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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 : 

p.2 

WOONINSPECTEUR, met kantoor te 1000 Brussel, Havenlaan 88 bus 
22 

• vertegenwoordigd door meester advocaat te 

tegen: 

Nr.)~uO 
RRN geboren te >p 

ingeschreven te van Belgische nationaliteit 

· VERSTEKMAKEND -

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

een 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 woning of een specif ieke woonvorm, als vermeld in art ikel 5 § 3 lid 1 van het Decreet van 15 Juh 
1997 houdende de Vlaamse Woon code, die niet voldoet aan de vereisten en normen, vastgesteld 
met toepassing van artikel 5 van voornoemd Decreet, rechtstreeks of via tussenpersoon, te hebben 
verhuurd, te huur gesteld of ter beschikking gest eld met het oog op bewoning, namelijk het 
onroerend goed gelegen te lekend op het kadaster onder 

met een oppervlakte van 

Het onroerend goed Is thans eigendom van ingevolge akte verleden voor 
notaris te :Id. 28 december 2017. 

(art. 2 § 1, 31°, en 20 § 1 lld 1 Decreet 15 Juh 1997 houdende de Vlaamse Wooncode) met de 
omstandigheid dat van de betrokken activ1te1t een gewoonte werd gemaakt. (art. 20 § 1 hd 3, 1° 
Decreet 15 JUii 1997 houdende de Vlaamse Wooncode) 

1 Te In de periode van 9 augustus 2016 tot en met 10 februari 2017 
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De woning op de lste verdieping (1/1) 

ten nadele van 

ten nadele va n 

geboren te 

geboren t e 

op 

op 1 februari 1969, 

2 Te in de periode van 11 februari 2017 tot en met 13 juni 2017 

De woning op de l ste verdieping (1/ 1): 

ten nadele van 

ten nadele van 

, geboren te 

geboren te 

op 28 juni 1999, 

op 23 december 1994, 

3 Te in de periode van 1 december 2016 tot en met 13 juni 2017 

De woning op de 2de verdiepmg vooraan (woning 2/1). 

ten nadele van geboren te op 

in de periode van 1 maart 2016 tot en met 28 februari 2017 

De woning op de 2de verdiepmg achteraan (woning 2/2): 

ten nadele van , geboren te op 

in de periode van 1 december 2016 tot en met 13 juni 2017 

De woning op de 4de verdiepmg (woning 4/1): 

ten nadele van geboren te 

6 Te in de penode van 22 iuni 2016 tot en met 13 juni 2017 

De woning op de 4de verdieping (woning 4/2). 

ten nadele van geboren te ,p 

p.3 

B 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 

buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. t ot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex Ru1mtehJke 
Ordenmg, het opsplitsen van een woning of het w11z1gen in een gebouw van het aantal 
woongelegenheden die hoofdzakehjk bestemd ziJn voor de huisvesting van een gezin of een 
alleenstaande, ongeacht of het gaat om een eengezinswoning, een etagewoning, een flatgebouw, 
een studio of een al dan niet gemeubileerde kamer, hetz11 zonder voorafgaande stedenbouwkundige 
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vergunning, hetzij in strijd met de vergunning, hetzij na verval, vern1et1ging of het verstrijken van de 
termijn van de vergunning, hetzij in geval van schorsing van de vergunning, te hebben uitgevoerd, 
voortgezet of, buiten het geval bedoeld in artikel 6.1.1. hd 3 van voornoemde Codex, in stand 
gehouden, namelijk het wijzigen van het aantal woongelegenheden van nul naar zes van het 
onroerend goed gelegen te bekend op het kadaster onder 

met een oppervlakte van 

Het onroerend goed 1s thans eigendom van ingevolge akte verleden voor 
notaris te dd 28 december 2017. 

(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) 

op een niet nader te bepalen tijdstip in de periode va n 2 juni 2015 tot en met 1 maart 

C geheel of gedeeltelijk wijzigen van hoofdfunctie van bebouwd onroerend goed zonder of in strijd 
met een geldige vergunning - feiten vanaf 01 september 2009 tot en met 22 februari 2017 

bu iten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Orden ing, het geheel of gedeeltelijk w1jz1gen van de hoofdfunctie van een bebouwd onroerend goed, 
indien de Vlaamse Regering deze funct1ew1J21ging als vergunningsplicht1g heeft aangemerkt, hetzij 
zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij in strijd met de vergunning, hetz1J na 
verval, vernietiging of het verstrij ken van de termijn van de vergunning, hetzij in geval van schorsing 
van de vergunning, te hebben uitgevoerd, voortgezet of, buiten het geval bedoeld in artikel 6.1.1. lid 
3 van voornoemde Codex, in stand gehouden, namehjk de functie gew11z1gd te hebben van zuivere 
horecafunctie met indeling op de eerste verdieping als vergaderruimte en de tweede, derde en 
vierde verdieping als hotelkamers naar permanente bewoning betreffende het onroerend goed 
gelegen te bekend op het kadaster onder 

met een oppervlakte van 

Het onroerend goed 1s thans eigendom van ingevolge akte verleden voor 
notaris te dd. 28 december 2017. 

