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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 burgerlijke partij : 

WOONINSPECTEUR, met kantoren te 1000 Brussel, Herman 
Teirhnckgebouw, Havenlaan 88 bus 22, woonstkeuze op het adres van 
haar raadsman 

Nr. SL89 

vertegenwoordigd door meester 
1dvocaat te 

tegen : 

RRN , geboren t e 
van Franse nationahte1t 

vertegenwoordigd door meester advocaat te 

Nr.~ 

loco meester 

OJ ingeschreven te 

op RRN , geboren te 

ingeschreven te van Belgische nationaliteit 

vertegenwoordigd door meester advocaat te 

De procureur des Konings vervolgt de beklaagde(n) als dader of mededader in de zin van artikel 66 
van het strafwetboek voor de volgende strafbare feiten: 

De eerste en de tweede, 

als dader of mededader in de zin van artikel 66 Strafwetboek; om het m1sdnJf te hebben uitgevoerd 
of aan de uitvoering rechtstreeks te hebben meegewerkt; om, door enige daad, tot de uitvoering 
zodanige hulp te hebben verleend dat het m1sdnjf zonder zijn bijstand niet had kunnen worden 
gepleegd; om, door giften, beloften, bedreigingen, misbruik van gezag of van macht, misdadige 
kuiperijen of arglistigheden, het m1sdnJf rechtstreeks te hebben uitgelokt; om, hetzij door woorden 
in openbare b1Jeenkomsten of plaatsen gesproken, hetzij door en igerlei geschrift, drukwerk, prent of 
zinnebeeld aangeplakt , rondgedeeld of verkocht, t e koop geboden of openlijk tent oongesteld, het 
plegen van het misdnJf rechtstreeks te hebben uitgelokt: 
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A opsplitsen van woning of in gebouw aantal woongelegenheden wijzigen zonder of in strijd met 
een geldige vergunning - feiten vanaf 01 september 2009 tot en met 22 februari 2017 

bulten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. tot en met 4 2.4. van de Vlaamse Codex Ru1mtehjke 

Ordening, het opsplitsen va n een woning of het wijzigen in een gebouw van het aantal 
woongelegenheden die hoofdzakehjk bestemd Zijn voor de huisvesting van een gezin of een 

alleenst aande, o ngeacht of het gaat om een eengezinswoning, een etagewoning, een flatgebouw, 
een studio of een al dan niet gemeubileerde kamer, hetziJ zonder voorafgaande stedenbouwkundige 
vergunning, hetllj m stnjd met de vergunning, hetzij na verval, vernietiging of het verst rijken van de 

t ermijn van de vergunning, hetzij m geval van schorsing van de vergunning, te hebben uitgevoerd, 
voortgezet of, buiten het geval bedoeld m artikel 6.1.1. hd 3 van voornoemde Codex, m sta nd 

gehouden, (art. 4.2.1., 7°, 4.2.2., 4 2 3., 4 2.4. en 6.1.1. hd 1, 1°, en 3 Vlaamse Codex Ru1mtehjke 

Ordening) 

Te 

door 

in de periode van 1 december 2015 tot en met 22 februari 2017 

namehjk een handelshuis gelegen te bekend op het kadaster onde1 
eigendom van 

Ingevolge akte aankoop verleden op 12 me, 2010 voor notaris te 

Been woning of specifieke woonvorm die niet voldoet aan de vereisten van artikel 5 § 1 Vlaamse 
Wooncode verhuren, te huur stellen of ter beschikking stellen - feiten vanaf 11 augustus 2013 met 
verzwarende omstandigheden 

als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of als persoon die een woning ter beschikking stelt, 

een wonmg of een specifieke woonvorm, als vermeld in artikel 5 § 3 hd 1 van het Decreet van 15 juli 
1997 houdende de Vlaamse Wooncode, die niet voldoet aan de vereisten en normen, vastgesteld 
met toepassing van artikel 5 van voornoemd Decreet, rechtstreeks of via t ussenpersoon, t e hebben 

verhuurd, t e huur gesteld of ter beschikking gesteld met het oog op bewoning. (art. 2 § 1, 31 •, en 20 
§ 1 lid 1 Decreet 15 jull 1997 houdende de Vlaamse Wooncode) 

met de omstandigheid dat van de betrokken act1v1te1t een gewoonte werd gemaakt. (art 20 § 1 hd 3, 
1° Decreet 15 Juh 1997 houdende de Vlaamse Wooncode) 

door 
op 

2 Te 

door 

3 Te 

in de periode van 1 december 2015 tot en met 20 maart 2017 

ten nadele van 

ten nadele van 
namelij k de woning op het gelijkvloers 

geboren te 

m de periode van 1 december 2015 t ot en met 20 maart 2017 

geboren te 

op 

t en nadele van geboren te 
op namehjk de wonmg op de eerste verdieping 

in de periode van 1 december 2015 tot en met 20 maart 2017 
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door ten nadele van 
. ten nadele van . geboren te 

woning op de tweede verdieping 

. geboren te 
op 

op 
namelijk de 

namelijk een handelshuis gelegen te bekend op het kadaster onder 
eigendom van 

Ingevolge akte aankoop verleden op 12 mei 2010 voor notaris 

Wettelijke herhaling (wanbedrijf na wanbedrijf) 

Artikel 56 2e hd Sw. 

