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In de zaak van het openbaar ministerie tegen: 

I geboren te op 1 ingeschreven te 
van Belgische nationaliteit, 

RRN 

· bekl~agd van: 

als dader of mededader in de zin van artikel 66 van het strafwetboek 

A. een woning of specifieke woonvorm die niet voldoet aan de vereisten van artikel 5 § 1 
Vlaamse Wooncode verhuren, te huur stellen·of ter besch1kking stellen 

als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of als persoon die een woning ter 
beschikking steit, een woning of een specifieke woonvorm, als vermeld in artikel 5 § 3 lid 1 
van het Decreet van 15 Juli 1997 houdende de Vlaamse Woonçode, 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 

{art. 2 § 1, 31", en 20 § llid 1 Decreet 15 jull1997 houdende de Vlaamse Wooncode} 

In het pand gelegen te 
eigendom van 

, Geboren te 

, kadastraa l gekend als 

1 geboren te op . en 
op , beiden wonende te 

1. een ongeschikte en onbewoonbare woning te hebben verhuurd aan 
en 

Te In de periode van 01.06.2013 tot en met 22.04.2016 (zie stuk 2-6, 
7, 23-24, 54, 56c, 70-74 - 01<1) 

2. een ongeschikte en onbewoonbare woning te hebben verhuurd aan 

-
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en 

Te In de periode van 01.07.2016 tot en met 28.06.2017 (Zie stuk 81-
85 - OK1, 2-4, 14-15 - OK2, 8-15, 21-31, 40-44,- 49-59, 58-62, 68-72, 76-80, 87-90, 115-116 
117-119 en 123- OK3) 

VERMOGENSVOORDEEL: Art. 42 en 43 Bis S.W.B. 

Tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig art. 42 en 43bis van het Strafwetboek, te 

horen veroordelen tot de bijzondere verbeu rdverklaring van 35.700,00 euro,. 

1. hetziJ de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen, 

2. hetziJ goederen en waarden die in de plaats ervan zijn gesteld, 

3. hetzij Inkomsten uit belegde voordelen, 

waarbiJ de rechter, Indien de zaken niet kunnen worden gevonden In het vermogen van de 
beklaagde, de geldwaarde ervan dient te ramen (het equivalent bedrag). 

Bereken! na: 

tenlastelegging A.1.: huuropbrengst gedurende de periode 01.06.2013 tot 31.08.2015 of 27 
maanden aan een maandelijkse huurprijs van 900,00 euro "' 24.300,00 euro en 
huuropbrengst gedurende de periode 01.09.2015 tot 22.04.2016 of 8 maanden aan een 
maandelijkse huurprijs van 800,00 euro"' 6.400,00 euro 

tenlaste!egglng A.2.: huuropbrengst gedurende.de periode 01.07.2016 tot 30.11.2016 of 5 
maanden aan een maandelijkse huurprijs van 1.000,00 euro = 5.000,00 euro 

PROCEDURE 

1. De rechtbank nam Inzage van de stukken van de redrtspleglng. 

Oe dagvaarding werd regelmatig betekend. 
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De dagvaarding werd ingeschreven op het kantoor rechtszekerheid te .. ZIJ vermeldt de 
kadastrale omschrijving van het onroerend goed dat het voorwerp is van de 
t enlasteleggingen en identificeert de eigenaar ervan zoals voorgeschreven door de 

wetgeving Inzake hypotheken. 

De dagvaarding werd ingeschreven In het gemeentelijk vergunningenregister (art. 6.2.1. 

VCRO). 

Bij de behandeling van de zaak en in de processtukken werd gebruik gemaakt van de 

Nederlandse taal. 

De beklaagde werd gedagvaard om te verschijnen op de openbare terechtzitting van 18 

februari 2020. 

2. De rechtbank aanhoorde op de terechtzitting van 18 februari 2020: 

de vorderin~ van de wooninspecteur van Oost-Vlaanderen, vertegenwoordigd door 
meester loco meester , beiden advocaat te 

de vordering van het openbaar ministerie, uitgesproken door 

procureur des Konings; 

:, substituut-

de bekla~gde, 
hemzelf. 

