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De Rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen, afdeling Veurne, ·strafz:aken, kamer V17, 
rechtsprekende in correctionele zaken, hee« het volgende vonnis uitgesproken : 

HET OPENBAAR MINISTERIE, 

Tegen: 

284 geboren te , wonende te 

Beklaagde, niet verschijnende, noch Iemand voor hem, 

Beklaagde van te 

van 26 mei 2014 tot en met 1 oktober 2016 

bij inbreuk op artikel 5, strafbaar gesteld door artikel 20§1 al 1 van het decreet d.d. 15 juli 1997_ 
houdende de Vlaamse Wooncode, als verhuurdj:!r, 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 tussetlpersoon verhuurd, te huur gesteld of ter beschikking gesteld te nebben 
tnet het oog op bewoning, 
een �e/fetondige woning 

De kadastrale omschrijving van het onroerend goed dat het voorwerp van het misdrijf Is, zijnde: 

ligging: 

aard en oppervlakte; 
wijk en nummer van het kadaster: 
en de eigenaars ervan aeiäentificeerd ziinde als: geboren te op 
Wonenden te 
die de eigendomstitel heeeft verkregen krachtens de akte van aankoop verleden op 

De verdachte tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig artikelen 42 en 43 bis van het 

Strafwetboek, te horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring van een bedrag van€ 9.520 
_ (€340 x 28 maanden) zl}nde de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen 

waarbij de rechter, indien de zaken niet kunnen worden gevonden in het vermogen van de verdachte 
de geldwaarde daarvah dient te ramen (het equivalent bedrag). 

·' 
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De rechtbank heeft de overige stukken van de rechtspleging gezien. 

De rechtbank heeft ter zitting van 23/03/2018 gehoord: 

- het Openbaar Ministerie in zijn eis. 

Beklaagde, hoewel behoorlijk gedagvaard, verscheen niet, noch iemand voor hem. 

A. DE FEITEN 

lJeklaagde wordt vervolgd een woning te hebben verhuurd die niet voldoet aan de vereisten en 
nonnen van de Vlaamse wooncode. 

Er werd hem een minnelijke schikking aangebode·n ten belope van 9.000 €waarop hij n iet inging. 
, 

Hij werd gedagvaard. 

B. BEOORDELING 

1. De inbreuk op de Vlaamse Wooncode. 

De woning voorwerp van de te beoordelen inbreuk, is gelegen in 

werd gedurende jaren bewoond door die va-ststellingen liet doen door de 
Woonlnspectie Vlaanderen. 

Op 22 april 2014 werd vastgesteld dat deze vakantiewoning n iet voldeed aan de minimale 
kwaliteitsvereisten. De woning behaalde toen een totaal van 36 strafpunten. 

Op 28 aprll 2014 adviseerde de gewestelijk ambtenaar de ongeschiktheid. 

De woning werd op 26 mei 2014 ongeschikt verklaard door de burgemeester. 

De Wooninspectie deed o!J 19 januarl 2016 andermaal vaststellingen. De situatie was verslechterd , 
De woning behaalde toen een totaal van 56 strafpunten. 
E'r werd vastgesteld dat de huurster het pand bleef bewonen en daarvoor huur 
betaalde. 

Beklaagde was jarenlang op de hoogte van de gebrekkige toestand van zijn vakantiewoning en de 
processen-verbaal van vaststelling en de onbewoonbaarverklaring van de woning. Hij stond toe dat 
ondanks de onbewoonbaatverklarlng de huurster er bleef wonen en bleef er de huurgelden van 
opstrijken. 
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Bijkomend werd de vakantiewoning wederrechtelijk omgevormd tot een eengezinswoning met 

permanente bewoning zonder in het bezit te zijn van een uitvoerbare stedenbouwkundige 
vergunning. 

Gelet op dei:e vaststell ingen door de verbalisanten en de concrete gegev�ns van het strafdossier, 

komen de aan beklaagde ten laste gelegde feiten naar genoegen van recht bewezen voor. 

Naar het oordeel van de rechtbank is er duidelijk sprake van een manifeste inbreuk op artikel 20 § 1 -

alinea 1 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode. 

2. De bijzondere verbeurdverklaring van de genoten huurgeld en. 

De geïncrimineerde periode gaat van 26 mei 2014 tot en met 1 oktober·20�6 zijnde, de periode vanaf 

de onbewoonbaarverklaring door de getneente tot aan de dag waarop 
elders ging wonen . 

De genoten huurgelden In de geïncrimineerde periode bedragen 9.520 € namelijk 28 maanden ten 

belope van 340 €per maand. Ê 
� 

Het gaat hier om vermogensvoordelen dle rechtstreeks uit het bewezen verklaard misdrijf 
voortkomen in de zin van artikel 42-3° van het strafwetboek. 

1 
De bijzondere verbeurdverklaring van deze gelden werd schriftelijk gevorderd in de dagvaarding van' 
het Openbaar Ministerie conform artikel 43bis van het strafwetboek. 

' 
De rechtbank gaat in op deze schriftelijke vordering:--Het vermogensvo.ordeel wordt terecht geraamd' 
op 9.!120 €. 

3. De herstelvordering van 25.02.2016 

Het strafdossier bevat een herstelvordering van 25.02.2016 uitgaande van het Agentschap Inspectie 
RWO. 

De rechtbank dient eveneens een standpunt · in te nemen omtrent deze geformuleerde 
herstelvordering die betrekking heeft op 56 strafpunten . 

