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Inzake het Openbaar Ministerie 

Bljwle zich voegdealseisertothehtel: 

DE WOONINSPECTEUR, bevoegd voor en handelend namens het V'lAAMSE GEWEST 
met kantoren te 1000 Brussel, Hennan TelrUnctgebouw, Havenlaan 88/22 

tegen 

vertegenwoordigd door Meester 
loco 

BEIClMGDE: 

geboren te op 
van Nederlandse nationalitelt 
wonende te 

bekfaaaite, bijgestaan door Meester 

, advocaat t@ 

,RRN 

, loco , advocaat te 

TENLASTe:EGGINGEN 

' 

, advocaat te 

, advocaat te 

A. Te 1 , In de pertode van 01.12.2010 tot en met 10.082013 

P.2 

I • 

Met de ornstandr,held dat van de activiteit een gewoonte wordt gemaakt, bij lnbn!uk op artfk@I 5, 
strafbaar gestekf door artikel 20 § 1 al. 2 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse 
Wooncode, als verhuurder, als everruele ondewerhuurder of als persoon die een woning ter 
beschlldclng stel~ een woning die niet voldoet aan de vereisten van artiker 5 ~t:meeks of via 
tussenpessoon verhuurd, 111! huur gesteld of ter beschlldcl~ gesteld te hebben met het oog op 
bewonln& nameljk 
Een woning gelegen In de I op de selijkvloerse ven:lleptng, entiteit 0001. 

B. Met de omstandigheid dat van de activiteit een gewoonte wordt gemaakt, bij Inbreuk op artlkeJ 
5, strafbaar gesteld door artikel 20 § 1 af. 2 van het decreet van 15 Juli 1997 houdende de Vlaamse 
Wooncode, als verhuurder, als eventuele ondewerhuurder of als persoon dfe een woning ter 
beschikking stelt, een woning die nfet voldoet aan de verefsten en normen van artikel 5 rechtstreeks 
of vla tusser.,e1soon verhuurd, te huur gesteld of ter beschikking gesterd te hebben met het oog op 
bewonl-., namelijk 
1 , In de ~lode van 06.05.2015 tot en met 30.11.2016 
Een woning gelegen tl de 

2.Te 
a. In de periode van 11.0R2013 tot en met 24.04.2017 
Een wonlrw geregen In de op de gelijkvloerse verdtepln& entiteit 0001. 



.. 

rechlbink wn _,. aan lq West-Ytondffen.tflrellr!i 8nae p.3 
OOSSlemt 1SIOZ33Sa &V\ICllde kal'llet Vomn'5nr / 

b. In de periode van 13.02.2017 tot en met 24.04.2017 
Een wonrng gelegen In de , op de eerste verdieping entiteit 0101. 

c. In de periode van 01.12.2016 tot en met 24.04.2017 
Een woning gelegen In de . op de tweede verdrep1"8, entiteit 

3.Te _ , in de periode van 01.01.2017 tot en met 28.02.2017 

Een woning gelegen in de · •. __ _ • op de tweede en derde verdieping, entiteit 2/1. 

Tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig art. 42 en 43 bis van het Strafwetboek, zoals 
lngewqd door de wet van 17 julf 1990, te horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring 
van hierna vermelde vermogensvoordelen die zich bevinden In het pab1moniLm van de gedaagde, 
namelijk van een bedrag van 44.240 euro, zijnde hetzij de vermogenswordelen die rechtstreeks lit 
het misdrijf zijn verkregen, hetzij de goederen en waarden die tl de plaats ervan zijn gestel~ hetdJ 
de nkomSb!n uit de belegde voordelen, waarbj de rechter, Indien de zaken niet kW'lnen worden 
gevonden In het verm~en van de beklaagde, de geldwaarde daarvan dient te ramen (het equlvalent 
bedrag) 

Berekening: 
1. 1 

630 euro/maand x l8 maanden ( 1 jW'll 2015 - 30 november 2016) = 11.340 euro. 
2, l 

Gel)jlnlloerse verdieping 
400 euro/maand x 76 maanden {1 dea!mber 201~24 april 2017) = 30AOO ewo 

lweede verdieping 
400 euro/maand x 4 maanden ( 1 december-24 aprll 2017) = 1.600 euro 