., in zijn middelen van verdediging, voorgedragen door 

3. De rechtbank verbetert de dagvaarding zoals in het beschikkend gedeelte vermeld. In de 
tenlastelegging A.2 is voorzien da.t de woning ongeschikt en onbewoonbaar was. Dit is een 
materiële vergissing nu de woning ongeschikt en overbewoond (In plaats van 
onbewoonbaar) was. De tenlastelegging moet in die zin worden verbeterd. 

4. De verjaring van de strafvordering is op heden niet Ingetreden. 

STRAFRECHTELIJK 

Felten 

De beklaagde is de eigenaar van het pand gelegen aan de 
Deze straat Is gelegen tussen de en de 

te 
, waar verschillende 

kroost rijke gezinnen van Roma-origine wonen. 

Het pand betreft een rijwoning opgebouwd uit een gelijkvloers en een eerste verdieping 
onder een zadeldak. Het pand is onderl<elderd en heeft een achterbouw onder een plat dak: 
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Het pand omvat een handelszaak aan de linkerzijde van het gelijkvloers en een woning aan 
de rechterzijde van het gelijkvloers op de eerste verdieping. 

Op 13 september 2013 stelde het agentschap Wonen - Vlaanderen vast dat de woning 72 
st rafpunten behaalde waardoor de woning op 8 december 2013 ·ongeschikt werd verklaard. 
De beklaagde vroeg een conformlteltsattest aan biJ de stad Gent. Op 13 janua~ 2016 werd 
vastgesteld dat de woning nog 76 strafpunten behaalde. 

Op 4 februari 2016 verrichtte de wooninspectie een controle. Het gebouw behaalde in totaal 
36 strafpunten wegens gebreken aan ·de elektriciteit, gasinstallatie en het ontbreken van een 
waterteller. De staat van de woning bleek te zijn verslechterd en behaalde 123 punten het 
op het technisch verslag. Wegens de ernstige gezondheids~ en veiligheidsrisico's voor de 
bewoners werd de woning naast de ongeschiktverklaring tevens onbewoonbaar verklaard. 

Op 1 juni 2013 werd een huurcontract afgesloten voor een periode van 1 jaar tussen de 
beklaagde en voor de duur van een jaar. Oe huurprijs bedroeg 750 euro. 

verklaarde op 4 februari 2016 gedurende een drietal jaar met haar twee 
kinderen In de woning te wonen. De beklaagde zou het huis niet herstellen, ook niet na 
controle van de stad De beklaagde zou veel naar de woning komen, ook wanneer ze er 
niet Is. HIJ heeft haar gevraagd om een andere woning te zoeken. Ze stelt soms problemen te 
hebben met de elektriciteit en het toilet. Er zou geen verwarming In het huls ziJn, de 
eigenaar plaatste een moblel verwarmlngsapparaat. Ze stelde normaal 750 euro en 150 euro 
voor de elektriciteit te betalen. Sedert een zestal maanden betaalde ze In totaal 800 euro, de 
beklaagde zou hierop-gezegd hebben dat .hIJ de borg Inhoudt voor de niet-betaalde huur. 

Op 30 maart 1016 maakte het Agentschap Inspectie RWO de herstelvordering aan het Parket 
over. 

De beklaagde werd verhoord op 22 april 2016. HIJ veridaarde over niet voldoende budget te 
beschikken om de werken ~tt te voeren omdat hij constant boetes van de stad krijgt. 
HIJ neemt geld af van de huurwaarborg van wanneer ze te weinig huur 
betaalt. Ze zou 800 euro huurachterstal hebben. HIJ vroeg haar reeds de woning te verlaten 
zodat hiJ deze kan vernieuwen maar de huurster zou wachten op een woning van het 
OCMW. HIJ stelde de vastgestelde gebreken te erkennen en de werken te zullen uitvoeren. 

Op 26 mei 2016 vernam de polltie dat een ander gezin zijn Intrek nam in het pand. Bij een 
controle op 5 juni 2016 werd op het dak van de woning aangetroffen met nog 
twee andere mannen terwijl hij het dak aán het herstellen was. HIJ stelde de nieuwe huurder 
te zijn en er te komen wonen met zijn vrouw, kinderen en andere ·familieleden. Een 
huurcontract kon niet word_en voorgelegd. 

