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In de zaak van het openbaar ministerie tegen: 

1. . geboren tE : op ., lngeschrev1en te 
van Belgische nationaliteit, RRN: 

2. met maatschappelijke zetel gevestigd te 
Ingeschreven onder het ondernemingsnummer 

3. geboren te JP linge-
schreven te van Belgische nationaliteit, IRRN: 

4. geboren te op niet lngeschrnven, 
van Italiaanse nationaliteit, RRN: 

s. 

6. 

beklaagd van: 

met maatschappelijke zetel gevestigd te 
ingeschreven onder het ondernemingsnummer 

met maatschappelijke zetel gevestigd te 
ingeschreven onder het ondernemingsnummer 

als dader of mededader In de zin van artikel 66 van het strafwetboek 

A een woning of specifieke woonvorm die niet voldoet aan de vereisten van artikel Si § 1 
Vlaamse Wooncode verhuren, te huur stellen of ter beschikking stellen met verzwarnnde 
omstandigheden 
als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of als persoon die een woning ter beschikking 
stelt, een woning of een specifieke woonvorm, als vermeld in artikel 5 § 3 lid 1 van het Decreet 
van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, die niet voldoet aan de vereisten en nor.: 
men, vastgesteld met toepassing van artikel 5 van voornoemd Decreet, rechtstreeks of via 
tussenpersoon, te hebben verhuurd, te huur gesteld of ter beschikking gesteld met het oog 
op bewoning, namelijk 

-in het pand gelegen te 
eigendom van 

~adastraal gekend als 
ondernemingsnummer met 
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maatschappelijke zetel te en van 

geboren te op wonende te 
6; 

1 een ongeschikte en onbewoonbare woning te hebben verhuurd aan 

te in de periode van 15 !uni 2014 tot en met 29 lanuarl 2019 (OK 1, st. 4-5, 19-
21, 31-38, 44, 120-122, OK 2, st. 614-616) 

dooi 

2 een ongeschikte woning te hebben verhuurd aan 

te in de periode van 16 maart 2019 tot 1 juli 2020 {OK 1, st. 120-122, 126-127, 
147-157, 202, OK 2, st. 614-616) 

dom 

-in het pand gelegen te 
:!igendom van 

maatschappelijke zetel te 
geboren te op 

kadastraal gekend als 
ondernemingsnummer , 

van 
wonende te 

en van geboren te 
wonende te 

3 een ongeschikte en onbewoonbare kamer te hebben verhuurd aan 

met 

op 

te 
615-616) 

In de periode van 11 november 2017 tot 1 juli 2019 (OK 2, st. 35-36, 41, 42, 

door 

4 een ongeschikte Kamer :e hebben verhuurd aan 
k In de periode van 1 oktober 2017 tot 1 juli 2019 (OK 2, st. 37, 41, 42, 615-
616) 

door 

5 een ongeschikte Kamer te hebben verhuurd aan 

te 
615-616) 

door 

in de periode van 11 november 2017 tot 1 juli 2019 (OK 2, st. 37-38, 41, 42, 
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~ 
615,616) 

in de periode van 1 oktober 2017 tot 1 juli 2019 (OK 2, st. 38-39, 41, 600, 

door 

7 een ongeschikte Kamer te hebben verhuurd aan 

in de periode van 29 januari 2019 tot 1 ju li 2019 (Ok 2, st. 36, 42, 615-616) 

door 

8 een ongeschikte Kamer :e hebben verhuurd aan 

te 
616) 

In de periode van 30 augustus 2018 tot 1 juli 2019 (OK 2, st. 36-37, 42, 615-

door 

-in het pand gelegen tE 
eigendom van 

maatschappelijke zetel te 

kadastraal gekend als 
ondernemingsnummer 

van 
geboren te :>p wonende te 

van ondernemingsnummer met maatschappelijke zetel te 

9 een ongeschikte kame, :e hebben verhuurd aan 

met 

en 

te in de periode van 1 juni 2018 tot en met 29 januari 2019 (OK 3, st. 4, 6, 64-

81, 82, 94) 

door 

10 een ongeschikte kamer te hebben verhuurd aan 

te in de periode van 1 februari 2017 tot en met 29 januari 2019 (OK 3, st. 5, 6, 

64-81, 82, 94) 

door 

-in het pand gelegen te 
eigendom van 

maatschappelijke zetel te 

kadastraal gekend als 
ondernemingsnummer met 
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te n de periode van 1 maart 2013 tot en met 15 november 2019 (OK 4, st. 3:-4, 
24-36, 37, 55) 

door 

(art. 2 § 1, 31°, en 20 § 1 lid 1 Decreet 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode) 

met de omstandigheid dat van de betrokken activiteit een gewoonte werd gemaakt door 

(art. 20 § 1 lid 3, 1° Decreet 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode) 

Vermogensvoordeel: art. 42 en 43 bis S.W.B. 

tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig art. 42 en 43bls van het 
Strafwetboek, te horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring van 73.574 euiro, 
zijnde 

tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig art. 42 en 43bls van het 
Strafwetboek, te horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring van 71.720 euiro, 
zijnde 
1. hetzij de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen, 
2. hetzij goederen en waarden die in de plaats ervan zijn gesteld, 
3. hetzij inkomsten uit belegde voordelen, 

waarbij de rechter, Indien de zaken niet kunnen worden gevonden in het vermogen van de 
beklaagde, de geldwaarde ervan dient te ramen (het equivalent bedrag). 

Berekening 

huuropbrengst gedurende de lncriminatieperiode 

Huuropbrengst van het pand minimale huuropbrengst tenlastelegging A.1.: !56 
maanden aan een maandelijkse huurprijs van 787 euro: 44.072 euro (OK 1, st. 5), huurop
brengst tenlastelegging A.2.: 15 maanden aan een maandelijkse huurprijs van 892 euro: 
13.380 euro (OK 1, st. 127), 

Huuropbrengst van het pand 
-in de periode van 01.02.2017 tot 01.11.2018 of 21 maanden aan een maandelijkse huurprijs 
van 670 euro, In totaal 14.070 euro 
-In de periode van 01.11.2018 tot en met 29.01.2019 of 3 maanden aan een maandelijkse 
huurprijs van 684 euro, in totaal 2.052 euro 
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Huuropbrengst van het pand ·n de periode van 11.09.2017 tot 01.07.2019 of 22 
maanden aan een maandelijkse huurprijs van 3.260 euro, in totaal 71. 720 euro 

PROCEDURE 

1. De rechtbank nam inzage van de stukken van de rechtspleging. 

De dagvaardingen werden regelmatig betekend. 

De dagvaarding werd op 15 juni 2022 overgeschreven op het kantoor Rechtszekerheid te 
1. Zij vermeldt de kadastrale omschrijving van het onroerend goed dat het voorwerp Is van de 
telastlegging en identificeert de eigenaar ervan zoals voorgeschreven, door de wetgeving 
inzake hypotheken. 

Tijdens de behandeling van de zaak en in de processtukken werd gebruik gemaakt van de 
Nederlandse taal. 

2. De beklaagden werden gedagvaard om te verschijnen op de openbare terechtzitting van 6 
september 2022. 

Er werden conclusietermljnen bepaald en de behandeling van de zaak werd uitgesteld naar de 
terechtzitting van 3 januari 2023. 

De zaak werd dan behandeld en In beraad genomen. 

