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In de zaak van het openbaar ministerie 

en de burgerlijke partij 

tegen: 

1) 

2) 1\ 

3) 

geboren te op . 
wonende te 

van Belgische nationaliteit 

geboren te · op 
wonende te 

1 

van Belgische nationaliteit 

geboren te op 

wonende te 

van Belgische nationaliteit 

geboren te op : 
wonende te 

van Belgische nationaliteit 

beklaagd van: 

Als dader of mededader in de zin van artikel 66 van het strafwetboek; 

A. 

Om het wanbedrijf uitgevoerd te hebben of om aan de uitvoering ervan rechtstreeks 

medegewerkt te hebben,door enige daad, tot de uitvoering zodanige hulp verteend te hebben 

dat zonder zijn bijstand het misdrijf nietkon gepleegd worden, 
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bij inbreuk op de artikel 5, strafbaar gesteld door artikel 20§1 al 1 van het Decreet van 15 juli 
1997 houdende de Vlaamse Wooncode, als verhuurder. als eventuele onderverhuurder of als 
persoon die een woning ter beschikking stelt, een woning die niet voldoet aan de vereisten en 
normen van artikel 5 rechtstreeks of via tussenpersoon verhuurd, te huur gesteld of ter 
beschikking gesteld te hebben met bet oog op bewoning, zoals gewijzigd door het Decreet van 
29 maart 2013 houdende wijziging van diverse decreten wat de woonkwaliteitsbewaking 
betreft, vanaf 11.08.2013 

De eerste en de derde 

1. in het pand gelegen te , kadastraal gekend als 

geboren te 
en van 

te 

op 
eigendom van 

:, wonende te 1, 

, geboren te 1 op 

een ongeschikte en onbewoonbare woning te hebben verhuurd aan 

te 1 in de periode van 01.01.2015 tot en met 08.03. 2016 (OK 1) 

1, 

wonende 

2. in het pand gelegen te , kadastraal gekend als 
eigendom van 

geboren te op '• wonende te 
·, en van , geboren te 1 op wonende 

te 

een ongeschikte en onbewoonbare woning te hebben verhuurd aan · 

te � 1 in de periode van 01.01.2015 tot en met 19.11.2015 (OK 2) 

3. in het pand gelegen te • kadastraal gekend als 

geboren te 
•, en van 

op 
eigendom van 1, 

wonende te 1 1 1 

1, geboren te 1 op wonende 

een ongeschikte woning te hebben verhuurd aan 1 en 

te in de periode van 15.01.2015 tot en met 08.03.2016 (OK 3) 
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4. in het pand gelegen te ! 

geboren te op 
en van 1 

;, wonende te · 

, kadastraal gekend als 
, eigendom van : 1, 

geboren te op wonende 

een ongeschikte en onbewoonbare woning te hebben verhuurd aan 
1 en 

te· in de periode van 01 _03.2015 tot en met 31.12_2015 (OK 4) 

5. in het pand gelegen te kadastraal gekend als 
, eigendom van 

geboren te 
en van 

te 

op 1 wonende te 
·, geboren te 

een ongeschikte en onbewoonbare woning te hebben verhuurd aan · 

op 
1 1 1 

te in de periode van 01.03.2015 tot en met 08.03.2016 (OK 5) 

De tweede en de derde 

wonende 

6. in het pand gelegen te 1, kadastraal gekend als 
, eigendom van 

geboren te· op '• wonende te 

een ongeschikte en onbewoonbare woning te hebben verhuurd aan· 

te' in de periode van 19.11-2015 tot en met 08.03.2016 (OK 6) 

7. in het pand gelegen te • , kadastraal gekend als 
, eigendom van : 

geboren te op: • wonende te 

een ongeschikte en onbewoonbare woning te hebben verhuurd aan · en 

te · in de periode van 01.03.2015 tot en met 08.03.2016 (OK 7} 
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8. in het pand gelegen te 

1, geboren te op. 