Op 21 juni 2016 stelde de polltie vast dat de huurovereenkomst afgesloten werd van 1 juli 
2016 tot 1 juli 2019 voor 1.000 euro per· maand. betreft de huurder. Op het 
contract werd vermeld dat alles In goede staat Is. Er werd tevens vernield "hersteffen samen 

met de huurder': 
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Op 3 juli 2016 verrichtte de polltie - unit - een controle In het pand 
overhandigde bij deze controle de identiteitskaarten van 24 personen die er verbleven. Er 
werden door hem he~l wat verbouwingswerken uitgevoerd. Hij gaf aan deze in opdracht van 
de beklaagde te hebben uitgevoerd maar vreest niet op het adres te kunnen blijven wonen. 

Met mandaat van de onderzoeksrechter werd op 8 september 2016 door de unit 
en de wooninspectie een huiszoeking In het kader van het misdrijf 'huisjesmelkerij' 
uitgevoerd. Er werd vastgesteld dat het gebouw nog 15 strafpunten had wegens gebreken 
aan de elektriciteit. De woning behaalde 76 punten en was derhalve nog steeds ongeschikt. 
Er was sprake van een bewoning door 21 personen zodat de woning overbewoond was. Een 
groot aantal van de bewoners (waaronder heel wat kinderen) had een verlies van 
verblljfsrecht of had een verslag van ambtsha lve schrapping sinds 24 juli 2016. 1 

werd In bed aangetroffen met =. Zij werd door de aanwezigen aangeduld als de 
moederfiguur. De Wljksdlenst liet aan de polltie weten dat de familie op dlt 
adres voor overlast zorgt . 

Met het navolgend proces-verbaal van 30 september 2016 liet de wooninspectie weten dat 
zij haar herstelvorder ing ingeleid op 29 maart 2016, handhaaft. 

verklaarde sedert 10 aug\Jstus 2016 in de woning te verblijven. Zijn broer 
is de huurder en had van deze woning op straat gehoord. HIJ betaalt 600 euro aan zijn broer. 
Hij heeft 5 kinderen jonger dan 6 jaar en woont er samen met zijn vriendin. De woning heeft 
volgens hem geen tekortkomingen. 

verklaarde op 8 september 2016 er sedert lJ.uli 2016 samen te wonen met zijn 
vriendin en hun kindje van 8 maanden oud. Hij werkt als seizoenarbeider 
In een tuinbedrijf en Is Ingeschreven bij de VDAB. Hij betaalt 1.000 euro huur per maand aan 
de eigenaar en 1.200 euro voor het nutsverbruik. Hij betaalt dit cash in handen van de 
eigenaar. HIJ stelde er te wonen met zijn ouders en zijn drie broers met elk hun gezin. Oe 
woning heeft volgens hem geen tekortkomingen. 

verklaarde er te wonen met zijn vrouw en hun drie kinderen. 
De woning Is volgens hem In orde, er werden herstellingen samen met de eigenaar 
uitgevoerd. 

Op 3 november 2016 ontving de wóoninspectie een melding van .herstel vanwege de 
beklaagde. Bij een hercontrole óp 29 november 2016 werd vastgesteld dat het gebouw 15 
strafpunten behaalde en de woning 73 punten waardoor deze nog steeds ongeschikt was. 
Aangezien de woning bewoond werd door 24 bewoners, werd deze tevens overbewoond 

verklaard. 

De beklaagde werd verhoord op 8 september 2016. HIJ verklaarde dat het pand bewoond 
wordt door een Slovaakse familie bestaande uit 21 personen. Geconfronteerd met de 
vaststellingen van de wooninspectie dat het pand nog steeds ongeschikt en bovendien 
overbewoond was, stelde hij aan de familie reeds gezegd te hebben dat ze er niet meer 
mocht wonen. Hij sloot een huurovereenkomst met af op 31 mei 2016, met 



rech tbank \liln eerste aanlee Oost-VIaalldcren, afdellnc Genl p. 7 
Dlwifrnr 16G037S40 zittingsraal 3..~ Vonnl511r I .. , . ..._ ... _ .. ___ ". __ , __ ~---·----------

Ingang van de huur op 1 juli 2016. Omdat de werken nog niet uitgevoerd waren en hij op rels 
was van mldden juli 2016 tot eind augustus 2016 in Turkije, wou hij de huurovereenkomst 
·annuleren maar dit lukte niet en beloofde om er niet te gaan wonen. Hij ontving 
nog geen huur van =. HIJ stelde de werken zo snel mogell)l< te zullen laten 
uitvoeren. 