3. De rechtbank nam kennis van: 

de herste lvordering van de wooninspecteur, vertegenwoordigd door meester 
advocaat te in plaats van meester 

advocaat te 

de vordering van het openbaar ministerie, uitgesproken door 
substituut~procureur des Konings; 
het verweer van de eerste beklaagde, vertegenwoordigd door meester 
advocaat te 
het verweer van de tweede beklaagde. vertegenwoordigd door meester 
advocaat te 
het verweer van de derde beklaagde, bijgestaan door meester 

het verweer van de vijfde beklaagde, vertegenwoordigd door meester 
advocaat te in zijn hoedanigheid van curator: 
het verweer van de zpc~ .. holtb<>orfo 'tertegenwoordlgd door meester 
in plaats van meester belden advocaat tE 

eerste 

advocaat te 
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het negatief advies van het openbaar ministerie over de door de eerste, derde en zei;de 
beklaagde gevraagde opschortingen van de uitspraak van veroordeling. 

De vierde beklaagde liet verstek. 

STRAFRECHTELIJK 

Feiten 

4. 
beklaagde). 

(eerste beklaagde) was bestuurder van de 

Is voor 99% eigenaar van het pand 
voor 1%. 

Het pand __ _ is eigendom van 
beklaagde) en van 

Het pan<! is eigendom van 
en van 

Het pand Is eigendom van 

(vierde beklaagde) was de zaakvoerder van 
beklaagde) die op 13 april 2021 failliet verklaard werd. 

(twee•de 

is eigenaar 

(derde 

(vijfde 

5. Op 29 januari 2019 voerde de Wooninspectle een controle uit in het pand ~n 
stelde vast dat er ernstige gezondheids- en veiligheidsrisico's waren, meer bepaald voor 
elektrocutie en brand. Het gebouw kreeg 15 strafpunten, de won ing kreeg er 32. Het pand 
werd ongeschikt en onbewoonbaar bevonden. 

verhuurde de woning sinds 15 juni 2014 aan een maandelijkse huurprijs 
van 787 euro {met indexatie 830 euro). 

De huurster, verklaarde in februari 2019 de woning te zullen verlaten. Na 
haar vertrek werd de woning vanaf 16 maart 2019 opnieuw verhuurd door 

vertegenwoordigd door Dat gebeurde nog voor er een nieuwe 
controle door de woon inspectie uitgevoerd werd. 

Bij een controle op 3 juli 2019 bleek de woning nog steeds ongeschikt te zijn. Het gebouw 

kreeg 15 strafpunten, de woning kreeg er 19. 
Het gezin huurde de woning en betaalde 892 euro per maand. Zij zouden 
de woning verlaten hebben in juli 2020, aldus die ::>pvolgde 
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6. De wijkpolitie verwittigde de wooninspectie dat er in aan __ _ 

,eel Bulgaarse mannen werden ingeschreven en dat zij elk 250 euro per maand 
huur moesten beta len, rechtstreeks aan de eigenaar. Allemaal waren ze werknem,ers 
(vrachtwagenchauffeurs) van (zesde beklaagde). 

De wooninspectle stelde op 29 januari 2019 vast dat het pand bewoond werd als 
kamerwoning. Het gebouw kreeg 15 strafpunten. De onderzochte kamers kregen van 44 tot 

67 strafpunten en waren ongeschikt. Kamer 5 was bovendien onbewoonbaar gelet op het 
gevaar voor CO-intoxicatie. 

Elke bewoner zou een afzonderlijk huurcontract hebben, naast de algemene 
huurovereenkomst. Een aangestelde van verklaarde dat de 
chauffeurs inderdaad voor hen werkten, maar dat de nooit een huurovereenkomst had 
afgesloten. De overeenkomst zou door elke chauffeur zelf afgesloten zijn met de verhuurder. 

,erklaarde dat de werkgever zorgde voor deze woning (OK2, st. 600), 

Hij bleek net als de anderen als vrachtwagenchauffeur te werken voor 

verklaarde dat het pand verhuurd werd door als privépersoon. 
De huurders zouden het pand verlaten op 1 juli 2019. Men is bezig met herstel maar dat kon 
niet worden vastgesteld. 

Op 28 mei 2021 werd bericht dat het gebouw gestript werd en dat er een 
omgevingsvergunning zou zijn. 

7. Op vraag van het openbaar ministerie voerde de Wooninspectie op 29 januari 2019 e,en 
controle uit in het pand 

Het gebouw kreeg 15 strafpu nten. De onderzochte kamers kregen van 76 tot 79 strafpunt,en 
en waren ongesch ikt. De badkamer kreeg 18 strafpunten. De keuken had een totaal vani 3 
punten op het technisch verslag. 

De kamers werden verhuurd sinds 1 mei 2017 maar waren ongeschikt. Verschillende gebrek,en 
waren structureel van aard en dus aanwezig van bij de aanvang van de huurovereenkomst. 

huurde samen met één van zijn werknemers, 
voor 684 euro per maand. 

verklaarde dat ze vla hun baas, 
pand waren terechtgekomen. werkte ook voor 

van de 

in het 

8. Op 29 januari 2019 werd ook het pand 
woning kreeg 15 strafpunten en was ongeschikt. 
Ze werd sinds maart 2013 verhuurd door 

door de Wooninspectie onderzocht. De 

aan het gezin 
voor 745,20 euro per maand. 
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legde een verklaring af over de slechte toestand van de woning waar 
haar man zelfs door de zoldering Is gezakt (OK4, st. 37). Hun klachten over de slechte toestand 
van de woning werden volgens haar nooit ernstig genomen. 
De huur werd beelndigd op 15 november 2019. De woning zou gesloopt worden. 

9. Op 17 juni 2019 werd verhoord en legde volgende verklaring af: 

'Mijn naam is en ik ben voor 1/100 volfe eigenaar 1 ) van het goed gelegen te 
is volle eigenaar voor 99/100. Ik ben 

afgevaardigd bestuurder van de Het pand wordt verhuurd door 

Ik heb een document mee waarin we een aantal opmerkingen genoteerd hebben inzake de 
gebreken. Sedert uw plaatsbezoek hebben we In alle 4 deze panden al werken uitgevoerd. We 
hebben pas in mei uw schrijven inzake de herstelvordering ontvangen. Dat is een termijn van 
4 maanden die intussen verstreken is. De werken omschreven in dit document werden reeds 
eerder uitgevoerd nog voor we op de hoogte waren van uw onderzoek ter plaatse. Hiermee wil 
ik graag aantonen dat we ter goeder trouw zijn. 

Nerd or:> moment van de vaststellingen bewoond door 
sinds 05/08/2014. Er was een schriftelijke huurovereenkomst, maar 

de details over de verhuring ken Ik niet uit het hoofd. Ik heb een medewerker die daar beter 
van de op de hoogte Is en dat kan u nog bezorgd worden. 

De huurders zijn Intussen verhuisd. Na iedere huurder inspecteren wij het huis en brengen wij 
het huis terug in orde lfv de normen opgelegd door Jullie. 

Sedert 6/3/2019 is de woning opnieuw verhuurd. We hebben het nieuwe huurcontract mee. Ik 
verwijs ook naar het document dat Ik bij heb inzake werken die intussen al uitgevoerd zijn in 
de vier panden. 

Inzake ben ik voor 1/4 naakte eigenaar van het pand samen met 
3/4 naakte eigendom. Het vruchtgebruik zit bij privé. 