3. 
450 euro/maand x 2 maanden ( 1 januari 2017 - 28.02.2017) = 900 euro 

De kadastrale omschrijving van de onroerende goederen die het voorwerp van het misdrijf uitmaken 
zjnde: 
l .Uggng: 

Aard en oppervlakte: gebouw met een oppervlakte van ' 
Wijk en nummer van het kadaster: 

En de eigenares ervan geïdentificeerd zijnde als . _ die de eigendomstitel heeft 
verkregen laachtens de akte van aankoop verleden op 01.07.2013 door notaris · te 

2.Ugging: 

Aard en opperwikre; handelshtn met een oppervlakte van 
Wijk en n1.111mer van het kadaster: 
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En de eigenares ervan geidentlftceerd zijnde als de de etendomstltel heeft 
verkregen kradrtens de akte van aankoop verleden op 14.09.2015 bfi notaris te 

3.UBSJng: 

Aard en oppe,vfakte: Huis met een oppeNlakte van 
Wijk en nummer van het kadaster: 

En de egenares ervan geTdentificeerd lijnde als . 
verkregen Jcrac:htens de akte verleden op 2L08.2013 bij notaris : 

PROCl:DUAE 

die de eJgendomstJtel heeft 
·te • 

Gelet op de dagvaarding aan de beJdaagde betekend op 28 december 2017 en ave-geschreven op 
het Hypotheekkantoor op 9 januari 2018. 

Gelet op de vordering van de etser tot herstel. 

De rechtspleglns verf lep In de Nederlandse taal. 

De rechtbank nam kennis van de stukken van de rechtspîeslng en hoorde alle aanwezige partijen. 

De behandeling en de debatten van de mak hadden plaats In openbare terectttzlttfng • 

.... 
BEOORDELING 

I. OP STRAHiEBIED 

1. De tenlasteleggingen 

Beklaagde wordt onder tenlasteleggingen A en B verv~lgd wegens het zich schuldig te hebben 
gemaakt aan een Inbreuk op artikel S van de Vlaamse Woon rode, strafbaar gesteld door artllcel 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 beschlkldng stelt. een woning d"ie niet 
voldoet aan de vereisten en normen, vastsesteld met toepassing van artfkel 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: 

• 3 wooneenheden Tn een pand, gelegen aan de • te "en dit in de 
periode van 1 december 2010 tot 24 aprif 2017; 

• een wonJrg gele,en aan de In , In de periode van 6 
mei 2015 tot en met 30 november 2016; 

• een woning, gelegen aan de fra , m de periode van 1 januari 
2017 tot 28 februari 2017. 
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2. De relevante felt:eo 

Beklaagde is eigenares van het pand, gelegen aan de 1 

onderverdeeld In 3 woonentitetten, die verhuurd werden. 

p.S 

in dat is 

Het Agentschap Inspectie RWO heeft op 13 februari 2017 ter plaatse een onderzoek uitgevoerd en 
werd door de bevoegde ambtenaar vastgesteld dat de drie wooneenheden niet votieden aan de 
kwallteltsverelsten van de ~amse Wooncode en er werden aan het gebouw 33 strafpunten 
toegekend en aan de afzonderlijke wooneenheden respectievelijk 43 (woning 001) en 33 (woni'll 
0101 en 0201) strafpunten toegekend. BDjkens haar verklaring van 2A april 2017 werden de 3 
wooneenheden verhuurd aan 400,00 euro per maand. 

BIJ een nfeuwe controle op 26 februari 2018 werd vastgesteld dat de strafpunten nog steeds niet 
werden weggewerkt. 

BIJ een hercontrole op 26 februari 2018 werd vastgesteld dat de wooneenheden 0001 en 0101 
voldeden aan de mlnlmafe kwalrteftsverelsten van de Vlaamse Wooncode, doch dat het pand 0201 
nog steeds niet voldeed. Uiteindelijk werd op 17 mei 2018 vastgesteld dat ook woonentiteit 0201 
voldeed aan de nonnen. 

Beklaagde Is tevens eigenares van het pand, gelegen aan de 1 te 

Bij besluit van de Bu,gemeester van de Stad van 6 Juli 2015 werd de woning 
ongeschikt en onbewoonbaar verklaard, nadat tijdens een controle op 6 mei 2015 door het 
Agentschap Wonen Vlaanderen In totaal 83 strafpunten waren vastgesteld. 

