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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 : 

wonende te 
vertegenwoordigd door meester advocaat te 

p.2 

WOONINSPECTEUR, met kantoren te 1000 Brussel. Havenlaan 88 bus 22 

Nr. Sio 

vertegenwoordigd door meester 

advocaat te 

tegen: 

geboren te oi: 
van Belgische nationaliteit 

vertegenwoordigd door meester roco meester 

loco meester 

Ingeschreven te 

idvocaat te 

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

een woning of specifielce woonvorm die niet voldoet aan de vereisten van art. 5 § 1 Vlaamse 
Wooncode verhuren, te huur stellen of ter beschikking stellen• feiten vanaf 11 augustus 2013 

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 normen, vastgesteld 
met toepassing van artikel S van voornoemd Decreet, rechtstreeks of vla tussenpersoon, te hebben 
verhuurd, te huur gesteld of ter beschikking gesteld met het oog op bewoning, 

namelijk aan en 

de woning gelegen op de 2e verdiepin11: in een gebouw met ingang via de 
doch kadastraal bekend als "handelshuis", 

met een totale oppervlakte van Het gebouw is 
eigendom van om het verkregen te hebben Uit de nalatenschap van zijn ouders 

en , respect1evehJk overleden op 29 maart 1967 en 22 september 
1934. Het gebouw was eigendom van om het te hebben aangekocht ingevolge akte 
verleden voor notaris te □p 
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(art. 2 § 1, 31 °1 en 20 § 1 lid 1 Decreet 15 juh 1997 houdende de Vlaamse Wooncode) 

te m de oenode van 27 september 2017 tot en met 11 1uni 2018 

PROCEDURE 

Gelet op de dagvaarding betekend op 16 september 2020 aan de beklaagde. 

De dagvaard ing werd overgeschreven op het kantoor Rechtszekerheid te 

2020 met als referentie 

op 17 september 

De zaak werd ingeleid op de zitting van 19 oktober 2020 

De rechtbank verleende conclus1etermijnen en de zaak werd voor behandeling vastgesteld op de 

zitting van 8 februari 2021. 

De zaak werd behandeld op de openbare terechtzitting van 8 februari 2021. 

De wooninspecteur werd vertegenwoordigd door zijn raadsman en werd gehoord In zijn middelen en 

besluiten. 

De burgerlijke partij Nerd vertegenwoordigd door haar raadsman die werd gehoord 

in zijn middelen en besluiten. 

Het openbaar mmistene werd gehoord in zijn middelen. 

De beklaagde werd vertegenwoordigd door zijn raadsman die werd gehoord In zijn middelen en 

besluiten. 

1. OP STRAFGEBIED 

1.1. DE FEITEN EN VOORGAANDEN 

1.1.1. De beklaagde is sinds 26 december 2016 volmachthouder om te handelen in naam van ziJn 

vader die erge naar 1s van de woning gelegen op de 2• verdieping in een 

gebouw met ingang via de doch kadastraal bekend als "handelshuis", 

11et een 

totale oppervlakte van 

Het gebouw betreft een hoekpand op de hoek van de en de 

Het pand omvat 2 handelspanden en minstens 4 woohent1te1ten verdeeld over een gelijkvloerse 

verdieping, 1• verdieping en 2• verdieping. 

1.1.2. Op 12 augustus 2017 werd de wooninspecteurgecontacteerd door de gemeente via 

het meldpunt woningkwaliteit bij het agentschap Wonen Vlaanderen omwille van een vermoeden 

van misdrijf (een woning of kamers verhuren/ ter beschrkkmg stellen die niet voldoen aan de hu1d1ge 

minimale kwaltte1tsnormen). 

Op 27 september 2017 begaf de woonmspecteur vergezeld van 
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woningcontroleur bij het agentschap Wonen Vlaanderen, zich naar het gebouw gelegen te 

Het pand woning werd met toestemming van de bewoner betreden. 