Het pand wordt verhuurd door privé. Hij Is woonachtig In . Er is 1 
huurcontract voor het aanse oand met Ik overhandig u kopie van het 
huurcontract tss en enerzijds en 
als garantiesteller anderzijds. Ik ben niet op de hoogte van aparte huurcontracten zoals u mij 
meedeelt dat door u werd vastgesteld. 

wordt momenteel nog bewoond door de arbeiders, maar de huur is stopgezet. 
Diegene met wie Ik het contract afsloot, heeft me gevraagd of ze nog even langer mogen 
blijven. Ik deel u wel mee dat wij dit niet verhuurd hebben als kamerwoning, maar als 
lgezlnswonlng aan het bedrijf Wij kunnen daar de hersteldatum niet 
respecteren omdat het onbegonnen werk is. Het RUP schrijft voor dat er in tweede lijn ook kan 
gebouwd worden. We zijn van plan om een stuk af te breken. Dit is mijn geboortehuis en dat 
ligt wat sentimenteel. Het hoofdgebouw wordt gestript en gerenoveerd en daarrond wordt 
verder gebouwd wat het RUP toelaat. We willen daar aparte woonunits van maken. Dit werd 
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- -- ----- -- - -·-··--------------------
reeds besproken met de gemeente. We zijn daar ook al ter plaatse geweest met een architect 
zoals omschreven ook in de nota die ik u onderhandig. 

is dus mijn voormalig ouderlijk huis. Nadien hebben we daar een van 
gemaakt. Nadat we besloten hebben om daar terug een woonhuis van te maken, heb ik mij tot 
de gemeente gewend en die hebben mij meegedeeld dat we daar terug een woonhuis van 
konden maken zonder vergunning. Sedert vorig jaar wordt dit opnieuw zo verhuurd. 
U deelt mij mee dat de bewoners u aparte huurcontracten voorgelegd hebben, maar ik ben 
hier van op de hoogte. Ik deel u mee dat ik enkel op de hoogte ben van het contract dat 
afgesloten werd door In het contract is opgenomen dat onderverhuur niet 
toegelaten Is. 
De huurders zullen het pand verlaten op 1 Juli 2019. De overeenkomst tot onderbreking ir, 
gemeen overleg wordt ons deze week bezorgd. Hier is geen sprake van huurachterstal. 

Inzake ben ik volle eigenaar voor 1/100, voor 98/100 en 
ook voor 1/100. 

Er is een schriftelijk huurcontract met Het is een contract van 3 jaar afgesloten 
op 20/01/2017 en ingegaan op 1/2/2017. Ook hier werd een contract afgesloten voor 
individuele verhuur van een 1gezlnswonina en niet als kamerverhuur. Ik geef u hierbij dezelfde 
opmerkingen zoals bij het pand Ik heb niet onder controle wie er daar uite! nde/ijk 
gaat wonen. Ook daar werd het huurcontract opgezegd; dat Is ons vandaag bezorgd. De 
woning zal gesloopt worden en aan de huurder zal de tijd gegeven worden om een andere 
woning te vinden. Na de sloop zal er een nieuwbouw gezet worden door mij of iemand anders 
afhankelfik van de bank. 

wordt verhuurd Er is een schriftelijke huurovereenkomst van 3 

Jaar dat is ingegaan op 01/02/2017. De maandelijkse huurprijs bedraagt 670€ te betalen per 
overschrijving op naam van I De huurwaarborg bedraagt 1340€. De woning wordt 
onbemeubeld verhuurd. 
Ik denk dat er hier sprake is van huurachterstal, maar dat zou intussen Ingehaald zijn. In het 
huurcontract staan ook punten opgenomen inzake herste/Jingen die de huurder zelf zou 
uitvoeren in compensatie voor huur. Wij stellen ook rookmelders ter beschikking. Als de 
bewoners ze niet ophangen, kunnen wij daar weinig aan veranderen. 

Inzake Is 100/100 eigenaar. 

wordt bewoond door 
Het Is een huurcontract van 9 Jaar Ingegaan op 01/03/2013. 

De maandelijkse huurprijs bedraagt 695€ te betalen per overschrijving. Er werd 2085€ 
waarborg betaald. De woning wordt onbemeubeld verhuurd. Er is geen huurachterstand. We 
hebben al tamelijk veel herstellingen gedaan, zowel voor en na jul/Je vaststel/Ingen. In de staat 
van bevinding kan u ook lezen dat die zolder als zolder gebruikt dient te worden. 

Wij hebben een medewerker in het bedrijf die tweejaarlijks een controle In onze panden doet 
om na te kijken of die panden nog in orde zijn. 

U zegt mij dat u naar aanleiding van de aanwezige gebreken een herstelvordering tot herstel 
van de gebreken heeft opgesteld en legt mij uit wat dit betekent en wat de mogelijke gevolgen 
zijn. Ik bevestig dat Ik de herstelvorderingen ontvangen heb. 
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~n worden volledig gesloopt. waar u niet geweest ben, zal 
ook gesloopt worden. 11ordt ook gesf oopt, alsook 

wordt dus deels gesloopt en gestript ifv heropbouw. 
Ik wens dan ook graag een hercontrole aan te vragen voor aangezien de 
herstelvordering uitgevoerd Is. 

U zegt mij dat ik aan de woonfnspecteur onmlddellijk een melding moet geven vanaf het 
moment dat ik de herstelvordering heb uitgevoerd. 

U vraagt mij of ik betrokken ben bij de werking van een vennootschap of vereniging die actief 
Is in immobiliën en verhuur, ik antwoord ja.' 

10. Op 26 augustus 2020 werd 
af: 

verhoord en legde volgende verklaring 

'Op 29/04/2020 ben Ik afaevaardfgd bestuurder geworden van 
Aanvankelijk was nog medebestuurder doch sinds 13/07/2020 heeft niets 

omdat meer met dP mnk te maken. Dit alles op verzoek van zijn vader, 
er volgens een wanbestuur was onder 

Ik ken de zaak van goed omdat ik voor de overname reeds een jaar adviseur was 
voor Van zodrà ik de zaak overgenomen heb ben ik werk beginnen 
maken van onder andere het pand gelegen te 

Dit pand was onbewoonbaar toen Ik het overgenomen heb. We hebben renovatie uitgevoerd 
en de wooninspectie is drie à vier maanden geleden komen controleren op mijn verzoek. Er 
waren nog een paar pijnpunten. We zijn nu doende met de herstelling van deze zaken. 

~eeft de woning verlaten In Juli 2020. Dit Is gebeurd door onze tussenkomst. 
We hebben haar verhuisd naar een ander oand van ons dat volledig In orde is. Haar 
huurwaarborg is daarbij overgedragen "leeft steeds haar huur correct betaald. Ze zal 
blijven wonen in haar huidige huurwoning 

Als terug bewoonbaar Is verklaard zullen wij het terug op de huurmarkt brengen. 

Onder mijn bestuur Is het de bedoeling om van een zuivere firma te 
maken. Het Is de bedoeling om al onze verhuurpanden perfect In orde te krijgen. Dit vraagt 
natuurlijk wat tijd, Ik schat een jaar à twee jaar.' 

11. Op 11 augustus 2021 legde ,eigende verklaring af: 

'U stelt m(i in kennis van uw hoedanigheid en uw onderzoek op 29/01/2019 in de w.oning 
gelegen te 

Mijn naam is en ik ben aankoopmanager bij 
vertegenwoordig de vennootschap in opdracht van 

Ik 

omdat ik meer op 
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de hoogte ben van het dossier. 