te 

Met de omstandigheid dat de eerste beklaagde In staat van wettehjke herhaling verkeert, aangezien 
het nieuwe misdrijf gepleegd werd nadat hij veroordeeld werd op 26 maart 2010 bij arrest van het 
hof van beroep te Gent tot een gevangenisstraf van 18 maanden en een geldboete van 1.000 euro 
verhoogd met 45 opdeciemen wegens mensenhandel door misbruik te maken van de bijzonder 
kwetsbare positie waarin het slachtoffer verkeert ingeva l van de betrokken activiteit een gewoonte 
wordt gemaakt, ingeval het een daad van deelneming aan de hoofd of bijkomende bednjvtgheid van 
een criminele organisatie betreft (:herhaling) (meermaals), het omzetten of overdragen van 
vermogensvoordelen die rechtstreeks uit een misdrijf zijn verkregen, de goederen en woorden die in 
de plaats ervan zijn gesteld en de inkomsten uit de belegde voordelen, met de bedoeling de illegale 
herkomst ervan te verbergen of te verdoezelen, of een persoon die betrokken 1s bij een m1sdr1Jf 
waaruit deze zaken voortkomen, te helpen ontkomen aan de rechtsgevolgen van zijn daden 
(herhaling) (meermaals), valsheid in geschriften (herhaling) (meermaals), valsheid m geschriften: 
gebruikmaking (herhahng), zich in staat van failhssement bevinden, met bedneglijk opzet of met het 
oogmerk te schaden, een gedeelte van de activa te hebben verduisterd of verborgen (herhahng) (2), 
poging tot het sluiten van een schijnhuwelijk (herhahng), criminele organ1sat1e: schuldige= leidend 
persoon van de cnmmele organisatie (herhaling), maatschappehjke zekerheid der arbeiders: 
onmiddellijke aangifte van tewerkstelling (herhaling) (meermaals), maatschappehjke zekerheid der 
arbeiders: werkgeversbijdragen: geen betaling (herhaling) (meermaals), deeltijdse arbeid: inbreuk 
inzake de controle op de prestaties van de deeltijdse werknemers (herhaling) arrest dat kracht van 
gew1Jsde had op het ogenblik van de nieuwe fe iten, voordat Vijf jaren Zijn verlopen sinds de datum 
waarop hij zijn straf heeft ondergaan of waarop ziJn straf verjaard 1s. 

Vermogensvoordeel 

Tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig art. 42 en 43 bis van het Strafwetboek, zoals 
ingevoegd door de wet van 17 juli 1990, te horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring 
van hierna vermelde vermogensvoordelen die zich bevinden In het patrimonium van de gedaagde, 

namelijk , 

van een bedrag van 21.600,00 euro, zijnde het ter beschikking stellen van drie woonentlteiten a rato 
van 450 EUR per maand per woonent1te1t en dit gedurende 16 maanden, Zijnde de periode van 
vaststelling van het misdnjf tot de datum van vaststelling van herstel voor wat betreft de 

ongeschiktheid van de woonentiteiten. 

zijnde 

· hetzij de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen 
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• hetzij de inkomsten uit de belegde voordelen 

PROCEDURE 

Gelet op de dagvaarding aan de eerste en tweede beklaagde betekend op 18 augustus 2020. 
De dagvaarding werd overgeschreven op het kantoor Rechtszekerheid :>p 24 augustus 2020 
met als referentie 

De dagvaarding werd ingeschreven In het vergunningenregister van de stad Dit werd bevestigd 

per brief van 3 september 2020 van de gemeentehjke stedenbouwkundige ingenieur. 

De zaak werd behandeld op de openbare terecht zitting van 11 Januari 2021. 

De woonmspecteur werd vertegenwoord igd door zijn raadsman en werd gehoord in zijn middelen en 

besluiten. 

Het openbaar ministerie werd gehoord m zijn middelen. 

De eerste en tweede beklaagden werden vertegenwoordigd door hun raadsman die werd gehoord m 

zijn middelen. 

1. OP STRAFGEBIED 

1.1. DE FEITEN EN VOORGAANDEN 

1.1.1. Eerste en tweede beklaagden zijn eigenaars van het gebouw gelegen tE 

bekend op het kadaster onder 

11.2. Op 1 december 2015 ging een onderzoeker van het agentschap Wonen-Vlaanderen naar het 

pand gelegen aan de te 

Hij stelde vast dat de woning op de eerste verdieping niet voldeed aan de minimale 

kwahte1tsvere1sten. 

De woning haalde een totaal van 76 strafpunten. De gewestelijke ambtenaar adviseerde op 9 

december 2015 de ongeschikt - en onbewoonbaarheid. 

De woning werd op 12 januari 2016 ongeschikt en onbewoonbaar verklaard door de burgemeester 

van de stad 

Er werd vastgesteld dat de bewoning werd verdergezet. 

Op 25 november 2016 begaf wooninspecteur verbonden aan het agentschap Wonen-

Vlaanderen vergezeld van , wonmgcontroleur bij het agentschap Wonen-Vlaanderen, 

zich naar het gebouw gelegen te 

Na de voorafgaande en schriftelijke toestemming van 11Verd de woongelegenheid 

onderzocht om de nodige vaststellingen te doen. 
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Het pand bestaat uit een gelijkvloers met achter- en zijbouw, 1° verdieping en een bovenliggende 

verdieping onder zadeldak. 