, kadastraal gekend als 

eigendom van 
wonende te 

een ongeschikte en onbewoonbare woning te hebben verhuurd aan 

in de periode van 01.04.2015 tot en met 08.03.2016 (OK 8) 

9. in het pand gelegen te 

geboren te op 

kadastraal gekend als 
eigendom van 

wonende te 

een ongeschikte en onbewoonbare woning te hebben verhuurd aan 1 

te· in de periode van 19.11.2015 tot en met 08.03.2016 (OK 9) 

met de omstandigheid dat van de activiteit een gewoonte wordt gemaakt 

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 verbeurdverklaring van 8. 700 euro in hoofde van de 
eerste en 5.373 euro in hoofde van de tweede en de derde, zijnde 

1. hetzij de vermogensvoordeien die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen, 
2. hetzij goederen en waarden die in de piaats ervan zijn gesteld, 
3. hetzij Inkomsten uit beiegde 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). 
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Berekening: 

De eerste 

-huuropbrengst 1 gedurende 13 maanden (01.01.2015-01.02.2016 (stopzetting 
betaling)) aan een maandelijkse huurprijs van 300 euro= 3.900 euro 
-huuropbrengst 1 gedurende 10 maanden (01.01.2015-19.11.2015) aan een 
maandelijkse huurprijs van 150 euro = 1.500 euro 

-huuropbrengst 1 gedurende 13 maanden (15.01.2015-08.03.2016) aan een 
maandelijkse huurprijs van 300 euro = 3.900 euro, waarvan 8 maanden geen huur werd 
betaald: 3.900 euro-2.400 euro= 1.500 euro 

-huuropbrengst 1 gedurende 6 maanden (01.07.2015 (start betaling huur)-

31.12.2015) aan een maandelijkse huurprijs van 300 euro = 1.800 euro 

Totaal: 8.700 euro 

De tweede en de derde 

-huuropbrengst gedurende 3 maanden (19.11.2015-08.03.2016) aan een 
maandelijkse huurprijs van 349 euro = 1.047 euro 
-huuropbrengst , gedurende 12 maanden (01.03.2015-08.03.2016) aan een 

maandelijkse huurprijs van 300 euro = 3.600 euro 
-huuropbrengst 1 gedurende 11 maanden (01.04.2015-08.03.2016) aan een 
maandelijkse huurprijs van 300 euro = 3.300 euro 
-huuropbrengst 1 gedurende 3 maanden (19.11.2015-08.03.2016) aan een 

maandelijkse huurprijs van 222 euro = 666 euro 

Totaal: 5. 373 euro 

PROCEDURE 

1. De rechtbank nam inzage van de stukken van de rechtspleging. 

De dagvaardingen werden regelmatig betekend. 

Bij de behandeling van de zaak en in de processtukken werd gebruik gemaakt van de 
Nederlandse taal. 

De dagvaarding werd overgeschreven op het kantoor Rechtszekerheid van 1 op 13 
november 2018. De dagvaarding vermeldt de kadastrale omschrijving van het onroerend goed 
dat het voorwerp is van de telastleggingen en identificeert de eigenaar ervan zoals 
voorgeschreven door de wetgeving inzake hypotheken. 

De beklaagden werden gedagvaard om te verschijnen op de zitting van 4 december 2018. 
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Er werden conclusietermijnen bepaald en de behandeling van de zaak werd uitgesteld naar de 
terechtzitting van 7 mei 2019. 

2. De rechtbank nam kennis van: 

de vordering van de burgerlijke partij_ 1 , vertegenwoordigd door meester . 
loco mr. beiden advocaat te 

de vordering tot herstel van de gewestelijke wooninspecteur, vertegenwoordigd door 
meester , ·, advocaat te 

de vordering van het openbaar ministerie, uitgesproken door 1 

procureur des Konings; 

het verweer van de beklaagden, vertegenwoordigd door meester . 

J 

•, substituut-

:, advocaat te 

het advies van het openbaar ministerie over de gevraagde opschorting van de uitspraak 
van veroordeling . 

STRAFRECHTELIJK 

Feiten 

3. Na melding door het Agentschap Wonen Vlaanderen van vermoedelijke inbreuken op de 
Wooncode voerde de Wooninspectie op 19 november 2015 controles uit in verschillende 
panden aan de in 

Geen van de woningen voldeed aan de woonkwaliteitsnormen en waren in de meeste 
gevallen ook onbewoonbaar ingevolge veiligheids- of gezondheidsrisico's. 

Sommige woningen waren eigendom van :, andere van zijn zuster 

Bij alle woningen werden de praktische zaken geregeld door de man van 1 
1 

De huur werd betaald aan : 
en 

wat zijn woningen betrof en aan 
wat de overige betrof. 
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Beoordeling 

4. Uit de vaststellingen van de wooninspecteur en het fotodossier blijkt dat de woningen werden 

verhuurd en bewoond terwijl ze niet voldeden aan de kwaliteitsvereisten. 