U vraagt mij wat ik u kan vertellen ivm het pand en op welke manier Ik 
hierbij betrokken ben. Daar hebben chauffeurs gewoond die werkzaam waren bij ons. Ik ben 
niet 100% zeker, maar ik denk dat ze daar woonden sedert medio 2017. De laatste bewoner 
vertrok ongeveer in juli 2019. Zij zijn daar vertrokken op eigen initiatief 

De chauffeurs zelf sloten een huurcontract af met sloot 
nooit een huurcontract af met Wij deden enkel de borgstel/lng. Op de vraag 
of het een huurcontract was als 1 gezinswoning of als kamerwoning moet ik u het antwoord 
schuldig blijven, dat weet ik niet. 

Op de vraag of ik er zicht op heb of de eigenaar op de hoogte was van het feit dat het pand als 
kamerwoning gebruikt wordt, kan ik u niet antwoorden. Ik weet dat niet. Ik ben er zelf lx ter 
plaatse geweest. 

U vraagt mij hoe de huur betaald werd. Ik vermoed dat dat via overschrijving gebeurde 
rechtstreeks aan 

U vraagt mij hoe de huurgelden werden verzameld en betaald werden aan de eigenaar? U 
deelt mij mee dat de huurders verklaarden dat ze de huur aan betaalden die de huur 
dan doorgaf Ik ben hier niet van op de hoogte, maar ik kan mij wel inbeelden dat 1 iemand 
het voortouw nam om de huur te verzamelen en dat er niet In gei'nteresseerd was om 
de huur in stukjes en brokjes te ontvangen. 

Ik kan nog toevoegen dat op een bepaald moment die mensen gestopt zijn met daar te huren 
en elders huurwoningen apart gaan zoeken zijn. 

Mijn verklaring is volledig en correct weergegeven, ik wens verder niets aan mijn verklaring 
toe te voegen of te wijzigen.' 

Beoordeling 

12. Sinds 1 Januari 2021 is de Vlaamse Wooncode afgeschaft en trad de Vlaamse Codex 
Wonen van 2021 (VCW2021) In werking. 

Het nieuwe artikel 3.34. VCW2021 bepaalt met ingang van dezelfde dag: 

'Als een niet-conforme of overbewoonde woning rechtstreeks of via tussenpersoon wordt 
verhuurd, te huur gesteld of ter beschikking gesteld met het oog op bewoning, wordt de 
verhuurder, de eventuele onderverhuurder of diegene die de woning ter beschikking stelt, 
gestraft met een gevangenisstraf van 6 maanden tot 3 jaar en een geldboete van 500 tot 
25.000 euro of met een van die straffen alleen.' 
Die strafbaarstelling Is beperkter dan die van de Vlaamse Wooncode. 
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Het oude artikel 20, §1, lid 1 stelde het verhuren, te huur stellen of ter beschikking stellen van 

een woning strafbaar als die woning niet voldeed aan de vereisten en normen, vastgesteld met 

toepassing van artikel 5. 

Het nieuwe artikel 3.34. VCW2021 stelt het verhuren, te huur stellen of ter besch ikking stellen 

van een niet-conforme woning strafbaar. 

Een conforme woning is volgens artikel 1.3, 7° VCW2021 een woning die geen enkel gebrek als 

vermeld In artikel 3.1, §1, derde lid, 2° en 3°, vertoont. 

Dat artikel maakt als volgt een onderscheid tussen 3 categorieën van gebreken: 

Bij de nadere bepaling van de vereisten, vermeld in het eerste lid, en de vaststelling van de 
specifieke en aanvullende velllgheldsnormen, vermeld in het tweede lid, hanteert de Vlaamse 
Regering een of meer lijsten van mogelijke gebreken die onderverdeeld zijn in de volgende drie 
categorleèn: 
1" gebreken van categorie /: kleine gebreken die de levensomstandigheden van de bewoners 
negatief beïnvloeden of die potentieel kunnen uitgroeien tot ernstige gebreken; 
2° gebreken van categorie IJ: ernstige gebreken die de levensomstandigheden van de bewoners 
negatief bei'nvloeden maar die geen direct gevaar vormen voor hun veiligheid of gezondheid, 
waardoor de woning niet In aanmerking zou komen voor bewoning,' 
3° gebreken van categorie l(J; ernstige gebreken die mensonwaardige levensomstandigheden 
veroorzaken of die een direct gevaar vormen voor de veiligheid of de gezondheid van de 
bewoners, waardoor de woning niet in aanmerking komt voor bewoning. 

Een won ing is dus niet conform als zij gebreken vertoont van categorie Il of categorie 111 . 

Er kan verwezen worden naar de geactualiseerde herstelvordering van de wooninspecteur die 

stelt: Op basis van de geldende regelgeving vanaf 1/1/2021 worden minstens volgende gebreken 
gequoteerd als een gebrek van categorie JI of /Il, waardoor de feiten nog steeds strafbaar z'ijn: 
Categorie Il: - Er Is geen rookmelder op de zolder (slaapkamer) 
Categorie J/1 - Er Is geen leuning aan de trap naar de zolder (slaapkamer). - Er is- geen 
borstwering rond het trapgat van de zolder (slaapkamer). 

Het verhuren van een woning met enkel gebreken van categorie I is sinds 1 januari 2021 niet 

langer strafbaar. 

Het is dus niet zo dat feiten van voor 1 januari 2021 In alle gevallen niet meer strafbaar zouden 

zijn. 

Uit het principe van de toepassing van de mlldere strafwet volgt wel dat de beklaagden maar 

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

de Vlaamse Wooncode als op grond van het nieuwe artikel 3.34. VCW2021 strafbaar zijn. 

De nieuwe bepaling is de mildere strafwet, zodat de rechtbank voor feiten die dateren van 

voor 1 januari 2021 zal moeten nagaan of er sprake was van gebreken van categorie Il of 

categorie 111 . 
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De vaststellingen van de wooninspectle van voor 1 Januari 2021 kunnen daarvoor nog steeds 
gebruikt worden. 
De oude en de nieuwe technische verslagen versch illen op een aantal punten van elkaar maar 
het principe van de toepassing van de mildere straf is daarop niet van toepassing. Deze 
technische bepalingen zijn opgenomen in uitvoeringsbesluiten. 
Artikel 2, lid 2 Strafwetboek vindt geen toepassing wanneer een vroeger besluit wordt 
vervangen door een later beslu it dat genomen werd ter uitvoering van dezelfde wet als het 
vroegere besluit. 

De feiten die ingevolge het vroegere besluit strafbaar waren op het ogenblik waarop ze werden 
gepleegd, blijven strafbaar, zelfs indien ze ingevolge het latere besluit, genomen ter uitvoering 
van dezelfde wetskrachtlge akte of een gewijzigde wetskrachtlge akte met een ongewijzigd 
gebleven strafbaarstelling, ten tijde van de uitspraak geen strafbaar feit meer zouden 
opleveren. 

Omdat Inbreuken van categorie Il en categorie IIHV zowel op grond van de oude als de n,ieuwe 
strafbepalingen strafbaar zijn, Is de strafbaarstelling op dit punt niet gewijzigd. 

Inbreuken van categorie Il, 111 en JV die vastgesteld werden op grond van de technische 
verslagen zoals ze van kracht waren voor 1 januari 2021, zijn dus ook na 1 januari 2021 
strafbaar. 

