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l(AMER MET EEN RECHTER, RECHTSPREl(ENDE IN CORRECTIONELE ZAl<EN 

Gezien de processtukken 

In de zaak van. 

HET OPENBAAR MINISTERIE, 

aan wie zich heeft gevoegd als burgerlijke partij : 

p. 2 

WOONINSPECTEUR, met kantoren te 1000 Brussel, Havenlaan 88 bus 22, 
woonstkeuze doend bij haar raadsman 

Nr. 

vertegenwoordigd door meester 
advocaat te 

wonende te 

vertegenwoordigd door meester 

tegen: 

loco meester 

advocaat te 

::>~ ingeschreven te 
van Belgische nationaliteit, RRN. 

Nr 

op ingeschreven te 
van Belgische nationaliteit, RRN 

h,=,in i:>n ""'rtegenwoord1gd door meester loco meester advocaat te 

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

Als dader, mededader, in de zin van artikel 66 Strafwetboek, om het misdnJf te hebben uitgevoerd of 
om aan de uitvoering ervan rechtstreeks te hebben medegewerkt, of om door ernge daad, tot de 
u1tvoenng zodanige hulp te hebben verleend dat het misdriJf zonder ziJn bijstand niet kon gepleegd 
worden, of om door giften, beloften, bedreigingen, misbruik van gezag of van macht, misdadige 
kuiperijen of argltst1gheden, dit misdrijf rechtst reeks te hebben uitgelokt. 

De eerste en de tweede, 
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een woning of specifieke woonvorm die niet voldoet aan de vereisten van artikel 5 § 1 Vlaamse 
Wooncode verhuren, t e huur stellen of ter beschikking stellen 

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 lid 1 van het Decreet van 15 jul, 
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, 

namelijk het gebouw gelegen te 
handelshuis te 
van la 4ca, 

toebehorend aan de huwgemeenschap bestaande tussen 
te hebben aangekocht iegens en 
notaris op 18 februari 2016. 

bekend op het kadaster als 
met een oppervlakte 

m )m het 
ingevolge akte verleden voor 

(art. 2 § 1, 31 •, en 20 § 1 lld 1 Decreet 15 JUh 1997 houdende de Vlaamse Wooncode) 

Vanaf 1 januari 2021 inbreuk uitmakende op artikel 3.1 van de Vlaamse Codex Wonen, strafbaar 
gesteld door artikel 3 34 Vlaamse Codex Wonen 

.ll 

door 

in de periode van 1 oktober 2018 tot en met 3 mei 2021 

ten nadele van en 

Beide beklaagden tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig art. 42 en 43b1s 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 misdnJf zijn verkregen, hetzij de goederen en waarden 
die in de plaats ervan 211n gesteld, hetziJ de inkomsten uit de belegde voordelen, waarbij de rechter, 
indien de zaken niet kunnen worden gevonden in het vermogen van de beklaagde, de geldwaarde 
daarvan dient te ramen (het equivalent bedrag), namehJk" 

Berekening vermogensvoordeel 

In principe zou het OM terug kunnen gaan tot de datum waarop de woningen ter beschikking gesteld 
werden aan de huurders, echter omwille van b1lhJl<he1dsredenen zal er slechts gevorderd worden 
vanaf de datum van de vaststellingen, zijnde mei 2019 tot juni 2021 (gezien het pand op die datum 
nog steeds bewoond is). De aanle1d1ng hiervoor 1s dat na de vaststellingen de beklaagden rnet het 
nodige gedaan hebben om de terbeschikkingstelling van de woning te beeindigen. 

• van mei 2019 tot Juni 2021: 25 maanden x € 400/maand = € 10.000 

TOTAAL:€ 10.000 
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PROCEDURE 

Gelet op de dagvaarding aan de eerste en tweede beklaagde betekend nn 1 ~ oktober 2021 
De dagvaarding werd overgeschreven op het kantoor Rechtszekerheid op 18 mei 2022 met 

als referentie 

De zaak werd ingeleid op de zitting van 29 november 2021. 
Op 29 november 2021 werden de conclus1eterm1jnen bepaald voor de burgerliJke part1J 

het openbaar ministerie en de beklaagden en werd de rechtsdag bepaald op 28 maart 2022. 

Het openbaar mm1sterle werd verzocht om de dagvaarding te laten overschrijven op het kantoor 

Rechtszekerheid. 

Op de ztttmg va n 28 maart 2022 werd de zaak uitgesteld t ot de zitting van 13 Juni 2022 
Het openbaar ministene werd verzocht om de dagvaarding te laten overschriJven op het kantoor 

Rechtszekerheid. 

Op de zitting van 13 Juni 2022 werd de zaak uitgesteld tot de zitting van 12 september 2022. 
Het openbaar ministerie werd verzocht om de dagvaarding te laten overschrijven op het kantoor 

Rechtszekerheid. 