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

- het gebouw (deel B technisch verslag) en die betrekking hebben op alle woonentiteiten 

tn het pand werd bezocht op 27 september 2017 (stukken 1 tot 3) 36 punten op het technisch 

verslag, stabiliteit buitenmuren, indicatie van een nsico op elektrocutie/brand, gaskraan 

gasfornuis niet goedgekeurd in keuken, insljpelend vocht met vochtschade in gemeenschappelijke 

traphal; 

- de wonmg (gelijkvloers) heeft 36 strafpunten op het technisch verslag; 

- de woning (eerste verdieping vooraan) was met toegankehjk (stuk 2) en heeft mmstens 36 
punten op het technisch verslag omwille van de gebreken van het gebouw; 

-woning (eerste verdieping achteraan) was met toegankel ijk (stuk 2) en heeft minstens 36 

punten op het technisch verslag omwille van de gebreken van het gebouw; 

-woning (tweede verdieping) werd bezocht op 27 september 2017 en heeft 109 punten op 

het technisch verslag, 

1.1.3. De wonmg werd bewoond door en 

De volgende gebreken werden m de woning vastgesteld: 

- ins1jpelend vocht met vochtschade op meerdere plaatsten in de woning; 

- condenserend vocht met schimmelvorming op de buitenmuren; 

- gebrekkige afwerking buitenmuren; 

- het buitenschnjnwerkmg van slaapkamer 1 is verweerd; 

- de vloerbedekking in de inkomhal is verweerd; 

- gebrekkige afwerkmg bmnenwanden; 

- keukeninrichting 1s verweerd, er is geen warm water, 

- er is geen warm water in de badkamer; 

- er zijn geen 2 vrije geaarde stopcontacten in de keuken; 

- de combi-ketel (verwarming) heeft een gestoorde werking; 

- er 1s geen deurbel; 

- indien de combiketel m de badkamer een open verbrandmgskamer heeft dient de toevoer van de 

verbrandingslucht permanent te Zijn, 

Er werden stedenbouwkundige inbreuken als volgt vastgesteld: 

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

VCRO); 

- het geheel of gedeeltehJk wijzigen van de hoofdfunctie van een bebouwd onroerend goed 

(artikel 4.2.1, 6° VCRO); 

- het verrichten van bouwwerken, geen onderhoudswerken zlJnde, zonder voorafgaande steden

bouwkundige vergunning (artikel 4.2 1, 1° VCRO). 
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Volgens de bevindingen van de wooninspecteurvoldeed de woning niet aan de normen van de 

Vlaamse Wooncodex (inmiddels Vlaamse Codex Wonen) en was de woning ongeschikt en 

onbewoonbaar. 

1.1.4. Op 24 oktober 2017 werd door de woon Inspecteur een herstelvordering opgesteld voor het 

pand gelegen te 

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente de sloot zich op 13 november 

2017 aan bij de herstelvordering. 

1.1.5. De beklaagde werd op 4 december 2017 verhoord door de woornnspecteur 

Hij verklaarde dat hij van sommige gebreken op de hoogte was, dat h1J daar vroeger heeft gewoond 

en dat de normen toen anders waren . 

Hij stelde dat hij de woningkwahteitsgebreken zou laten herstellen door zijn familie maar dat het niet 

binnen het jaar zal zijn 

1.1.6. Op 4 december 2017 werd , vader van de beklaagde en eigenaar van het 

pand, verhoord. 

Hij stelde dat alles wat in de verklaring van z1Jn zoon staat Juist was voor zover h1J er weet van had en 

op de hoogte was. Hij herinnerde zich niet een herstelvordering te hebben gehad. 

Hij verklaarde dat z1Jn zoon zich van alles in verband met het pand aantrok voor zover ziJn toestand 

dat toelaat. 