Aangezien de bewoning desalniettemin werd voortpzet, heeft het Agentschap Inspectie RWO op 9 
juni 2016 ter plaatse opnieuw een onderzoek uffgevoerd en er werd vastgesteld dat de woning nog 
steeds behept was met 79 strafpunten. Het pand werd verhuurd aan en 

tegen de maandelijkse huurprOs van 699,00 euro, doch verlaagd naar 63QOO euro per 
maand il rull voor het uitvoeren door de huurders van een paar kleine renovaties. 

Tenslotte is beklaagde ook e~enares van het pand gelegen aan de 

Bijeen controle op13 februari 2017werd ook bij dit gebouw vastgesteld dat het niet voldeed aan de 

mlnlma:e vereisten en dat de woonentlteit op de 2e en 3e verdieping 42 strafpunten had en het 
gebouw zètf ook 33 strafpunten. 

3. Beoordeling 

Ult de Informatie van de FOD F' ... anciërt Dienst Patrimoniumdocumentatie (zie lcaft -Vormst~kert'J 
blijkt dat bekJaagde slechts eigenares van het pand gelegen aan de ' Is 
geworden ingevolge notarille akte, verieden op 21 augustus 2013. BIJ8evolg komt de tenlasteteggl" 
A, waarvan de lnalminatleperlode zich volledig situeert voor de ve,wer,ing door beklaagde en de 
tenlastelegging B.2.a voord~ periode van 11 augustus 2013 tot 20 augustus 2013 niet bewezen voor 
In hoofde van beklaagde en dient zij daarvoor te worden vr(Besproken • 

..... 

1 

1 
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Op grond van de vaststetlngen door de Wooninspedle en het ondenoek ter terechtzitting komt de 
tenlasteleggingen 8.1, 8.2.a voor de periode vanaf 21 augustus 2013, B.2.b, B.2.c en 83 wel 
bewezen voor In hoofde van beklaagde. 

De door de Vlaamse regering aansewezen woonlnspecteurs moeten beschouwd worden als 
polltieambtenaren die In een bijzondere wet, In dit geval de Vlaamse Wooncade, een biJmndere 
opdracht krtsen om misdrijven vast te stellen, waarbij hun vaststellngen bij proces-verbaal tot 
bewJJs van het tesendeel gelden. (Raad van State, 26 maart 2012, 8.W. 2013-14, 50). 

Door de bevoegde Inspectiediensten werd voor ale panden vastgesteld dat zij een groot aantal 
gebreken vertoonden en behept waren met strafpun1en. 

In tegenstelllns tot de idmlnlstratieve procedure, waarbij minstens 1S slrafpunten nodig ~Jn 
alvorens tot de ongeschlktheTd zal besloten worden Is reeds 1 strafpunt voldoende om tot een 
strafred!telljk Inbreuk te besluiten (vergelijk VANOROMME T. "Verhuur van krotwoningen 
(inbreuken op de Vlaamse Woonoode)", Artikelsgew(Jze Commentaar Strafrer:/1.t, Kluwer, nr. 31). 

Beklaasde heeft aldus een woongelegenheid ter beschikking gesteld die niet voldeed aan de 
elementaire vellfgt,elds--, gezondhelds-- en woonkwaliteitsverelsten cle door de Vlaamse Regerins 
worden bepaald, wat door artikel 5 Vlaamse Wooncode verplicht is sesteldvoorelke woning. 

Oe gewesteljke wonlngkwallteltS'lormen zijn nochtans van openbare orde. De gewestelijke 
kwaliteitsnormen zijn de absolute mlnimumsrens waaronder geen verhurfns of ter beschikking 
stellng mogelijk is, zelfs Indien de huurder ermee akkoord mu gaan. 

Dat beklaagde niet ter kwader trouw zou zijn geweest, is niet relevant. De Vlaamse Wooncode bevat 
geen aanduiding van het moreel element, zodat een afsemeen opzet volstaat Er is aldus geen 
blj1.onderof bedrlegllk opzet of kwade trouw vereist. 