Het is niet vereist dat het openbaar ministerie aantoont dat de vaststellingen ook op grond 
van het nieuwe technische verslag inbreuken van categorie Il en Hl uitmaken. 

De strafmaat is dezelfde gebleven, zodat de vraag naar de toepassing van de mildere strafwet 
;zich op dat punt niet stelt. 

13. Uit de vaststellingen van de wooninspectle blijkt dat de woningen ongeschikt, en ook 
onbewoonbaar, waren. 
De feiten zouden dus ook onder de nieuwe bepalingen st rafbaar zijn. 

14. De woon inspecteur stelde afdoende de inbreuken vast. 

15. In tegenstelling tot wat de beklaagden voorhouden is er geen enkele reden om de 
incrlminatieperlode te herleiden. 
Voor zou het volgens de beklaagden gaan om wat ze 'evolutieve gebreken1 noemen. 
Het gebrek met betrekking tot de trap is volgens hen te wijten aan de huurders die aan de 
zolder een andere bestemming hebben gegeven. 

Dit is niet alleen niet dienend, er werden ook nog andere gebreken vastgesteld . De 
wooninspectie berekende het vermogensvoordeel vanaf de aanvang van de 
huurovereenkomst precies omdat het om een structureel gebrekkige woning ging {OK 4, st. 4-
5). De huurovereenkomst zou reeds beëindigd zijn op 1 juni 2019. Dit Is In strijd met de 
verkla ringen in het mailverkeer (OK 4, st. 57) waarin aangegeven wordt dat de 
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huurovereenkomst in gemeen overleg Is stopgezet vanaf 15/11/2019. Er is geen reden om de 
incrimlnatieperiode te beperken. 

Hetzelfde geldt voor Ook hier ging het volgens de woonlnspectie om een 
structureel gebrekkige woning (OK 1, st. S ). De mail die aangewend wordt om aan te tonen dat 
de gebreken Inzake de elektriciteit hersteld werden, is geen objectieve vaststelling. 

De stelling dat zou verhuurd zijn als ééngezinswoning en de beklaagden niet 
zouden geweten hebben dat er meerdere personen in kamers woonden, Is ongeloofwaardig. 
Uit de verklaring van >lijkt dat de bewoners kenden. Ze hadden 
zelfs werken voor hem uitgevoerd. Het was de zaakvoerder van 

die de woning voor hen geregeld had en die samen met de 
huurovereenkomst ondertekend heeft. Buitenlandse werknemers op die manier huisvesten is 
overigens gangbaar tussen aannemingsbedrijven. 

Ook hier gaat het om structurele gebreken en is er geen reden om de incrlminatieperiode te 
beperken (OK 3, st. 6-7). 

Hetzelfde geldt voor Ook hier kan er geen sprake zijn van onwetendheid over de 
kamerverhuur. Het pand werd bewoond door verschillende buitenlandse werknemers, allen 
werkzaam voor De bewering dat het ook hier gaat om de verhuur als 
ééngezlnswonlng is ongeloofwaardig, net zoals het ongeloofwaardig is dat een buitenlandse 
werknemer een dergelijk groot pand in een dergelijke staat zou huren aan een maandelijkse 
huurprijs van 3.260 euro. Het is duidelijk dat het pand verhuurd werd om meerdere 
werknemers te huisvesten. 

Ook hier gaat het om structurele gebreken en is er geen reden om de incriminatieperiode te 
beperken {OK 2, st. 42-43). 

16. De telastleggingen zijn bewezen. 

De eerste, tweede en derde beklaagde hebben gedurende een lange periode verschillende 
ongeschikte panden aan meerdere personen verhuurd op bestendige wijze. De verzwarende 
omstandigheid van de gewoonte Is bewezen. 

Toerekening 

17. Ten aanzien van de failliet verklaarde rechtspersoon 1ervalt de 
strafvordering pas door de afsluiting van de vereffening (artikel 20 V.T. Strafvordering). 

18. Artikel 5 Strafwetboek bepaalt : 
Een rechtspersoon is strafrechtelijk verantwoorde/ijk voor de misdrijven die hetzij een intrinsiek 
verband hebben met de verwezen/ijking van zijn doel of de waarneming van zijn belangen, of 
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die, zoals blijkt uit de concrete omstandigheden} voor zijn rekening zijn gepleegd. 
Met rechtspersonen worden gelijkgesteld: 
1 ° tijdelijke handelsvennootschappen en stille handelsvennootschappen; 
2° vennootschappen bedoeld In artikel 21 § 4, tweede lid, van het Wetboek van 
Vennootschappen, alsook handelsvennootschappen In oprichting; 
3° burgerlijke vennootschappen die niet de vorm van een handelsvennootschap hebben 
aangenomen. 
De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersonen sluit die van de natuurlijke 
personen, die daders zijn van dezelfde feiten of eraan hebben deelgenomen, niet ult. 

19. De gepleegde misdrijven hebben een intrinsiek verband met de verwezenlijking van het 
doel of de waarneming van de belangen van de vennootschappen of zijn voor hun rel<enlng 
gepleegd. 

Zowel de natuurlijke personen als de vennootschappen zijn verantwoordelijk voor de 
gepleegde misdrijven. 

Straffen 

20. De feiten kunnen krachtens artikel 20 §1 van de Vlaamse Wooncode (thans artikel 3.34. 
VCW2021) worden bestraft met een gevangenisstraf van 6 maanden tot 3 jaar en een 
geldboete van 500 tot 25.000 euro of één van deze straffen alleen. 
ln geval van gewoonte Is dat een gevangenisstraf van 1 jaar tot 5 jaar en een geldboete van 
1.000 tot 100.000 euro of één van deze straffen alleen. 

Een rechtspersoon kan dan, overeenkomstig artikel 41bis Strafwetboek, gestraft worden met 
een geldboete van 3.000 euro tot 72.000 euro. 

In geval van gewoonte is dat een geldboete van 6.000tot 200.000 euro of één van deze straffen 
alleen . 

21. De feiten zijn de opeenvolgende en voortgezette uitvoering van een zelfde misdadig opzet, 
zodat voor ze samen slechts één straf moet worden opgelegd. 

22. Het openbaar ministerie vorderde voor: 
- de eerste beklaagde een gevangenisstraf van 1 jaar en een geldboete van 5.000 euro (te 
verhogen met de opdeciemen x8}j 
- de tweede beklaagde een geldboete van 10.000 euro (te verhogen met de opdeciemen x8); 
- de derde beklaagde een geldboete van 1.000 euro (te verhogen met de opdeciemen x8); 

- de vierde beklaagde een geldboete van 500 euro (te verhogen met de opdeciemen x8); 
• de vijfde beklaagde een geldboete van 3.000 euro (te verhogen met de opdeciemen xB); 
- de zesde beklaagde een geldboete van 3,000 euro (te verhogen met de opdeciemen x8); 
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23. De Vlaamse Wooncode beoogt uitvoering te geven aan het fundamenteel recht op 
menswaardig wonen {artikel 4 Woon code/ artikel 1.5. Vlaamse Codex Wonen 2021). 