Op 8 februari 2017 liet het Agentschap Wonen - Vlaanderen weten dat na een hercontrole 
de woning nog steeds niet voldoet aan de minimale kwallteltsverelsten. 

In hèt kader van een domicilieaanvraag van , zijn partner en hun vier 
Jeinderen begaf de politie zich naar dit pand. Er werd vastgesteld dat er nog steeds sprake is 
van een structurele bewoning op dit adres door een 20 tot 2"5-tal personen .. 

verklaarde dat hij op vraag van de beklaagde het pand heeft gerenoveerd en de 
beklaagde wist dat hij er me~ een vijftal gezinnen van zijn familie ging wonen. Na het 
uitvoeren van de renovatiewerken wou hij zich laten Inschrijven In het pand maar hij vernam 
dat het pand onbewoonbaar was. Hij voelt zich misleid door de beklaagde omdat de 
beldaagde niet alles zou verteld hebben biJ het afsluiten van de huurovereenkomst. De 
beklaagde zou geweigerd hebben om vakmensen aan te spreken om de nodige 
aanpasslngswerken uit te voeren. 

Oo 27 juni 2017 bood de beklaagde zich bij de polltie aan. Hij verklaarde de fam11le 
tot tweemaal toe aangetekend te hepben aangeschreven teneinde de woning te 

verlaten daar M verbouwlngswerken door een aannemer Villl laten uitvoeren. Omdat er 
geen reactie volgt, heeft hij een zaak ingeleid biJ de Vrederechter. HIJ stelde sedert een jaar 
te weigeren om de huur van hen te ontvangen. 

De polltie stelde vast dat op 28 juni 2017'nog steeds 13 personen Ingeschreven stonden op 
het adres. 

Beoordeling 

Feit .1 

Onder feit 1 van de enige tenlastelegging wordt de beklaagde vervolgd voor het verhuren 
van een ongeschikte en onbewoonbare woning aan de famlll4:! In de periode van 1 
juni 2013 tot en met 22 april2016. 

Op grond van de gegevens van h'et strafdossier en In het bijzonder gelet op: 

het huurcontract dat op 1 juni 2013 werd afgesloten tussen de beklaagde en 
en de verklaring van dat zij sedertdien onafgebroken In de 

woning woonde samen met haar twee kinderen; 

de vastste,llngen van het age~tschap Wonen -Vlaanderen van 13 september 2013; 

de ongeschiktverklaring van de woning door de burgemeester op 8 december 2013 
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en de daaropvolgende vaststellingen dat de bewoning toch verder werd gezet en dit 
ook nog zo was t ijdens een hercontrole van 13 januari 2016·en de controle van de 
wooninspectie op 4 februari 2016 waarbij vastgesteld werd dat het pand nog steeds 
bewoond werd door en haar kinderen, 

oordeelt de rechtbank dat de feiten onder de tenlastelegging 1 bewezen voorkomen in 
hoofde van de beklaagde met dien verstande dat het niet bewezen is dat het pand reeds 
onbewoonbaar was in de periode van 1 juni 2013 tot en met 3 februari 2016 nu de 
onbewoonbaarheid pas op 4 februari 20'16 door de wooninspectie vastgesteld werd. 

Gelet op de deze vaststelling, dienen de felten onder de tenlastelegging 1 uitgesplitst en 
heromschreven te worden als volgt: 

l .a een ongeschikte woning te hebben verhuurd aar. 
en te fn de periode van 1 juni 2013 tot en met 3 februari 

2016,· 

l .b een ongeschikte en onbewoonbare woning te hebben verhuurd aan 
en tE in de periode van 4 februari 

2016 tot en met 22 apr/12016. 

Gelet op hetgeen hoger vermeld, zijn de heromschreven felten onder de tenlastelegging 
A.l.a meer bepaald een ongeschikte woning t~ hebben verhuurd aan 

en bewezen voor de pariode van 1 juni 2013 tot en 
met 3 februari 2016. 

