geen enkele wijze .betrokken bij het terbeschikldns ·steJien ·van deze
. woningen.

èen

en

óo.k de tenlastel~gging A.!!·.6, A.b.6 e·n A.c.6 komen niet bewezen voor In zijnen hoofde. Bij een
controle door de wooninspe"ctie. op 22 áugustus 2012 (na een eerdere controle waarbij ee11 beperkt
aantal ~ebreken werden weerhouden) werd vastgesteld dat alle gebreken waren weggewerkt
Alle ·andere door de burg~rilJke partij
. in· zijn klachf met burgerliJke partijstetllng en
verhoor a~~ehialae probleme.n, -zijn zuiver va~ _burger:rec~telijke/contractueie a a~ •

•••• •
ioals hierboven sub l-4.a overwbgen, is de strafvorderi~ met" bet~kkins tot: ten.làsteJegglng a.a.l,

tot en met 6, B.b.l tot en m:et 6 ~ B.t.l tót en met 6 onontvankelijk.

S. De strafmaat ·
De feiten, be\Neien fn hoofde van eerste beklaagde, "zij~ ernstig. Eerste beldaagde . heeft niet de
minste_ bekort1meml~ voor ~t welzijn van ~e bèwoners van . zijn panden. De beldaalde Is
·.tekortgeschoten In zijn verplfchting om aan de bewanërs een woongefeg'enheid ter beschikking te
stellen die voldoet aan de .minrmumnormerr.Vëln een·men'swaardige, 'Vellige hulsvesting In gezonde
. .

·

·

· ·

Het · gedrag ·· van beklaagde · kan m'aátsèhappçliJk geenszins w.o,rden getof~J'eerd :e~ 'Dient
maatschappelijk streng te worden·afgekeunl'en beteugel~:.-. · ·
·
·
·De straftoemeting moet'nlet a·lleen .de 'verieldingsbehoefte dienen mllar ook de preventie. De Qp te
.leggen straf mÓet dan ook ·.van aard zijn
beklaagde ervan te weerhciuden zich in de toekomSt nog
aan dergelijke
sc'huldlg te makeril hem. aan te. spàren tot meer verantwOordelljkh~idsbesef
het naleven van de wet.:
·
·

tor

feiten

de

I

!

.oe tenlastelegging A.a.l tot en met'S, A.b.l tot en met 5 en A.c.l tot en met 5 komen rilet bewezen

·Qmstandighëden.

I

i

en

!

'•
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De straftoemetfng moet voorts worden bepaald gelet op de aard en de objectieve em$t van de
be.wezçn ver1daarde fèiten,· de begeleidende omstandigheden en de perSoonlljkhe.ld van de
beklaagde wals die blijkt uit zijn strafrechtelijk Verleden,· zijn gezlnstóestànd en zijn arbeidssituatie
voor zover bekend.

de

Beklaagde pleegde
bewezen verklaa~de feiten met éénzelfde misdadig opzet, . zódat · er,··
overeenkomstig artikel 65 lid f Strafwetboek,. sleetlts één straf dient te w'orden · uitgesproke!J,
namelijk de zwaarste.
'
' ·
Beklaagde· is een . man van Belgische nationaliteit, geboren in
correctioneel veroordeeld wegens Inbreuken op de fLSCale wetgeving•.

HIJ werd · reeds · ~~n maal'

Hij werd op 15 mei 2013 door de bnderzoeksre~ter in vriJheid gesteld onder voorwaarden, waarbiJ
hiJ onder meer alle rribreuken zo ~nel mogeliJk diehde·weg te werken;
Ondanks herhaald aandringen van de bevoegde ove-rheidsinstanties, voldoen de meeste
wooneenheden nog stèeds niet aan de minimale kwalfteitsVerelsten van de Vlaa~e '!Nooncode.
Ondanks de gemeentelijke beslulten tot ongeschlkt- en onbewoonbaarverJdarin&, is eerSte
beklaagde alle panden ge~urende jaren blijven doorverhuren.

l

Hoewel 'de aard, de érnst. de lange duurtijd e_n- het ~antal slachtoffers en het niet naleven vah eerste
beklaagde van zijn vrijheid onder .voorwaarden, het opleggen van een ·gevangeniSstraf ·e n een
geldboete verantwoorden, wordt, gelet op de overschrijding van de redelijke tèrmljn, geen
gevangenisstraf opg~legd. De o~ te leggen geldboete wordt. gelet op de ovèrschrijdi~ vaó de
redelijke termljn en gelet op het gunstig strafregister van beklaagde, voor een significant gedeelte
met uitstel van. tenultvoerfeggins bekleed.
Beldaagdé werd nooit eerder veroord~eld tot een crimlneie straf of tot een hoofdgeva11~nisstraf van
meer dan 12 maanden of ·tot een gellj~ardige straf die in aanmerJdng genomen wordt
overe~nkomstig artikel ~9 bis van het Strafwetboek en_de opgelegde gevan~ni~raf gaat vijf jaar
gevangenlsstra.f niet te boven. .Beklaagde verkeert derhaJve irr -de wettelijke. voorwaar:Qen voor het
uitstel van dè tenu~rt!!gglng ~n de straf.
·
·
Rekening houdend met hogerstaande Is de ·rechtbank 'van óor:de~l dat een.geldboete van io.OOOIÓQ
euro, deelS met uitstel
tenuitvoerlegging, pas'S~nd en neadzakelijk is, tene!nde eerste beidaagde
de ernst van de feiten te doen Tnzle.n en he·m ervan te weerho.uden om éfe·toekomst g~lijkaardige
feiten of ander:e· mi~ rijven te plegen.
·
·

van

in

6. D&bltzondere Verbeurchrerfdaring

aekta~gde werd tevèns gedagvaard tenein~:e zich overeenkomstig.de artikelen .42 en 43bi:. va-n het
strafwetboek~ te horen·veroordelen tot de bijzondere v'e'rbeurdv~rklari'ng ya~ een .bedrag wrt3:W,OÓ
eu·ro.
Met haar . neergelegde -.besluiten
heeft, het, openbá~r, ministerie de vermogensvoordelen
herrekénd
I
.
•

en thans begroot op 230.410,00 eu~.

reditbankViln el!I'St1! aanles We.st-lllaallde.ren, afde!lag Bruue·
~sstemr t.iso27340
°
.test!~ amer·

..P· 23
· Vamisnr
•

Dit

0

0

I

0

b~drag betre~ de ve,.;"~g~nsvocirdelen (~onomlsè~ voord~!), re~eká vcÓrgekomen

uit.

