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KAMER MET EEN RECHTER, RECHTSPREKENDE IN CORRECTIONELE ZAKEN
Gezien de processtukken
In de zaak van:
HET OPENBAAR MINISTERIE,

aan wie zich heeft gevoegd als burgerlUke parti! :
WOONINSPECTEUR, met kantoren te 1000 Brussel, Herman
Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 11

vertegenwoordigd door meester
advocaat te

loco meester
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De procureur veivolgt de beklaagde(n) als dader of mededader In de zin Vê!n ê[lrtlkel 66 van het
strafwetboek voor de voJgênde ~i~afba,re,feiteri: .
--. - · : :,_:" : ..-'·~·.it,-t .
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een woning of speclfl~ke ~'o~nvorm die niet.voldoet aan de vereisten van ~rt; 5 § 1 Vlaamse
Wooncode verhuren, t~ ~ut,r s,te!lim,.o f,te~ ~tschlkklng stellen - fe~ten vanaf ~~:~U~!JS~u~ ~013

als verhuurder, als eventuele ondeiverhuurder of als persoon die een woning ter beschikking stelt,
een wohlng óf een spe,c.!fi.~ke ~oonvorm, ats·ve(me!d in artikéi 5 § ~jjd:.1,,v,i theft?,~9f~~tvan 15 juli
1997 houdende de Vlaamse Wooncode, die niet voldoet aan de vereisteh en (lornîén, vastgesteld
met toepassing van artikel S van voornoemd Decreet, rechtstreeks of v1à..tussenpérsoon, te hebben
verhuurd, té huur gesteld
of ter beschikking.gesteld met het oog op1 bewonlni,
hameÎIJ
k een
,
•
\ "'
•
handelshuis gelegen te
bekend op ~et kadaster 011dér
met een oppeivlakte van
toeb~horend
aan
,, . · '-•' ·. . .
om het te hebben aangekocht Jegens
ingevolge aktè verfeden ,voor. nótarl!
op 30 Juli ,198~. ,(art. ~ § 1, 31•, en 20 § 1 lid 1 Decreet j~1i.-~~~-thö,~~end~ de ."
-~laamse Wç,~n~ode) · . r:
·
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Woning 1/1
ten nadele van

·, geboren te

)p 8 september 1978,

in de periode van 21 september 2017 tot en met 6 januari 2020
Woning2/1
ten nadele van
ten nadele van

)p 15 mei 1959,

geboren te
geboren te

op 16 maart 1959,

in de periode van 21 september 2017 tot en met 29 oktober 2018
Woning 3/1
ten nadele van
ten nadele van

lp

geboren te
geboren tt

:,p

Beklaagde tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig art. 42 en 43bls van het Strafwetboek te
horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring van hierna vermelde vermogensvoordelen
die zich bevinden in het patrimonium van de gedaagde, zijnde hetzij de vermogensvoordelen die
rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen, hetzij de goederen en waarden die in de plaats ervan zijn
gesteld, hettij de inkomsten uit de belegde voordelen, waarbij de rechter, Jndlen de zaken niet
kunnen worden gevonden In het vermogen van de beklaagde, de geldwaarde daarvan dient te ramen
(het equivalent bedrag), namelij k:

18.000 euro
Berekening:
Woning 2/1: oktober 2017 tot en met december 2019 = 27 maanden x 450 EUR= 12.150 EUR
Woning 3/1: oktober 2017 tot en met oktober 2018 = 13 maanden x 450 EUR= 5.850 EUR
Totaal: 18.000 EUR

Gehoord de burgerlijke partijen bij m onde van hun raadsman voornoemd.
Gehoord de uiteenzetting van de zaak door
substituut-procureur des Konings, die
de zaak samenvát en coriclusie neemt strekkende tot de veroordeling van de beklaagde bij toepassing
van de strafwet.
· ·
Gehoord de beklaagde In zijn antwoorden en middelen van verdediging daartoe bijgestaan door zijn
raadsman voornoemd.
De behandeling en de debatten van de zaak hadden plaats in openbare terechtzitting.