(art. 4.2.1., 6°, 4.2.2., 4.2.3., 4 .2.4. en 6.1.1. ltd 1, 1·, en 3 Vlaamse Codex Ru1mtelt1ke Ordening) 

Te 
2017 

op een niet nader te bepalen ti jdstip in de periode van 2 juni 2015 tot en met 13 iuni 

Gehoord de burgerhJke partij biJ monde van meester advocaat voornoemd. 
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Gehoord de uiteenzetting van de zaak door substituut-procureur des Konings, die 
de zaak samenvat en conclusie neemt strekkende t ot de veroordeling van de beklaagde b1J toepassing 
va n de strafwet. 

De behandeling en de debatten van de zaak hadden plaats in openbare terechtzitting. 

1. FEITEN 

Op 13 februari 2017 voerde de woonlnspectie een controle uit m een pand gelegen aan de 

Van de stad vernam de wooninspect1e 

handelshuurovereenkomst hadden getekend met 
te ziJn dat het pand als woning onderverhuurd werd. 

dat de eigenaars van de woning een 

ZIJ stelden met op de hoogt e 

Het pand was opgedeeld in zes woningen. Het gebouw had 33 st rafpunten. Woning 1/1 had 65 
punten en was ongeschikt en onbewoonbaar. Woning 2/1 had 54 st rafpunten en was ongeschikt en 

onbewoonbaar. Woning 2/2 had 75 strafpunten en was ongeschikt en onbewoonbaar. Woning 3/1 
had 54 strafpunten en was ongeschikt en onbewoonbaar. Won ing 4/1 had 65 strafpunten en was 

ongeschikt en onbewoonbaar. Woning 4/2 had 64 strafpunten en was ongeschikt en onbewoonbaar. 

Woningen 1/1, 2/1, 2/2, 3/1 en 4/1 werden bewoond. De huurders van woning 1/1 betaalden geen 
huur, omdat een van hen in de horecazaak werkten die in hetzelfde pand aanwezig was. De huurder 
van woning 2/1 betaalde 300 euro huur. De bewoner van woning 2/2 werd niet aangetroffen. De 

bewoner van woning 3/1 was zaakvoerder van de horecazaak en werd niet verhoord. De bewoner 
van woning 4/1 werd niet aangetroffen. Er waren daarnaast nog enkele andere personen 
ingeschreven, maar die werden niet aangetroffen op het ogenblik van de controle. Een aantal onder 
hen verklaarden later tussen de 300 en de 325 euro huur te betalen. 

Er bleek geen stedenbouwkundige vergunning te ziJn voor het opsplitsen van het pand in 

verschillende woningen. 

Op 19 april 2017 werd verhoord. HIJ verklaarde dat hij het pand huurde sinds Juni 
2015. H1J verschafte mensen onderdak. HIJ vroeg 300 euro per maand, maar kreeg nooit Iets. 

Sommige bewoners huurden in het pand een woning, de andere mensen kwamen en gingen. HiJ 
woonde zelf ook in de woning. HIJ was op de hoogte va n de gebreken. Die waren voor rekening van 

de eigenaars. 

2.SCHULD 

2.1 Tenlastelegging A.l 

Onder tenlastelegging A.1 wordt vervolgd voor het als verhuurder, als eventuele 
onderverhuurder of als persoon die een woning ter besch1kkmg st elt, een woning of een specifieke 
woonvorm, als vermeld in artikel 5 § 3 hd 1 van het Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse 
Wooncode, die nret voldoet aan de vereisten en normen, vastgesteld met toepassing van artikel 5 

van voornoemd Decreet, rechtstreeks of via t ussenpersoon, te hebben verhuurd, te huur gesteld of 
ter beschikking gesteld met het oog op bewoning, In In de periode van 9 augustus 2016 tot 
en met 10 februari 2017. 
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De feiten zI1n bewezen, gelet op de vaststellingen van de woon inspectie. 