1.1.7. Op 16 mei 2018 heeft de woonmspecteur een brief naar de beklaagde en de eigenaar van het 

pand verstuurd met de vraag of de nodige herstellingswerken werden uitgevoerd. 

Hierop werd door de beklaagde niet gereageerd. 

1.1.8. Op 9 augustus 2018 heeft de woon inspecteur aan de beklaagde meegedeeld dat de 

wonmgkwaliteitsgebreken nog dienden hersteld te worden als ééngezmswoning en dat deze 

toestand nog diende te worden vastgesteld. 

1.1.9. Op 22 augustus 2018 verklaarde de beklaagde t ijdens zijn verhoor aan de verbalisanten dat hij 

hen een kopie van de stedenbouwkundige vergunning van 5 februari 2018 van het college van 

burgemeester en schepenen van de gemeente overhandigde waaruit bleek dat zijn 

aanvraag tot het Wijzigen van het aantal woongelegenheden van 4 naar 1 werd goedgekeurd . 

H1J verklaarde dat het de bedoeling was om het pand volledig voor eigen huisvesting te gebrU'lken. 

Hij stelde dat de renovatie een werk van lange adem zou zij n. 

Hij verklaarde de ernst van de zaak te begnJpen en dat hem de financiële middelen ontbraken om de 

nodige renovatiewerken uit te voeren. 

Op 8 oktober 2018 verklaarde de beklaagde aan de verba lisanten geen bijkomende stappen te 

hebben ondernomen voor een herstel van het pand. H1J stelde dat hij m zijn vorige verklaring melding 

had gemaakt van de gebreken die hij sedert de herstelvordering had hersteld. 

H1J stelde geen dringende herstelhngswerken meer uit te voeren aangezien hij en zijn vrouw enkel 

nog de woning betrekken. 

Voor hen was alles leefbaar zoals het nu 1s. 

De beklaagde legde op 17 oktober 2018 een aanvullende verklaring af waarbiJ hij documenten en 

foto's van een aantal uitgevoerde werken overhandigde 
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1 1.10 Op 2 mei 2019 deelde de beklaagde per bnef aan de woon inspecteur mee dat het pand (van 

kelder tot zolder met uitzondering van de 2 handelsruimten op het gelijkvloers) een ééngezlnswoning 

betreft. 

De md1v1duele appartementen bestaan niet meer en zullen niet meer worden verhuurd. 

Het vraagformuher was zonder voorwerp geworden. 

De wooninspecteur stelde dat ZIJO diensten geen informatie hadden over het herstel van de 

gebreken in het pand en dat het ondu1dehJk was of er reeds verdere stappen werden genomen om 

de Wonmgkwahte1tsgebreken te herstellen. 

1.2. BEOORDELING VAN DE SCHULDVRAAG TEN AANZIEN VAN DE BEKLAAGDE 

1.2.1. Met ingang van 1 Januari 2021 is de Vlaamse Codex Wonen van toepassing. 

Het boek 3 van de Vlaamse Codex Wonen handelt over wonlngkwalite1tsbewaking. 

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

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

ve1hghe1ds-, gezondhe1ds- en woonkwahte1tsvere1sten, die door de Vlaamse regering nader bepaald 

worden. 

Overeenkomstig de nieuwe regelgeving zijn de woon kwaliteitsnormen en de gebreken dezelfde maar 

worden z1J op een andere manier in aa nmerking genomen. 

Het artikel 3.1. §1 derde lid van de Vlaamse Codex Wonen luidt als volgt: 

"Bij de nadere bepaling van de vereisten, vermeld m het eerste lid, en de vaststelling van de specifieke 
en aanvullende veiligheidsnormen, vermeld In het tweede ltd, hanteert de Vlaamse Regering een of 
meer lijsten van mogelijke gebreken die onderverdeeld zijn in de volgende drie categor,een: 
1 • gebreken van categor,e f: kleme gebreken die de levensomstandigheden van de bewoners negatief 
beinvloeden of die potentieel kunnen uitgroeien 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 veiligheid of gezondheid, 
waardoor de woning niet in aanmerkmg zou komen voor bewoning; 
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 woning met ,n aanmerking 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 In boek 3 de Woningkwahteitsbewaking. 