De zaak werd behandeld op de openbare terechtzitting van 12 september 2022 

De burgerliJke partij 

middelen en besluiten. 

werd vertegenwoordigd door zijn raadsman die werd gehoord m z1Jn 

De wooninspecteurwerd vertegenwoordigd door ziJn raadsman en werd gehoord m zijn middelen en 

besluiten. 

Het openbaar ministerie werd gehoord 1n zijn middelen 

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

z1Jn middelen en besluiten 

De rechtbank nam kennis van de stukken van de rechtspleging 

1 OP STRAFGEBIED 

1.1 DE FEITEN EN VOORGAANDEN 

1.1.1 Op 16 mei 2019 begaf de Wooninspecteur vergezeld van 

woningcontroleur biJ het agentschap Wonen Vlaanderen, zich naar het pand gelegen te 

na melding door omwille van een vermoeden 

van m1sdnjf (een woning of kamer verhuren die niet voldoet aan de minimale kwalite1tsnormen), 

Aan de bewoners van het pand werd door middel van de dienstkaart hun naam, hoedanigheid en het 

doel van hun komst meegedeeld. 

Na de voorafgaande en schriftelijke toestemming van 

om de nodige vaststellingen te doen 

Nerd de woning onderzocht 

Het pand betreft een woning met gelijkvloers en 2 bovenliggende verd1ep1ngen 
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Elke verd1epmg omvat een woning. Enkel het gehJkvloers werd bewoond 

Het geliJkvloers betrof een woning die omgevormd werd tot nachtwinkel en ondertussen opnieuw 

naar een wonmg werd omgevormd 

Het gel!Jkvloers omvat: een gemeenschappel1Jke inkom, woonkamer met open keuken, slaapkamer, 

badkamer met toi let en douche, overdekte koer, berging, gemeenschappel!Jke fietsberging en een 

doorgang naar de kelder. 

De woningen op de eerste en tweede verd1epmg waren volledig in renovatie. 

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

- het gebouw (deel B technisch verslag) en die betrekking hebben op alle woonent1te1ten 

heeft 45 strafpunten op het technisch verslag (o.a. schade door betonrot, barsten in de 

buitenmuren, onvakkundig uitgevoerde lichtschakelaar met risico op elektrocutie, afdekplaatJeS 

van stopcontact en lichtschakelaar ontbreken, negatief brandweerverslag, geen volledige isolatie 

plat dak); 

- woning gehJkvloers (ontbreken deel plafond badkamer, vocht in de gemeenschappehJke kelder

ruimte, ontbreken van afwerking in de badkamer, aan de keldertrap ontbreekt een leuning, 

het ontbreken van een waterslot aan de gootsteen in de keuken, onvoldoende verluchting in de 

badkamer ... . ) heeft 46 strafpunten. 

De wonmg heeft op het technisch verslag een totaal van 91 strafpunten (stukken 1 tot 4, technische 

vaststellingen stukken 39 tot 44, fotoverslag technische vaststellingen stukken 45 tot 53). 

Door de Woon inspecteur en de wonmgcontroleur werd vastgesteld dat de woning op het gelijkvloers ~ • 

bewoond werd door 

Volgens de bevindingen van de Wooninspecteur was de woning ongeschikt en onbewoonbaar. 

De woning voldeed niet aan de normen van de Vlaamse Wooncode en werd verhuurd, te huur 

gesteld en/of ter beschikking gesteld. 

1.1.2 Op 27 mei 2018 werd door de Wooninspecteur een herstelvordering opgesteld voor het pand 

gelegen te 

Bij besluit van de burgemeester van d.d 3 december 2019 werd de woning 

ongeschikt en onbewoonbaar verklaard, op 4 me, 2020 werd de woning door de minister ongeschikt 

en onbewoonbaar verklaard (stuk 88). 

11 3 T1Jdens haar verhoor beklaagde 

gelijkvloers en de kelder bewoonde 

(stuk 54) dat ziJ samen met haar man het 

Zii moesten uit hun vorige woning vertrekken en moesten kiezen voor deze woning of op straat 

zei hen dat ze in deze woning mochten wonen als ze niets anders vonden 

Er was geen badkamer en slaapkamer. 

De badkamer en de keuken hadden ze zelf gemaakt 

kwam één maal per maand. 

Zij verklaarde dat er geen problemen waren met de woning. 

1.1.4 T11dens zijn verhoor verklaarde dat hij akkoord was gegaan dat de hwd1ge bewoner 

op het gel!Jkvloers zou wonen 

HIJ zou daar maar dne maanden wonen en kreeg daarom geen huurcontract 
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De prijs werd verlaagd naar 400,00 euro per maand omdat er afgesproken was dat h1J zou helpen b1J 

de werken. Hij woonde er sinds november 2018. 