Het kan nfet ter discussie staan dat beklaagde Ingevolge het beslult van de Burgemeester van de 
Stad van 6 juli 2015 er kennis van had dat de won!~ aan de In 

ongeschikt en onbewoonbaar werd vertclaard. Zij woonde en woont nog steeds In het 
aanpalend pand, zodat zij daar ongetwijfeld kennis van had. Niet aleen werd zij daarvan als 
eigenares van verwittigd, het besluît wordt bovendien ook aangeptakt aan het betreffende pand. 
Ook van het pand in de {wiiar zij op de gelijkvloerse venleplng een hor:ecazaak uitbaat) 
was zij ongetwljfeld op de hoogte, nu zij dagellJks aanwezig is in het pand. Het pand In de 

heeft zij aangekocht in 2013 en heeft zU ongetwijfeld bezichtigd alvorens dit 
aan te kopen, zodat zij van de staat van de woonst op de hoogte was. Er werden sinds 2015 
meerdere controles uitgevoerd in de panden van beklaagde en zij werd hierover meermaals 
gecontaàeerd en verhoord omtrent door de politledlensten, zodat zij bezwaar11.Jk kan voorhouden 
dat zij daarvan geen kennis had. 

Dat de bewoners geen huurgelden dienden te betalen war het pand aan de in 
is evenmin relevant. Om strafbaar te zijl op grond van artilcel 5 van de Vlaamse 

Wooncode volstaat het om het pand ter beschikking te stellen, desnoods zeis gratis . 

..... 
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Tenslotte komt ook de verzwarende omstandighefd dat de inbreuken werden begaan met de 
omstandigheid dat van deze activiteit een gewoonte werd gemaakt ook bewezen voor. Beklaas-:te 
verhuurde gedurende meerdere jaren verschillende wooneenheden in meerdere panden. die 
allemaal in zeer slechte en mensonwaardige staat verkeerden. Van een éénmallg of geïsoleerd feit 
kan aldus geen sprake zi)n. 

4. De strafmaat 

De feiten, bewezen In hoofde van beklaagde, zijn bijzonder ernstig. De beklaagde heeft niet de 
minste bekommernis voor het welzljn van de bewoners van haar panden. De beklaagde Is 
tekortgeschoten In haar verplichtirg om aan de bewoners een woongelegenheid ter be5Chikking te 
stenen die voldoet aan de minimll11normen van een menswaan::lige, veilÏle huisvesting In gezonde 
omstandigheden. 

Het gedrag van betclaagde kan maatschappelijk geensiins worden getolereerd en dient 
maatschappelijk streng te worden afgekeurd en beteugeld. 

De straftoemeting moet nJet aleen de vergeldingsbehoefte dienen maar ook de preventie. De op te 
leggen straf moet dan ook van aanf zijn de beklaagde ervan te weerhouden 2kh in de toekomst nog 
aan dergeJijkefetten schtJdJg te maken, haar aan te spo,en tot meer verantwoordelijkheidsbesef en 
tot het naleven van de wet. 

De straftoemetfrg moet voorts worden bepaald gelet op· de aard en de objectieve ernst van de 
bewezen vertlaarde feiten, de begeleidende omstandigheden en de persoonlijkheid van de 
beklaagde zoals die blijkt uit haar strafrechteijk verleden, haar gezinstoestand en haar 
arbeidssituatie voor zover bekend. 

Betdaagde pleegde de bewezen verklaarde feiten met ééruelrde misdadig opzet, zodat er, 
overeenkomstig artikel fo lid 1 Strafwetboek, slechts éM straf dient te worden uitgesproken, 
namenjk de zwaarste. 

Beklaagde Is een vrouw van Belgische nationaliteit, geboren in 1973; Z1j werd reeds één maal 
veroordèeld wegens Inbreuken op de verkeerswetgeving. 

Op één pand na, voldoen alle wooneenheden thans aan de minimale kwaliteltsverel5ten van de 
Vlaamse Wooncode. 

Beklaagde werd nooit eerder veroordeeld tot een criminele straf of tot een hoofdgevangenlsstraf 
van meer dan U maanden of tot een gerijkwaardige straf die in aanmerking genomen wordt 
overeenkomstig artikel 99 bis van het Strafwetboek en de opgelegde gevangenisstraf gaat vijf jaar 
gevangenisstraf niet te boven. Beklaagde verkeert derhalve in de wettelijke voorwaarden voor het 
uitstel van de tenu itvoerleggfng van de straf. 