p.4
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1, FEITEN

Op 21 september 2017 voerde de Wooninspectie een controle uit in een pand gelegen aan de
In
De eigenaar was
Het pand was opgesplitst In drie woningen, die allemaal verhuurd werden. Het gebouw had 58
strafpunten. Woning 1/ 1 had 132 strafpunten en was ongeschikt en onbewoonbaar. Woning 2/1 had
82 strafpunten en was ongeschikt en onbewoonbaar. Woning 3/1 had 89 strafpunten en was
ongeschikt en onbewoonbaar.
Op 31 juli 2017 werd
verhoord. Hij verklaarde dat de woningen op de tweede en
derde verdieping verhuurd worden. De huurprijs bedroeg 460 euro. De woning op de eerste
verdieping was enkel een opslagplaats en buffer. De huurprijs voor die woning en de dancing was
1.100 euro. Van bepaalde gebreken was hij op de hoogte,. Die had hij al proberen oplossen. De
overige gebreken zou hij aanpakken. De woning op de eerste verdieping zou hij [liet opnieuw als
woning verhuren.
Op 2 maart 2018 werden de woningen ongeschikt en onbewoonbaar verklaard door de
burgemeester.1
Op 13 april 2018 stelde de Wooninspectie vast dat de gebreken nog niet hersteld waren. Het pand
werd nog bewoond.
Op 20 december 2018 stelde de Woonlnspectie vast dat de gebreken nog niet hersteld waren. De
woning op de tweede verdieping werd nog bewoond.
Op 25 juni 2019 stelde de Woonlnspectle vast dat de gebreken nog niet hersteld waren. De woning
op de tweede verdieping werd nog bewoond.

.

Uit opzoekingen in het rijksregister bleek dat de tweede verdieping tot 6 januari 2020 werd
bewoond.
2. SCHULD

2.1 Tenlastelegging A.1
Onder tenlastelegging A.1 wordt
1ervolgd voor het als verhuu.rder, onderverhuurder
of persoon die een woning ter beschikking stelt, een woning of een specifieke woonvorm, die niet
voldoet aan de vereisten en normen van het Woondecreet, rechtstreeks of via een tusseJlpersoon te
hebben verhuurder, te huur gesteld of ter beschikking gesteld met het oog op bewoning, in
In de periode van 21 september 2017 tot en met 13 april 2018, met name een woning
gelegen te
In zijn conclusie stelt
dat de woning nooit verhuurd werd met het oog op de
bewoning. Hij vraagt de vrijspraak. Minstens moeten de feiten geherkwalificeerd worden, omdat hij
al eind september 2017 probeerde om de huurder uit te drijven.
De feiten moeten heromschreven worden als volgt:

"(... ) in
1 Stuk 4

in de periode van 21 september 2017 tot en met 31 oktober 2017 (... )"
wooninspectle.
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Uit het dossier blijkt dat
de nodige stappen zette om de verhuurder te laten
uitdrijven. Uit het vonnis van de vrederechter van Oostende van 24 oktober 2017 bleek dat er een
akkoord was over het verlaten van het pand tegen 31 oktober 2017.2
De feiten zijn voor het overige bewezen.
Het volstaat dat
de woning ter beschikking gesteld heeft met het oog op bewoning. 3
Uit het dossier blijkt dat
en
op 1 juni 2016 een
4
handelshuurovereenkomst sloten. Het ging dus niet om een louter addendum, zoals
op de zitting suggereerde.
Uit de huurovereenkomst blijkt dat er een appartement op de eerste verdieping werd mee verhuurd.
De huurovereenkomst vermeldt ultdrukkelijk dat het appartement "wordt verhuurd om door de
huurder te worden bewoond."
Daardoor heeft
een woning ter beschikking gesteld met het oog op bewoning, zelfs al
zou de woning daarna in de praktijk niet bewoond zijn.
2.2 Tenlastelegging A.2
Onder tenlastelegglng A.2 wordt
vervolgd voor het als verhuurder, onderverhuurder
of persoon die een wo11ing ter beschikking stelt, een woning of een specifi~ke woonvorm, die niet
voldoet aan de vereisten en normen van het Woondecreet, rechtstreeks of v!a ~en tussenpersoon te
hebben verhuurder, te huur gesteld of ter beschikking gesteld met het oog op bewoning, in
in de periode van 21 september 2017 tot en met 6 januari 2020, met name een woning
gelegen te
In zijn conclusle betwist