Hij hielp hem met de werken in het gebouw. Er was geen vnendschappehJke relatie 

H1J verklaarde dat de bewoner· ilad geho lpen met de keuken en de badkamer maar dat de bewoner 

deze zelf rnet gemstalleerd had 

Hij verklaarde dat h1J rnet wist dat h11 het gelijkvloers met mocht verhuren (stukken 67 en 68) . 

1.1.5 Bij besluit van het college van burgemeester en schepenen van van 25 JUrn 

2018 werd aan een omgevingsvergunning afgeleverd mzake de w11z1gmg van een 

handelsru imte naar een wooneenheid gelegen te (stukken 70 tot 

72). 

1.1.6 ln het proces-verbaal van mllchtmg d.d 17 me, 2021 werd door de wooninspecteurvastgesteld 

dat er op 16 me, 2021 een pos1t1ef brandweerverslag werd opgesteld . 

Op dezelfde dag vroeg de Woonmspect1e nog bew1Jzen, facturen en attesten, zoa ls het EPC-attest. 

Er werd meegedeeld dat een hercontrole zonder verdere bew1Jsstukken nog niet aan de orde was 

(stuk 88) 

1.1.7 In het navolgend proces-verbaa l d.d. 24 juni 2021 werd door de wooninspecteur en de 

wonfngcontroleur vastgesteld dat de woning op het gelijkvloers niet toegankel!Jk was. 

Er werd vastgeste ld dat de woonent1teiten op het gellJkvloers niet conform waren overeenkomstig 

de bepalingen van de Vlaamse Codex Wonen en/of werden bewoond en verhuurd, te huur gesteld 

en/of ter beschikking gesteld 

De woning op de tweede verdieping was met conform de bepalingen van de Vlaamse Codex Wonen 

(stukken 110 tot 152). 

1.2 BEOORDELING VAN DE SCHULDVRAAG 

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 woningkwalite1tsbewal<mg 

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

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

ve11igheids-, 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 zij op een andere manier in aanmerking 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 /Jd, en de vaststelling van de specifieke 
en aanvullende veiligheidsnormen, vermeld 1n het tweede lid, hanteert de Vlaamse Regering e.en of 

meer lijsten van mogelijke gebreken die onderverdeeld z11n m de volgende drie categoneen: 

1 ~ gebreken van categone /' kleine gebreken die de levensomstandigheden van de bewoners negatief 
bemvloeden of die potentieel kunnen uitgroeien tot ernstige gebreken; 
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2° gebreken van categorie Il: ernstige gebreken die de levensomstandigheden van de bewoners 
negatief bemvloeden maar die geen direct gevaar vormen voor hun ve1/Jghe1d of gezondheid, 
waardoor de womng met m aanmerkmg zou komen voor bewoning, 
3° gebreken van categorie Il/· ernstige gebreken die mensonwaardige levensomstandigheden 
veroorzaken of die een direct gevaar vormen voor de veiligheid of de gezondheid van bewoners, 
waardoor de woning niet in aanmerking komt voor bewonmg. 

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 Wonmgkwal1te1tsbewakmg. 

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 ,n de 

modellen van het technisch verslag die opgenomen 21Jn in b1Jlage 4, 5 en 6, die b1J dit besluit ziJn 

gevoegd 

1 2 2 Vanaf 1 Januari 2021 wordt de strafbaarstelhng in art 3.34 Vlaamse Codex Wonen (voorheen 

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 wonmg ter beschikking stelt, gestraft met een gevangenisstraf van 
zes maanden tot drie Jaar en een geldboete van 500 tot 25.000 euro of met een van die straffen 
alleen.' 

Artikel 3.36 Vlaamse Codex Wonen (voorheen art. 20§1, derde lid, 1 • Vlaamse Wooncode) bepaalt: 

'Het misdrijf bedoeld in artikel 3.34 of 3.35, wordt gestraft met een geldboete van 1000 tot 100.000 
euro en met een gevangenisstraf van één Jaar tot vijf Jaar of met een van die straffen alleen ,n 

volgende gevallen· 
1 • als van de betrokken activiteit een gewoonte wordt gemaakt, 
2° als het een daad van deelneming aan de hoofd- of bijkomende bedri1v1gheid van een vereniging 
betreft, ongeacht of de schuldige de hoedanigheid van een leidend persoon heeft.' 

1.2 3 De nieuwe strafbaarstelling dre vanaf 1 Januari 2021 geldt moet beschouwd worden als een 
mildere strafwet in de zm 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, Woningkwaliteitsbewaking volgens de Vlaamse Codex Wonen, 

lntersentia 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 categorieen (art. 3.1 §1 derde lid Vlaamse Codex Wonen) z1Jn terug te 

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

opgesteld door de woningcontroleur. 

Deze verslagen bevatten de categorleen I tot en met IV die van toepassing waren onder de Vlaamse 
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Wooncode 

Onder de Vlaamse Codex Wonen worden die 4 categoneen teruggebracht tot 3 cat egoneen 

De gebreken van de categorie IV, volgens de Vlaamse Wooncode, z1Jn gebreken van categorie 11 1 

onder de Vlaamse Codex Wonen. 