2.2 Tenlastelegging A.2 

p. 6 

Onder tenlastelegging A.2 wordt vervolgd voor het als verhuurder, als eventuele 

onderverhuurder of als persoon die een woning ter beschikking stelt, een woning of een spec1f1eke 
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 tussenpersoon, te hebben verhuurd, te huur gesteld of 
ter beschikking gesteld met het oog op bewoning, in in de periode van 11 februari 2017 tot 

en met 13 Juni 2017. 

De feiten zIJn bewezen, gelet op de vaststellingen van de wooninspectIe. 

2.3 Tenlastelegging A.3 

Onder tenlastelegging A.3 wordt vervolgd voor het als verhuurder, als eventuele 

onderverhuurder of als persoon die een woning ter beschikking stelt, een woning of een spec1f1eke 
woonvorm, als vermeld in artikel 5 § 3 hd 1 van het Decreet van 15 jull 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 tussenpersoon, t e hebben verhuurd, te huur gesteld of 
ter besch ikking gesteld met het oog op bewoning, m m de periode van 1 december 2016 
tot en met 13 juni 2017. 

De feiten zijn bewezen, gelet op de vaststel lingen van de woonlnspectie. 

2.4 Tenlastelegging A.4 

Onder tenlastelegging A.4 wordt vervolgd voor het als verhuurder, als eventuele 
onderverhuurder of als persoon die een wonmg ter beschikking stelt, een woning of een specifieke 

woonvorm, als vermeld in art ikel 5 § 3 hd 1 van het Decreet van 15 Juh 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 tussenpersoon, te hebben verhuurd, t e huur gesteld of 
ter beschikking gesteld met het oog op bewoning, m In de periode van 1 maart 201.6 tot en 

met 28 februari 2017. 

De feiten zijn bewezen, gelet op de vaststellingen van de wooninspectie. 

2.5 Tenlastelegging A.5 

Onder tenlastelegging A.S wordt vervolgd voor het als verhuurder, als eventuele 
onderverhuurder of als persoon die een woning ter beschikking stelt, een woning of een specifieke 

woonvorm, als vermeld in art ikel 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 5 
van voornoemd Decreet, rechtstreeks of via tussenpersoon, te hebben verhuurd, te huur gesteld of 
ter beschikking gesteld met het oog op bewoning, in Oostende in de periode van 1 december 2016 

tot en met 13 Juni 2017. 

De feiten ziJn bewezen, gelet op de vaststellingen van de wooninspectIe 
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2.6 Tenlastelegging A.6 

Onder tenlastelegging A.6 wordt vervolgd voor het als verhuurder, als eventuele 
onderverhuurder of als pe rsoon die een woning ter beschikking stelt, een woning 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 tussenpersoon, te hebben verhuurd, t e huur gesteld of 
ter beschikking gesteld met het oog op bewoning, in in de periode van 22 juni 2016 tot en 

met 13 Juni 2017. 

De feiten z1Jn bewezen, gelet op de vaststellingen van de woon inspectie. 

2.7 Tenlastelegging B 

Onder tenlastelegging B wordt tervolgd voor het, buiten de gevallen bedoeld in 
de artikelen 4.2.2. tot en met 4 2.4. van de Vlaamse Codex Ru1rnteliJke Ordening, opsplitsen van een 

woning of wiJzigen m een gebouw van het aantal woongelegenheden die hoofdzakelij k bestemd zijn 
voor de huisvesting van een gezin of een alleenstaande, ongeacht of het gaat om een 
eengezinswoning, een etagewoning, een flatgebouw, een studio of een al dan niet gemeubileerde 
kamer, hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij in strijd met de 

vergunning, het zij na verva l, vern1et1gmg of het verstrijken van de termijn van de vergunning, hetzij in 
geval van schorsing van de vergunning, te hebben uitgevoerd, voortgezet of, buiten het geval 
bedoeld in artikel 6.1 1 lid 3 van voornoemde Codex, in stand gehouden, m op een niet 
nader te bepalen t ijdstip in de periode van 2 juni 2015 tot en met 1 maart 2016. 

De feiten zijn bewezen, gelet op de vaststellingen van de woon inspectie. 

2.8 Tenlastelegging C 

Onder t enlastelegging C wordt vervolgd voor het, buiten de gevallen bedoeld in 

de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het geheel of 

gedeeltelijk wijzigen van de hoofdfunctie van een bebouwd onroerend goed, indien de Vlaa mse 
Regering deze functiewijziging als vergunningsplichtig heeft aangemerkt, hetziJ zonder voorafgaande 
stedenbouwkundige vergu nning, hetzij in strijd met de vergunning, hetz1J na verval, vernietiging of 
het verstnJken van de term1Jn van de vergunning, hetzij in geval van schorsing van de vergunning, te 

hebben uitgevoerd, voortgezet of, buiten het geval bedoeld in artikel 6.1.1. ltd 3 van voornoemde 
Codex, in stand gehouden, in op een niet nader te bepalen t1Jdst1p in de periode van 2 Juni 

2015 tot en met 13 Juni 2017. 