~et' misdrijf of de goederen en waaitfen die erVan In de plaats gesteld zfjn In de.zln van artlke~42,r
Strafwe~boolè; waarvan het Openba·ar Ministerie schrl~lijk de bijzondere verbeurd~rklarfllt vÓrdert
0

ovèreenkomstlg artikel _43_bis ?tlë!fWetboek.
Eerste bëklaagd~ Verhuurde i,; totaá .. 23 woonen.tlteltén aan ee11 hüurprijs die schOmmelde tUS$~n de
350,00 euro:."en de 450,00 euro per m~ànd per verhuurde \.vaorientltett ·dus gemiddeld 400,00
:.euro/maand.·Oe 'inérimlnat~perlode· (1 januari 2011. tot i Ojuni 2016) bevat in totaal s jaar en 6
maanden, hetzij 66 maanden. Het vermogensvoordeel kan gesChat worden op 66_maantfen· ~ 23
entiteiten • 400,00
euro, .
607.ioo,oo
euro .
. .
.
.
..
.

. hetziJ
De .be~kèning door het o~en·b~r· ministerie ~·n de genoten vermogen~ordelen betreft geenszins
0

•

een ~vefschatt(ng, ~rder lntegend~l. ·

·

· ·

·

-

·

Teneinde-de financiële toè5tlnd van e_
erste beklaagde nfét blijvend te hypothekeren en om hen aldus
geen onredë.Jijk ~re straf op te. leggen, lcan het 'door het openbaar'mlnl$:terfe gevorderd bedr.ls
oVereenkomstig artikel 43~ lid 7 Strafwetboek gematigd worden lljlar een bedrag van 150.000,00
eu~, dat vertew:tfverldaard wordt het vermog~n van eerste beklaasde.

in

0

0

0

: _

·. ..

Er.kan nlèt ·Ingegaan worden op de vraag v~n eerste bekJaagde oni de verbeurdverklaring met uitstel
·van ten~oerfeWriB te bekfeden, noch geh~l. nocll sÊ!d.eeltelij~ A~ers dan eerste beklaagde
voorhoudt is het .nlet "pe~ct mogelij~ en zelfs onwettig om .de verbeurdverldaring üit.te splitsen
tussen ~e-n verbeurdve~laring van de vennogens'loordelen geno~en vÓór én na 18. april 2014. Oe
möge.l ijk~eld
de verbeurdverklaring m.e t ·uitstel van tenuitvoerlegging. \e bekleden, werd
afBeschaft bij Wet Van 11. februari 2014, in werking g~treden op 18 april i014, m.a.w. nag vóór. de
bewezen veridaarde misdrij ven waren afgelopen. Op de1eifde gronden als sub 1.4.c overwogen, mo~
aidus-de wetsversie; toep.$selijk bij flet aflopen-van het mis~rijf wordE:n toegepast.

em

0

OP DURGERWK GEBIED .
,

0

0

1. . De bul"'!!rllibi partil STAD

Eèrste beklaagde stelt_dat de ~rdering van de Stad

:montvankelijk zou zijn.

Opdat een vo.ri:Jerfng van ~n b~~erlijke partij1ontvankelijk zou tlin, is het 9orzakeiÏJk dat ·met
redelijleerwiJze kan beweren door een misdrijf benadeeld ~ ziJl), dit wii: zeggen dat de t:lew~ring
omtrent de . sc~cle aannemelijk gemaa~ .wordt. Dë ,Stad
maakt dit .m~r dan
aanriem.elljk, nu zij'in haar besluit.en op gedetallle~rde wijze uiteenzet op welke wijze"· zij f~gevolge
het delictuéei handelen
van eerste beklaagdi! schade zèu hebben geleden. . · :.
.
. .,.
De vorderi_ng van ijeze. burgérlijke_pi!ort_ij ~Stad
•

•

• •.

•

••

Is dan ook.ootvankelljk. .
•

•

I

•••

De vordering ~ordt afgeweren als orygegrond, in zove~e gestoeld op de tenlastelegglngën A.a.6,
_A.b.6, _A.c.6 en B.~ . l tot en met 6, B,b.l to~ en met 6 en B.c:l tot en met 6.
0~ vori:fering is vöor het ove~ge_ ln· de hie_
ma bepa~lde mate ge~rond.

0

. ..
~

rectabank v-.m eenteàanleiWert-VIu r.dercn,.afdellngtlrvgge · ·

(

. · P. ~

,

I
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Vannlsrtr

:·

Oe bewezen verklaard-e feiten

·van de terÎiasteÎeggïngen A.al tot :en mets:.A:b.l to~ ..en met s·e~
met

A.c.Hot en met 5,.zoa.ls gelierkwalificeerd~. stàan in fiOOdzakelljk oomkeiijk verband
de schade
d(e door haar Ónbetwistbaar Werd geleden. De bekEáagde fs ·als enige·a.ansp~keliik voor- de geleden

scha~e en is"er ~e ~ouden de"ze schade te v~oede~. .

.

..

vord~rt
een bedrag van 1,00 euro ~it hoo.fde van morele ·schade
..
.
.

DeStac

Een rechtspersoon ~n morele ~chade liJden.en
stad Of gemeen.te heeft: f!e". bepaa~ reputatie
·en faam, die kan aangeta~ worden doordat er op de verhuunnà.rkt ·verloederde ~n .ongeschikte .
woningen worden a;;Jngeboden. Zeieer fn· kustgeméen~en, wáar -et veel woning:. en kiimerverh~ui.:
plaatsVindt, heeft liet aanbieden Vêl~ WOOn~n~eiten in erbarmelij!<ê staat, origetwijfeJd.zJjn weersfàg
op de toeristische .reputatie.van die stàd of geme·e nte.:Gelet op de.hoeveelheid aan ongeschikt(! en
·ónbewoonbare panden die beldaagde ja~nlang op de ~rh!Jurmarkt _piaátste, .heeft de Stad
dan ook ongetwijfeld 1J10~Ie -schade I i!l:l'lg~ade geleden.
·

een

·voor deze morele sçhade kan een vergOeding; ex aequo et bono begroot .op

i,oo euro

wordèn

toegekend, zoals gevorderd. Op dit·bedrag zijn i!ltresten verschuldigd Vill'!ëlf.15 rflel 2013.
vordert tevens éen bedrag ~n s.ooo;oo e1,1ro uit hoofde van materiële schade.
be~ot en cimvat enerzijd~ de prestaties -dl~ de brandw"eer van Stad
moest . ieveren bij het opstellen
.
. van ' verslagen I.v.m... de .brandveiligheid. ,en
be"woonbaaf.heid van de panden, en anderzijds de prestatles die de dienst huisvesting van de Stad
moest leveren In h~t kader van het gerechteÎijk.onderzoek en de prestatles die door
deze dienst en andere administratiè.ve. diensten moe~ geleverd. worden in he~ fcader van P.rocedure
tot ongeschikt- en onbewoonbaarverk!atfng van de verschlllend_e panden van eerste beklïJagde. •
De Stad

de

Oe ·schade werd forfaitair:

Sind~ de zogemiamde "'loondoofbetallngsarresterti van l9 en ·20 ~bruarl 2001 oord«.relde. het Hot
van Cassatie (en bevestigd in h;lar latere rechtspràak) dat het bestaan
een èontractuele,
wettelijke-of regtemer$1re·verpÎi~ting niet uit:;luft dat schade In .de lirtwn artikel-1.382 of 1383 wn
hèt Bureerlijk Wètboek ontstaat, tenziJ wanneer Uit de" lnho~.d of de strekk.ing ván de overeenkdmst,
de wet·of het regle.ment bliJkt dat "de te verrichten· uitgave of prestatie definitiefvoor rel(~ning ~oet
blijVen van diegene d_le zich ertoe heeft ·verbonden ·of die ze lngévolge. de wet of het reglement

van

moest verrichten.
.Een

dergelijke wet of .(gemeentelijk) reglement ligt niet voor.
'

De prestatles geleverd .door de-brandWeer betr-effen geen hulpver1ening/interve~tie-blj brand, :zodat
de~ kunn~n. wordén tèrug gevorderd (ve_rgèlijk: Cass. 24 ·f~bruari·- ~017, C.16.0309.N). Oo~ dé kosten,
gemaakt door de administratieve diensten van de Stad
kunnen verhaald worden ·op de
aansprakelijke d~rde, nu daaromtrent geen"wett:elljke/reglementaire bep~ting wordt voorgelegd die
zulks verbiedt. Het belastingsreglement van de ·Stad van 4 deeember .20n ~rbiecft
zulks niet, temeer deze· belasting hét bestrijden van· teegstand en verkrotting tot doel heeft ·e n niet
het vèrhÏJren van krotwoningen of huisJesnielkêrifv.iseert.
·

en

Gelet op de aard de ~hst van de .feiten, kan een materiële schadev"ergoedlng worden·toegekend,
.ex ~equo
b.ono begroo,·op 5.000,00 euro. Op d.i t bedrag zijn intresten verschu.ldigd vanaf 15 mei
20~~ .
.

èt

......

r~htflant van

p.lS

eerstf' Mnlq West-VI~iinderen, Jfilefl11g Brugge
.
·· :
.ustlencre bmer

voAiüsnr

Dosslemr l la027340'

./

OVereènko~tig artikel 162bls Wetboek ~an Strafvo~ering --:_lrigevóegd bij ~et van i~ aP.rll 20Ö7 -

die~t'ieder veroordelend vo.nnls uitSesproken tegen de beklaagde"deze eveneens te veroordelen tot
het betalen áan ·de burgerlij ke partij van ·t~e rechtsplegi~ersoeding ·bedoeld.
~rtfkeJ 1022
Gerectitélijk .Wetboek. Gelet op d!! compktxlteit en de ·lange du.um]d. van de zaak, · deels medé
·veroorzaakt door beklaagde zelf, kan · ee~ vérhoogde ~htsplegingsYergo~lng ~ord~n .toegeRend

in

van -2:ooq,OQ eu~o . . . ·
2. ·De buf'Berlijke partij

De heer
h~ft ZJcf:l burgerlijk!! partij g~steld .vaor de Onde~ksrechter. Bij de
bèhandeJing van de zàak ten gronde is t\ij evenwe! nooit verSChenen:
·
·

Volstrelèt onbegj'1jpelljk vordert eeme beklaagd~ deze
rechtspll!gingsvergoeding tê b~lén.

partij

te veroordelen om

_h em . een

·Kr.lchteris artikel 162bls· Wetboèk van ' Strafvordering 'wordt enkel de burgerlij ke ~rtiJ die
re~eks heeft gedagvaa·rd eh die Jri tiet ongelUk wordt gesteld,·ve~orlieeld tot het betaren wn
een ré~htspl~lngsVergoedlng aa_n de bèklaagde.
De burgerffjlèe partij heeft eerste beklaagdè niet rechtstre~Jcs gedagvaafd. De rechtbank ~erd voor
.

deze felten g~adleer'd ingevolge i:fe veJWÏjzlngsbeschikklng vao de raadkamer.
.
.
.

Deze burgerlijke partij Is bovendien nooit verS<:hènen, heeft nooit enige vordering gestetd lastens ·
eerste b4!k1aagde, z.ódat hij niet als een "in het Ongelijk ~stelde partlt kan Wordeo bescho~ 1!1 de
zin van aitikell017 Geç~trteljjk WetbOek.
·

3. De overige butjarlllke be!anaen

'foor zoveel.a1s nodig worden de ~~rlijke belangen overe(!nk9mStig <~rtikel4 al. 2 van de wet van
17 apn1 1878 houdende de voorafgaande titel van het wétboek vanst rafvordering zÓals vervangen
blJartikel 2 van de Wet van 13 áprii29<J5~ ambtshalve a:a~ehoude_n ~
DE HERSTELVORDERÎNG '
Krachtens artikel .2pbis.van de Vlààmse Wooncode kan de rechtbank ambtshalve, op vor:dering wn de
.. . woonin~pectéur of van het college van bu1Jemèester
schepenen vàn de ge"meent~ waar de woning.
het pand het goed ligt, - ila~st de strat - bève.len -om werke~ 1.11t te voeren om hèt pand dat het

en

ot

gÉ!houw

m~t. de aanwezfge wnon~ntit~tèn omvat, te ràten voldoen aari de. vereiste~ èn normen,