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

ongeschiktheid tenz1J de woning meer dan 6 gebreken heeft van de categorie 1. In dat geval za l de 

woning automatisch behept zijn 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 gevo lg hadden vallen onder categorie Il of 111. 

De rechtbank is van oordeel dat gebreken die vóór lJanuari 2021 werden vastgesteld volstaan om te 
oordelen of de woning al dan niet-conform is vo lgens de nieuwe regelgeving en of de feiten strafbaar 

zijn. 

1.2 .5 De beklaagden beroepen zich op dwaling en onwetendheid . 

De verklaring van de eerste beklaagde dat hlJ niet wist dat hij het gelijkvloers nlet mocht verhuren 

volstaat niet om de dwaling onoverkomelijk te laten 21Jn. 

Goede trouw alleen is niet voldoende. 

Het handelen als redel ijk en voorzicht ig persoon veronderstelt minstens dat men zelf informatie 

zoekt of zich laat informeren om dwaling of onwetendheid te vermijden . 

Uit niets blijkt dat de beklaagden mformat1e hebben ingewonnen over de wetteliJke bepalingen die 

ZIJ moesten naleven. 

De door de beklaagden ingeroepen dwaling en onwetendheid 1s niet onoverkomel1Jk 

Wat betreft het moreel element van het misdriJf is minstens onachtzaamheid vereist, maar di t 

volstaat 

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

zonder dat vereist 1s dat hij wetens en willens een gebrekkige woning heeft verhuurd. 

Het kwam de beklaagden toe de nodige inhchtmgen 1n te wmnen vooraleer zij de woning wensten te 

verhuren of verder te verhuren. 

Het feit dat de besluiten van en de minister respectievelijk van 31 augustus: 2018 

en 18 december 2018 enkel betrekking hadden op de eerste en tweede verdieping van de woning 

doen hieraan geen afbreuk. 

Het feit dat de beklaagden in itieel de bedoellng hadden om het pand voor een slechts kortere 

periode ter beschikking te stel len is ter zake niet dienend 

De beklaagden hebben toegestaan dat de bewoners gedurende lange tiJd het pand bleven 

betrekken. 

Het gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid bestaat hierin dat de beide beklaagden hebben nagelaten 

te controleren of de woning wel aan de wonmgkwaltte1tsnormen voldeed en of ZIJ wel verhuu rd 

mocht worden. 

[ 1 
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Het moreel element 1s voldoende bewezen. 

1.2.6 Uit de vaststellingen van de woonmspecteur en de verklaring van 

voldoende dat het pand gedurende een lange periode bewoond werd door 

wdat het verblij f een zekere standvast1ghe1d had en duurzaam was, 

Van een t1jdeliJke huisvesting is geen sprake 

De feiten van de tenlastelegging zijn voor de beide beklaagden voldoende bewezen. 

blijkt 

Hiervoor baseert de rechtbank zich op de vaststellingen van de Woon inspecteur (stukken 1 tot 4}, de 

technische verslaeen (stukken 39 tot 44), het fotodossier (stukken 45 tot 53) en de verklaring van 

~n de verklaring van 

Uit de vaststellingen van de technische verslagen blijkt voldoende dat de woning verouderd was en 

behept was met verschillende gebreken en derhalve ongeschikt en onbewoonbaar was. 

B1j besluit van de burgemeester van d.d. 3 december 2019 werd de woning 

ongeschikt en onbewoonbaar verklaard, op 4 mei 2020 werd de woning door de minister ongeschikt 

en onbewoonbaar verklaard (stuk 88} 

1.3 BEOORDELING VAN DE STRAF EN STRAFMAAT 

De verhuring van onbewoonbare panden houdt een zware inbreuk 111 op de ve1hgheid van de 

bewoners en hun levenskwaliteit . 

Uit de vaststellingen van de Woomnspecteur blijkt dat het verouderde pand behept was met ernstige 

gebreken 

De beklaagden dienden zich bewust te Zij n 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 veiligheid, 

gezondheid en woonkwaliteit. 

De rechtbank stelt vast dat de beide beklaagden het totaal verouderde pand verder verhuurden om 

hieruit huurinkomsten te genereren 

De vastgestelde gebreken waren met van toevallige aard en zun er niet van de ene op de andere dag 

gekomen. 

ZIJ dienden te beseffen dat zij de geldende regelgeving moesten respecteren wanneer zij een woning 

verhuren. 

De verhur ing vond al enige t ijd plaats. 

Het feit dat de beklaagden de woningen op de eerste en tweede verd1ep1ngen aan het renoveren 

waren doet hieraan geen afbreuk. 

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 eerste beklaagde werd reeds verschillende keren veroordeeld wegens verkeersmbreuken, de 

tweede beklaagde heeft een blanco strafregister 

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

' ; ' 

' ' ' ! 