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 z1Jn 111 bijlage 4, 5 en 6, die b1J dit besluit z1Jn 

gevoegd. 

1.2.2. Vanaf 1 Januari 2021 wordt de strafbaarstelling in art. 3.34 Vlaamse Codex Wonen (voorheen 
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art. 20 §1, eerste lid Vlaamse Wooncode) omschreven als: 

'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 gevangen1ss traf van 
zes maanden tot drie jaar en een geldboete van 500 tot 25.000 euro of met een van die straffen 
alleen.' 

1.2.3. De nieuwe strafbaarstelllng die vanaf 1 januari 2021 geldt moet beschouwd worden als een 

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

Dit houdt m 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, Wonmgkwallte1tsbewakmg volgens de Vlaamse Codex Wonen, 

lntersent1a 2020, 46-47) 

De feiten van de tenlastelegging zoals omschreven m de dagvaarding vallen onder de bepalingen van 

de Vlaamse Codex Wonen. 

1.2.4, De boven vermelde categor1een (art. 3.1 §1 derde lid Vlaamse Codex Wonen) zijn terug te 

vmden m de technische verslagen van het onderzoek van de kwaliteit van de woningen die werden 

opgesteld door de woningcontroleur. 

Deze ve rslagen bevatten de categorieen I tot en met IV die van toepassing waren onder de Vlaamse 

Wooncode. 

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

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

onder de Vlaamse Codex Wonen. 

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

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

woning automatisch behept zijn met een gebrek van de categorie Il 

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 om te 

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

zijn. 

1.2.5. De beklaagde betwist de tenlastelegging. 

Hr] stelt in de eerste plaats dat het materieel element van het misdrijf ontbreekt tijdens de 

incnm1nat1eperlode. 

H1J verw1Jst hiervoor naar het fe it dat h1J reeds op 26 april 2017 het verzoek heeft gericht aan 

om het pand te verlaten en naar de procedure die werd gevoerd voor het 

vredegerecht Veurne-Nieuwpoort met het oog op de ontbinding van de huurovereenkomst. 
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De beklaagde kan niet omheen het feit dat het pand op 27 september 2017 verhuurd werd aan 

en door haar werd bewoond tot 7 februari 2018 (cf besluiten blz 4) 

De incriminatiepenode wordt door de rechtbank verbeterd als volgt: 

'te ;n de periode van 2 7 september 2017 tot 7 februan 20181
• 

Dat de beklaagde na de huuropzeg door het verzoek aan de huurster 

heeft gericht om het verhuurde pand te verlaten en naderhand een procedure heeft gevoerd voor 

het vredegerecht Veurne-Nieuwpoort met het oog op de ontbinding van de huurovereenkomst doet 

geen afbreuk aan het feit dat de beklaagde effectief het pand tijdens de incriminatiepenode heeft 

verhuurd aan 

Het materieel element is bewezen. 

De beklaagde stelt vervolgens dat het moreel element van het m1sdriJf ontbreekt. 

De beklaagde kan geen onwetendheid voorhouden. 

De beklaagde was maar al te goed op de hoogte van de toestand van het pand en de staat waarin het 

verhuurd werd. 

Hij verklaarde tijdens z11n verhoor op 4 december 2017 dat h1J moest toegeven dat de 

appartementen een zekere ouderdom hadden en dat de huurders deze daarom zelf zouden opfrissen 

en dat hiJ daardoor geen huurwaarborg had gevraagd. 

Hij verklaarde ook dat hij van sommige gebreken op de hoogte was, dat h1J daar vroeger ook nog had 

gewoond maar dat de normen toen anders waren. 