Artikel 23 van de Belgische Grondwet bepaalt dat leder het recht heeft een menswaardig leven 
te leiden en dat de wet of het decreet daartoe, rekening houdend met de overeenkomstige 

plichten, de economische, sociale en culturele rechten waarborgt. Die rechten omvatten onder 
meer het recht op een behoorlijke huisvesting, 
De overheid doet belangrijke inspanningen om dit recht te waarborgen onder meer door 

sociale huisvesting te organiseren, door minimumkwaliteitseisen voor woningen te bepalen 
en een woonlnspectle te organiseren .. , Grote bedragen gemeenschapsgelden worden daarin 
geïnvesteerd. 

Van diegene die met winstoogmerk huizen verhuurt, mag verwacht worden dat ook hij 

Inspanningen levert en zich minstens aan de opgelegde kwaliteitsnormen houdt. Zo niet wordt 
het fundamenteel recht op een behoorlijke huisvesting aangetast, komen mogelijk 
mensenlevens in gevaar en wordt de gezondheid van doorgaans maatschappelijk kwetsbare 
huurders in gevaar gebracht. 
De beklaagden moeten beseffen dat zij bij het verhuren niet alleen de lusten maar ook de 
lasten moeten dragen en hun verantwoordelijkheid moeten nemen. 

Bij het bepalen van de geldboete houdt de rechtbank rekening met het financiële motief dat 
aan de misdrijven ten grondslag ligt en de financiële draagkracht van de beklaagden. 

Een geldboete moet ook van die aard zijn dat zij ontmoedigt nog langer de wet te overtreden 

of aanzet tot een afweging van pakkans en economisch voordeel. 

Bovendien moet rekening worden gehouden met de maatschappelijke kost die door de 
beklaagden veroorzaakt wordt In de vorm van de noodzakelijke Inzet van mensen en middelen 
voor de handhaving. De inzet van Inspectiediensten, politie en justitie betekent voor de 
gemeenschap een grote kost. 

De rechtbank houdt ook rekening met de strafrechtelijk verledens. 

heeft een ongunstig strafrechtelijk verleden met 10 veroordelingen wegens 
verkeersinbreuken, valsheid en oplichting, bouwmisdrljven, slagen, bedreigingen en 
wapendracht. Hij voldoet nog aan de wettelijke voorwaarden om uitste l van tenuitvoerlegging 

te krijgen. 

werd in 2019 reeds veroordeeld wegens bouwmisdrijven. 

werd éénmaal veroordeeld wegens een verkeerslnbreuk. 

werd driemaal veroordeeld door de politierechter. 

heeft een blanco strafrechtelijk verleden. 

heeft 1 veroordeling door de politierechtbank. 
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Om al die redenen wordt ook niet ingegaan op de vraag tot opschorting van uitspraak van 
veroordeling. Overigens is niet aangetoond dat een veroordeling een negatief effect zou 
hebben op de maatschappelijke situatie van de beklaagden. 

De hierna bepaalde gevangenisstraf en geldboeten zijn doeltreffend, evenredig en 
af schrikkend. 

Verbeurdverklaring vermogensvoordeel 

24. Het openbaar ministerie vorderde eveneens de bijzondere verbeurdverklaring van 73.574 
euro lastens m 71.720 euro lastens 

Dit bedrag werd door het openbaar ministerie begroot op basis van de maandelljl<se huurprijs 
van de woningen en wat oetreft, er 

wat betreft. 

25. Overeenkomstig artikel 42, 3° Strafwetboek kunnen de vermogensvoordelen die 
rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen, worden verbeurdverklaard. 

De huurgelden zijn vermogensvoordelen die de beklaagden rechtstreeks uit de bewezen 
verklaarde misdrijven verkregen. 

Voor de berekening ervan moet geen rekening worden gehouden met kosten die gemaakt 
werden om de illegale vermogensvoordelen te bekomen. 

Het kan principieel niet aanvaard worden dat veroordeelden in het bezit gelaten worden van 
de voordelen of winsten die zij uit een misdrijf haalden. Misdrijven plegen mag immers niet 
lonend zijn. Dit zou een verkeerd signaal zijn ten aanzien van burgers en bedrijven die wel de 
wet naleven, correct handelen en daartoe inspanningen en investeringen doen. Het zou dus 
ook de geloofwaardigheid van, en het vertrouwen in de overheid ondermijnen. 
De verbeurdverklaring dringt zich op. 

WOONHERSTEL 

26. Op 19 april 2019 vorderde de wooninspecteur het herstel voor de panden aan 

Op 30 april 2019 vorderde de wooninspecteur ook het herstel voor het pand aan te 
Jp 17 november 2022 werd een geactualiseerde herstelvordering voor dit pand 

medegedeeld. 
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De wooninspecteur vorderde het bevel tot het uitvoeren van werken waardoor de 
woonentiteiten voldoen aan de minimale kwahteitsvereisten. 

De woon Inspecteur vorderde de uitvoering van de werken binnen een termijn van 10 maanden 
na de uitspraak en dat voor het geval de veroordeling niet binnen de opgelegde termijn wordt 
uitgevoerd, de overtreder wordt veroordeeld tot een dwangsom van 150 euro per dag 
vertraging. 

Zij vorderde dat de rechter zou bevelen dat zij ambtshalve in het opgelegde herstel kan 
voorzien in het geval de overtreder in gebreke blijft de door de rechter bevolen werken zelf uit 
te voeren. 

Zij vorderde dat zij gemachtigd zou worden om de kosten, bedoeld in art. 15, §1 {huidig art. 
17bis, §2) Vlaamse Wooncode, te verhalen op de beklaagde. 

Zij vorderde eveneens de onmiddellijke uitvoerbaarheid. 

27. Nu geldt artikel 3.43. VCW2021 dat bepaalt: 

Naast de straf kan de rechtbank de overtreder bevelen om werken uit te voeren om de woning 
of het pand dat het gebouw met de aanwezige woningen omvat, conform te maken en om de 
overbewoning te beëindigen. Als de rechtbank vaststelt dat de woning niet in aanmerking komt 
voor werkzaamheden, of dat het gaat om een goed als vermeld in artikel 3.35, beveelt ze de 
overtreder om er een andere bestemming aan te geven overeenkomstig de bepalingen van de 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 of om de woning of het goed te slopen, 
tenzij de sloop ervan verboden is op grond van wettelijke, decretale of reglementaire 
bepalingen. Dat gebeurt ambtshalve of op vordering van de wooninspecteur of het college van 
burgemeester en schepenen van de gemeente waar de woning, het pand of het goed ligt. 

De rechtbank bepaalt de termijn voor de uitvoering van de herstelmaatregelen en kan, op 
vordering van de wooninspecteur of het college van burgemeester en schepenen, eveneens een 
dwangsom bepalen per dag vertraging In de ten uitvoer{ eg ging van de herstelmaatregelen. De 
termijn voor de uitvoering van de herstelmaatregelen bedraagt maximaal twee jaar. 

28. De verantwoordelijkheid voor de melding van de uitvoering van een eventueel vrijwillig 
herstel ligt bij de overtreder. Behoudens bewijs van het tegendeel geldt alleen het proces
verbaal van uitvoering als bewijs van het herstel en van de datum van het herstel (artikel 20bis, 
§6 Vlaamse Wooncode/3.46. VCW2021). 

Dat bewijs ligt niet voor. 

Integendeel, uit de behandeling van de zaak ter terechtzitting bleek dat het herste l nog steeds 
niet volledig was uitgevoerd. 

29. De herstelvordering inzake is zonder voorwerp. De woning werd door de 
wooninspecteur înmiddels conform bevonden. 
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30. De herstelvorderingen voor werden 
afdoende gemotiveerd en zijn niet onredelijk. 