' ' 

' 1 l , 
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Spijts het feit dat de beklaagden renovatiewerken hebben uitgevoerd stelt de rechtbank vast dat het 

bewrJs op heden rnet voorligt van het gevorderde herstel (cf rnfra) 

De beklaagden verzochten de rechtbank om de gunst van opschorting van de uitspraak van 

veroordeling, waaromtrent het openbaar ministerie een negatiief advies heeft verleend, te gelasten. 

De rechtbank is van oordeel dat de beide beklaagden hiervoor niet 111 aanmerking komen 

Spijts de gedane vaststellingen in mei 2019 stelt de rechtbank vast dat dne Jaa r na de feiten het 

bewijs niet voorligt van een volledig herstel. 

Daarenboven tonen de beklaagden niet aan dat een veroordeling hun sociale declassering zou 

veroorzaken of hun sociale reclassering zou belemmeren op een w1Jze die niet m verhouding staat tot 

de ernst van de feiten. 

De rechtbank 1s van oordeel dat een geldboete deels met uitstel voor de beide beklaagden een 

passende straf 1s die hen de ernst van de feiten moet dien rnz,en en hen er toe moet aanzetten om in 

de toekomst geen analoge of andere misdrijven te plegen 

1.4 DE VERBEURDVERKLARING 

Het openbaar ministerie vordert bij toepassing van de artikelen 42 en 43bis Sw de bijzondere 

verbeurdverklaring van de vermogensvoordelen wat betreft de woning gelegen aan de 

voor de som van 10 000 euro m hoofde van de eerste en 

tweede beklaagden 

De beklaagden vorderen om geen verbeurdverklaring uit te spreken 

Zij stellen dat nooit huurgelden heeft betaald. 

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 maatschappehJk onaanvaardbaar zijn dat de beklaagden enerzijds schuldig worden 

bevonden en gestraft maar dat ZIJ anderzijds 1n het bezit wordt gelaten van de opbrengst die ziJ met 

de mlsdnJven realiseerden 

Het plegen van misdrijven mag ntet lonen. 

Tijdens z1Jn verhoor op 3 september 2019 verklaarde 

niet betaalde. 

niet dat de huurder de huurprijs 

De prijs werd verlaagd naar 400 euro per maand omdat hij afgesproken had dat hij zou helpen met 

de werken. 

Er hgt geen enkele ingebrekestelling voor gericht aan de huurders waaruit blij kt dat ziJ aangemaand 

werden om de huurprijs te betalen. 

Het bew1Js hgt niet voor dat er stappen werden gezet om de huurgelden via een gerechtelijke 

procedure te vorderen. 

De vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het bewezen verklaarde m1sdriJf werden verkregen, 

konden niet in het vermogen van de veroordeelden worden gev,onden. 

De geldwaarde ervan moet worden geraamd en de verbeurdverklaring heeft betrekking op het 
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daarmee overeenstemmend bedrag. 

Het Is niet betwist dat de huurders het pand hebben bezet van me, 2019 tot juni 2021, namelijk 25 

maanden. 

De maandelijkse huurpnJs bedroeg 400,00 euro. 

De rechtbank stelt vast dat de wetteliJke voorwaarden voor de bijzondere verbeurdverklaring (art 

42,3" Sw. en 43brs Sw) vervuld zijn en spreekt de bijzondere verbeurdverklaring m hoofde van de 

eerste en de tweede beklaagden uit voor een bedrag van 10.000,00 euro. 

2 DE HERSTELVORDERING 

2 1 De woonmspecteur stelde op 27 me, 2019 een herstelvorderrng op voor het pand gelegen te 

HrJ vordert het herstel te bevelen aan de gedaagden in solidum om het onroerend goed en de erin 

gelegen woningen gelegen te . kadastraal gekend onder 

conform te maken zoals bedoeld tn art. 3.1 

Vlaamse Codex Wonen zonder dat er overbewoning is. 

Dit binnen een uitvoermgstermrJn 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 

uitdrukkelrJke u1tslu1tmg van de dwangsomtermrJn van artikel 1385brs, 4° lid Ger.W 

u,tdrukkelrjk machtrgmg te verlenen aan de Woonmspecteur en aan het college van burgemeester en 

schepenen van om: 

- het gevorderd herstel ambtshalve uit te voeren voor het geval de veroordeelden in gebreke zou 

bliJven en de kosten te verhalen op de veroordeelden in solidum, 

- de kosten van gebeurlijke herhuisvesting te verhalen op de veroordeelden in solidum 

De veroordeling op grond van de herstelvorderrng uitvoerbaar b1J voorraad te verklaren spijts 

eventueel herstel en ondanks eventuele rechtsmiddelen zonder mogelijkheid tot borgstelling en met 

uitslurtrng van het vermogen van kantonnement. 