De rechtbank merkt op dat wat het moreel element van het misdrijf betreft onachtzaamheid reeds 

volstaat. 

Dit betekent dat de verhuurder een gebrek aan voorzichtigheid of aan voorzorg kan worden 

verweten zonder dat vereist is dat h1J wetens en willens een gebrekkige woning heeft verhuurd 

Het moreel element is bewezen. 

De rechtbank 1s van oordeel dat alle constitutieve elementen van de tenlastelegging bewezen zfJn. 

Hiervoor baseert de rechtbank zich op de vaststellingen van de wooninspecteur (stukken 1 tot 4), de 

technische verslagen (stukken 28 tot 43), het fotodossier (stukken 7 tot 17) en de verklaringen van de 

beklaagde. 

Het feit dat de beklaagde naderhand een aantal herstelwerkzaamheden heeft uitgevoerd doet 

hieraan geen afbreuk. 

1.2.3. BEOORDELING VAN DE STRAF EN STRAFMAAT TEN AANZIEN VAN DE BEKLAAGDE 

De verhuring van ongeschikte panden houdt een zware inbreuk in op de veiligheid van de bewoners 

en hun levenskwaliteit. 

De beklaagde dient zich bewust te zijn van zijn verphchtmgen 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 rs aan de minimumnormen van verhgherd, 
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gezohdhe1d en woonkwaliteit . 

De rechtbank kan zich niet ontdoen van de indruk dat de beklaagde met mmtmale kosten en 

inspanningen de bestaande, weliswaar verouderde, panden verder verhuurde om hieruit 

huurinkomsten te genereren. 

H1J dient te beseffen dat h1J de geldende regelgeving diende te respecteren wanneer hlJ woningen 
verhuurt. 

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

omstandigheden en de persoonlijkheid van de beklaagde. 

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

Sinds de vastgestelde inbreuken heeft de beklaagden slechts beperkte initiatieven genomen om aan 

hieraan te verhelpen. 

De rechtbank houdt ook rekenmg met het beperkt strafverleden van de beklaagde. 

De rechtbank gaat niet in op het verzoek van de beklaagde om de gunst van de opschorting van de 

uitspraak van veroordeling te gelasten 

De bewezen verklaarde feiten ziJn te ernstig en de beklaagde toont niet aan dat een veroordeling zijn 

sociale reclassering zou belemmeren op een wijze die niet in verhouding staat tot de ernst van de 

feiten. 

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

geldboete voor de beklaagde een passende straf1s om de beklaagde de ernst van de feiten te doen 

1hz1en en hem ervan te weerhouden om identieke feiten te plegen. 

2. DE HERSTELVORDERING 

2.1. De woonmspecteur stelde op 24 oktober 2017 voor het pand gelegen aan de 

een herstelvordering op die werd overgemaakt aan het parket. 

te 

2.2. De woonmspecteur vordert te bevelen aan de gedaagde om het onroerend goed met de zich 

erin bevindende woongelegenheden, gelegen te kadastraal gekend 

onder een andere bestemming te geven hetz1J te 

slopen, tenzij de sloop verboden Is op grond van wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen, 

steeds overeenkomstig de Codex Vlaamse Ruimtelijke ordening. 

Zo een stedenbouwkund ige regularisatie Is bekomen, het voormeld onroerend goed met de zich erm 

bevindende woongelegenheden, te herstellen door nog de nodige renovatie-, verbetermgs- en/of 

aanpassingswerken uit te voeren zodat het gebouw en de enn aanwezige woningen conform z1Jn 
zoals bedoeld in art. 3.1 Vlaamse Codex Wonen zonder dat er overbewonmg 1s. 

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 dag vertraging en met de uitdrukkehJke 
uitsluiting van de dwangsomtermijn van artikel 1385bis, 4° hd Ger.W. 