Het herstel moet nog steeds worden bevolen. 

31. De termijn van uitvoering van de herstelmaatregelen wordt bepaald op 10 maanden. 

32. De beklaagden moeten de wooninspecteur en het college van burgemeest-er en 

schepenen tijdig bij aangetekende brief of bij afgifte tegen ontvangstbewijs op de hoogte 
brengen van de uitvoering van de opgelegde herstelmaatregel, waarna de woon inspecteur, na 
controle ter plaatse, een proces-verbaal van uitvoering opmaakt dat, behoudens bewijs van 
het tegendeel, geldt als bewijs van het herstel en van de datum van dit herstel (artikel 3.46. 
VCW2021). 

33. Het opleggen van een dwangsom als drukkingsmiddel voor het uitvoeren van het bevolen 
herstel is eveneens noodzakelijk. Het bedrag ervan kan door de rechter bepaald worden zelfs 
zonder een specifiek gevorderd bedrag of hoger dan het gevorderde bedrag. 
Het volstaat dat een dwangsom gevorderd wordt. 
Een dwangsom van 150 euro per dag moet worden opgelegd gelet op het talmen om over te 
gaan tot het herstel. 
Het bestuur heeft er namelijk belang bij dat de veroordeelde zelf de veroordeling tot het 
herstel nakomt gelet op de beperkte overheidsmiddelen, de zware procedure van 
aanbesteding en de lange tijd nodig voor een ambtshalve uitvoering. 
Tenslotte heeft de gemeenschap er baat bij dat dit ten spoedigste gebeurt. Een dwangsom is 
daartoe het meest efficiënte middel. Om dezelfde redenen, en om te vermijden dat de 
beklaagden een financiële afweging zouden maken tussen de kosten van het herstel en de 
dwangsommen, wordt geen maximumbedrag opgelegd. 

34. Om verdere vertraging in de uitvoering van het herstel te vermijden wordt het vonnis wat 
het woonherstel betreft uitvoerbaar bij voorraad verklaard. 

35. De veroordeling tot herstel blijft de grondslag voor het verhaal op de beklaagden van de 
kosten van een eventueel ambtshalve herstel door de bevoegde overheid of voor een verhaal 

van herstelkosten die de nieuwe eigenaar In voorkomend geval zou moeten maken als gevolg 

van de door de beklaagden gepleegde feiten. 
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BIJDRAGEN en KOSTEN 

36. De beklaagden moeten worden veroordeeld tot de gerechtskosten zoals hierna begroot. 

37. De beklaagden moeten een bijdrage betalen voor de financiering van het "Bijzonder Fonds 

tot Hu lp van de Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden en aan de Occasionele Redders" 

{artikel 29, tweede lid van de Wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale bepalingen). Deze 

bijdrage bedraagt 200 euro (met opdeciemen) . Deze bijdrage heeft een eigen aard en Is geen 

straf. 

38. De beklaagden moeten een bijdrage betalen voor de financiering van het "Begrotingsfonds 

voor de juridische tweedelijnsbijstand" (artikel 4 § 3 en artikel 5 §§ 1 en 1 van de Wet van 19 
maart 2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de jurid ische tweedelijnsbiJstand). 

Deze bijdrage bedraagt 24 euro. 

39. De beklaagden moeten ook een vaste vergoed ing voor beheerskosten in strafzaken 
betalen (artikel 91, tweede lid van het Koninklijk Besluit van 28 december 1950 houdende het 

algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken). Deze vergoeding bedraagt 58,24 
euro. 

BURGERRECHTELIJK 

40. Ingevolge artikel 4 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering {VTSv) 

moet de rechtbank de burgerlijke belangen ambtshalve aanhouden. 

Om deze redenen, en gelet op de volgende artikelen: 

art. 11, 12, 14, 16, 31, 32, 34, 35, 41 Wet van 15 juni 1935; 
art. 1, 2, 3, 5, 7, 7bis, 25, 38, 39, 40, 41, 41bis, 42, 43bls, 65, 66, 100 Strafwetboek; 

alsook de overige wetsbepalingen aangehaald in huldig vonnis 
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de rechtbank, oordelend op tegenspraak voor 

en bij verstek voor 

STRAFRECHTELIJK 

Veroordeelt voor de hierboven bewezen verklaarde telastleggingen A.1, A. 2, A.9, 
A.10 en A.11 samen tot een gevangenisstraf van 1 jaar en tot een geldboete van 40.000 euro, 
zijnde 5.000 euro vermeerderd met 70 opdeciemen, of een vervangende gevangenisstraf van 
3 maanden. 

Verleent uitstel van tenuitvoerlegging van dit vonnis voor 6 maanden van de opgelegde 
hoofdgevangenlsstraf voor de duur van 5 jaar. 

Veroordeelt tot betaling van een bijdrage aan het Bijzonder Fonds tot Hu lp aan 
de Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden en aan de Occasionele Redders van 25 euro, 

vermeerderd met 70 opdeciemen tot 200 euro. 

Veroordeelt hem tot betaling van de bijdrage tot het Begrotingsfonds voor de juridische 
tweedelljnsbljstand van 24 euro. 

Veroordeelt hem tot betaling van de vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken van 

58,24 euro. 

Veroordeelt voor de hierboven bewezen verklaarde telastleggingen A.1, 
A.2, A.9, A.10 en A.11 samen tot een geldboete van 60.000 euro, zijnde 7.500 euro 
vermeerderd met 70 opdeciemen. 

Verklaart verbeurd overeenkomstig art. 42,3° en 43bis Sw. een bedrag van 73.574 euro, zijnde 
de vermogensvoordelen. 
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Veroordeelt tot betaling van een bijdrage aan het Bijzonder Fonds tot 
Hulp aan de Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden en aan de Occasionele Redders van 25 
euro, vermeerderd met 70 opdeciemen tot 200 euro. 

Veroordeelt haar tot betallng van de bijdrage tot het Begrotingsfonds voor de juri dische 
tweedelljnsbijstand van 24 euro. 

Veroordeelt haar tot betaling van de vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken van 
58,24 euro. 

Veroordeelt ,oor de hierboven bewezen verklaarde telastleggingen A.3, A.4, 
A.5, A.6, A.7, A.8 en A.11 samen tot een geldboete van 20.000 euro, zijnde 2.500 euro 
vermeerderd met 70 opdeciemen, of een vervangende gevangenisstraf van 3 maanden. 

Verklaart verbeurd overeenkomstig art. 42,3° en 43bls Sw. een bedrag van 71.720 euro, zijnde 
de vermogensvoordelen. 

Veroordeelt tot betaling van een bijdrage aan het Bijzonder Fonds tot Hulp 
aan de Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden en aan de Occasionele Redders van 25 euro, 

vermeerderd met 70 opdeciemen tot 200 euro. 

Veroordeelt hem tot betaling van de bijdrage tot het Begrotingsfonds voor de juridische 

tweedelijnsbijstand van 24 euro. 

Veroordeelt hem tot betaling van de vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken van 
58,24 euro. 

Veroordeelt ✓oor de hierboven bewezen verklaarde telastleggingen A.9 en 
A.10 samen tot een geldboete van 4.000 euro, zijnde 500 euro vermeerderd met 70 

opdeciemen, of een vervangende gevangenisstraf van 3 maanden. 
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Veroordeelt tot betaling van een bijdrage aan het Bijzonder Fonds tot Hulp 
aan de Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden en aan de Occasionele Redders van 25 euro, 
vermeerderd met 70 opdeciemen tot 200 euro. 