:leze tenlastelegglng niet. ,

De feiten zijn bewezen, gelet op de vaststelllngen van de wóoninspectie,
Strafrechtelijke inbreuken op de Vlaamse Wooncode vereisen niet dat er met kwade trouw of
bedrieglijk opzet wordt behandeld , De rechter mag het bestaan van ~at moreel element afleiden uit
het door de dader gepleegde materiële feit en de vaststelling dat dit feit hem kan worden
toegerekend, m~t dien verstande dat de dader vrijuit gaat wanneer hij rechtvaardiging,
schuldontheffing en niet-toerekeningsvatbaarheid enigszins aannemelijk maakt.5
Het volstaat dat bewezen is dat de beklaagden onachtzaam waren.6 Er moet sprake zijn van een
gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid, namelijk dat de beklaagden onvoldoende hebben nagegaan
of de verhuurde woning wel aan de gewestelijke woningkwallteitsnormen voldeed. 7
Het is niet geloofwaardig dat
niet op de hoogte was va.n de gebrek.en. .Maar zelfs al
zou hij dat niet geweest zijn, zou er nog sprake zijn van een onachtzaamheid.•Als verhuurder en
eigenaar had
een onderhoudsplicht.

2

Stuk 10
Art. 20, §1 wooncode.
4
Stuk 4

3

5 Vgl.

Cass. 3 mei 2016, NC 2017, p. 363; Cass. 10 oktober 2017, 2018, 213-214.
Rb. Oost-Vlaanderen, afd~llng Dendermonde 25 maart 2019, www.arrestendatabank.be.
7 Vgl. Corr. Gent 24 Ju,nl 2008, RW 2008-2009, 1700, noot T. VAN0ROMME,
6 Vgl.
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2.3 Tenlastelegging A.3

Onder tenlastelegging A.3 wordt
,ervolgd voor het als verhuurder, onderverhuurder
of persoon die een woning ter beschikking stelt, een woning of een specifieke woonvor m, die niet
voldoet aan de vereisten en normen van het Woondecreet, rechtstreeks of via een tussenpersoon te
hebben verhuurder, te huur gesteld of ter beschikking gesteld met het oog op bewoning, in
in de periode van 21 september 2017 tot en met 29 oktober 2018, met name een woning
gelegen te
In zij n conclusie betwist

deze tenlastelegging niet.

De feiten moeten heromschreven worden als volgt:
"(... ) In

In de periode van 21 september 2017 tot en met 31 mei 2018 (... )"

stelt in haar conclusie dat zij in mei 2018 de woning verliet. Het openbaar
ministerie toont niet aan dat 2ij daar nog langer verbleven zou hebben.
De fei te n zijn voor het overige bewezen, gelet op de vaststellingen van de woonlnspectie. De
rechtbank verwijst verder naar de motivering bij tenlastelegging A.2.

3. STRAFTOEMETING
De bewezen verklaarde feiten zijn de opeenvolgende en voortgezette uitvoering van eenzelfde
misdadig opzet zodat voor deze feiten samen slechts één straf moet worden opgelegd.
Bij het bepalen van de straf van
houdt de rechtbank rekening' met de aard en de ernst
van de b~~e~en fe_lten en met de begeleidende omstandigheden bij ~e~ pJeg~n van de feiten. De
rechtbank houdt ook rekening met de leeftijd en de persoonlijke situat iè van
. Tot slot
houdt de rechtbank ook rekening met de persoonlij kheid van
zoals die onder meer
blijkt uit zijn strafrechtelijk verleden.
De feiten zijn ernstig.
verhuurde een reeks woningen die niet aan de vereisten van de
Vlaamse Wooncode voldeden. Dergelijke woningen zijn een gevaar voor de gezondheid en de
veiligheid van de mensen die er wonen. Ook na de vaststellingen van de ~ooninspectle blee1
een van de woning nog verder verhuren.
is 54 jaar. Hij heeft een blanco strafblad.
In zijn conclusie vraagt
Een opschorting zou

de opschorting, minstens een straf met uitstel.
mvoldoende de ernst van de feiten duidelijk maken.