De telastleggingen zijn bewezen. 

Straffen 

5. De feiten kunnen, gelet op de verzwarende omstandigheid van de gewoonte, krachtens 

artikel 20 § 1 van de Vlaamse Wooncode worden bestraft met een gevangenisstraf van 1 jaar 
tot 5 jaar en een geldboete van 1.000 tot 100.000 euro of één van deze straffen alleen. 

6. De feiten zijn de opeenvolgende en voortgezette uitvoering van een zelfde misdadig opzet, 
zodat voor ze samen slechts één straf moet worden opgelegd. 

7. Het openbaar ministerie vorderde geldboetes van 1.000 euro, en de bijzondere 

verbeurdverklaring van 8. 700 euro voor de eerste beklaagde en 5.373 euro voor de tweede en 

derde beklaagde. 

8. De Vlaamse Wooncode beoogt uitvoering te geven aan het fundamenteel recht op 
menswaardig wonen (artikel 4 Wooncode). 

Artikel 23 van de Belgische Grondwet bepaalt dat ieder 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 behoor1ijke huisvesting. 

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

Van diegene die met winstoogmerk huizen verhuurt, mag veiwacht worden dat ook hij 
inspanningen levert en zich minstens aan de opgelegde kwaliteitsnormen houdt. Zo niet wordt 
het fundamenteel recht op een behoorlijke huisvesting aangetast, komen mogelijk 
mensenlevens in gevaar en wordt de gezondheid van doorgaans maatschappelijk kwetsbare 
huurders schade toegebracht. 
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De beklaagden moeten beseffen dat zij bij het verhuren niet alleen de lusten maar ook de 
lasten moeten dragen en hun verantwoordelijkheid moeten nemen. 

Bij het bepalen van de geldboete houdt de rechtbank rekening met het financiêle motief dat 
aan de misdrijven ten grondslag ligt en de financiële draagkracht van de beklaagde. 

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. 

Bovendien moet rekening worden gehouden met de maatschappelijke kost die door de 
beklaagden veroorzaakt wordt in de vorm van de noodzakelijke inzet van mensen en middelen 
voor de handhaving. De inzet van inspectiediensten, politie en justitie betekent voor de 
gemeenschap een grote kost. 

De hierna bepaalde geldboeten komen tegemoet aan het beoogde preventieve en repressieve 
doel. 

Verbeurdverklaring vermogensvoordeel 

9. Het openbaar ministerie vorderde eveneens de bijzondere verbeurdverklaring van 8. 700 
euro voor de eerste beklaagde en 5.373 euro voor de tWeede en derde beklaagde. 

Dit bedrag werd door het openbaar ministerie begroot op basis van de maandelijkse huurprijs 
van de woningen. 

Overeenkomstig artikel 42, 3° Strafwetboek kunnen de vermogensvoordelen die rechtstreeks 
uit het misdrijf zijn verkregen, worden verbeurdverklaard. 

De huurgelden zijn vermogensvoordelen die de eerste beklaagde rechtstreeks uit de bewezen 
verklaarde misdrijven verkreeg. 

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. 

De verbeurdverklaring dringt zich op. 
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WOON HERSTEL 

10. Inmiddels werden de panden gesloopt en zijn de herstelvorderingen zonder voorwerp. 

KOSTEN en BIJDRAGEN 

11. De beklaagden moeten worden veroordeeld tot de gerechtskosten zoals hierna begroot. 

12. De beklaagden moeten elk een bijdrage betalen-voor de financiering 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. 

13. De beklaagden moeten elk een bijdrage betalen voor de financiering van het 
"Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand" (artikel 4 § 3 en artikel 5 §§ 1 en 1 
van de Wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand). Deze bijdrage bedraagt 20 euro. 

14. De beklaagden moeten ook elk een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken 
betalen (artikel 91, tweede lid van het Koninklijk Besluit van 28 december 1950 houdende het 
algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken). Deze vergoeding bedraagt 53,58 
euro. 