· vastgesteld met toepassing van artikel s.' De rechtbank kán tevens, Indien zlj va~lt dat de ~nlng
niet ln aanmerkJog komt voor
werk-zaamheden, beveien
aan.. de . overtreder cim .·er . een :a.ndef.e.
\.
.
.
bestemming aan · te geven overeenkomstig de ~eJ?alingen van de Vlaamse Codex Ruïm.telijkt!
Ordening Van 15 ~i 2.009 of om de woning het goed te ·.slopen. tenzJj de sloop ervan verboden is
op grond wettelijke, ·decretale of ~gfemen.taire ·bepálingen. · ·
· ·
·
'

of

procureur des Konings van 29 maart 2011. en 3 juti 2013 he.eft Wooninspettle West~
Vlaanderen een herstelvordering Ingeleid
betrekking tot het pand, gelegeri ·aan de
BIT briefaan

d~

met

te

j

1echthank van eente aan let: w!Si-vrandc:ren, aftlelins B111gge.
Dossltmr" 1111027340
~eode lr.lmer
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Blj brief aan d~ procureur des Konings ·van 9 juli 2013 heeft Woonin~pettie West-Vlaanderen ·een
herstelVordering ingeleid met b~trekking tot tiet pand, gelegen aan de

Bij brief aan de procureur Çes Konings van 9 juli 2013 heeft Wooninspectie west-Viaanderen een
herstelvordering Ingeleid me~ betre.kklng tot het pand, gel.egen aan de

Bij brief aan de procureur des Konings van 9 juli 2013 heeft Woonlnsoectle West-Vlaanderen 'een
herstelvordering .ingeleid. met betrekking tót het pand, gelegen aan de

~IJ brief aan de. procureur des Konings

van 9 il!li 2013 ·heeft W~onins.pectie
herstelvordering lng~leld met b•trekking tot het pand, çeiegen a~n de

West-Via~nderen een

Omdat geen van· voomo~mde panden fn aanm~rtdilg : komt v.o or renovatie·, verbeterings- en
àanpassingswerten, strekt de hersteln1aatregel telkens tot..heuÜ ee·n heÏil~stemming volgens de
~epallngen van het VCRO, hetzij het slopen van. het pand tenzij dit verboden Is op grond wettelijke,
decretale of reglementaire bepalingen

.

.

Dft alles telkens binnen een termijn van 10 maanden, onder veri;)eurte van een dwangsom·van 150,00
eu~ per dag vertragiÎ'lg.
.
.
.

••••
Blijkens nawlgend p.I"'CeS-Verbaal van 30 augustus 2019 blee.lè: da.t het 'pand a·an de
volledigwerd gerenoveerd en alle gebreken werd'7" weggewerkt
Met proces-verbaal van 13 september 2018 werd vastgesteld dat alle gebreken
rijn ~ggewerlct.

aan hei pand

in de

Voor de woonentiteiten in deze belde panden is de ~erstelvordering bljge~olg zonder voorwerp
gewarden.

voor wat betreft de woonentiteiten in · d~ panden, gelegen .aan de
. de
m nr.
wordt op heden het volledige herstel ntet bew~n en ligt nog geen
proces-verbaal van uitvoerfng l(o3n de wepni~pect~u.r ·voo'r.' Jntege.ndeel, uit dé ~av'Otgendè processen
.ve"'aal 3iJ augu~s 2019 blijkt dat de 3 panden zich in zeer sl~chte staat .bevinden.

rem

Q~ herstelvoÎ-denng wer~ In
en is een zakeUjk a·~nklèven aan h~t pand. zelfs na ~en verkoop \(cln
het betreffend~ gge<j,· kan de rechtbank de ·overtreder '(artikel 20bis Woo.ncode} bevelen er op toe te..
·zien·en ervoor te zorgen dat hat he$el volledig ~rdt uJtseV9erd. .BiJ verkoop .van het pand tijdens het
gedlng.. Y.!Barbij de nieuwe eigenaar hèt pand v~ledlg renov.eert, .zal het ·do~r de. nleliwe· eigenaar
doorgevoerde herstel vanzelfsprekend bevn)dend werken voor de verqordeelde.

~

-~~ -~-------=~

rech!Nnk van eeme aanlêa Wen-Vlaanderen, afdelln& !l~e
Dc.ulernr 118027340

p.21

z~ndc katneT

·

Vonnlsnr

I

van

De ve.rantwoÖrdelljkheld Voor dé melding van de uitvoering
een ~ventuee l vrijwillig herStelligt bij de
overtreder. Behoudens bewijs van het tegendeel geldf·alleef'l . het proces-vetbaal Van uitVoering ·.als
bewijs van hl!i ·herstel· en van de datum van het herstel (artikel 20bl:s, §6 Vlaamse Woonc:ode]. Dft
tegend~l wordt thans niet bewezen.
De herstelvordering voor dé woOnentiteiten In .de panden, gelegen aan de
Is biJgevolg nog steeds actueel.

. -de

.....

De bepaling van artikel 20bis de VlaamseWooncode moet worden gelezen in de conteXt van·artikel
159 van de Grondwet, kraci1tens hetwelk de hoven en de rechtbanken geen gevolg mogen geven aan
de bestuurshandelingen· die niet met de· wetten .overeenstemmen. De rechtbank dient . de
herstelvordering op haar exte!'!'e en. interne wettigheld te toetsen en te' onderzoeken of strookt
met de wet dan wel of ze óp machtsovetschrijding_of machtsafwendlng berust. Meer bepaald dient
de rechtbank na te gaan af de· beslissing van het bevoegde bestuur om het hetstel van. de plaats te
vorderen ·uitsluitenq met het · oog· 'op de eiementaire veiligheids·, · gezondheid$- ~n.
woonkwallteltsverelsten; Wanneer vastgesteld wordt dat de vardering van de ovérheld stël:l.nt op
motieven ·die vreemd zijn daaraan. of dat de herstelvordering kennelijle onredelijk Is~ mo~ d~
rechtbank
vordering zonder gevols laten. Het behoort de rechtbank evenwel nlet toe de
.opportuniteit van de gevortlerde maatregel te beoonfelen (véJEelljk: cass., 10 februari 2009; CaSs.,
25 november 2CU4).

ze'.

deze

De vorderingen zijn uitdrukkelijk gemotiveerd vanuit het oogpunt van ~e elementaire velllgheids-,
gezQndheids- en woonlcwalltettsvereisten ~n zijn niet kennelij~ onredeliJk rs .
.·