Rekening houdend met hogerstaande is de rechtbank van oordeel dat een geldboete van 2.000,00 
euro, deels met uitstel van tenuitvoertegglng, passend en noodzakerijk is, teneinde beklaagde de 
ernst van de feiten te doen Inzien en haar esvan te weerhouden om In de toekomst gelijkaardige 
feiten of andere misdrijven te plegen. 
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S. De blfzondere verbeurdverklaring 

Beklaagde werd tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig de artfkelen 42 en 43bis van het 
strafwetboek, te horen veroordelen tot de bljmndere verbeurdverklaring van een bedrag van 
44.240,00 euro. 

Dit bedrag betreft de vermogensvoordelen (economisch wordeel}, rechtstreeks voorgekomen uit 
het misdrijf of de goederen en waarden die er van in de plaats gesteld zijn in de tin van artikel 42,3 • 
Strafwetboek, waarvan het Openbaar Ministerie schrifb!IIJk de bijzondere verbeurdverklaring 
vordert overeenkomstig artikel 43bls Strafwetboek. 

De verfTlOgensvoordelen werden berekend door de inspecteurs aan de hand van de gehanteerde 

huurprijzen toa Is die blijken uit de verklariiwen van de diverse betrokkenen. 

Gelet op de vrijspraak voor tenlastelegirw A en B.2.a voor de periode tot 21 augustus 2013, dient 
voor de begrotq van de verbeurdverklartng hiermee rekening 1e worden gehouden en werden 
slechts 44 maanden Inkomsten genoten fn praats van 76. 

Ut het strafdossier bljkt verder niet afdoende dat beklaagde vermogensvoordelen heeft genoten uit 
de terbeschlkkingstellng van de woning in de te De woning werd 
volgens beklaagde gratis ter beschikking gesteld aan 2 vrienden ( en 

die niet werden verhoordL zodat er geen bewezen vennogensvoordelen werden 
genoten. 

Voor het overige komt de berekening van de genoten vennosensvoordelen wel correct voor. 

Rekening houdend evenwel met de kosten die werden gemaakt voor de renovatie en teneinde de 
financii!le toestand van beklaagde niet blijvend te hypothekeren en om haar aldus geen onredelijk 
zware straf op te k!■en, kan het door het openbaar ministerie gevordeld bedrag ovel'eenkomstig 
artikel 43bls lid 7 Strafwetboek gematgd worden naar een bedrag van lS.000,00 euro, dat verbewd 
verklaard wordt in het vennogen van beklaagde. 

ll. OP BURGERUJK GEBIED 

Voor zoveel als nodig worden de burgerlifke belangen overeenkomstig artikel 4 al 2 van de wet van 
17 april 1878 houdende de voorafgaande tltel van het Wetboek van StrafYOrderlng zoals vervangen 
bij artikel 2 van de Wet van 13 aprll 200S, ambtshalve aangehouden. 

111. DE HERSTELVORDERING 

Gelet op het navolgend proces-verbaal van vaststelling van 26 februarl 2018 en 17 mei 2018 
opgesteld door de Woonlnspectie, waarbij werd vastgesteld dat alle wooneenheden van het pand, 
gelegen aan de voldeden aan de mlnimale kwalteitsverelsten en 
blijkens de besluiten van de Woontnspecteur en ook aan het pand, gelegen aan de te 

geen gebreken meer werden vastgestekj, is de herstelvordert~ ~ voor wat deze 
panden betreft • zonder worwerp. 

• ••• 

J 
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Voor wat betreft het pand gelegen aan de te 

Krachtens artikel 20bls van de Vlaamse Wooncode kan de rechtbank ambtshatve, op vordering van 
de woonlnspecteur of van het college van burJ;emeester en schepenen van de gemeente waar de 

woning, het pand of het goed ligt. - naast de straf- bevelen om werken lit te voeren om het pand 
dat het gebouw met de aanwezige woonentltelten omvat. te laten voÖ>en aan de vereisten en 
normen1 vas1gesteld met toepassing van artikel 5. De rechtbank kan tevens, indien zfJ vaststelt dat 
de woning niet In aanmerking komt voor werkzaamheden, bevelen aan de overtreder om er een 
andere bestemming aan te geven overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse C.odex Ruimtelijke 
Ordening van 1S mei 2009 of om de woning d het goed te stopen, tenzij de sloop ervan verboden Is 
op grond wettelijke, decietale of reglementaire bepahngen. 

BIJ btlef aan de procureur des Konings van 28 juni 2016 heeft Woontnspectle West-Vlaanderen een 
herstelvordeflng Ingeleid. 