Het pand kent de volgende indeling: 

- op het gehJkvloers bevindt zich een nachtwinkel met achterliggende en daarmee 

verbonden woongelegenheid; 
- op de eerste verdieping bevindt zich een gemeenschappelijke traphal en woongelegenheid; 

- op de tweede verdieping bevindt zich een gemeenschappelijke traphal en woongelegenheid 

De wooninspecteur stelde gebreken vast en kende strafpunten als volgt toe: 

• aan het gebouw (deel B t echnisch verslag) en die betrekking hebben op alle woonent1te1ten 

in het pand bezocht op 25 november 2016 (stukken 1 en 2): de gaskookplaat in de keuken 

van woning 2 is niet conform aangesloten op het gasnet en in de gemeenschappelij ke gang zijn 

er een paar gaten in het plafond: 15 punten op het t echnisch verslag; 

- de woning gelijkvloers (GV) werd bezocht op 25 november 2016 (stuk 2): 89 punten op het 

technisch verslag en de woning werd ongeschikt en onbewoonbaar bevonden; 

- woning AlA (eerste verdieping) was op het ogenblik van de vaststellingen niet toegankehJk 

maar had minstens 15 punten op het technisch verslag omwille van de gebreken aan het gebouw; 

- woning A2A (tweede verdieping): werd bezocht op 25 november 2016 (stuk 3): 29 punten op 

het technisch verslag en de woning werd ongeschikt bevonden. 

Door de wooninspecteur en de wonrngcontroleur werd vastgesteld dat de woningen werden 

bewoond (stuk 3). 
De wonrng op het gelijkvloers werd bewoond door en 

De woning AlA werd op basis van de rnschr11vmg in het rijksregist er bewoond door 

Volgens de bevindingen van de wooninspecteur waren de woonentiteiten ongeschikt en/of 

onbewoonbaar. 
Door de wooninspecteur werden volgende stedenbouwkundige inbreuken vastgesteld· 

- een woning opsplitsen of in een gebouw het aantal woongelegenheden w11z1gen (artikel 4.2.1,7° 

Vlaamse Codex Ru 1mtehjke Ordening); 
- het verrichten van bouwwerken, geen onderhoudswerken zijnde, zonder voorafgaande steden-

bouwkundige vergunning (artikel 4 2 1, 1 • Vlaamse Codex Ruimteh1ke Ordening). 
Op 25 september 2012 werd een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor een handelszaak 

op het gehJkvloers, een woongelegenheid op de eerste verdieping en een woongelegenheid op de 

tweede verdieping. 
De vergunning omvat geen woongelegenheid op het geliJkvloers. De woongelegenheid 1s 

vergunningsplicht1g maar onvergund. 
De wooninspecteur en de woningcontroleur stelden vast dat de woning op het gehJkvloers, de 

wonmg (eerste verd1epmg) en de woning (tweede verdieping) niet voldeden aan de normen 

van artikel 5 van de Vlaamse Wooncode (momenteel artikel 3.1.§1 Vlaamse Codex Wonen). 

Op 16 Januari 2017 werd door de woon inspecteur een herstelvordenng opgesteld voor het pand 

gelegen te 
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1.1.3. De eerste beklaagde verklaarde op 15 februari 2017 {stuk 37) dat h1J niet wist 

dat het gehJkvloers gebruikt werd als woning De bewoners mochten gebruik maken van de keuken 

en de badkamer maar mochten dit niet als woning gebruiken. Er werd geen huurovereenkomst 
opgemaakt. :'!n waren volgens de verklaring van de beklaagde 

meewerkende vennoten m de met zetel te 

HIJ verklaarde de woning te verhuren aan en de woning te 

verhuren aan 

1.1.4. Op 20 maart 2017 begaf . verbalisant woningkwahte1t verbonden aan het 

agentschap Wonen-Vlaanderen vergezeld van woningcontroleur bij het 

agentschap Wonen-Vlaanderen, zich naar het gebouw gelegen te 
Zij stelden vast dat het gebouw en het handelspand, gelegen op het gelij kvloers geen gebreken 

vertoonden. De woning beantwoordde aan de minimale kwaliteitsvereisten . 

De woning beantwoordde aan de minimale kwahte1tsvere1sten maar werd door 5 personen 

bewoond en was overbewoond. Deze woning voldeed bijgevolg niet aan de normen van het artikel 5 

va n de Vlaamse Wooncode {momenteel art. 3.1 §1 Vlaamse Codex Wonen) (stukken 58 en 59). 

1.1 5 De eerste beklaagde werd per brieven van 17 juh 2017 en 31 juh 2017 va n het Agentschap 

Wonen-Vlaanderen, Vlaamse Woonmspect1e West-Vlaanderen uitgenodigd om t e worden gehoord 

(stukken 69 tot 71). 
De eerste beklaagde 1s hierop niet ingegaan. 
Per bnef van 18 september 2017 van het Agentschap Wonen-Vlaa nderen, Vlaamse Woon inspectie 

West-Vlaanderen, werd de eerste beklaagde gevraagd om de bevoegde dienst te contacteren met 

het oog op een hercontrole (st uk 76). 
Op 23 oktober 2017 had de woon Inspecteur nog geen melding van een volledig herstel ontvangen 

(stuk 84). 

1.1.6. Op 19 november 2019 begaf verbalisant woningkwahteit verbonden aan het 

woningcontroleur bij het age ntschap agentschap Wonen-Vlaanderen vergezeld van 

Wonen-Vlaanderen, zich naar het gebouw gelegen te 
Zij stelden vast dat de buitenmuren van het gebouw vochtschade met aantasting van het 

pleisterwerk vertoonde, hetgeen 1 strafpunt opleverde. 
De woning was niet toegankehjk maar leverde minstens 1 strafpunt op het technisch verslag op. 