Dat een aantal wooneenheden thans niet ,;,eervemuurd wÓrd~rr, vónnt.geën.beletse'L Aangezien de
herstetvorderlng als doel de verbetering va~ de. WOC?RkWallteit heeft; moét de retht.er alsnog het
herstel wn de gebreken bevelèn, zelfs Indien de 'gebrekkige woning imn!ddels niet meerverhuurd of
ter ~~chlk.klng gesteld wordt.
De rechtbank ziet dan ook g~n redenen

dm

de ·vorderingen tot herstel van
.
·

steden~~uwJcundlg lnspect~u~.zonder gevoig tt! lat~n.

de geweStelijk

De woontnspectèur vordert·verder gemachtrgd te worden tot ambtshalve. uitvoering van d~·ultspraa~
e'n de nlet~liakoming van het bevèl tot herstel In dè oorspronkelljlëe toestand te sanctioneren nièt de·
ve{beurte.
·
· ·
. . van. een dwangsom.
.
.
.
.
Oe vordenng Is gegrond. Artikel 20bis 97 Vlaamse Wooncode verplicht de rechter immers om, nadat
hij 'een vordering · van de waÖ.nlnspecteur, het college van burgemeeSter en séhepenén öf .de
burgerlijke .partij tot hentel . Meft ingew.llligd, . zeiwel de wooninspecteur als het college van
.'

~

~·

.

purge'mee.ster en schepenen als de burgerfij~ partij te machtigen ambtshalvè In de uitvoetir:tg ervcin

'

.

.1~ voarzien.

.

i

·al

De beklaagde heeft voldoende tijd .(9 jaar! gekregen om de ·herstelmaatregelen uit te voeren, wat
hij naliet en to"t op :hed.en weigerde ~é doen, zodat ~recht de verbeurte V!"' een dwangsom. wordt ·
gevorderd bij n!ét-nàléving ván dit bevel.
·

·.

' I

c

~~k van etnae un1111 We.st-Vbanderen, afdeDna Brugae
Dosslemr 118027340
lestlende lcamer
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l

bekl~agde ~ordt ~og
termijn van ja~r- gegeven ·Oin vrljwllllg 'tiet .herstel uit te· Váeren,
waarna éen dwangsom van 100,00 èurÖ per dag vertraging per woon.entrteit V~ordt opgelegd bij niet
uitvoering van onderhavig vonnis btnnen de gestelde ·termijn; m~t een' máxlmum. van .sóo.ooo;oo·
euro.
· ·
· .. :· .· .
· ··
·

een

Aan

De wponlns~cteur wor~t tevens gemachtlgd om de kosten, ~vermeld in artikel 17bls, § 2 van de'
Vlaa.mse Wooncode, m die werden gemaakt. te v~h-ai~n op eerste bekfaagdë.

.....

De . wooninspecteur · vordert tot slot he~ vonnis uitvOerbaar· te verleiaren bij voorraad,
niettegenstaande elk rechtsmlddel
Overeenkomstig artikel 203, §3 Wetboek van Strafvordering kunnen de vonnissen over de
strafvordering. ·buiten. die vän veroordeling. vrijspraak of ontsfag van rechtsvervolging, alsook de
vonnissen over de burgerlijke rechtSvordering bij een sp&iaal gemotiveerde beslissing uttvoe~àar
biJ voorraad worden verklaard niettecensta~nde hoger beroe'p.

oe

herstelmaatregel is een maatregel va~ burgerlijke aard die beoogt de gevolg~n van het misdrijf te
doen pp,houden ·ook al behoo'rt die tot de pullllèke· {straf)vorderlng (zie in zelfde zjn; Cats. 25
november 2014, P.13.l7.iS.N). Als bijzondere vorm ~n teruggave 'strekt zij .ertoe eeri.einde t~ maken
aán ·de met de wet strijdige to~stand ·die uit. de Inbreuk op de Vlaáriue Wooncode .i s ontstaan en
waardoor net algemeen belang wordt ge~aad. Met de teruggave wordt Verm~den dat een met de
wet strljdige toestand bliJft-bestaan .en dat de overtreder net voordeel van· de door hem begane
inbreuk bëhoudt Oe teru'ggavé is aldus·-een her.stel
de door het .miScJrtjf vèroorzaalcte- schade· en
heeft bijgevolg een dvièlrethteJijk karakter. .
.

van

Gelet op de ernstige veiligheidsrisico's die de gebrekfln in het pä~d met ~ich meebrengen en gelet op
het gegeVt!.n dat één pánd t
) nog steeds bewoond wordt, namelijk door de.. ouders van
beklaagde, wordt het vQnnis .uitvoerbaar bij voorraàd verklaard.· D~ voidering van de woonii1specte'ur
is ook op dit punt gegro.nd. ·
.
·

.....

Ten onrechte vordert de ~ewestelijk St~d enbouwkundig Inspecteur·be}daagde te veroordelen tot'
een rechtspleglngsvergoeding Van 1.440,00 euro.
.
.
'

.

Het optreden voor het strafèerecht ·van een herstelvorderende ovei-heid, die een wetté4ijke · of

decretale opdracht In !"let algetnee~ belang .uitoefent en geen pàrtlculfer·. bela~ nastreeft, kan dan .

ook niet wo'n:re~ gelijkgesteld m~~ het optreden van een burgerti)ke pa'rtjj in de iln van artikel 162bis
Wetboe'k van Strafvordering. zodat geen r.echtsplegingsVe!'Koeding kan worden toegekend· (zie In
zetfde zin: Cass:, 12 maart 2019, P.18.0747.N}
·

..

redrtb;tnk

____ _______________ ____

van eeme aatileg West-V1aanderu1J, afdeling Brugst!

- : UD027340
C>oulemr

...., teStlende kamer

-~ ·...- ----:...-.....;..

...,...

Vonnlsnr
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p. 29

.
De r'e~htbïiDk holldt rekeningmet de ~lgendeartlkelen die.de bestanddelen van de misdrijven e·n de.
:strafmaat. bepaien,
en hét taalgebruik.
rn gerechtszaken' regelen:
. . ...
.
'
. .
.
.
.
..
.
artikelen 38, 40, 42,3·" 43 bis; 651id l:, 100, 433 decies van het strafweJbqek;
.artlkelery.l382 en 1383 van het burgerlijk.wetboek;. .
·:
.
: ·.
a rtlkel367 van het wetboek van strafvardermg;
artikèle-n li., 12, 14, 31, 36, 37 en 41.der wet vánts Junll935;.
.
àrtlkeien ·130, 162,. 182, 184, 185, 18l), 190, 191, 1~" 195 Van' ~et wetbÓek.vcin strafvordering•.
artikèten 8 en i4 van de :wet van 2.9 juni.i.9 64;
·
'
.

alsmede alle overige In de d.agvaarding verm~lcf~·. .::n hler.Voo~ ~a'ngehaalde en béwezeh
wètsarti~elen .