De fèiten onder de ten lastelegging A.l.b meer bepaald een ongesclllkte en onbewoonbare 
woning te hebben verhuurd aan en 

zijn tevens bewezen voor de periode van 4 februari 2016 tot en met 22 april 2016 
gelet op: 

de objectieve vaststellingen van de wooninspectie van 4 februari 2016 en het 
foto dossier; 

de vaststellingen dat deze woning nog steeds verhuurd werd aan en bewoond werd 
door en haar twee kinderen; 

de verklaring van de beklaagde van 22 april 2016 waarin hij deze vaststellingen niet 
betwist en verklaarde een einde te zullen stellen aan de verhuur van deze woning aan 
huurster en haar kinderen. 

Deze feiten werden ten andere ook niet betwist door de beklaagde tijdens de behandeling van 
de zaak op de terechtzitting van 18 februari 2020. 

Feit 2 

Onder de enige tenlastelegging wordt de beklaagde onder feit 2 vervolgd voor het verhuren 
van een ongeschikte en overbewoonde (z.oals verbet!!rd ) woning aan de In de dagvaarding 

I 
' I 

I I 
! 
I 
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nader genoemde personen deel uitmakende van een Romafamllie, in de perlade van 1 juli 
2016 tot en met 28 juni 2017. 

Ult de objectleve vaststellingen van de wooninspecteur en het fotodossier blijkt dat de 
woning in de ten laste geleg~e periode verhuurd w~rd aan en bewoond werd door de 
personen zoals nader bepaald in de dagvaarding, terwijl deze woning nog steeds niet 
voldeed aan de minimale kwallteltsvereisten. 

Deze felten met de daarin .voorziene lncrlmlnatieperiode, zijn derhalve bewezen in hoofde 
van de beklaagde-en werden ten andere door hem niet betwist tijdens d~ behandeling van 
de zaak op de terechtzitting van 18 februari 2020. 

Straf 

De feiten A.l.a, A.l.b (beiden zoals heromschreven) en A.2 (zoals verbeterd) onder de et'\lge 
tenlastelegging zijn de opeenvolgende en voortgezette uitvoering van eenzelfde misdadig 
opzet :tod at voor deze felten samen slechts één straf moet worden opgelegd. 

De Vlaamse Wooncode beoogt uitvoering te geven aan het fundamente·el recht op 
menswaardig wonen (artikel 4 Wooncode). Artikel 23 van de Belgische Grondwet bepaalt 
dat leder het recht heeft een menswaardig leven te leiden en dat de wet of het decreet 
daartoe, rekening houdend met de overeenkomstige plichten, de economische, sociale en 
culturele rechten waarborgt. Die rechten omvatten onder meer het recht op een 
behoorlijke huisvesting. 

De overheld doet belangrijke Inspanningen om dit recht te waarborgen o.m. door sociale 
hulsvesting te organiseren, door minimumkwaliteitseisen voor woningen te bepalen en een 
wooninspectie op te richten. Grote bedragen gemeenschapsgelden worden daartoe 
geïnvesteerd. 

Van diegenen die met winstoogmerk hulzen verhuren, mag verwacht worden dat ook zij 
inspanningen leveren en zich mlnstens aan de opgelegde kwaliteitsnormen houden. Zo niet 
wordt het fundamenteel recht op een beho_orlljke huisvesting aangetast, komen mogelijk 
mensenlevens In gevaar en wordt de gezondheld van doorgaans maatschappelijk kwetsbare 
·huurders schade toegebracht. 

De beklaagde moet beseffen dat hij bij het verhuren niet alleen de lusten maar ook de 
lasten moeten dragen en ziJn verantwoordelijkheid moet nemen. 

BIJ het bepalen van de geldboete houdt de rechtbank rekening met het financiële motlef dat 
aan de misdrijven ten grondslag ligt. 

Een geldboete moet ook van die aard zijn dat ziJ ontmoedigt nog langer de wet te 
overtreden of aanzet tot een afweging van pakkans en economisch voordeel. 

-- ------------------------------------------------
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Bovendien moet releenlog worden gehouden met de maatschappelijke kost die door de 
beklaagden veroorzaakt wordt in de vorm van de noodzakelijke inzet van mensen en 

mlddelen voor de handhaving. De inzet van Inspectiediensten, politie en justitie betekent 
voor de gemeenschap een grote kost. 