De hierna bepaalde geldboete is dan ook een gepaste straf.
4. VERBEURDVERKLARING

.

.

.

Het Openbaar Ministerie vordert de bijzondere verbeurdverklaring voor een bedrag van 18.000 euro
In hoofde van
· • ·., ... ·· · · -, ,
De rechtba nk acht het bewezen dat de beklaagde gelden heeft verkregen u'l t de beweze n verklaarde
tenlasteleggingen. Het zou maatschappelijk onaanvaardbaar zijn dat de beklaagde .enerzijds schuldig
wordt bevonden en gestraft wordt, maar anderzijds In bezit zou worden gelaten van de winsten die
hij uit zijn misdrijf haalden. Een misdrijf mag niet lonen.
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vraagt In zijn conclusie om de bijzondere verbeurdverklaring af te wijzen, minstens te
herleiden. Hij ontving maximum 6.600 euro. Hij stelt dat hij niet tezelfdertijd kan worden
veroordeeld tot een schadevergoeding en een verbeurdverklaring.
8

De rechtbank hoeft geen aftrek te doen van de kosten die
gemaakt heeft. Het Is ook
niet relevant dat hij recht zou gehad hebben op een bezettingsvergoeding. Dat zou evenzeer een
illegaal vermogensvoordeel zijn.
De verbeurdverklaring, als straf, strekt ertoe aan de veroordeelde een leed op te leggen als sanctie
voor een door de strafwet verboden gedraging terwijl schadevergoeding strekt tot het herstel van
het door een onrechtmatige daad veroorzaakte nadeel aan het slachtoffer en zodoende van
burgerrechtelijke aard Is zodat bijgevolg beiden een andere rechtsgrond hebben. De omstandigheid
dat de rechter ten laste van een beklaagde de verbeurdverklaring van In artikel 42, 3°, Strafwetboek
vermelde vermogensvoordelen beveelt en hem tevens veroordeelt tot betaling aan de burgerlijke
partij van een schadevergoeding die met die vermogensvoordelen overeenstemt, leidt dan ook niet
tot miskenning van het eigendomsrecht of het opleggen van een onredelijk zware straf.9
stelt In haar conclusie dat zij in mei 2018 de woning verliet. Het openbaar
ministerie toont niet aan dat zij daar nog langer verbleven zou hebben. Wat deze woning betreft,
bedraagt het vermogensvoordeel 3.600 euro.
De berekenin~ van het openbaar ministerie is correct wat woning 2/1 betreft. De verklaring van
dat er een grote huurachterstand was, is niet gèloofwàardig. Er liggen geen
aanmaningen voor en het blijkt ook niet dat
enige stap heeft genomen om de
huurders de woning te laten verlaten. In het voordeel van de beklaagde kan wel rekening gehouden
worden met een foutmarge. De rechtbank begroot het vermogensvoordeel op 10.000 euro.
Alles samengenomen spreekt de rechtbank de bijzondere verbeurdverklaring uit voor een bedrag van
13.600 euro.
5. HERSTELVORDERING

S.1 Algemeen
Op 11 oktober 2017 heeft de wooninspecteur zijn herstelvordering bij het openbaar ministerie
ingediend.
·
stelt dat de woning zal gesloopt worden, zodat de herstelvordering zonder voorwerp
Is. Ondergeschikt verzoekt hij om een voldoende lange termijn om de woning te _k~nnen slopen.
Het herstel werd nog niet uitgevoerd. De herstelmaatregel blljft noodzakelijk. De herstelvordering
werd afdoende gemotiveerd en Is noch onwettig, noch kennelijk onredelijk.
Het enkele feit dat een omgevingsvergunning voor de sloop zal worden aangevraagd, betekent nog
niet dat het herstel niet meer' actuèel is. Ook de geuite voornemens van
volstaan niet.
Die kunnen immers steeds worden Ingetrokken.