BURGERRECHTELIJK 

15. De burgerlijke partij 
ongeschikt en onbewoonbaar was. 

: huurde van de eerste beklaagde een woning die 

De burgerlijke partij vordert een schadevergoeding van 500 euro en een 
rechtsplegingvergoeding van 204 euro. 

Door het misdrijf heeft de burgerlijke partij schade geleden. 

De gevorderde schadevergoeding is billijk en toewijsbaar. 
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16. Ingevolge artikel 4 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering (VfSv) 
moet de rechtbank de overige burgerlijke belangen ambtshalve aanhouden. 

Om deze redenen, en gelet op de volgende artikelen: 
art. 11, 12, 14, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 40 en 41 van de wet van 15 juni 1935, 
art. 1, 2, 3, 7, 25, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 56, 65, 100 van het Strafwetboek, alsmede alle 
artikelen vermeld in de dagvaarding, 
1382 burgerlijk wetboek ; 
2 KB 26.10.2007 ; 
1022 Ger. W.; 
4 V.T.162.163.179.182.184.185.189.190.194 Wetboèk strafvordering alsook de overige 
wetsbepalingen aangehaald in huidig vonnis ; 

de rechtbank, recht doende op tegenspraak, 

STRAFRECHTELIJK 

Veroordeelt voor de hie�boven omschreven en bewezen verklaarde 
telastleggingen A.1, A.2, A.3, A.4 en A.5 samen, tot een geldboete van 1.000 euro, 

vermeerderd met 50 opdeciemen (x6) tot 6.000 euro, of een vervangende gevangenisstraf van 
3 maanden. 

Beveelt de bijzondere verbeurdverklaring van 8.700 euro. 

Veroordeelt tot betaling van een bijdrage aan het Bijzonder 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 hem tot betaling van de bijdrage tot het Begrotingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand van 20 euro. 

Veroordeelt hem tot betaling van een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken van 
53,58 euro. 
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Veroordeelt voor de hierboven omschreven en bewezen 
verklaarde telastleggingen A.6, A.7, A.8 en A.9 samen tot een geldboete van 1.000 euro, 

vermeerderd met 50 opdeciemen (x6) tot 6.000 euro. of een vervangende gevangenisstraf van 
3 maanden. 

Beveelt de bijzondere verbeurdverklaring van 5.373 euro. 

Veroordeelt tot betaling van een bijdrage aan het Bijzonder 
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 haar tot betaling van de bijdrage tot het Begrotingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand van 20 euro. 

Veroordeelt haar tot betaling van een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken van 
53,58 euro. 

Veroordeelt voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde 
telastleggingen A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8 en A.9 samen, tot een geldboete van 

1.000 euro, vermeerderd met 50 opdeciemen (x6) tot 6.000 euro, of een vervangende 
gevangenisstraf van 3 maanden. 

Beveelt de bijzondere verbeurrdverklaring van 5.373 euro. 

Veroordeelt tot betaling van een bijdrage aan het Bijzonder Fonds tot 
Hulp aan de Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden en aan de Occasionele Redders van 
25 euro. vermeerderd met 70 opdeciemen tot 200 euro. 
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Veroordeelt hem tot betaling van de bijdrage tot het Begrotingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand van 20 euro. 

Veroordeelt hem tot betaling van een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken van 

53,58 euro. 

GERECHTSKOSTEN 

Veroordeelt . en " -
L _ _ _ _ hoofdelijk tot betaling van de gerechtskosten gevallen aan de zijde van het 
openbaar ministerie alhier en tot op heden in het geheel begroot op 340,02 euro. 

BURGERRECHTELIJK 

Verklaart de eis van de burgerlijke partij 
bepaalde mate gegrond. 

ontvankelijk, en in de hierna 

Veroordeelt l __ " _ _ _ _ en hoofdelijk om te betalen aan 
de burgerlijke partij _ . een schadevergoeding van 500 euro verhoogd met de 

gerechtelijke intrest vanaf heden tot de dag van volledige betaling en de kosten begroot op 
240 euro rechtsplegingsvergoeding; 

Houdt ambtshalve de overige burgerlijke belangen aan. 

Dit vonnis werd uitgesproken in openbare terechtzitting van de 0 twaalfde kamer van de 
corrActionele rechtbank Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde op 18 juni 2019, bestaande 
uit .__ . . . _" ____ _ - ·.., ·'• rechter en griffier, in aanwezigheid van eerste 
substituut-procureur des Konings · 