Voor de woning Nerden diverse gebreken vastgesteld die op het technisch verslag 26 
strafpunten opleverden (PV d d 19.11.2016) 
Deze woning voldeed niet aan de normen van de Vlaamse Woon code (momenteel Vlaamse Codex 

Wonen). 

1.1.7. Op 2 juni 2020 begaf verbalisant woningkwahte1t verbonden aan het 

age ntschap Wonen-Vlaanderen vergezeld van woningcontroleur bij het agentschap 

Wonen-Vlaanderen, zich naar het gebouw gelegen te 
Zij stelden vast dat de buit enmuren van het gebouw vochtschade met aant ast ing van het 

pleisterwerk vertoonde, hetgeen 1 strafpunt opleverde. 
De woning Nas niet toegankehjk maar leverde minstens 1 strafpunt op het technisch verslag op. 

De woning was niet toegankelijk maar leverde minstens 1 strafpunt op het technisch verslag op. 

Voor de woning werden diverse gebreken vastgesteld die op het technisch verslag 23 

strafpunten opleverden (PV d.d. 19.11 2016). 
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Deze woning voldeed niet aan de normen van de Vlaamse Wooncode (momenteel Vlaamse Codex 

Wonen}. 

1.2. BEOORDELING VAN DE SCHULDVRAAG TEN AANZIEN VAN DE EERSTE BEKLAAGDE 
EN DE TWEEDE BEKLAAGDE 

1.2.1. Tenlastelegglng A 

Door de woonmspecteur werden op 25 november 2016 de volgende stedenbouwkundige inbreuken 

vastgesteld: 

- een woning opsplitsen of in een gebouw het aantal woongelegenheden w1Jzigen (artikel 4.2.1,7° 

Vlaamse Codex Ru1mtehJke Ordening); 
- het ver richten van bouwwerken, geen onderhoudswerken z11nde, zonder voorafgaande steden-

bouwkundige vergunning (artikel 4.2.1, 1° Vlaamse Codex Ruimteh1ke Ordening). 

Op 25 september 2012 werd een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor een handelszaak 

op het gelij kvloers, een woongelegenheid op de eerste verdieping en een woongelegenheid op de 

tweede verdieping. 
De vergunning omvat geen woongelegenheid op het geliJkvloers. De woongelegenheid is 

vergunnmgsplichtig maar onvergund (stuk 33}. 

verklaarde op 25 november 2016 dat zij reeds sedert 3 jaar met haar man en haar 

kind m het appartement op het gelijkvloers woonde (stuk 26). 

De bewering van de eerste beklaagde dat hij van het een en ander niet op de hoogte was 1s naar het 

oordeel van de rechtba nk ongeloofwaardig en in stnJd met zijn verklaring d.d. 15 februari 2017. 

•erklaarde toen dat en 11eewerkend ven noot 

waren in zijn vennootschap met zetel te ;stuk 36). 

Het 1s tn die omstandigheden ongeloofwaardig dat beklaagden niet op de hoogte zouden geweest 

ziJn van de bewoning. 

De tenlastelegging A 1s voor de beide beklaagden voldoende bewezen. 

De rechtbank baseert zich hiervoor op de vaststelhngen van de wooninspecteur (stukken 1 tot 4), de 

verklaring van [stuk 26) en de brief van de burgemeester van de stad van 6 

Juni 2016. 

1.2.2. Tenlastelegging B1 tot B3 

1.2.2.1. Met ingang van 1Januari 2021 1s de Vlaamse Codex Wonen van toepassing. 

Het boek 3 van de Vlaamse Codex Wonen handelt over wonmgkwaliteitsbewaklng. 

Het art. 3.1.§1 eerste lid van de Vlaamse Codex Wonen (voorheen art. 5§1 Vlaamse Wooncode) 

bepaalt dat elke woning op de daarin vermelde vlakken moet voldoen aan de elementaire 

ve1hghe1ds-, gezondhe1ds- en woon kwaliteitsvereisten, die door de Vlaamse regering nader bepaald 

·, . - --. . , . --- -- - - - . . . 
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worden 

Overeenkomstig de nieuwe regelgeving zijn de woonkwaliteitsnormen en de gebreken dezelfde maar 

worden zij op een andere manier in aanmerking genomen. 

Het artikel 3.1. §1 derde hd van de Vlaamse Codex
0

Wonen luidt als volgt: 

"Bij de nadere bepaling van de vereisten, vermeld in het eerste lid, en de vaststelling van de specifieke 
en aanvullende veiligheidsnormen, vermeld ,n het tweede lid, hanteert de Vlaamse Regering een of 

meer lijsten van mogeliJke gebreken die onderverdeeld zijn in de volgende drie categorieën: 
1 ° gebreken van categorie/. kleine gebreken die de levensomstandigheden van de bewoners negatief 
beïnvloeden of die potentieel kunnen wtgroe1en tot ernstige gebreken; 
2° gebreken van categorie Il: ernstige gebreken die de levensomstandigheden van de bewoners 
negatief beïnvloeden maar die geen direct gevaar vormen voor hun veihgheid of gezondheid, 

waardoor de woning niet ,n aanmerking zou komen voor bewonmg; 

3° gebreken van categorie 111: ernstige gebreken die mensonwaardige levensomstandigheden 
veroorzaken of die een direct gevaar vormen voor de veiligheid of de gezondheid van bewoners, 
waardoor de won,ng met ,n aanmerk,ng komt voor bewoning. 

Het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex van 2021 van 11 

september 2020 (BS 8 december 2020) bepaalt m boek 3 de Woningkwahte1tsbewaking. 

