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KAMER MET EEN RECHTER, RECHTSPREKENDE IN CORRECTIONELE ZAl(EN 

Nr. 

gevestigd 

Nr. 

Nr. 

Gezien de processtukken 

In de zaak van: 

HET OPENBAAR MINISTERIE, 

aan wie zich heeft gevoegd als burgerllike partij : 

wonende te 

vertegenwoordigd door meester advocaat te 

WOON INSPECTEUR, met kantoren te 1000 Brussel, Havenlaan 88 bus 22, 

woonstkeuze doend bij haar raadsman 

vertegenwoordigd door meester 
advocaat te 

tegen: 

loco meester 

met maatschappelijke zetel 
Ingeschreven onder het ondernemingsnumme:r 

geborer )p mgeschreven te 

van Belgische nationaliteit, RRN· 

geboren te )p ngeschreven te 

van Belgische nationaliteit, RRN: 

allen vertegenwoordigd door meester advocaat te 

De procureur des Konmgs vervolgt de bel<laagde(n) als dader of mededader in de zin van artikel 66 
van het strafwetboek voor de volgende strafbare fe1ten-

verhuren, te huur of ter beschikking stellen, met het oog op bewoning, van niet-conforme of 
overbewoonde woning met verzwarende omstandigheden 
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als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of als persoon die een woning ter beschikking stelt, 
een niet-conforme of overbewoonde woning rechtstreeks of via tussenpersoon te hebben verhuurd, 
te huur gesteld of ter beschikking gesteld met het oog op bewoning, (art. 3.34. Vlaamse Codex 
Wonen van 2021) 

met de omstandigheid dat van de betrokken actIvIte1t een gewoonte wordt gemaakt, (art. 3.36, 1° 
Vlaamse Codex Wonen van 2021) 

Namelijk een woning gelegen te 

van 73 ca en gelegen te 

Beiden toebehorende aan 
~= 1-,h..,_~ '-~hl-,~~ ~angekochtJegens 

JP 17 december 2007. 

en bekend ten kadaster onder 
net een oppervlakte 

~n bekend ten kadaster onder 
met een oppervlakte van l a 68 ca, 

voor de 2eheelhe1d in volle eigendom 

)ij akte verleden voor notaris e 

in de periode van 1 luni 2021 tot en met 8 maart 2022 

door 
ten nadele van 

Eerste beklaagde tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig art. 42 en 43bts 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 misdrijf zijn verkregen, hetzij de goederen en waarden 

die in de plaats ervan Zijn 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), namelijk. 

Berekening vermogensvoordeel: 

van juni 2021 tot en met maart 2022 = 10 maanden aan 600,00 EUR= 6.000,00 EUR 

PROCEDURE 

Gelet op de dagvaarding aan de eerste beklaagde betekend op 18 april 2022 en aan de tweede en 

derde beklaagde betekend op 13 april 2022. 
De dagvaarding werd overgeschreven op het kantoor Rechtszekerheid op 27 april 2022 met 

als referentie ~n op 13 mei 2022 met als referentie 

De zaak werd ingeleid op de zitting van 20 juni 2022 en werd ambtshalve uitgesteld tot de zitting van 

27 JUnl 2022. 
\ 1 
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Op de zitting van 27 juni 2022 werd de zaak op verzoek van de raadsman van de beklaagde uitgesteld 

tot de zitting van 21 november 2022. 

Op de zitting van 21 november 2022 werd de Woon inspecteur en de burgerltjke partij 

~ehoord in hun middelen en beslu iten. 

Het openbaar mm1stene werd gehoord in Zijn midde len. 

De eerste, tweede en derde beklaagden werden vertegenwoordigd door hun raadsman die werd 

gehoord m Zijn middelen en besluiten . 

Op de zitting van 21 november 2022 werd de zaak voor si uiting van debatten vastgesteld op de 

zitting van 19 december 2022. 

Op de zitting van 19 december 2022 werden de debatten gesloten. 

De rechtbank nam kennis van de stukken van de rechtspleging. 

1. OP STRAFGEBIED 

1.1. DE FEITEN EN VOORGAANDEN 

Op 18 juni 2021 begaf de Wooninspecteur 1ergezeld van 

woningcontro leur bij het agentschap Wonen Vlaanderen, zich naar het pand gelegen te 

1a melding door het regionale meldpunt woningkwal11te1t 

wegens vermoedens dat het pand met voldeed aan de woningkwaliteitsvereisten van de Vlaamsei 

Codex Wonen. 

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

doel van hun komst meegedeeld. 

Na de voorafgaande en schriftelijke toestemming van 

om de nodige vaststellingen te doen. 

Nerd de woning onderzocht 

De woning 1s gelegen in het gebouw achter het appartementsgebouw met in 

bestaat enkel uit een gelijkvloers. 

De volgende woonruimtes zijn aanwezig. woonkamer met open keuken, badkamer met douche 

toilet, 2 slaapkamers. 

In de garage werd twee maal loshangende bedrading met blote geleiders zonder spanning 

vastgesteld 

De hoofdkraan van de watertoevoer was niet toegankelijk voor de bewoners. 

Het gebouw had een klein gebrek in categorie 1, 1 ernstig gebrek fn categorie Il en O gebreken m 

categorie 111 

Voor de woning werden 7 gebreken in categorie I, 3 ernstige gebreken in categorie Il en O gebreken 

in categorie III vastgesteld. 