De he1stelmaatregel strekt tot het wegwerken, door middel van renovatie-, verbeter1ngs- en 
aanpassingswerken, van de gebreken aan het gebouw, zodat dit gebouw voldoet aan de velllgheids-, 
gezondhelds- en lcwalteltwerelsten, zoals bedoeld In artikel S van het decreet van lS juli 1997 
houdende de Vlaamse wooncode,. 

Dit ales binnen een termijn van 10 maanden, onder verbeurte van een dwangsom van 150,00 euro 
per dag vertraging. 

• ••• 

De bepaling van artikel 20bis de Vlaamse Wooncode moet worden gelezen in de wntex:t van artikel 
1S9 van de Grondwet. krachtens hetwelk de hoven en de rechtbanken geen gevo'& mogen geven 
aan de best,urshandelingen die niet met de wetten overeenstemmen. De rechtbank dient de 
he1stelvorderlng op haar externe en Interne wettigheid te toetsen en te onderzoekend ze strookt 
met de wet dan wel of ze op machtsoverschrijding of machtsafwending berust. Meer bepaald dient 
de rechtbank na te gaan of de beslsslng van het bevoegde bestwr cm het herstel van de plaats te 
vorderen ultsfultend met het oog op de elementaire velflghelds-, sezondhelds- en 
woonkwaliteltsvereisten. Wanneer vastgesteld wordt dat de vordering van de overheid steunt op 
motieven die vreemd lijn daaraan of dat de herstetvorderfng kenneljk onredelijk Is, moet de 
rechtbank deze vordering zondergevolg laten. 

De vordering is ultdrukkelUk gemotiveerd vanuit het oogpunt van de elementaire veilighelds-, 
gezondhelds- en woonkwaliteitsvereisten en is niet kennertjk onredelijk. 

De rechtbank ziet dan ook geen redenen om de vordering tot herstel van de gewestelijk 
stedenbouwkundig Inspecteur zonder gevolg te laten. 

Beklaagde werpt op dat de enige redelijke optie er In bestaat het gebouw te slopen en weder op te 
bouwen en daf renovatie van het pand, gelet op de ouderdom en bouwfysische toestand van het 
pand nletzlnvol Is. 
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Het behoort de rechtbank evenwel niet toe de opportuniteit van de gevorderde maatregel te 
beoordelen (vergeljk: Cass., 10 februari 2009; Cass., 25 november 2014). Het staat niet aan de 
rechtbank zich voor de keuze van de herstelmaatregel in de páats te stellen van de bevoegde 
administratieve overheden door een andere herstelmaatregel op te leggen. Overigens laat de 
herstelwrderfng de mogelijkheid tot slopen toe, althans In zoverre hiervoor een veJBUnnlng wordt 
bekomen. 

De woonlnspecteur vonlert verder gemacbtigd te worden tot ambtshaNe uitvoering van de 
uitspraak en de niet-nakoming van het bevel tot herstel In de oorspronteJijke toestand te 
sandfoneren met de verbeurte van een dwangsom. 

De vordering Is gegrond. Artikel 20bls §1 Vlaamse Wooncode verplicht de rechter lm mers om, nadat 
hij een vordering van de woonlnspecteur, het college van burgemeester en schepenen of de 
burgerlijke partij tot herstel heeft irgev.tiUigd, zo.vel de woonlnspecteur als het cortege van 
burgemeester en schepenen als de burseriijke partij te machtrsen ambtshalve rn de uitwerfng ervan 
te voorzien. 

De beklaagde heeft al voldoende bjd (4 jaar() gekregen om de herstelmaatregelen uit te voeren, wat 
zij nalet, iodat terecht de verbeurte van een dwangsom WOtdt gevorderd bij niet-naleving van dit 
bevel. 

Aan betlaagde wordt nog een termijn van 1 jaar gegeven om vrijwïmg het he1stel uit te voeren, 
waarna een dwangsom van 100,00 euro per dag vertraging wo1dt opgelegd bij niet uitvoering van 
onderhavig vonnis binnen de gestelde termijn, met een maximtm van 50.000,00 euro. 

De woonlnspecteur wordt tevens gemachtigd om de kosten, vermeld In artikel 17bls, § 2 van de 
Vlaamse Wooncode, w die werden gemaakt, te verharen op beklaagde. 