Naar het oordeel van de rechtbank is dei:e herstelvordering achterhaald door de inhoud van het 

navolgend proces-verbaal van 23 oktober 2017. 
· 

Op die dag werd door de Woninginspectie ter plaatse de nodige vaststellingen verricht waaruit blijkt 
dat beklaagde gevolg heeft gegeven aan die herstelvorderlng. 

Dit blijkt uit de inhoud van het proces-verbaal en de gevoegde foto's van de plaatsgesteldheid 
waaruit aanpassing van de elektriciteit en hetvochtprobleem blijkt. 

Tevens wordt gesteld door de verballsant dat een eind werd gesteld aan de stedenbouwkundige 
inbreuk. De eengezinswoning werd herbestemd tot de vergunde toestand zijnde vakantiewoning. 

' 
.1 
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Oe herstelvordering 
'
houdt immers geen rek'enlng met het feit dat er 

.
geen permanente bewoning 

meer is zoals voorheen het geval was met huurster verder wordt geen rekening gehouden 
met de gedane kosten door beklaagde om de woning terug té laten beantwoorden aan de decretale 
minimale kwaliteitsvereisten. 

Beklaagde liet bij navolgend proces-verbaal dd. 12.10.2017 van de PZ regio 
hoofdstad de. nodige facturen voegen van uitg�voerde elektriciteitswerken en piaatsmg van een 
raam. 

Naar het oordeel van de rechtbank is de herstelvordering op heden zonder voorwerp. 

C. STRAFTOEMETING 

!:lij de straftoemeting houdt de rechtbank rekening met 
het quasi blanco strafverleden van beklaagde 
het belang van de volksgezondheid en de gevaren die bewoning in erbarmelijke 
leefomstandigheden met zich meebrengt. 

het _gegeven dat de woning thans niet meer permanent wordt bewoond. 
het gegeven dat beklaagde niet inging op de aangeboden minnelijke schikking ten belope van 
9,000 €die In de buurt lag van de Illegaal genoten huurgeld en ten belope van 9.520 €. 
de geleverde inspanningen van beklaagde weliswaar met jaren vertraging om de woning 
vooralsnog te laten voldoen aan de decretale normen. 

Het Openbaar Ministerie vorderde een geldboete van 500 €waarvan de helft effectief. 

Naar het oordeel van de rechtbank komt deze straf passend over zonder evenwel wel toepassing te · 

moeten tnaken van het uitstel Vah de tenuitvoerlegging van de veroordeling. 

Om beklaagde het ontoelaatbare van zijn handelen te doen inzien en om hem in de toekomst aan te 
zetten de Vlaamse Wooncode ernstrg te nemen, dringt de hierna bepaalde bestraffing zich op. 

Gezien de artikelen; 
40, 100 van het Strafwetboek; 
20 § 1 alinea 1 van het decreet va tl 15 juli 1997 houdende de Vlaamse; 
5 en 6 van de Wet van 19.03.2.017, 

91, tweede lid van het K.B. van 28.12.1950, houdende het algemeen reglement op de gerechtskosten 
in strafz:aken, 
28 en 29 Wet van 1 augustus 1985; 
1 Wet van 5maart1952, wals gewijzigd en aangevuld tot op heden; 
2 en volgende van de Wet van 15juni1935, 
162, 182, 186, 189, 190, 194 van het Wetboek van Strafvordering door de Voonitter aangeduid; 
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Om deze redenen, Dl: RECHTBANK, rechtdoende bïj verstek,-

Verklaart de feiten omsd1reven onder de tenlastelegging in hoofde van de· beklaagde bewezen. 

Veroordeelt beklaagde weget1s de tenlastelegging tot een geldboete van VIJFtjONDERD EURO, 

verhoogd met 50 opdeciemen en aldus gebracht op DRIEDUIZEND EURO of een vervangende 
gevangenisstraf van l)fftf MAANDEN. 

Spreekt de bijzondere verbeurdverklaring uit bïj toepassing van artlkel 42-39 en 43bis van het 

Strafwetboek van een bedrag van 9.520 €, zijnde de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het 
bewezen verklaard misdrijf zijn verkregen. 

Verklaart de herstelvordering van 25.02.2016 z:ondervoorwerp. 

Veroordeelt tot de kosten, berekend en vastgesteld samen op éénendertlg euro 
·zesenzevelltig cem, meer een vergoeding van éénenvijftig euro ell twintig cent. 

Verpllcht de veroordeelde om boven de correctionele hoofdstraf een bedrag van twintig euro 

{€20,00) te betalen bij wijze van bijdrage tot de financiering van het begrotingsfonds voor de 
Juridische tweedelijnsbijstand. 

En gezien de hogervermelde veroordeling. 
Zegt .voor recht dat de veroordee lde verplicht is tpt het betalen van een bedrag van één keer 

vijfentwintig euro bij wijze van financiering van het Fonds Ingesteld bij artikel 28 van de wet van 1 

augustus 19851 bedrag vermeerderd met zeventig deciemen, zij een bedrag van één keer 
tweehonderd euro. 

Uitgesproken in de Nederlandse taal, in het gerechtsgebouw te Veurne, in openl:iare zitting, op 

bovengenoemde datum in aanwezigheid van: 

D. DERAEVE, Allee11zetelend rechter, Voorzitter van deze kamer, 
P.WEEK, Substituut,Procureur des Konings en R. DEVRY, griffier. 

R.DEVRY 