Uitdrukkelijk machtiging te verlenen aan de woonmspecteur en aan het college van burgemeester en 
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schepenen van de gemeente om : 

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

blijven en de kosten te verhalen op de veroordeelde, 

- de kosten van gebeurlîJke herhuisvesting te verhalen op de veroordeelde. 

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

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

uitsluiting van het vermogen van kantonnement. 

2.3. De beklaagde stelt dat de herstelvordermg van de wooninspecteur de saIs111e van de rechtbank 

niet kan uitbreiden maar dat hiJ dit wel doet door geheel het pand te viseren. 

Artikel 3.43 van de Vlaamse Codex bepaalt dat de rechtbank naast de straf de overtreder kan 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 beeindigen. 

De technische vaststellingen aan het gebouw (deel B technisch verslag) hebben betrekking op 

gebreken die een invloed hebben op alle woonentite1ten van het pand. 

Aan het gebouw werden gebreken vastgesteld d ie werden opgehJst en besproken (stuk 2) 

Het gebouw heeft 36 strafpunten. 

De rechtbank is van oordeel dat ook het gebouw moet hersteld worden indien men de woningen die 

zich In het gebouw bevinden wil vriJmaken van gebreken. 

De rechtbank is van oordeel dat de wooninspecteur in ziJn herstelvordermg de saisine van de 

rechtbank niet uitbreidt. 

2.4. Uit de geschreven verklaring van 

dat pas na het overliJden van 

woongedeelten op de tweede verdieping. 

in 

van 18 JUii 2018 (stukken 102 en 103) blijkt 

aanpassingen werden uitgevoerd aan de 

Utt de overwegingen van de stedenbouwkundige vergunning van 5 februari 2018 van de gemeente 

afgeleverd voor het pand gelegen op het terrein leidt de rechtbank 

af dat het pand met 4 woonentIte1ten en 2 handelsruimten werd geacht vergund te zijn. 

Nergens in de st edenbouwkundige vergunning werd enige opmerking of overweging gemaakt -dat het 

pand niet vergund was. 

Bij besluit van 5 februari 2018 van het college van burgemeester en schepen van de gemeente De 

Panne werd het een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor het aantal woongelegenheden 

van 4 naar 1. 

Voor zover de herstelvordering er toe strekt om aan de beklaagde het bevel te geven om het 

onroerend goed met de zich erm bevindende woongelegenheden, gelegen te 

kadastraal gekend onder een andere 

bestemming te geveD hetz1J te slopen, tenzIJ de sloop verboden is op grond van wetteilJke, decretale 

of reglementaire bepalingen, steeds overeenkomstig de Codex Vlaamse Ru1mteltJke ordening, Is deze 
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ongegrond. 

2.5. De woon inspecteur vordert ook om het onroerend goed met de 21ch erin bevindende 
woongelegenheden, te herstellen door nog de nodige renovatie-, verbetenngs- en/of 

aanpassingswerket1 uit te voeren zodat het gebouw en de erin aanwezige woningen conform ztJn 
zoals bedoeld in art. 3.1 Vlaamse Codex Wonen zonder dat er overbewoning is 

De rechtbank stelt vast dat het bewijs niet wordt geleverd door de beklaagde dat de 
herstelwerkzaamheden werden uitgevoerd. 

Het bewijs ligt niet voor dat de wonmgkwalite1tsgebreken werden hersteld. 
De beklaagde heeft geen hercontrole aangevraagd 
De herstel\/ordenng werd afdoende gemot1\/eerd op grond van de elementaire vel ligheids-, 

gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten. 
ZIJ stemt overeen met de wettehjke bepalingen en Is kennelijk niet onredeliJk. 

De herstelvordering is gegrond. 

De beklaagde heeft sinds de herstelvordenng van 24 oktober 2017 over ruim voldoende tijd beschikt 
om de herstelwerkzaamheden uit te voeren en Is sinds Jaar en dag op de hoogte van de toestand van 

het pand. 
De beklaagde heeft nagelaten om hiervan op een diligent e WIJZe gebruik te maken. 
VerwI)Zen naar zI1n eigen gezondheidstoestand is geenszins een argument om het noodzakelijk 
herstel nog langer uit te stellen. 