De bekl~agde werd op 23 oktober 2012 veroordeeld tot een geldboete van 1.000 euro deels 
met uitstel en een bijzondere verbeurdverklaring met uitstel wegens een 
stedenbouwkundige inbreuk. De rechtbank leest in het dossier dat ~eze veroordeling 
betrekking heeft op hetzelfde pand als dat van de thans vervolgde feiten. De beklaagde 
blijkt geen afdoende lessen te trekken uit zijn eerdere veroordelingen. De beklaagde dient 
te beseffen dat hij als eigenaar en verhuurder van een onroerend goed In onze 
maatschappij plichten heeft dewelke hij te allen tijde dient te respecteren . 

De hierna bepaalde geldboete komt tegemoet aan het beoogde preventieve en repressieve 
doel. De beklaagde 'komt wel nog in ·aanmerking voor het gewoon uitstel van 
tenuitvoerlegging van de op te leggen bestraffing. 

De feiten werden gepleegd voor en na 1 januari 2017 zodat de op te leggen geldboete met 
zeventig opdeciemen moet worden verhoogd. 

De beklaagde moet een wettelijk verplichte bijdrage betalen voor de financlering van het 
"Bijzonder Fonds tot Hulp van de Slachtoffers van Opzettelijke gewelddaden en aan de 
Occasionele Redders" (artikel 29, tweede lid van de Wet van 1 augustus 1985 houdende 
fiscale bepalingen). Deze bijdrage bedraagt 200 euro (met opdeciemen). Deze bijdrage heeft 
een eigen aard en Is geen straf. 

De beklaagde moet een wettelijk verplichte bijdrage betalen voor de financiering van het 
"Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbljstand" (artikel 4 § 3 en artikel 5 §§ 1 en 1 
van de Wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begratingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand). Deze bijdrage bedraagt 20 euro. 

Verbeurdverklaring vermogensvoorde'el 

Het openbaar ministerie vordert ten aanzien van de beklaagde de bijzondere 
verbeurdverklaring van het wederrl!!cht~lijk verkregen vermogensvoordeel en begroot dit op 
35.700euro. 

Op de terechtzitting van 18 februari 2020 stelde het openbaar ministerie niet langer aan te 
dringen op de verbeurdverklaring van de vermogensvoordelen In zoverre geënt op 
tenlastelegging A.2. 

Overeenkomstig artikel 42, 3• Strafwetboek kunnen de vermogensvoordelen die 
rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen worden verbeurdv~rklaard. 

I I 
i 
I 
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De huurgelden zijn vermogensvoordelen die de beklaagde rechtst reeks uit het bewezen 
verklaarde m lsdrijf heeft verkregen. 

Het kan principieel niet aanvaard worden dat veroordeelden In het bezit· gelaten worden 
van de voordelen of winsten die zij uit· een misdrijf haalden. Misdrijven plegen mag Immers 
niet lonend zijn. Dit zou een verkeerd signaal zijn ten aanzien van burgers en bedrijven die 
wel de wet naleven, correct handelen en daartoe inspanningen en investeringen doen. Het 
zou dus ook de geloofwaardigheid van, en het vertrouwen In de overheid ondermijnen. 

Gelet op het feit dat de woning In de tenlastegelegde periode van 1 juni 2013 tot en met 3 
februari 2016 en vervolgens in de perlade van 1 juli 2016 tot en met 28 juni 2017 niet 
onbewoonbaar was, gaat de rechtbank niet In op de vordering van het openbaar mlnlsterl_e 
tot verbeurdverklaring van de vermogensvoordelen zoals begroot In. de dagvaarding voor 
wat betreft de ten lasteleggingen A.t .a en A.2. 

De verbeurdverklaring bet ref t een straf en de rechter Is niet verplicht deze op te leggen. Een 
verbeurdverklaring voor deze ten laste gelegde periode zou dan ook een overbestraffing 
vormen. 

Oe rechtbank oordeelt wel dat de verbeurdverklaring van de vermogensvoordelen dient te 
worden bevolen voor de bewezen verklaarde Incriminatieperiode van 4 februari 2016 tot en 
met 22 april 2016, zijnde de maandelijkse huurprijs van 800 euro of 3 x 800 euro, zijnde 
2.400 euro. Een misdrijf mag Immers niet lonen. 

Woonherstel 

De wooninspecteur vordert het uitvoeren van renovatie-, verbeterlngs- of 
aanpassingswerken waardoor het pand voldoet aan de minimale kwallteltsverelsten zoals 
omschreven In artikelS _van de Vlaamse Wooncode. 