Het artikel 3.2 §1 van voormeld Besluit bepaalt dat de vereisten en normen waaraan elke woning 

moet voldoen conform artikel 3.1 §1, van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 vermeld zijn in de 

modellen van het technisch verslag die opgenomen zijn in bijlage 4, 5 en 6, die bij dit besluit zijn 

gevoegd. 

1 2.2.2. Vanaf 1 januari 2021 wordt de strafbaarstelling in art. 3.34 Vlaamse Codex Wonen (voorheen 

art. 20 §1, eerste hd Vlaamse Wooncode) omschreven als: 

'Als een met-conforme of overbewoonde won,ng 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 wonmg ter besch1kk,ng stelt, gestraft met een gevangenisstraf van 
zes maanden tot dne jaar en een geldboete van 500 tot 25.000 euro of met een van die straffen 

alleen.' 

1.2.2.3. De nieuwe strafbaarstelling die vanaf 1 januari 2021 geldt moet beschouwd worden als een 

mildere strafwet m de zin van artikel 2, tweede lid van het Strafwetboek. 

Dit houdt in dat overtreders zich vanaf die datum kunnen beroepen op de nieuwe strafbaarstelling 

ook wanneer zij worden vervolgd voor misdrijven die voordien werden gepleegd. 

(Vgl. T. Vandromme, D. Vermeir, Woningkwalite1tsbewaking volgens de Vlaamse Codex Wonen, 

lntersent1a 2020, 46-47) 

De feiten van de tenlasteleggingen B1 tot B3 zoals omschreven m de dagvaarding vallen onder de 

bepalingen van de Vlaamse Codex Wonen. 

1.2.2.4. De boven vermelde categorieen (art, 3.1 §1 derde lid Vlaamse Codex Wonen) zijn terug te 
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vinden m de technische verslagen van het onderzoek van de kwaliteit van de woningen die werden 

opgesteld door de woningcontroleur. 
Deze verslagen bevatten de categoneen I tot en met IV die van toepassing waren onder de Vlaamse 

Wooncode. 

Onder de Vlaamse Codex Wonen worden die 4 categorieën teruggebracht tot 3 categorieën. 

De gebreken van de categorie IV, volgens de Vlaamse Wooncode, zijn gebreken van categorie 111 

onder de Vlaamse Codex Wonen. 

De eerder lichte gebreken vallen onder de categorie 1. Deze gebreken leiden niet tot een 

ongesch1kthe1d tenzij de woning meer dan 6 gebreken heeft van de categorie 1. In dat geval zal de 

woning automatisch behept 7iJn met een gebrek van de categorie ll. 

Gebreken van de categorie Il zullen de ongeschiktheid van de woning met zich meebrengen. 

Categorie 111 heeft betrekking op gebreken die leiden tot de onbewoonbaarheid van de woning 

Gebreken die vroeger 9 of 15 strafpunten als gevolg hadden vallen onder categorie Il of 111. 

De rechtbank is van oordeel dat gebreken die vóór 1 januari 2021 werden vastgesteld volstaan cm te 

oordelen of de woning al dan niet-conform 1s volgens de nieuwe regelgeving en of de feiten strafbaar 

Zijn. 

1.2.2.5. De tenlasteleggingen B1 tot 83 zijn voor de beide beklaagden voldoende bewezen. 

Hiervoor baseert de rechtbank zich op de vaststellingen van de wooninspecteur (stukken 1 tot 4, 57 
tot 59), de technische verslagen (stukken 8 tot 20), het fotodoss1er (stukken 21 tot 25, 65 tot 67), de 

verklaringen van (stuk 26) en [stuk 32), het huurcontract met 

(stuk 53) en de door Jltgevoerde betalingen (stukken 56 en 56), de 

door uitgevoerde betalingen (stuk 56), de verklaring van de eerste beklaagde 

[stuk 37). 

Uit de vaststellingen van de technische verslagen blijkt voldoende dat de woning behept was met 

gebreken en derhalve ongeschikt/onbewoonbaar was. Het feit dat de beklaagden een aantal 

herst elwerkzaamheden hebben uitgevoerd doet hieraan geen afbreuk. 
De beklaagden die voldoende op de hoogte waren van de technische verslagen hebben na de 

verrichte vaststellingen toch nog de woningen verhuurd. 

De verzwarende omstandigheid van de gewoonte 1s ook voldoende bewezen. 
Urt de vaststellingen van het dossier blijkt dat de eerste en tweede beklaagden gedurende lange t1Jd 

het pand verhuurd hebben en zich schuldig hebben gemaakt aan het misdrijf. 

1.2.3. BEOORDELING VAN DE STRAF EN STRAFMAAT TEN AANZIEN VAN DE EERSTE BEKLAAGDE 
EN DE-TWEEDE BEKLAAGDE 

De bewezen verklaarde feiten van de tenlasteleggingen A en 81 tot B3 zijn de uitdrukking van een en 

hetzelfde misdadig opzet zodat er slechts één straf dient te worden opgelegd, namelijk de zwaarste. 

De beide beklaagden dienen te beseffen dat zij de reglementering betreffende de ruimtelijke 

ordening dienen na te leven en te respecteren 
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ZIJ moeten er zich van weerhouden om hun eigen belangen boven de belangen van anderen te 

stellen. 

De verhuring van onbewoonbare panden houdt een zware inbreuk in op de ve11ighe1d van de 

bewoners en hun levenskwaliteit. 

De beklaagden dienen zich bewust te ziJn van hun verplichtingen als verhuurder. 