8
9

Vgl. Cass. 14 oktober 2014, www.iubel.be.
Vgl. Cass. 10 juni 2014, www.lubel.be.

Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen - afdeling Kortrijk - dossiernummer: 20K000532

p.8

5.2 Termijn voor herstel
Gelet op de omvang van de gevorderde werken is een termijn van 13 maanden voldoende als
geen eigenaar meer Is
hersteltermijn. De rechtbank houdt rekening met het feit dat
en een nieuwe sloopvergunning zal moeten aanvragen.

5.3 Dwangsom
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 veroordeelden zelf de veroordeling tot
het herstel nakomen gelet op de beperkte overheidsmiddelen, de zware procedure van aanbesteding
en de lange tijd nodig voor een ambtshalve uitvoering. Tenslotte heeft de gemeenschap er baat bij
dat dit ten spoedigste gebeurt. Een dwangsom Is daartoe het meest efficiënte middel.
Er is geen reden om een dwangsomtermijn op te leggen.

5,4 Ambtshalve herstel - kosten
De wooninspectie wordt gemachtigd om zelf het herstel uit te voeren indien
gebreke blijft dat te doen.

in

De veroordeling tot herstel blijft de grondslag voor het verhaal op de beklaagde van de kosten van
een eventueel ambtshalve herstel door de bevoegde overheid of voor een verhaal van herstelkosten
die de nieuwe eigenaar in voorkomend geval zou moeten maken als gevolg van de door de beklaagde
gepleegde feiten.
De eventuele herhulsvestlngskosten vallen ten laste van

. De wooninspectie wordt

gemachtigd.

S.S Uitvoerbaarheid bij voorraad
Om verdere vertraging in de uitvoering van het herstel te vermijden, wordt het vonnis wat het
stedenbouwkundig herstel betreft uitvoerbaar bij voorraad verklaard.

6. BURGERRECHTELIJK
vordert een schadevergoeding van 6.200 euro.
De vordering van
vindt haar oorsprong in de delictuele aansprakelijkheid van
en niet In zijn contractuele aansprakelljkheld op grond van de· huurovereenkomst.
Het is dan bijvoorbeeld ook niet relevant of
op voorhand in gebreke
heeft gesteld. Het Is ook niet zo dat de rechtbank moet oordelen, over de nietigheid van de
huurovereenkomst.
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heeft recht op een schadevergoeding voor het verminderde huurgenot en de
omstandigheden waarin zij woonde. Anderzijds heeft zij de woning ook daadwerkelijk bewoond en
heeft zij er wel een beperkt genot van gehad. Een schadevergoeding van 2.000 euro is redelijk en
billijk.
De rechtbank neemt aan dat
ten gevolge van de feiten een zekere morele schade
geleden heeft. Dergelijke schade kan moeilijk concreet begroot worden. De rechtbank moet dus
nagaan wat redelijk en billijk is. De rechtbank begroot de morele schade van
op 250
euro.
De gevorderde administratiekosten (100 euro) kunnen toegekend worden.
Er zijn interesten verschuldigd vanaf de gemiddelde datum.
maakt aanspraak op een rechtsplegingsvergoedlng van 1.080 euro.
zou ook geen recht hebben op een rechtsplegingsvergoeding als vordering van
ongegrond zou zijn. 10 De rechtbank kan de kosten dus hoe dan ook niet omslaan.