De verantwoordelijkheid voor de melding van de uitvoering van een eventueel vrijwillig 

herstel ligt bij de overtreder. Behoudens bewijs van het tegendeel geldt alleen het proces

verbaal van uitvoering als bewijs van het herstel en van de datum van het herstel (artikel 

20bis, §6 Vl'aamse Wooncode). 

Uit het dossier blijkt niet dat de beklaagde op heden reeds de gevorderde herstelmaatregel 
uitvoerde. 

HIJ legde daarvan ook geen stukken v9or op de behandele!'de terechtzitting van 18 februari 
2020. 

BIJ gebrek aan hercontrole kan de rechtbank niet aannemen dat het pand In 
overeenstemming werd gebracht met de kwallteltsverelsten. 

---- ---- ---- ----
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De herstelvordering. werd afdoende gemotiveerd en Is niet onredelijk. Het herstel zoals 
gevorderd door de wooninspecteur moet nog steeds worden bevolen. 

Gelet op de melding van de beklaagde dat hiJ inmiddels initiatieven tot herstel nam, 
hetgeen door de raadsman voor de wooninspecteur niet tegengesproken werd, oordeelt de 
rechtbank dat de termijn van uitvoering van de herstelmaatregelen bepaald kan worden op 
12 maanden na uitspraak van dit vonnis. De beklaagde moeten de wooninspecteur tijdig bij 
aangetekende brief of bij afgifte tegen ontvangstbewijs op de hoogte brengen van de 
uitvoering van de opgelegde herstelmaatregel, waarna de woonlnspecteur, na controle ter 
plaatse, een proces-verbaal van uitvoering opmaakt dat, behoudens bewijs van het 
tegendeel, geldt als bewijs van het herstel en van de datum van· dit herst el (art. 20bls, §6, 
Vlaamse Wooncode). 

Gelet op de Inmiddels door de beklaagde ondernomen stappen wordt geen dwangsom 
opgelegd zoals gevorderd door de woonlnspecteur. 

Er zijn tevens geen redenen voorhanden om de herstelmaatregel uitvoerbaar bij voorraad te 
verklaren en de beklaagde te veroordelen tot de eventuele kosten van herhulsvesting In net 
kader van artikel17b/s §2, zesde lid Vlaamse Wooncode gezien de woning thans niet meer 
bewoond wordt. 

De veroordeling tot herstel blij ft de grondslag voor het verhaal op de beklaagde van de 
kosten van een eventueel ambtshalve herstel door de bevoegde overheid of voor een 
verhaal van herstelkosten die de nieuwe eigenaar In voorkomend geval zou moeten maken 
als gevolg van de door de beklaagde gepleegde feiten. 

BURGERRECHTELIJK 

Gelet op het mogelijke bestaan van schade veroorzaakt door het bewezen verklaarde 
misdrijf, worden de burgerliJke belangen ambtshalve aangehouden. 

Om deze redenen, en gelet op de volgende artikelen: 

art. 11, 12, 14, 16, 31, 32, 34, 35,·41 Wet van 15 juni 1935; 
art. 4 Wet van 17 april 1878 - Wet houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering; 
art. 162, 182, 184, 185 §1, 189, 190, 191, 194, 195 Wetboek van Strafvordering; 
art. 1, 2, 3, 7, 38, 40, 41, 42, 43bls, 65, 66, 100 Strafwetboekj 
art. 1, 2, 3 Wet van 5 maart 1952; 
art. 28, 29 van de wet van 1 augustus 1985; 
art. 1 (§1, 2" en §2), 8, 14 van de Wet van 29 juni 1964; 
alsook de overige wetsbepalingen aangehaald in huidig vonnis 
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VOORAFGAANDELIJK 

Heromschrijft en hernummert de felten onder de tenlastelegging A.1 naar A. i.a en A.1.b als 

volgt: 

"A. een woning of specifieke woonvofim die niet voldoet aan de vereisten van artikel 5 § 1 
Vlaamse Wooncode verhuren, te huur stellen of ter beschikking stellen 