De verhuurde woningen moeten voldoen aan de vereisten van de Vlaamse Codex Wonen en mogen 

enkel worden verhuurd aan de bewoners wanneer voldaan is aan de minimumnormen van ve1hghe1d, 

gezondheid en woonkwaliteit. 

De rechtbank kan zich niet ontdoen van de indruk dat de beklaagden met minimale kosten en 

inspanningen het bestaande, weliswaar verouderde, pand verder verhuurden om hieruit 

huurinkomsten te genereren. 

ZIJ dienden te beseffen dat zij de geldende regelgeving dienden te respecteren wanneer ziJ woningen 

verhuren. 

De straf moet worden bepaald gelet op de aard en de ernst van de feiten, de begeleidende 

omstandigheden en de persoonlijkheid van de beklaagden. 

De straftoemeting heeft niet enkel een vergeldingsfunctie maar beoogt ook preventie. 

Sinds de vastgestelde inbreuken hebben de beklaagden slecht beperkte initiatieven genomen om 

hieraan te verhelpen 

Voor de eerste beklaagde houdt de rechtbank voor de beoordeling van de strafmaat rekening met: 

- de aard, de ernst en de duur van de feiten; 

- het gebrek aan respect voor de sociale, economische en morele waarden in de samenleving; 

- het gebrek aan normbesef; 

- de kosten die politiediensten moeten maken met het oog op de opsporing van de inbreuken 

en de handhaving van de regelgeving; 

- het nJkelijk gevuld strafverleden van de eerste beklaagde die zich in staat van wettelijke herhaling 

bevindt op het ogenblik van de feiten gelet op het arrest van 26 maart 2010 van het hof van beroep 

te Gent dat kracht van gewijsde had. 

Voor de tweede beklaagde houdt de rechtbank voor de beoordeling van de strafmaat rekening met: 

- de aard, de ernst en de duur van de feiten; 

- het gebrek aan respect voor de sociale, economische en morele waarden 1n de samenleving; 

- het gebrek aan normbesef; 

- de kosten die politiediensten moeten maken met het oog op de opsporing van de inbreuken 

en de handhaving van de regelgeving; 

- het blanco strafregister. 

Rekening houdend met bovenstaande overwegingen is de rechtbank van oordeel dat een effectieve 

geldboete voor de eerste beklaagde en een geldboete deels met uitstel voor de tweede beklaagde 

een passende straf 1s om de beklaagden de ernst van de feiten te doen inzien en hen ervan te 

weerhouden om identieke feiten te plegen 
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2. DE VERBEURDVERKLARING 

2.1. Het openbaar min isterie vordert b1J toepassing van de artikelen 42 en 43b1s Sw. de b1J2ondere 

verbeurdverklaring van de som van 21.600,00 euro voor de eerste en de tweede beklaagden. 

2.2. De beklaagden beweren dat ZIJ voor de verhuring van het geliikvloers à 450,00 euro per maand 

gedurende een periode van 16 maanden niets hebben ontvangen. 

De beklaagden gaan voorbij aan het feit dat de huur voor het gehJkvloers tijdens de 

incriminat ieperiode werd betaald door de (stuk 55). 

Voor het gelijkvloers liep de huurovereenkomst tot de maand maart 2017 zodat ook deze maand 

voor de berekening van het vermogensvoordeel in aanmerking komt. 

De eerste beklaagde verklaarde dat hij de woning aan .roor de priJs van 

450,00 euro per maand heeft verhuurd. 
Wat de woning Jet reft verklaarde de eerste beklaagde dat h1J de woning heeft verhuurd aan 

en ,oor de prijs van 450,00 euro (stuk 37). 

Uit het overzicht van de uitgevoerde betalingen (stukken 55 tot 57) bliJkt duidel1Jk dat de beklaagden 

de t otale som van 21.000,00 euro aan huurgelden hebben ontvangen. 

De ontvangen huurgelden hebben zowel betrekking op het gehikvloers 

en 

als op de woningen 

Omdat het pand in de gegeven omstandigheden niet mocht worden verhuurd hebben de beklaagden 

rechtstreeks uit het bewezen verklaarde misdriJf een vermogensvoordeel gehaald. 

Dit vermogensvoordeel dient te worden verbeurd verklaard 

Het zou maatschappeliJk onaanvaardbaar z1Jn dat de beklaagden enerz1Jds schuldig worden 

bevonden en gestraft maar dat ZIJ anderzijds in het bezit worden gelat en van de opbrengst die ZIJ met 

de misdnJven realiseerden. 

Het plegen van m1sdriJven mag niet lonen. 

De vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het bewezen verklaarde misdnJf werden verkregen, 

konden niet in het vermogen van de veroordeelden gevonden. 
De geldwaarde ervan moet worden geraamd en de verbeurdverklaring heeft betrekking op het 
daarmee overeenstemmend bedrag. 

De rechtbank is van oordeel dat er geen gegronde redenen ziJn om het gevorderde bedrag van 

21.600,00 euro te herleiden. 

De gevorderde verbeurdverklaring is gegrond voor de som van 21.600,00 euro. 

De rechtbank stelt vast dat de wettehJke voorwaarden voor de b1Jzondere verbeurdverklaring (art 

42,3° Sw. en 43b1s Sw) vervuld ziJn en spreekt de bijzondere verbeurdverklaring lil hoofde van de 

eerste beklaagde en lil hoofde van de tweede beklaagde uit voor een totaal bedrag van 21.600,00 

euro. 