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 herstelwerkzaa mheden voor de beide beklaagden met uitsluiting van artikel 1385bis, 4• lid Ger.W. 

De wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen van de gemeent e 
worden gemachtigd om het gevorderde herstel ambtshalve uit te voeren voor het geval de 

beklaagde in gebreke zou bhJven. 

Er Is geen reden om de kosten van de gebeurhjke huisvesting te verhalen op de beklaagde. 

Om de verdere vertraging in de uItvoermg van herstel te vermiJden wordt het vonnis uitvoerbaar 

verklaard biJ voorraad. 

Het meer of anders gevorderde wordt afgewezen als ongegrond. 

4. OP BURGERLIJK GEBIED 

4.1. Aanspraken van de burgerlijke partij 

De burgerlijke partij vordert: 

1. De terugbetaling van alle huurgelden die ZIJ vanaf 1 september 2011 tot februari 2018, 
namelijk 78 maanden à 520,00 euro per maand, hetz1J 40 560,00 euro, heeft betaald. 
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Zij vordert ook nog de huurwaarborg van 520,00 euro terug. 

Ondergeschikt vordert ziJ de huur voor de periode van september 2017 tot februari 2018, namelijk 6 

maanden à 520,00 euro, hetzij 3.120,00 euro. 

2. Administratiekosten voor de som van 100,00 euro. 

3. Morele schade gedurende een periode van 78 maanden, namelijk 78 maanden à 100,00 euro, 

hetzij 7.800 euro. 

4.2. Beoordeling 

De vordering van de burgerlijke partij is ontvankelijk 

4.2.1. Huurgelden 

De vordering van de burgerlijke part1j kan zich enkel uitstrekken over de incriminatie periode die zoals 

hierboven vermeld werd gewijzigd. 

De periode die hieraan voorafgaat is ongegrond. 

De rechtbank is van oordeel dat de burgerhjke partij gedurende de lncnminat1epenode door de 

feiten van de bewezen verklaarde tenlastelegging materiële schade heeft geleden en verschillende 

ongemakken heeft ondergaan. 

De materiële schade wordt malle billijkheid bepaald op 3.120,00 euro. 

4.2.2. Administratiekosten 

De rechtbank is van oordeel dat de burgerlijke partij tal van administratiekosten heeft gemaakt door 

de bewezen verklaarde tenlastelegging. 

De gevorderde som van 100,00 euro 1s gegrond. 

4.2.3. Morele schade 

De rechtbank is van oordeel dat de burgerlijke partij gedurende de incriminatieperiode door de 

feiten van de bewezen verklaarde tenlastelegging morele schade heeft geleden 

De gevorderde som wordt in alle billijkheid herleid en bepaald op 200,00 euro. 

Besluit: 

De vordering van de burgerlijke partiJ 1s gegrond voor de som van 3.420,00 euro. 

De rechtsplegmgsvergoeding wordt bepaald op 780,00 euro op basis van het toegekende bedrag van 

de schadevergoeding. 
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Voor zoveel als nodig worden de eventuele overige burgerlijke 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 in gerechtszaken 
- 182, 184, 185, 189, 190, 194 Wetboek van Strafvordering 
- 38, 40Sw. 
-1 Wet 05.03.1952 
- 29 Wet 1.8.1985 

Op tegenspraak ten aanzien van de beklaagde 
burgerlijke partij 

OP STRAFGEBIED 

Verbetert de lncnmmat1epenode zoals voormeld 

Verklaart de tenlastelegging voor de beklaagde 

de wooninspecteur en de 

bewezen. 

Veroordeelt de beklaagde voor de bewezen verklaarde tenlastelegging tot een 
geldboete van 4.000,00 euro, namelijk 500,00 euro verhoogd met 70 opdeciemen. 