2 2 Uit het proces-verbaal van de woon inspecteur d.d. 24 Juni 2021 blijkt dat er nog geen melding 

werd ontvangen van een volledig herstel. 

De woonrnspecteur handhaaft zijn herstelvordering. 

De beklaagden leveren nret het bew1Js dat het gevorderde herstel werd uitgevoerd. 

De overtreder of de veroordeelde dre het herstel uitvoert moet dit melden aan de woon inspecteur 

en het college van burgemeester en schepenen. 

Pas na de melding van herstel zal de Vlaamse woonin.spectIe ter plaatse controleren. 

Het fert dat eerste en tweede beklaagden enkel vervolgd en veroordeeld werden voor de feiten die 

betrekking hebben op de woning gelegen op het gelrJl<vloers ten nadele van en 

houdt niet in dat het gevorderde herstel geen betrekking kan hebben op het volledig 
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onroerend goed met alle woningen die zich erin bevinden. 

De herstelvordering werd afdoende gemotiveerd op grond van de elementaire ve1hghe1ds-, 

gezondhe1ds- en woonkwahte1tsvereisten 

ZIJ stemt overeen met de wettelijke bepalingen en is l<ennehJk niet onredelijk. 

De herstelvordering Is gegrond. 

De herstelmaatregel heeft een zakelijke werking. Z1J kleeft aan het goed tot wanneer het herstel 

wordt vastgesteld . 

De herstelmaatregel werkt in rem en 1s een zakelrJk aankleven van het pand. 

Een niet-veroordeelde eigenaar moet daardoor het herstel door de veroordeelde ondergaan of 

gedogen zonder dat hiJ zelf verplicht 1s om het herstel door te voeren 

Rekenmg houdend met de reeds genoten periode wordt de term1Jn om herstelwerkzaamheden uit te 

voeren bepaald op 10 maanden 

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

de herstelwerkzaamheden voor de beklaagden met uitsluiting van artikel 1385b1s, 4° lid Ger.W. 

De dwangsom zal de beklaagden ertoe aanzetten om binnen de bevolen termiJn de 

herstelwerkzaamheden uit te voeren. 

De Woonlnspecteur en het college van burgemeester en schepenen var worden 

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

gebreke zouden blijven en om de kosten op hen te verhalen 

Om de verdere vertraging m de uitvoering van herstel te vermijden wordt het vonnis uitvoerbaar 

verklaard bij voorraad. 

Er is geen reden om de kosten van de herhuisvesting te verhalen op de beklaagden. 

3. OP BURGERLIJK GEBIED 

De vordering van de burgerlijke partij 

3.1 De burgerhJke partij vordert. 

- terugbetaling van de huurgelden van 10.000,00 euro; 

- materiele schade voor het bedrag van 39.325,00 euro, 

- morele schadevergoeding van 5 000,00 euro 

- vergoedende intresten; 

- rechtsplegingsvergoeding van 3.250,00 euro. 

3.2 De vordering is ontvankelijk 

3 3 Het staat vast dat het pand heeft bewoond van juni 2019 tot juni 2021. 

Op baSIS van de voorliggende elementen Is de rechtbank van oordeel dat er een huurovereenkomst 

1 ' 
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werd afgesloten tussen en de beklaagden. Het gaat niet om een loutere bezetting zoals 

de beklaagden voorhouden 

Het pand dat betrokken werd door werd bij besluit van de burgemeester van 

d.d. 3 december 2019 ongeschikt en onbewoonbaar verklaard, op 4 mei 2020 werd de 

woning door de minister ongesch1l<t en onbewoonbaar verklaard (stuk 88). 

De beklaagden heten toe dat rn het pand bleven bewonen 

De vastgestelde gebreken waren ernstig. Z1J waren met van toevallige aard en waren er niet van de 

ene op de andere dag gekomen 

De vordering tot terugbetaling van de huurgelden is gegrond voor het bedrag van 10.000,00 euro. 

De verbeurd verklaarde vermogensvoordelen In hoofde van de eerste en t weede beklaagden voor 

het bedrag van 10 000,00 euro worden toegewezen aan de burger liJke partij . 

3 4 De l<led1jschade 

De burgerhJke partij draagt de bewijslast van haar beweringen 

Er wordt een forfaitair bedrag van 2.000,00 euro gevorderd voor kledijschade 

De burgerl!Jke partiJ legt geen hjst voor van de verschillende kledingstukken die beschadigd werden. 

Evenmin wordt een schadebegroting per kledijstuk voorgelegd. 

Het 1s niet aangetoond dat de burgerlijke partij kledijschade heeft geleden door de bewezen 

verklaarde feiten van de tenlastelegging. 

De burger lijke part1J faalt in haar bewijslast. 

De vordering 1s ongegrond. 