3. DE HERSTELVORDERING 

3 1. De woonmspecteur st elde op 16 Januari 2017 voor het pand gelegen aan de te 
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een herstelvordenng op die werd overgemaakt aan het parket. 

3 2. De woonrnspecteur vordert te bevelen aan de gedaagden, rn solidum, om het onroerend goed 

gelegen te kadastraal gekend onder 

te herstellen door de nodige renovatie-, verbetenngs- en/of aanpassingswerken urt te voeren 

en het pa nd dat het gebouw met de aanwezige woningen omvat, conform te maken en zonder 

overbewoning zoals bedoeld in artikel 3.1 Vlaamse Codex Wonen. 

Dit binnen een uitvoeringstermIJn van 10 maanden vanaf de datum van het tussen te komen vonnis 

onder verbeurte van een dwangsom van 150,00 euro per veroordeelde per dag vertraging en met de 

u1tdrukkehJke u1tslu1ting van de dwangsomtermijn van artikel 1385bis, 4° lid Ger.W. 

UrtdrukkehJk machtiging te verlenen aan de Woon inspecteur en aan het college van burgemeester en 

schepenen van de stad om : 

- het gevorderd herstel ambtshalve uit te voeren voor het geval de veroordeelde m gebreke zou 

blijven en de kosten te verhalen op de veroordeelden in solidum; 

- de kosten van gebeurliJke herhuisvesting te verhalen op de veroordeelden in sohdum. 

De veroordeling op grond van de herstelvordering uitvoerbaar bij voorraad te verklaren spiJts 

eventueel verstel en ondanks eventuele rechtsmiddelen zonder mogehJkhe1d tot borgstelling en met 

uitsluiting van het vermogen van kantonnement. 

3.3. Het bewijs ligt op heden niet voor dat de berde beklaagden een gunstig gevolg hebben gegeven 

aan de gevorderde herstelmaatregel en deze volledig hebben uitgevoerd. 

De berde beklaagden tonen niet aan dat zij gehandeld hebben overeenkomstig art. 3.46 van de 

Vlaamse Codex Wonen. 

De herstelvordering werd afdoende gemotiveerd op grond van de elementaire ve1hgheids-, 

gezondheids- en woonkwahteitsverelsten. 

ZIJ stemt overeen met de wettehJke bepalingen en is kennehJk niet onredelrJk 

De herstelvordering is gegrond. 

De beide beklaagden hebben sinds de herstelvordering van 16 januari 2017 over een ruim voldoende 

periode beschikt om nuttige en daadwerkelijke init1at1even te nemen. 

Zij hebben nagelaten om hiervan gebruik te maken en deze volledig uit te voeren. 

De gevorderde termIJn van 10 maanden om herstelwerkzaamheden uit te voeren is gegrond. 

De rechtbank bepaalt tevens een dwangsom van 100,00 euro per dag vertraging in de uitvoering van 

de herstelwerkzaamheden voor de berde beklaagden met uitsluiting van artikel 1385bis, 4° hd Ger.W. 

De wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen van de stad worden 

gemachtigd om het gevorderde herstel ambtshalve uit te voeren voor het geval de beide beklaagden 

in gebreke zouden blijven en om de kosten op hen te verhalen alsook om de kosten van de 

gebeurhJke huisvesting op de beide beklaagden te verhalen. 

Om de verde1e vertraging in de uitvoering van herstel te vermrJden wordt het vonnis uitvoerbaar 
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verklaard biJ voorraad. 

4. OP BURGERLIJK GEBIED 

Voor zoveel als nodig worden de burgerhJke belangen overeenkomstig art. 4 al.2 van de 

voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering ambtshalve aangehouden . 

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 m gerechtszaken 
-182, 184, 185, 189, 190, 194 Wetboek van Strafvordering 
- 38, 40, 56, 65 Sw. 
-1, 8 §1 W. 29.06 1964. 
-1 Wet 05.03.1952 
- 29 Wet 1.8.1985 

Op tegenspraak ten aanzien van de eerste beklaagde en ten aanzien van de 
tweede beklaagde en op tegenspraak ten aanzien van de Wooninspecteur. 

OP STRAFGEBIED 

Ten aanzien van de eerste beklaagde 

Verklaart de tenlasteleggingen A, B1, B2 en B3 voor de eerste beklaagde bewezen 

Veroordeelt de eerste beklaagde m staat van wettehike herhaling voor de 
gezamenlijke bewezen verklaarde tenlasteleggingen tot een geldboet e van 12.000,00 euro, namelijk 
1.500,00 euro verhoogd met 70 opdeciemen. 

Zegt voor recht dat de geldboete b1J niet betaling binnen de wettelijke term1Jn zal kunnen vervangen 
worden door een gevangenisstraf van 90 dagen . 

Veroordeelt tot betaling van een bedrag van 200,00 euro , namelijk 25,00 euro 
verhoogd met 70 opdeciemen, als b1Jdrage tot de financiering van het Fonds tot fmanciéle hulp aan 
de slachtoffers van opzetteh1ke gewelddaden en aan de occasionele redders . 

Veroordeelt 
euro . 

tot het betalen van een vaste vergoed ing in strafzaken van 50,00 

Veroordeelt tot het betalen van een bedrag van 20,00 euro als btJdrage voor het 
Begrotingsfonds voor de juridische tweedehjnsbijstand . 

Veroordeelt tot het betalen van de gerechtskosten 167,57 euro. 