•••• 
De woonlnspecteur vordert tot slot het vonnis uitvoerbaar te verklaren bij voonaad, 
nlefhr8enstaaride elk rechtsmiddel 

Oiereenkornstlg artikel 203, §3 Wetboek van StJafvordering kt11nen de vonnissen over de 
strafvordering. bulten dit! van veroordeling, vrtJspraak of ontslag van rechtsvervolglng. alsook de 
vonnissen aver de burgerlljke rechtworderlng bi een spedaal gemotiveerde besllssl~ uitvoerbaar 
bij voorraad worden verklaard niettegenstaande hoger beroep. 

De herstelmaatregel is een maatregel ~n burgerlijke aard die beoogt de gevolgen van het misdrijf te 
doen ophouden ook al behoort die tot de pubfieke (straf)vorderlng (zie In zelfde zit cass. 25 
november 2014, P.13.1715.N). Als bijzondere vorm van ter~ve strekt .zfj ertoe een einde te 
maken aan de met de wet strijdige toestand die uit de inbreuk op de Vlaamse WOOna>de is ontstaan 
a, waardoor het af gemeen belang wordt geschaad. Met de terugave wordt vermeden dat een met 
de wet strijdige toestand bljft bestaan en dat de overtreder het voord!?el van de door hem begane 
Inbreuk behoudt. De teruggave Is aldus een herstel van de door het misdrijf veroorzaakte schade en 
heeft bljgevoll een dvielrechte~jlc lcaratter. 

Gelet op de ernstige veiligheldsrisioo's die de gebreken In het pand met zich meebre~en en gelet op 
het gegeven dat het pand nog steeds bewoond wordt, wordt het vonnis uitvoerbaar bij voorraad 
verklaard. De vordering van de woonlnspecteur Is ook op dit punt gegrond. 
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TOEGEPASlE WETTEN 

De rechtbank houdt rekenbW met de vofpnde artikelen die de bestanddelen van de misdrijven en de 
strafmaat bepalen, en het taafgebrulk In gerechtszaken regelen: 

artilcelen 38, 40, 42,r, 43, 65 lld 1 van het stnmlletboek; 
artikel 367 van het wetboek van strafvordering; 
artikelen 11, 12, 14, 31, 36, 37 en 41 der wet van 15 Juni 1935; 
artikelen 162,182,184,185,189,190,191,194, 195 van het wetboek van strafvordering. 
artikelen 8 en 14 van de wet van 29 juni 1964; 

alsmede alle overige in de dagvaarding vennelde en hiervoor aanaehaalde en bewezen 
wetsartikelen. 

De rech1bank: 

op tegenspraak ten aanzien van 

Op strafaebled 

Verklaart de ~iten onder de tenlastelegns A en 8.2.a voor wat ltetieft de pe.riode van 11 
augustus 2013 tot 20 a~stus 2013 niet beweren in hoofde Vill1 en spreekt haar 
daarvoor vrij er, ontslaat haar terzake van elke verdere rechtsvervolgln, zonder kosten. 

Verklaart de feiten onder de tenlas1elealnaen e.1" B.2,a voor wat betreft de periode vanaf Z1 
augustus 2013 tot en met 24 april 2017, B.Z.b, 8.Z.C en .B.3 In hoofde van 
bewezen. 

Veroordeel! ,oor de feiten onder de tenlast.elesclngen 8.1, 8.2.a voor wat betreft 
de periode vanaf 21 augustus 2013 tot en met 24 aprtl 2017, 8,2..b, 8.2.c en 8.3 vennengd: 

tot een geldboete van 2000,00 EUR, verhoogd met 70 opdeciemen en gebracht op H000,00 
EUR. 

Boete ve,va.-,&c1r bij gebreke van betaling binnen de wetteh]ke tennïjn door een 
geva,wenlsstraf van 3 maanden. 

Zegt dat de tenultvoertegng van het vonnis zal worden uitgesteld gedurende 3 jaren vanaf 
heden wat betreft dere aeldboete, doch slechts voor een gedeelte van 1500,00 EUR, 
verhoogd met 70 opdeciemen en gebracht op 12000.00 EU R. 