D.e rechtbank:
optegenspra~k tèn aanzien van

en

Herformuleert de dágvaarding onder tenlastèl~gglng A:a, A.b, A.c en B.a, B.b 'en· B'.c ~ds v91gt:

"1. Een meergezÎnswonlng, gelegen

•.

(volge~s kaft l,

te

subkaft s,·stuk 1 vim liet strafdossier}, Ingedeeld in: · ·
gelijlcvloers (Woning ooo~)·
1• verdieping fWC?"fng 0101.}
2• verdieping (Woning 0201}
3- verdteplng vooraan (Ka"jer 0301)
3" .vtirdlepln~ achteraan(Kamer 0302)

.

i . Een meer.gez/nswonlng, ,gelegen

.

.•

te

subkaft 5~ stuk 1-2 van hetstruft/ossier), lngedeelá/n:
kelderverdieping (Woning 1}
tusséiverdieping (Kamer 3)
1* veri:Jit;p1ng (Kamer 4)
1•.verdieping (Kamer 5)
2t~e verdieping {Woning 2)

.

.

!J. Een meergezlnswonlng, ·gelegen
1, subkaft 5,
·

.(...)

stuk~

·

van het strtl/dossfer)~ ingedeeld In:
·kl!lderverdieping (Woning 1.)
gelijkvloers {Woning 2)
1• tuss4?nverdfeping (Woning 3}
1• vei-r:llepln,g vooraan (Woning 4)
1• v~räieping ac:ltterapn{Woning 5} ·
:P. ·vef'r!leplng {woning 6) ·

(VÖigens kaft

....

rech~k van eerste aanlq We.st-Vlaanck!ren, afdelirla·BJ1.1Cie
Oo.sslernt 118027340
•
·
ztitl~de kamer

s. Een meergez!n5wonlng,

p. :IO
Vonnlsnr

gelegen

te
subkaft 5, stuk 2 en kaft sublmft'3 van het s,tf'!I/dossier), inged~e/d In:
.
keldervérd!eplng (Woning 0.01)
gelijkv!oers (Woning 1.01}
J• + 2- verd./eping {Wqning 2.01)

3

J

(volgens kaft· 1,

Verbetett ·d~ dagyaarding e n schrapt onder de tenlastelegginien A.a.S, A.b:S, A.c.S e n B.a.SI B:b.5,
B:c.S de woorden '
3- verdieping"~· .
.
.

Heromschrijft en hetkwalificeert de tenlastelèulngen A.a.'l .en A.a .~·en A.b.l ~n Ä.b.l gedeeltelijk

als vot8i:

A.

..

a) tUSSl!l} 01 januari ~011

:

·

·

·

en 13 mei 2011

Bij inbreuk op de. art/ke/. 17 van het Decre~t van 4 febivorl1997 houdende ·de kwallte;u- en
veOigheldsnomien voor kamer$.en stude11tenkamers, een ·komerwoning of'een kamer die niet
voldoet aan de vereisten van. artikelen 4, 6 en 7 van dit Decreet. als verhuurder; 'eventUele
onderverhuurder óf diegéne die het go_ed ter bèschlkklng stelt re~eks of via tusstÛJpefSOO~
eerr kamer te hebben verhuurd of ter ~sch/Jdtlng hebben gi!.Steld met het oog op bewoning, met
~è ámstundfqheid.dot ilan de betrokken actJI:'iteit een gewoonte wordt gemaakt
·
b} · .tussen
14 me.
. i 2011
. en 10
. augustus 2013

Bij if!breuk op de .artike/17 van h~t ,Dècreet van 4 tébruari 1997 houdende. de ~ollteits- en
voor kamers en studentenlcumers, een kamerwoning of een ~mer die niet
voldoet aan de · vereisten ·van artikelen 4, 6 en 7 van dit Decreet, pis verhuurder, event,uele
onderverhuurder of diegene ·die het goed ter beschikldng ·stelt rechtstreeks of vla tussenpersoon
een kamer heöben verhuurd, te huur hebb.en gesteld of ter besChikking hebben gesteld met het
_oog op beWoning. .m et de omstondiqheiq dàt van de betrOkken activït'ett een gewoonte worfit
veiffg~eidsn'onJ1en

te

aemaokt·.

·

·· · ·

·

Îloor·de hieronder o~(;hreven.onroerettde goederen
1. Een meergezinswonlng,-

gelegen te·

te

(volgens :kof! 1

subkaft 5 stuk 1 van Mt wo/doSsier)
.(._). . ..
3•, verdieping vooroa_n (Kame_r 0301)
3" verdieping achteroan(Kamer 0302)
·2. · Een meergezlnswpn_ing, .iJefegen t~
subkoft's stuk 1-2 van hetstrofdossler)
·(.-)
tussenverdieping {Kamer 3}
1m verdleping.(Kamer4) ·
1n. verdieping (Kamer. S)

te

Jvolgens kaft 1

Jtihtbanknn etnte ~anleg West-vl.anderen.. ifde!lns Brua•
·:.
·
D!Stlende kamer ·

·

..

OoS.sèmr 11.8027340

·

Vonnlsnr

·1.

Ja; 31.

··.
H.erkWaliflceert de tenl~elemingèn A.a.l tot en met 6 .en A.b.l
voor het overige _als volgt:

tÓt en ~et 6, A.c.l tot eo met 6

A.