Ten aanzien van de tweede beklaagde 

Verklaa rt de tenlasteleggingen A, B1, B2 en B3 voor de tweede beklaagde bewezen. 
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Veroordeelt de tweede beklaagde ,oor de gezamenhjke bewezen verklaarde 
tenlasteleggingen tot een geldboete van 8.000,00 euro, namelijk 1.000,00 euro verhoogd met 70 
opdeciemen, deels met uitstel zoals hierna bepaald. 

Aangezien de hoofdgevangenisstraf niet meer dan vijf jaar bedraagt en de beklaagde nog geen 
veroordeling heeft ondergaan tot een hoofdgevangenisstraf van meer dan twaalf maanden of tot 
een gelijkwaardige straf die in aanmerking genomen wordt overeenkomstig artikel 99bis van het 
Strafwetboek en de opgelegde straf een voldoende waarschuwing zal uitmaken om het plegen van 
andere of analoge misdnjven te voorkomen gelast dat: 

• de tenuitvoerlegging van de geldboete zal uitgesteld worden voor de duur van drie 1aar met 
uitzondering van 3.200 euro effectief, namelijk 400,00 euro verhoogd met 70 opdeciemen. 

Zegt voor recht dat de geldboete bij niet betaling binnen de wettelijke termijn zal kunnen vervangen 
worden door een gevangen isstraf van 90 dagen . 

Veroordeelt tot betaling van een bedrag van 200,00 euro, namelijk 25,00 euro 
verhoogd met 70 opdeciemen, ais bijdrage tot de financiering van het Fonds tot financlele hulp aan 
de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders. 

Veroordeelt tot het betalen van een vaste vergoeding in strafzaken van 50,00 euro 

Veroordeelt tot het betalen van een bedrag van 20,00 euro als bijdrage voor het 
Begrotingsfonds voor de juridische tweedehjnsbijstand . 

Veroordeelt tot het betalen van de gerechtskosten 141,17 euro. 

BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING 

Zegt voor recht dat de wettehJke voorwaarden voor de bijzondere verbeurdverklaring (artikelen 
42,3° Sw. en 43b1s Sw.) vervuld z11n en spreekt de bijzondere verbeurdverklaring in hoofde van de 
eerste beklaagde en in hoofde van de tweede beklaagde uit voor 
een totaal bedrag van 21.600,00 euro. 

DE HERSTELVORDERING 

Verklaart de herst elvordering ontvankelijk en als volgt gegrond. 

Beveelt en )m het onroerend goed gelegen te 
kadastraal gekend onde1 te herstellen door 

nog de nodige renovatie-, verbetermgs- en/of aanpassingswerken uit te voeren zodat het gebouw en 
de erin aanwezige woningen conform zijn zoals bedoeld in art. 3.1 Vlaamse Codex Wonen zonder dat 

er overbewonmg 1s 

en dit binnen een termijn van 10 maanden vanaf de betekening van het huidig vonnis. 

Zegt voor recht dat op vordering van de Wooninspecteur en/of het college van burgemeester en 
schepenen van de stad leper door de veroordeelden en een 
dwangsom zal worden verbeurd van 100,00 euro per dag vertraging 111 nakoming van dit bevel, te 
rekenen vanaf het verstrijken van de termijn van 10 maanden vanaf de betekening van hu1d1g vonnis. 
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Sluit een b1Jkomende termijn m de zm van artikel 1385b1s, 4° hd Ger. W. uitdrukkelijk uit. 

M achtigt voor zover geen gunstig gevolg wordt gegeven aan boven vermeld bevel binnen de term1Jn 
van 10 maanden de Woonmspecteur en het college van burgemeester en schepenen van de stad 

van ambtswege om m de uitvoering ervan te kunnen voorzien op kosten van de veroordeelden 
en alsook om de kosten van gebeurhJke herhuisvesting te verhalen 

op de veroordeelden ~n (artikel 3.47 en artlkel 3.33 Vlaamse Codex 
Wonen). 

Verklaart het vonnis uitvoerbaar bij voorraad wat het opgelegde herstel betreft. 

Wijst het anders of meer gevorderde af als ongegrond. 

Beveelt dat bij toepassing van artikel 3.49 §1, tweede lid Vlaamse Codex Wonen een uittreksel van 
dit vonnis, nadat het in kracht van gewijsde zal zijn getreden, op de kant van de overgeschreven 
dagvaarding of van het overgeschreven exploot ingeschreven zal worden op de wiJze bepaald In 
artikel 84 van de hypotheekwet en bij gebreke daarvan, een uittreksel van onderhavig vonnis 
ingeschreven dient te worden op de kant van de overschriJving van de titel van verkrijging. 

Verzoekt de griffier om in toepassing van artikel 3.45 van de Vlaamse Codex Wonen aan de 
herst elvorderende overheid binnen de termiJn om rechtsmiddelen tegen de uitspraak aan te wenden 
een afschrift te bezorgen. 

OP BURGERLIJK GEBIED 

Houdt de burgerh1ke belangen overeenkomstig artikel 4 al. 2 van de voorafgaande titel van het 
Wetboek van Strafvordering ambtshalve aan . 

Alles wat voorafgaat gebeurde in openbare terechtzitting in het Nederlands overeenkomstig de 
bepalingen van de wet op het gebruik van talen in gerechtszaken. 

Aldus uitgesproken te Kortrijk, in het gerechtsgebouw, In de openbare zitt ing van de ZEVENTIENDE 
KAMER, op heden acht februari tweeduizend en eenentwintig. 

Aanwezig : , alleenzetelend rechter 
, substituut-Procureur des Konings, 

-,griffier 