OM DEZE REDENEN,
DE RECHTBANK,
Gezien de artikelen van voormelde tenlasteleggingen, alsook de artikelen
- 2 en volgende Wet 15.06.1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken ·
- 182, 184, 185, 189, 190, 194 Wetboek van Strafvordering
- 38, 40, 65 Sw. .
.
.
- 1 W~t 05.03.1952 laatst gewijzigd ingevolge artikel 59 van de wet van 25 december 2016
- 29 Wet 1.8.1985 laatst gewijzigd Ingevolge artikel 59 van de wet van 25 december 2016
Op tegenspraak ten aanzien van

de Wooninspecteur en

Op strafgebled.

Heromschrijft de feiten van tenlastelegging A,1 als volgt:

'"'(... ) In

rn de periode van 21 september 2017 tot en met 31 oktober 2017 (...)""

Heromschrijft de feiten van tenlastelegging A.3 als volgt:

'"'(... ) In

In de periode van 21 septembèr 2017 tot en met 31 mei 2018 (..,)'"'

Verklaart de feiten van de tenlasteleggingen 1, 2 en 3 bewezen In hoofde van
Veroordeelt

tot:

- een geldboete van VIJFOUIZENDTWEEHONDERD (5,200,00) EURO (=ZESHONDERDVIJFTIG (650,00)
EURO, wettelijk te verhogen met 70 opdeclmes, hetzij x of een vervangende gevangenisstraf van
negentig dagen.

s,

10

Art. 162 Sv.

p. 10
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·- - --------------------------de bijzondere verbeurdverklaring uit voor een bedrag van

Spreekt in hoofde van
13.600 euro.

Verplicht de beklaagde tot betaling van een eenmalige bijdrage van 25 euro, te verhogen met 70
opdecimes, hetzij 200,00 euro. tot financiering van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van
opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders.
Verplicht de beklaagde tot betaling van een gel'ndexeerde bijdrage van 20,00 euro tot de financiering
van het begrotingsfonds voor de juridische tweedellj nsbljstand.
Verplicht de beklaagde tot betaling van een vaste vergoeding In strafzaken va n 50,00 euro.

Met betrekking tot de gerechtskosten,
Veroordeelt

tot de gerechtskosten, begroot op 283,99 euro.

Op burgerllik gebied,

Beveelt op vordering van de woonlnspecteur het herstel op woningen gelegen te
cadastraal gekend

door het

uitvoeren van renovat ie-, verbeterings- of aanpassingswerkzaam heden (dit Is het herstel van alle
gebreken), waardoor het pand voldoet aan de m inimale kwaliteitsvereisten.
en dit onder verbeurte van een dwangsom van 150 euro per dag vertraging In de nakoming van dft
bevel ten voordele van de wooninspecteur
·· ·
Bepaalt de termijn voor de uitvoering van de herstelmaatregel op 13 maanden vanaf het definitief
worden van dit vonnis.
Zegt voor recht dat de woonlnspecteur, indien het vonnis niet vrijwillig wordt uitgevoerd binnen
voormelde termijn, ambtshalve In de uitvoering ervan kunnen voorzien op kosten van de
veroordeelde.
Zegt dat de woonlnspecteur de eventuele kosten van herhuisvesting op

kan verhalen.

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

Verklaart de vordering van
Veroordeelt

)ntvankelijk en In de volgende mate gegrond.
om aan

2.350 euro te betalen,

-meer de vergoedende rente aan de wettelijke rentevoet vanaf 14 Januari 2018 t ot en met de dag
voorafg<1and aan onderhavig vonnis,

.

,
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-meer de gerechtelijke moratoire rente aan de wettelijke rentevoet op dit alles vanaf heden tot de
dag der Integrale betaling.
Veroordeelt
tot de kosten
rechtspleglngsvergoeding van 1.080 euro.

van

begroot

op

een

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

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

Aldus uitgesproken te Kf?r'trljk, in het gerechtsgebouw, In de ope~b~r~_zl~tlog van ,d_e ~~yçNTIENDE
KAMER, op heden zeven december ~eedulzend en twintig.
'. ·. .
. . · . · ··
1,

Aanwezig:

, all~zetelend rechter,
.,aóbstituut-Procureur des Konings,
, grlff!er .. 1
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