~). . tu~n 01 janupri_ 2011 e.n 13 m~f io11

Bij inbre ÏJfc op de artikei op 5, stratboor gésreld dÓOr artikel20§1 .ai.1 èn..3.1· van het Decreet
van 15 }ufj .199.7 houdende d_e Vlatimse Wooncode, als verhÛutrJer, ql~ eventuelé
ondervethuurder of als persaón die een woning ter beschlkldng stelt een woning .die nietvoldoei: aan .de verelsten van Öljike/5 van de Vlaamse Waancode rechtstreeks of via een.
tussènpersixm veihuuid of ter beschlkklng gestèld hebben, met de omstandigheid dat van de
betro~ke~ ~it een gewO!'"te wordt gehtaálct.
b) tussen 14 me/2011 en 10 august!JS 2013

Bij inbreuk op de·artlkBJ op5, 'Strafbaar gestelä door Oltlke/20§i. al. 1 en 3.1." van hët Decreet
van . 15 jiJ/I 1997 houtJende tje Vlaamse. Wooncode, als vei_huurrler, t;rls eventuele
onderverhuurder of als per$ooil .die een. woning tér beschikking .stelt' een woning diti niet
voldoet aan ·Jè .vereisten VDn ·artikel 5 van de Vlaçume.· Wooiuvde· ~les of via éen
tussenjlersiion verh~urd, te ·huur gestelt;l of iet: beSchlklclng g~eld hèbben, ·mei de
omstandlg~~id d.ot ~an de bet(okken activlteft een gewoonte wordt gemaakt.
c) tussen j j augustus 2013

.

.

.

en 30.junl 2016
en

BI) Inbreuk op de aFtlkel op 5, strafbao/ gesteld d_oor artllc~l 20§1 al. 1 3.1• van het Decreet
.van 15 jul/ 1997 houdf!n.de d' Vlaamse WooncÖde, al~ llefhuurder, als .eventuele
onderverhuurder of afs persoon die een W!1nlng ter beschikking· stelt een woning of een
sp'eáfieke wtionvorm cils vermeld.Tn artlkel 5§_3, ·1.- lid, die n~t voldoet oon de vereisten en
normen, vaStgertelä met tpeposslng van ortl~l 5 von·de Vlaamse Wooncode recht:str!elcs af
vlo et!!n tuSsenpersoon verhuurd,, te huur gesteld.of ter besdJiÎcking gesteld hebben-met het
'!Dg op bewoning, mèt de.omstandigheid dcit van de. betrpidam octlvlteit. een ie\voollte wO(dt

gemaakt

·

·

··

Op~flebfed

Te~ aanZien va_n

e ~ rste

bèklaàgde ·

Verf<Îaart de strafvordering in hoof!:fe van ee~ beklaagde. met betrekking tot de tel)laStelegg.l ngen
B.a.l tot en met 6,:B.~.1 to.t e_n met 6 en B.c.l tot en met 6 onoht:vankelijk.
·
Verktaart de felten
de tenlasteleggingen· ~.6~ A.b.& èn A.c:&, zoals geherkwallficeerd. nlet
beWezen In hOÓfde van
en spreekt hèm daarwor vrij en oirtslaat. hem
terzak~ ~n.elke verdere rectJtsyervolging zon~ er leasten.' .
·
.

onder

.

t~nk Vi111

-·• .•

p.l2
_________________. .;._____________
Von11lsnr
1 _

ti!rsle llnlf8 West:vtaanderen, afdelil'l& Brugae

Dos3lemi' 118027340
~- - ---v

.

~nde kamer

·

4.

Verklaart de relten ander de 'tenlastelegglnge~ A.c.1. tÖt en .met 1 zoals g.;herkwaltfrc.eerd, · niet
bewezen voor de p_eriode ~n ~9junJ 20-16 tot 3ó juni 2016 in hoofde Yiln
en
spreekt hem daa~oor vriJ ên ontsla~t he!'fl terzake van elke ve~ere rechtSvervolging zo~d.er kasten.
Verkieart de.felten onder de tenlastelegingen A.a.l tot en met 6 enA.b.l tot en met 6, A.c.l toten
met 6, zoals ·gedeelteliJk. heromschreven ~n zoals geherkwalifi~erd, m"et uft%ondering van de
temastelegingen A.c.l:. tot en met 4 voor de periode van ·20 juÎtl 2016 tDt 30 juni 2o16 In t\oofde
van eerste beidaagde bewezen en Veroordeelt
biJ toepassif'"€ van art1kel 65
lid 1 Strafwetboek uit dien hoofde tot
geldboete van ·nEN DUIZEND EURO (10.000,00 €). •

een

~egt dat bij toepassing \fan artikell van de wet van 5 ~aart 1952, wals laatst gewijzigd door artikel2
en 3 Vlll1 de wet van· 28 december 2011, VOOrmelde geldboete met .YJjftJg deCJIJleS verhóogd WOrdt
en aldus gebracht wordt op ZESnGDUIZEND EURO (60.000))0 €}.
.
.

Beveelt dat, bij getirek aan betarlng binnen de ckioi de wet be~alde· tijd, voormelde_geldboete zal
m ogen vervangen worden door een gevangenisstraf van DRI~ (3) MAAND.
Be\leett dat de tenuitvoerlegging wn onderttavig vonnis, gelet op artikél 8 der wet van 29 junll964,
binnen de perken van artikel 14 van dezelfde wet, uitpStald wordt voor een termtin van DRIE. (3)
JAAR voor wat betreft vier vl!fden (4/Sen) van de uitgesproken geldboeie.
Veroordeelt

-

:ot ~taling van:

een bijdrage van 1 maal 200,00 EUR, zijnde. de som van 1 maal 25,00 EUR verhoogd met 70
·o pdeciemen, ter finandertng ·van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke
gewerddadef1 en de ocx:a~lonele redders

van 20,00 EUR aan net Begroting5fonds vaar juridische tweedelijnsbijstand

-

een bijdrage

-

de kosten va:n de strafvordering tot op heden begroot op 350,05 .EUR

twèede bekJaagde

Ten aanzien van

V~rklaart de strafvordering in hoofde van tweede beklaàgde,
. met betreldcing tot de
B.a.l tDt en met 6, B.b.~· tot en met 6 en B.ç.l tot en met 6 onontvankelijk.

1ef'llastet~ingen

Verklaa~ de

feiten onder de tenlasteleggingen A .a.l tot ~n met 6, A.b. I tot en met 6 !f" A.c.l tot en
met 6, zoals gedeeltelijk haromsdlreven en zoals geherkwalificeerd nlèt bewezen in hoofde van
spreekt hem. daarvoor vriJ en ontslaat hem terza,ke' van elke verdere
rechtsvervolging zo""er kosten.

en

Oe kosten tot op· heden begroot op 31,85 EUR. worden t_
e n laste van dé Belgische Staat ge leg~. ·

DE BUZONDERE VERBEURDVERKLARING:
Verklaart een bed ra~ van JiONDEROVUFTIGDUIZÈND EURO (150.00Q,OO €) verbe~rd .lastens

overeenk!Jmstig d~.artikelen 4~,3 • en 43bis Stráfwetboek.

redÏtblnk 1'"1" eersteunleg West-VI;Ïancll!n!n, afdel ll8 8fiiU'I
IJDsslemr 118027340
ze.utend11 lalmet

Vonnlsnr ·
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p.33

Zegt voor recht dat de lastens
in beslag genome!' ~n op rekening van het
~estorte gelden ten bedrage van 320,00 euro daarop mogert toegerekend worden.