( ... ) 

l.a een ongeschikte wo ning · te hebben verhuurd aan 

en 

In de periode van 1 juni 2013 tot en met 3 februari 2016 (zie stuk 2-

6. 7, 23-24, 54, 56c. 70-74- OKll 

l .b een ongeschikte en onbewoonbare woning te hebben verhuurd aan 

en 

., 

in de periode van 4 februari 2016 tot en met 22 april 2016 (zie stuk 

2-6, 7, 23-24.54. 56c, 70-74 - OKl) 

Verbetert de dagvaarding met betrekking tot A.2 als volgt: 

" 2. een ongeschikte en overbewoonde woning t"' h~>hlr.Pn verhuurd aan 

en 
In de periode van 01.07.2016 tot en met 28.06.2017 (Zie stuk 81-

85- OKl, 2-4, 14-15 • OK2, 8-15, 21-31, 4D-44, 49-59, 58-62, 68-72, 76-80, 87-90, 115-116 

117-119 en 123- OK3)" 
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STRAFRECHTELIJK 

Verklaart de feiten, voorwerp van de tenlasteleggingen Al.a, A.l.b (beiden zoals 
heromschreven en hernummerd) en· A.2 (zoals verbeterd), bewezen. 

Veroordeelt de beklaagde voor de hierboven (her)omschreven en bewezen verklaarde felten 
samen tot een geldboete van 750 euro, vermeerderd met 70 opdeciemen tot 6.000 euro, of 
een vervangende gevangenisstrafvan 3 maanden. 

Verleent uitstel van tenuitvoerlegging van dit vonnis voor 500 euro, vermeerderd met 70 
opdeciemen tot 4.000 euro, van de opgelegde geldboete voor de duur van 3 jaar. 

Verklaart verbeurd overeenkomstig art. 42,3" en 43bls Sw. een bedrag van 2.400 euro, 
zijnde de vermogensvoordelen. 

Veroordeelt de beklaagde tot betaling van de bijdrage tot het Fonds tot hulp aan de 
slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders van 25 euro, 
vermeerderd met 70 opdeciemen tot 200 euro. 

Veroordeelt de beklaagde tot betaling van de bijdrage tot het Begratingsfonds voor de 
juridische tweedelijnsbijstand van 20 euro. 

Veroordeelt de beklaagde tot de gerechtskosten voor het openbaar ministerie, begroot op 
257,12 euro. 

WOONHERSTEL 

Verklaart de herstelvordering van de wooninspecteur ontvankelijk en gegrond zoals hlernà 

bepaald. 

Beveelt de hersteimaatregel zoals hierna bepaald, uit te voeren. 

Beveelt dat aan het pand gelegen te kadastraal gekend als 

deze herstelmaatregel zijnde het uitvoeren van renovatie-, verbeterlngs- of 
aanpasslngswerkzàamheden (dit Is het herstel van alle gebreken), waardoor het pand 
voldoet aan de minimale l<waliteitsvereisten van artikel S Vlaamse Wooncode, dient 
uitgevoerd te worden. 

Bepaalt de termijn voor de uitvoering van de herstelmaatregel op 12 maanden vanaf de dag 

------------------------------------------
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p.l5 
Vonnl5nr I 

........ ____. ........ ---

Zegt voor reent dat de veroordeelde overeenkomstig ar:tlkel 20bls, §6 Vlaamse Wooncode de 
wooninspecteur onmiddellijk biJ aangetekende brief of door afgifte tegen ontvangstbewijs 
op de hoogte moet brengen wanneer de opgelegde herstelmaatregel vrijwillig werd of zal 

ziJn uitgevoerd. 

Machtigt de wooninspecteur om zelf het herstel uit te voeren Indien de veroordeelde in 
gebreke blijft om dat te doen, op kosten van de veroordeelde. 

Veroordeelt ·- - ... - ·· ··· ·· . tot vergoeding van alle uitvoeringskosten In geval van ambtshalve 

uitvoering overeenkomst ig art1kei2Dbls, §7 Vlaamse Wooncode. 

BURGERRECHTELIJK 

Houdt de burgerlijke belangen-ambtshalve aan. 

Aldus gewezen en uitgesproken op de openbare terechtz.itting van 17 maart 20.20 

waarbij de voorschriften vervat In artikel195 Wetboek van Strafvordering zijn n~geleefd. 

Aanwezig: 

voorzitter 

substituut-procureur des Konings 

griffier. 