Veroordeelt 

tot het betalen van een bijdrage van 20,00 EUR aan het Begrotingsfonds voor Juridische 
tweedeUjnsbfjstand. 
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tot een vaste vergoeding voor beheerskosten fn straftaken. Deze vergoedilg bedraagt 53,58 
EUR. . 

tot het betalen van een bijdrage van 1 maal de som van 25,00 EUR verhoogd met 70 
opdeciemen en gebracht op 1 maal 200,00 EUR ter finan~rinc van het Fonds tot hulp aan 
de sf ac:htoffers van opzettelijke gewelddaden. 

Veroordeelt beklaagde tot de kosten van de strafvordering en begroot deze 
in hoofde van beklaagde op 292,57 EUR. 

De bllzondere verbeurdverklaring: 

Verklaart een bedrag van WFTIENDUJZENO EURO (15.000,00 () vemeun:I lastens 

overeenkomstig de art.1telen4l,3• en 43bls Strafwetboek. 

Op burqerll/k gebied: 

Houdt de burprtlJke belaneen overeenkomstig artiJcel 4 al. 2 van de wet van 17 aprfl 1878 
houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Str.,fvordering zoals YeM1ngen bij artikel 2 
van de Wet van 13 apri 2005, ambtshalve aan. 

De herstelvorderlna: 

Stelt vast dat de herstelvordering zonder voorwerp is voor wat betreft: 
• het pand, gelegen aan de kadastraal geitend onder 

• het pand, gelegen aan de kadastraal sekend onder 

Verklaart de herstelvof dering voor het overfge ontvankelijk en als volgt gegrond. 

eeveett over te gaan tot het herstel van het pand gelegen te 
, kadastraal gekend onder door 

het wegwerken, door mktdel van renovatie-, verbeterirp- en aanpassirgswerke~ van de gebreken 
aan het geboow en de daarin ondergebrachte woongelegenheden, zodat dit gebouw en de daarin 
ondergebrachte woongèJegenheden voldoen aan de veiligheids-, gezondhei~ en 
kwarlteltsvereisten, zoals bedoeld in artikel 5 van het decreet van lS jul 1997 houdende de Vlaamse 
wooncode, 

en dit binnen een termijn van één (1) Jaar vanaf de datum van hul!lgvonnls. 

Beveelt dat voor het geval dat het pand niet wordt hersteld binnen de voormelde termijn de 
woonlnspecteur en het college van burgemeester en schepenen van de Stad van 
ambtswege In de uitvoering erw11 kunnen voorzien overeenkomstig hetgeen is bepaald Jn artikel 
20bfs§7Vlaamse Woonçode. 
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Zegt wor recht dat op-vordering van de woonlnspedeur en/of het college van burgemeester en 
schepenen van de stad door de veroordeelde een dwangsom zal wanlen verbeurd 
van 100,00 euro per dag vertra,ing in de nakoming van dit bevel, te rekenen vanaf het vef'StltJken 
van de tennl)I van Hn (1) jaar vanaf heden, en dit met een maximum van 50.000.00 e•o. 

Machtigt de woon inspecteur om de kosten vermeld in artlkel 17bis, § 2 van de Vlaamse Wooncode 
te verhalen op de veroordeelde. 

Verklaa,t hetvonnis-voorwat betreft de herstelvordering - uitvoerbaar tij voorraad . 

•••• 

Bevellt dat bij toepassing van artlke 20ter, ze &d van de Vlaamse Woom:ode een uittreksel vari 
onderhavig vonnis, nadat het ïn lcradK van gewijsde zat zijn getreden, op de 1lant van de 
ove,aesctnven dqvurdlng of van het overaesdarewn exploot lngesdueven zal won:ten op de 
wijle bepaald In artikel 84 van de hypotheekwet en bij eebreke daaraan, een uJttreksel van 
onderhavig vonnis Ingeschreven dient te ,wrden op de kant van de overschrijving van de titel van 
verkr!iging. 

•••• 

Venoekt de crlftler om~ ln toepassing van artikel 20b/s, §Sbls van de Vlaamse Wooncode-aan de 
hlrstelvorderende overile1d binnen de termijn om rechtsmiddelen tegen de uitspraak aan te 
wenden een a&chriftte bezorgen. 

•••• 
Dit vonnis Is geweien door de rechtbank van eerste aarËg West-Vlaanderen, afdelf~ 8rugge, kamer 
8.16 en uitgesproken In openbare terecht?ittfng op 6 maart 2019 door de voortJtter, 

rechter 
In aanwezigheid van een maglstraatvan het openbaarministerie, 
met bijstand vap-erjffler 0< • 