Op ~urger!ijk gebled

De vordering voil de STAD

Verklaart de vordering van de Stacl

!Jntvankelfjk en als

votct pgrond.

Veroordeelt
om te ~etalen·aan sTAD
cte som van ~:00~,00
€, meer. de vergoedende Intrest aan de wettelfjke lnt~stvoet vanaf 1$ mei 2013 ·tót heden ·en vanaf
heden tot de dag der algehele betaling meer de mcrratolre fntrest, eveneens aan de wettelijke .
'
·
·
·
Intrestvoet
tot het betalen van een rechtsplcglngsvergoedlng aan STÁD

Veroordeelt

begroot op 2.000,00 euro.

.

·

··

·

·

·

De Overige twroerllïke belangen

Houdt de overige burgerlijke belangen overeenkomstig artikel 4 al. 2·van de wet van 17 april ~878
houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van StrafVórdcrlng zoals vervangen biJ artikel 2
. van de Wet van 13 april 2005, ambtshalve aan, :

of HERSTELV,ORDERING:
y~rklaart de he~lvorderinge~, In zoverre gericht teger
af als ongegrond. .

ontvankellJk,.doch.wijst deze

··

Verklaart dè hersteivorch!~lngen,' 1!1 zoverre ger1chnegen
·
·
de N~rna tM:paaldé mate gegrç:md.
Stelt vast dat de herStelwnfertng" die betrekking lieeft op de woonentiteiten in het pand, gelegèn
aan de
te
kad~al gekend ondeJ
Stelt vast dat .cfe- herStelvÖ~ering, die betrekking hêeft op de woonentiteiten In het pa nd, gelegen
aan de
te
··
lcadasb'áal gekend on.~er
·.

.

zor:adér voorwerp Is.

.

Verklaart de overige herstefvorderi('€en als volgt ~nd.

Bevéélt
gelegen u::

over te gaan.tot het herstel van de:woonentiteiten in· de ~ndl!n
léa~al. gekend on~er

.kadastraal aelêend . ónder
, kada6traal . geleend ander

-~--------------------------------------------------------------------------------------------.

.•. ·
. ..·
_

·redltha_nk ~~an eerste ilanleg West-Vlaanderen, afdeling aruggl!
.Dos.siemr 118027340
u.stle_nde kamer

'

·.

. .: ~

·p.34

·'
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·I

·

door ·hetzij een herbéstemmlng volgens· de bepálingen ~an hèt VCRO, hetziJ h~t slopen Van tiet pand .
teilzij dit verboden is op grond wettelijke, dei:retale of regiementake bèpallngen, dit blnnèn een

en

fermfjn van EEN (1) JAAR vanaf de dàtum van huidig vonnis.

-

-

·Beveelt dat V!JOr het geval dat .bet pand niet wordt hersteld binnen CJe voormelde termJin de
wooninspecteur én het coRege van burgemeester en schepenen · van de Stad
van ·
a·mb1:swese '" de ultvoerfJlg ervan ~lllinen voorzien óvereenkomstig hetgeen is "bepaáld in artlkel
20bls §1 VlaamseWoonmde.
Zegt voor reent dat op vorderinfl van de woonrnspecteur en/of het çollege .Jan · ~urg~meéstèr en
schepenen· ~n de .Stad
door de vèroordeelde .een lfwangsom
wo!'Cfen v~rbeurd
'lian 100,00 euro per dag vertraging per woonentiteit rn de nakoming van dit bevel, te rekene~ vanaf .
het verstrijken van de tennljri van één (1) jaar Y;Jnaf heden, en dit ~et· eèn ~aximum van
500.000,00 eurD.

zal

Machtigt de wooninspec:teur om de kost~n vermeld in artikel _17bis, § 2 van

de Vlaamse Waancode

te verharen ·op de veroordeelde.
Verklaart het vonnis -:-vootr wat be~reft de he~Jvordering ·

uitvoerbaar bij voorraad~

••••

van

Beveelt dat bij toepassing van artlkèl 20tet, 2~ lid
de Vlaamse Wooncode een uittre·ks.el van
onderhavig VOMÎS, ·nadat het in ~racht van gewijsde. zai zijn .getredèn; op de ~nt -van . dé
overgeschreven dagY.aardlng of van het overgeschreven exploot lngeschrèven tal worden op :dé
wijze bepa~ld .in artikel 84
de hyP.otheekwet en bij gebreke daaraan, een ·uittreksel ván
onderhavig vonnis ingèschreven di~nt"te worden op .de kant van .de oversèhrijving van de trte.l van

van

verkrijging.

••••
Vermekt de c.rff:fier om ·I~ t9epassing van a·rtikel 20bis, §5bis van. de Vlaamse WoontOde ·aan ~e.
herstelvor.derende overhei~ binnen . de termijn om .rechtsmiddelen .tegen de u_itspraak aan · te·
weilden een afsc:hrift te f;te~~en.

DëOVERTUIGINGSSTUKKEN:·

Stett

de- overtulgingsst\Ak.ken
ter beschtlddng "Vitn het openbaar

ministerie om er mee te handelen als naar recht.

•••

rechtbint v.~n eerstit ~·nies West-Vta.Ïnderen, Îfdal~g Bnli.ie
· Dol1!l!mr 11.8027340
·
ze.stlellde lrámer

.· .. p.3S
Vonnlsnr · ·/

·

o·it·von~is..fsgewezen door·de r~htba'nk'v.u'\'eerste aanleg West-Vtaänderen, afd~ling Brugge, ·~m~
B.16 en uitge$proken opentiare terechtzitting óp $ februa;nom door de v~orzitter,· · · · ·
·

In

reC:flt~l'

In aanweiigh~id van

substituut-proc:ureur des Konings Wcsr-VlAANDtREN~

~fdellng ·arugge,

,
met biJsta~d va~ff)~r

·.