Veroordeelt hem tot betaling van de bijdrage tot het Begrotingsfonds voor de juridische 
tweedelljnsbijstand van 24 euro. 

Veroordeelt hem tot betaling van de vaste vergoeding voor beheerskosten In strafzaken van 

58,24 euro. 

Veroordeelt voor de hierboven bewezen verklaarde telastleggingen A.9, 
en A.10 samen tot een geldboete van 24.000 euro, zijnde 3.000 euro vermeerderd met 70 
opdeciemen. 

Veroordeelt :ot betaling van een bijdrage aan het Bijzonder Fonds tot Hulp 

aan de Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden en aan de Occasionele Redders van 25 euro, 
vermeerderd met 70 opdeciemen tot 200 euro. 

Veroordeelt haar tot betaling van de bijdrage tot het Begrotingsfonds voor de juridische 

tweedelijnsbljstand van 24 euro. 

Veroordeelt haar tot betaling van de vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken van 

58,24 euro. 

Veroordeelt voor de hierboven bewezen verklaarde 

telastleggingen A.3, A.4, A.5, A.6, A.7 en A.8 samen tot een geldboete van 24.000 euro, zijnde 

3.000 euro vermeerderd met 70 opdeciemen. 

Veroordeelt :ot betal ing van een bijdrage aan het Bijzonder 

Fonds tot Hulp aan de Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden en aan de Occasionele 
Redders van 25 euro, vermeerderd met 70 opdeciemen tot 200 euro. 
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Veroordeelt haar tot betaling van de bijdrage tot het Begrotingsfonds voor de j uridische 
tweedelijnsbijstand van 24 euro. 

Veroordeelt haar tot betaling van de vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken van 
58,24 euro. 

WOON HERSTEL 

Beveelt m om aan het pand gelegen te 
kadastraal gekend als wegens de 

stedenbouwkundige inbreuken, een andere bestemming te geven, dan wel te slopen (tenzij 
de sloop op grond van wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen verboden is), .steeds 
overeenkomstig de bepalingen van de VCRO (art. 3.43 Vlaamse Codex Wonen); en in geval van 
gewijzigde bestemming de woning(en) conform te maken in de zin van de Vlaamse Codex 
Wonen (artikel 3.1 Vlaamse Codex Wonen) en zonder dat er overbewoning is, en dit onder 
verbeurte van een dwangsom van 150 euro per dag vertraging in de nakoming van dit bevel 
lastens de veroordeelden ten voordele van de wooninspecteur. 

Bepaalt de termijn voor de uitvoering van de herstelmaatregel op 10 maanden vanaf de dag 
waarop dit vonnis wordt uitgesproken. 

Zegt voor recht dat de veroordeelden overeenkomstig artikel 3.46. VCW2021 de 
woonlnspecteur en het college van burgemeester en schepenen van 
onmiddellijk bij aangetekende brief of door afgifte tegen ontvangstbewijs op de hoogte 
moeten brengen wanneer de opgelegde herstelmaatregelen vrijwillig werden of zullen zijn 
uitgevoerd. 

Machtigt de wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen van om 
zelf het herstel uit te voeren indien de veroordeelden in gebreke blijven om dat te doen. 

Veroordeelt en tot vergoeding van alle 
uitvoeringskosten in geval van ambtshalve uitvoering overeenkomstig artikel 3.47. VCW2021. 

Verklaart het vonnis wat b"etreft het bevolen herstel uitvoerbaar bij voorraad niettegenstaande 
iedere voorziening. 
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Beveelt en )m aan 

het pand gelegen te kadastraal gekend als 

wegens de stedenbouwkundige inbreuken, een andere bestemming te geven, 
dan wel te slopen (tenzij de sloop op grond van wettelijke, decretale of reglementaire 
bepalingen verboden is), steeds overeenkomstig de bepalingen van de VCRO (art. 3.43 
Vlaamse Codex Wonen); en in geval van gewijzigde bestemming de woning(en) conform te 
maken in de zin van de Vlaamse Codex Wonen (artikel 3.1 Vlaamse Codex Wonen) en zonder 
dat er overbewonîng Is; en dit onder verbeurte van een dwangsom van 150 euro per dag 
vertraging in de nakoming van dit bevel lastens de veroordeelden ten voordele van de 
woon inspecteur. 

Bepaalt de termijn voor de uitvoering van de herstelmaatregel op 10 maanden vanaf de dag 
waarop dit vonnis wordt uitgesproken. 

Zegt voor recht dat de veroordeelden overeenkomstig artikel 3.46. VCW2021 de 

woonlnspecteur en het college van burgemeester en schepenen van 
onmiddellijk bij aangetekende brief of door afgifte tegen ontvangstbewijs op de hoogte 
moeten brengen wanneer de opgelegde herstelmaatregelen vrijwillig werden of zullen zijn 
uitgevoerd. 

Machtigt de wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen van om 
zelf het herstel uit te voeren indien de veroordeelden in gebreke blijven om dat te doen. 

Veroordeelt en :ot 

vergoeding van alle uitvoeringskosten in geval van ambtshalve uitvoering overeenkomstig artikel 
3.47. VCW2021. 

Verklaart het vonnis wat betreft het bevolen herstel uitvoerbaar bij voorraad niettegenstaande 
iedere voorziening, 

Beveelt An om !-iet onroerend goed en 

de erin gelegen woning, gelegen aan kadastraal gekend als 
:onform te maken in de zin van de Vlaamse 

Codex Wonen (artikel 3.1) en zonder dat er overbewoning is, en dit onder verbeurte van een 
dwangsom van 150 euro per dag vertraging in de nakoming van dit bevel lastens de 

veroordeelden ten voordele van de woon inspecteur. 

Bepaalt de termijn voor de uitvoering van de herstelmaatregel op 10 maanden vanaf de dag 
waarop dit vonnis wordt uitgesproken. 
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Zegt voor recht dat de veroordeelden overeenkomstig artikel 3.46. VCW2021 de 
wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen van 
onmiddellijk bij aangetekende brief of door afgifte tegen ontvangstbewijs op de hoogte moet 
brengen wanneer de opgelegde herstelmaatregelen vrijwillig werden of zullen zijn uitgevoerd. 

Machtigt de woonlnspecteur en het college van burgemeester en schepenen van om 
zelf het herstel uit te voeren Indien de veroordeelden in gebreke blijven om dat te doen. 

Veroordeelt en tot vergoeding van alle 
uitvoeringskosten in geval van ambtshalve uitvoering overeenkomstig artikel 3.47. VCW2021. 

Verklaart het vonnis wat betreft het bevolen herstel uitvoerbaar bij voorraad niettegenstaande 
iedere voorziening. 

KOSTEN 

Veroordeelt 

en ot de gerechtskosten voor het openbaar 
ministerie, begroot op 427,44 euro, te vermeerderen met de kosten van betekening van dit 
vonnis voor 

BURGERRECHTELIJK 

Houdt de burgerlljke belangen ambtshalve aan. 

Dit vonnis Is gewezen te Gent door de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling 
Gent, dertigste correctionele kamer, samengesteld uit voorzitter, en door 
hem uitgesproken In openbare terechtzitting op 7 februari 2023, met bijstand var 

griffier, en In aanwezigheid van eerste substituut-procureur des Ko-
nings. 