De feiten zijn bewezen, gelet op de vaststellingen van de woon inspectie. 

3. STRAFTOEMETING 

De bewezen verklaarde feiten zijn de opeenvolgende en voortgezette uitvoering van eenzelfde 

m1sdad1g opzet zodat voor deze feiten samen slechts één st raf moet worden opgelegd. 

B1J het bepalen van de st raf van houdt de rechtbank rekening met de aard en de 
ernst van de bewezen feiten en met de begeleidende omstandigheden bij het plegen van de feiten. 
De rechtbank houdt ook rekening met de leeft iJd en de persoonliJke s1tuat1e van 
Tot slot houdt de rechtbank ook rekening met de persoonhJkhe1d van . zoa ls die 

onder meer bhJkt uit ziJn strafrechteliJk verleden. 
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De feiten zlJn 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 

ve1hghe1d van de mensen die er wonen. 

is 51 Jaar. H1J werd in het verleden dertigmaal polit ioneel veroordeeld. 

Omgekeerd houdt de rechtbank rekening met het feit dat de herstelvordering ondertussen werd 

uitgevoerd. De hierna bepaalde gevangenisstraf kan daarom met uitstel worden opgelegd. De hierna 

bepaalde geldboete is wel effectief. 

4. HERSTELVORDERING 

Op 9 maart 2017 maakte de wooninspecteur zIJn herstelvordering aan het openbaar mmIsterie over. 

Op 4 april 2017 heeft de stad :1ch b1J deze herstelvordenng aangesloten. 

Uit het dossier en uit de conclusie van de Woonmspecteur bhJkt dat het herstel werd uitgevoerd. 

De herstelvordering is zonder voorwerp 

BI1 afwezigheid van een wettelij ke grondslag kan een beklaagde niet worden veroordeeld tot betaling 

van een rechtsplegingsvergoedmg aan een herstelvorderende overheid wiens vordering t egen die 

beklaagde door de strafrechter wordt ingewilhgd.1 Hetzelfde geldt a fort1on als de herstelvordering 

zonder voorwerp is. 

OM DEZE REDENEN, 
DE RECHTBANK, 

Gezien de artikelen van voormelde t enlasteleggingen, alsook de artikelen 

- 2 en volgende Wet 15.06.1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken 
- 182, 184, 186, 189, 190, 194 Wetboek van Strafvordering 
- 25, 37quinqu1es, 31, 33, 38, 40, 42, 43, 43b1s, 50, 56, 65, 66, 79, 80, 84 Sw. 
-1, 8 §1 W. 29.06.1964. 
- 1 Wet 05.03-1952 laatst gew11z1gd 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 verstek ten aanzien van 

Op strafgebied 

Verklaart de feiten van tenlasteleggingen A.l, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, Ben C bewezen In hoofde van 

Veroordeelt tot: 

- een hoofdgevangenisstrafvan EEN (1) JAAR, met uitstel voor een periode van drie jaar. 

1 Vgl. Cass 23 april 2019, www.Jundat.be 
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- een geldboete van DUIZEND (1.000,00) EURO, wettelijk te verhogen met 70 opdecimes, hetzij x 8, 
en aldus gebracht op ACHTDUIZEND (8.000,00 EURO) of een vervangende gevangenisstraf van 90 
dagen. 

Verplicht t ot betaling van een éénmalige biJdrage van 25 euro. te verhogen met 

70 opdecimes, hetz11 200,00 euro. tot financiering van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van 
opzet telijke gewelddaden en aan de occasionele redders. 

Verplicht tot bet aling van een geindexeerde bijdrage van 20,00 euro tot de 

financiering van het begrotingsfonds voor de juridische tweedeltJnsbijstand. 

Verplicht tot betaling van een vaste vergoeding in st rafzaken van 50,00 euro. 

Met betrekking tot de gerechtskosten. 

Veroordeelt tot de gerechtskosten, begroot in totaal op 31 euro 

Op burgerlnk gebied 

Stelt vast dat de herstelvordenng zonder voorwerp 1s. 

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 tn het 
Nederlands behandeld. 

Aldus uitgesproken te Kortrijk, in het gerechtsgebouw, in de openbare zitting van de ZEVENTIENDE 
KAMER, op heden negen november tweeduizend en twintig. 

Aanwezig: i lleenzetelend recht er, 
, su bstituut-Procureur des Konings 
grlff,er 