Zegt voor recht dat de geldboete b1J niet betaling binnen de wetteliJke termijn zal kunnen vervangen 
worden door een gevangenisstraf van 45 dagen . 

Veroordeelt tot betaling van een bedrag van 200,00 euro , namelijk 25,00 euro 
verhoogd met 70 opdeciemen, als b1Jdrage tot de fmanc1enng van het Fonds tot financ1ele hulp aan 
de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders. 

Veroordeelt 
50,00euro. 

tot het betalen van een vaste vergoeding In strafzaken van 

Veroordeelt tot het betalen van een bedrag van 20,00 euro als bijdrage voor het 
Begrotingsfonds voor de Jund1sche tweedehjnsbijstand . 

Veroordeelt tot het betalen van de gerechtskosten 283,03 euro. 

DE HERSTELVOROERING 

Verklaart de herstelvordermg ontvankelijk en als volgt gegrond. 

Beveelt om het onroerend goed gelegen met de zich erin bevmdenrlP 
woongelegenheden. gelegen te kadastraal gekend onde1 

te herstellen door nog de nodige renovatie-, verbetenngs- en/of 
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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 Is. 

en dit binnen een termijn van 10 maanden vanaf de betekening van het hu1d1g vonnis. 

Zegt voor recht dat op vordering van de woon inspecteur en/of het college van burgemeester en 
schepenen van de gemeente door de veroordeelde een dwangsom zal 
worden verbeurd van 100,00 euro per dag vertraging m nakoming van dit bevel, te rekenen vanaf 
het verstnjken van de termijn van 10 maanden vanaf de betekening van huldig vonnis. 

Sluit een bijkomende termijn In de zin van artikel 1385b1s, 4° lid Ger.W. uitdrukkelijk uit. 

Machtigt voor zover geen gunstig gevolg wordt gegeven aan boven vermeld bevel binnen de termijn 
van 10 maanden de wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen van de 
gemeente van ambtswege om in de uitvoering ervan te kunnen voorzien op kosten van de 
veroordeelde :artikel 3.47 Vlaamse Codex Wonen). 

Verklaart het vonnis uitvoerbaar btj 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 m kracht van gew1jsde zal zIJn getreden, op de kant van de overgeschreven 
dagvaard ing of van het overgeschreven exploot ingeschreven zal worden op de Wijze bepaald in 

artikel 84 van de hypotheekwet en b1J gebreke daarvan, een uittreksel van onde1havig 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 
herste lvorderende overheid binnen de termijn om rechtsmiddelen tegen de uitspraak aan te wenden 
een afschrift te bezorgen. 

OP BURGERLIJK GEBIED 

Verklaart de vordering van de burgerlijke partIJ ontvankelijk en als volgt gegrond 

Veroordeelt tot het betalen aan het bedrag van 3.420,00 euro te 
vermeerderen met de vergoedende rente aan de wettehjke rentevoet vanaf? februari 2018 tot de 
dag voor huidig vonnis en vanaf het vonnis met de moratoire rente aan de wettelijke rentevoet op 
dit alles tot de dag van de volled ige betaling. 

Veroordeelt 
rechtspleg1ngsvergoedmg. 

tot het betalen aan 

Wijst het meer of anders gevorderde af als ongegrond. 

het bedrag van 780,00 euro als 

Houdt de eventuele overige burgerlijke belangen overeenkomstig artikel 4 al. 2 van de voorafgaande 
tite l van het Wetboek van Strafvordering ambtshalve aan . 

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



Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen - afdeling l<ortnJk-dosslernummer: 201<001422 p . 15 

Aldus uitgesproken te Kortrijk, in het gerechtsgebouw, in de openbare zitting van de ZEVENTIENDE 
KAMER, op heden acht maart tweeduizend en eenentwintig. 

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