3.5 Schade aan meubelen en goederen 

De burgerliJke partij draagt de bewiJslast van haar beweringen 

Er wordt een forfa1ta1r bedrag van 17.325,00 euro gevorderd voor schade aan meubelen en 

goederen. 

De burgerltJke partij legt geen aankoopfacturen voor van de meubelen en goederen. 

De voorgelegde zwart-wit foto's laten de rechtbank niet toe te besluit en dat de burgerhJke partij 

door de bewezen verklaarde feiten van de tenlastelegging schade heeft geleden. 

De burgerliJke partij faa lt in haar bewijslast. 

De vordering is ongegrond. 

3.6 Uitgevoerde werken voor het bedrag van 20 000,00 euro 

De burgerhJke partij vordert het bedrag van 20.000,00 euro voor uitgevoerde werken. 

De burgerhJke part1J verdurdel1jkt deze vordering op geen enkele wiJze. 

Een rechtsgrond voor deze vordering wordt niet verstrekt. 

De burgerhJke part1J toont evenmin aan dat deze gevorderde som in oorzakelijk verband staat met de 

bewezen verklaarde feiten van de tenlastelegging. 

De burgerlijke part1J faalt m haar bewij slast . 

r ' 
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De vordering Is ongegrond. 

3.7 Morele schade 

De burgerlijke par tij vordert een more le schadevergoeding van 5.000,00 euro. 

H1J stelt dat te kampen had met ernst ige gezondheidsprob lemen 

H1J stelt dat de toestand m de woning ingevolge vocht en stank onleefbaar was 

Het Is niet aangetoond dat de gezondheidsproblemen van . die geen burgerhJke 

part1J Is, m oorzake lijk verband sta an met de bewezen verklaarde feiten van de tenlastelegging. 

De rechtbank neemt aan dat de burgerhJke partiJ tijdens zijn bewoning met ongemakken werd 

geconfronteerd ingevolge de bewezen verklaarde feiten van de tenlastelegging en hierdoor morele 

schade heeft geleden. 

In alle b1lhjkheid wordt de morele schade bepaald op 250,00 euro. 

3.8 De rechtsplegmgsvergoeding 

De rechtsplegmgsvergoeding wordt bepaald op 1.540,00 euro. 

Het meer of anders gevorderde wo rdt als ongegrond afgewezen. 

Voor zoveel als nodig worde n de eventueel overige burgerl1Jke 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 va n Strafvordering 

- 38, 40, 66 Sw. 

-1, 8 §1 W. 29.06.1964 
- 1 Wet 05 .03 .1952 
- 29 Wet 1 8.1985 

OP STRAFGEBIED 

Verklaart de fe iten van de tenlasteleggmg voor de eerste beklaagde bewezen. 

Veroordeelt de beklaagde voor de bewezen verk laarde feiten van de tenlastelegging 

tot een geldboete van 4.000,00 euro, namelijk 500,00 euro verhoogd met 70 opdeciemen, deels 

met uitstel zoals hierna bepaald. 
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Aangezien de hoofdgevangenisstraf niet meer dan VIJf Jaar gevange111s bedraagt en de beklaagde nog 
geen veroordeling heeft ondergaan tot een hoofdgevangenisstraf van meer dan twaalf maanden of 
tot een gel11kwaard1ge stra f 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 m1sdnJven te voorkomen gelast dat· 

- de tenuitvoerlegging van de geldboete zal worden uitgesteld voor de duur van 3 jaar met 
uitzondering van 2.400,00 euro, namelijk 300,00 euro verhoogd met 70 opdeciemen. 

Zegt voor recht dat bij niet betaling van de geldboete binnen de wettelijke termijn deze zal kunnen 
vervangen worden door een gevangenrsstra fvan 30 dagen. 

Veroordeelt tot het betalen van het bedrag van 200,00 euro, namelijk 25,00 euro 
verhoogd met 70 opdeciemen, als bijdrage tot flnancienng van het fonds tot hulp aan slachtoffers 
van opzettelijke gewelddaden en occasionele redders. 

Veroordeelt 
52,42 euro. 

tot betaling van de vergoeding voor beheerskosten in strafzaken van 

Veroordeelt tot betaling van een bedrag van 24,00 euro als btJdrage voor het 
Begrotingsfonds voor de Juridische tweedelijnsbijstand . 

Op tegenspraak ten aanzien van tweede beklaagde 

OP STRAFGEBIED 

Verklaart de feiten van de tenlastelegging voor de tweede beklaagde bewezen 

Veroordeelt de beklaagde voor de bewezen verklaarde feiten van de 
tenlastelegging tot een geldboete van 4.000,00 euro, namelijk 500,00 euro verhoogd met 70 
opdeciemen, deels met uitstel zoals hierna bepaald. 

Aangezien de hoofdgevangenisstraf niet meer dan v1Jf Jaar gevangenis bedraagt en de beklaagde nog 
geen veroordeling heeft ondergaan tot een hoofdgevangenisstraf van meer dan twaalf maanden of 
tot een geliJkwaard1ge straf die in aanmerking genomen wordt overeenkomstig artikel 99b1s van het 
Strafwetboek en de opgelegde straf een voldoende waarschuwing zal uitmaken om het plegen van 
andere of analoge misdriJven te voorkomen gelast dat. 

- de tenuitvoerle in van de eldboete zal worden uit esteld voor de duur van 3 'aar met 
uitzondering van 2.000,00 euro, namelijk 250,00 euro verhoogd met 70 opdeciemen. 

Zegt voor recht dat biJ niet betaling van de geldboete binnen de wettelijke termijn deze zal kunnen 
vervangen worden door een gevangenisstraf van 30 dagen 

Veroordeelt tot het betalen van het bedrag van 200,00 euro, namelijk 25,00 euro 
verhoogd met 70 opdeciemen, als bijdrage tot frnandering van het fonds tot hulp aan slachtoffers 
van opzettel11ke gewelddaden en occasionele redders. 

Veroordeelt 
52,42 euro. 

tot betaling van de vergoeding voor beheerskosten m strafzaken van 
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Veroordeelt tot betahng van een bedrag van 24,00 euro als b1Jdrage voor het 
Begrotingsfonds voor de jundrsche tweedelijnsb1jstand . 

Gerechtskosten 

Veroordeelt 
euro. 

en solidair tot betaling van de gerechtskosten van 322, 70 

BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING 

Zegt voor recht dat de wetteltJke voorwaarden voor de bijzondere verbeurdverklaring (artikelen 
42,3° Sw. en 43bis Sw.) vervuld zijn en spreekt de bij zonrlPri> vPrhP11rrh1Prklaring uit rn hoofde van de 

eerste beklaagde rn de tweede beklaagde voor een bedrag van 
10.000,00 euro. 

DE HERSTELVORDERING 

Verklaart de herstelvordenng wat betreft het pand gelegen aan de 

ontvankehJk en als volgt gegrond 

Beveelt de eerste beklaagde en de tweede beklaagde 
onroerend goed en de erm PP.IPPPn wnn1nr;rpn PPIPPPn tP 

om het 

kadastraal gekend onder te 
herstellen en conform te maken zoals bedoeld m art. :::1 .1 Vlaamse Codex wonen zonder dat er 
overbewoning is. 

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

Zegt voor recht dat OP vordering van de Woon inspecteur en/of het college van burnemeester en 
schepenen van , door de veroordeelden en eer> 
dwangsom zal worden verbeurd van 100,00 euro per dag vertraging in nakoming van dit bevel, te 
rekenen vanaf het verstrijken van de term1Jn van 10 maanden vanaf de betekening van huidig vonnis. 

Sluit een biJkomende term11n in de zm van artikel 1385bis, 4° lrd Ger.W. u1tdrukkehjk 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 

ran ambtswege om in de Uitvoering ervan te kunnen voorzien op kosten van de 
veroordeelden en 

Verklaart het vonnis uitvoerbaar b1J voorraad wat het opgelegde herstel betreft. 

W1Jst het anders of meer gevorderde af als ongegrond 

Beveelt dat b1J toepassing van artikel 3 .49 §1, tweede lid Vlaamse Codex Wonen een uittreksel van 
dit vonnis, nadat het in kracht van gew11sde zal zijn get reden, op de kant van de overgeschreven 
dagvaarding of van het overgeschreven exploot ingeschreven zal worden op de w11ze bepaald m 
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 
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herstelvorderende overheid binnen de termrJn om rechtsmiddelen tegen de uitspraak aan te wenden 
een afschrift te bezorgen. 

OP BURGERLIJK GEBIED 

Verklaart de vordenng van de burgerlijke partij ontvankehJk en als volgt gegrond, 

Veroordeelt ~n ;ol idair tot betaling aan het bedrag van 
10.250,00 euro te vermeerderen met de vergoedende rente aan de wetteliJke rentevoet vanaf 15 JU lr 
2020 (gemiddelde datum) tot de dag voor hurd1g vonnis en vanaf het vonnis op dit alles de moratoire 
rente aan de wettelijke rentevoet tot de dag van de volledige betaling. 

Zeet voor recht dat het bedrag van 10.000,00 euro meer de rente dat In hoofde van 
,erbeurd verklaard werd wordt toegewezen aan de burgerliJke partij 

en 

Veroordeelt solidair tot betaling aan 1et bedrag van 

1.540,00 euro als rechtsplegmgsvergoedmg. 

Wijst het meer of anders gevorderde af als ongegrond 

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

Alles wat voorafgaat gebeurde in openbare terechtzit ting 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 zitting van de ZEVENTIENDE 
KAMER, op heden tien oktober tweeduizend en tweeëntwintig. 

Aanwezig: , alleenzetelend rechter 
, substituut-Procureur des l<onlngs, 

PriffiPr 