In de slaapkamer aan de straatzijde werd vocht vastgesteld. In de badkamer was een opemng in de 

buitenmuur onvakkundig afgewerkt Het pleisterwerk ontbrak. 

De deur m de inkom sleepte en kon niet volledig worden geopend . 
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In de badkamer ontbrak naast de deur een vloertegel en plint 

Aan het terras b1J de woning lagen verschillende tegels los en was één tegel gebroken. 

Er ontbrak een brievenbus aan de woning 

p.5 

Voor de woning was geen EPC-a ttest gekend (stukken 1 en 2, fotoverslag techrnsche vaststellingen 4 

tot 8, technisch verslag 9 tot 11, 12, 15 tot 17, fotoverslag technische vaststellingen 18 tot 22). 

De woning werd op 25 jun i 2021 ongeschikt geadviseerd en werd op 17 augustus 2021 
ongeschikt verklaard door de burgemeester van 

verklaarde dat zij de woning via 11a 1ad 

gevonden Zij betaalde een maandelijkse huurprijs van 600,00 euro. 

Zij verklaarde dat ,veigerde om de kosten die zij had gemaakt in de woning terug te 

betalen. 

Per e-mail d.d 6 oktober 2021 deelden 

het huurcontract mede. 

een ingevulde vragenhJst en 

verklaarde dat het pand aanvankelijk 1n slechte staat was en dat er werken werden 

uitgevoerd. 

1erklaarde dat de huurder kleine gebreken had gemeld. 

Hij wist hiervan maar stelde dat deze niet tot een ongeschiktheid zouden leiden. 

1.2. BEOORDELING VAN DE SCHULDVRAAG 

1.2.1 Met ingang van 1 januan 2021 is de Vlaamse Codex Wonen van toepassing. 

Het boek 3 van de Vlaamse Codex Wonen handelt over woningkwal1te1tsbewakmg. 

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

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

veiligheids-, gezondhe1ds- en woonkwaliteitsvere1sten, die door de Vlaamse regering nader bepaald 

worden. 

Overeenkomstig de nieuwe regelgeving ziJn de woonkwahteitsnormen en de gebreken dezelfde maar 

worden zij op een andere manier in aanmerking genomen. 

Het artikel 3 1 §1 derde ltd van de Vlaamse Codex Wonen lu idt als volgt: 

"Bij de nadere bepaling van de vereisten, vermeld in het eerste lid, en de vaststelling van de specifieke 

en aanvullende veiligheidsnormen, vermeld in het tweede /Jd, hanteert de Vlaamse Regering een of 

meer lijsten van mogelijke gebreken die onderverdeeld z1Jn m de volgende drie categorieen: 

1 ° gebreken van categorie I: kleine gebreken die de levensomstandigheden van de bewoners negatief 

beïnvloeden of die potentieel kunnen uitgroeien tot ernstige gebreken; 

2° gebreken van categorie Il · ernstige gebreken die de levensomstandigheden van de bewoners 

negatief beinvloeden maar die geen direct gevaar vormen voor hun veiligheid of gezondheid, 

waardoor de woning niet in aanmerking zou komen voor bewoning; 

3° gebreken van categone /Il: ernstige gebreken die mensonwaardige levensomstandigheden 

veroorzaken of die een direct gevaar vormen voor de veiligheid of de gezondheid van bewoners, 
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waardoor de wonmg niet ,n aanmerking komt voor bewoning. 

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 Wontngkwahte1tsbewaktng. 

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 in de 

modellen van het technisch verslag die opgenomen zijn in biJlage 4, 5 en 6, die bij dit besluit zijn 

gevoegd. 

1.2.2 Vanaf 1 Januari 2021 wordt de strafbaarstelling In art 3.34 Vlaamse Codex Wonen (voorheen 

art. 20 §1, eerste hd Vlaamse Wooncode) omschreven als: 

'Als een niet-conforme of overbewoonde woning rechtstreeks of via tussenpersoon wordt verhuurd, te 
huur gesteld of ter beschikkmg gesteld met het oog op bewoning, wordt de verhuurder, de eventuele 
onderverhuurder of diegene die de woning ter beschikking stelt, gestraft met een gevangemsstraf 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 in 
volgende gevallen: 
1 • als van de betrokken activiteit een gewoonte wordt gemaakt, 
2° als het een daad van deelneming aan de hoofd- of b11komende bedrijvigheid van een verenigmg 
betreft, ongeacht of de schuldige de hoedanigheid van een leidend persoon heeft.' 

1.2.3. De boven vermelde categorieen (art. 3 1 §1 derde lid Vlaamse Codex Wonen) zijn terug te 

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

opgesteld door de woningcontroleur. 

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

ongeschiktheid tenzij de woning meer dan 6 gebreken heeft van de categorie 1. In dat geval zal 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 III heeft betrekking op gebreken die leiden tot de onbewoonbaarheid van de woning. 

1.2.4. Wat betreft het moreel element van het misdrijf 1s minstens onachtzaamheid vereist, maar dit 

volstaat. 

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

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

Uit de vaststellingen van de wooninspecteur en het fotodossier blijkt dat de gebreken aan het 

gebouw en de woonentite1t van die aard waren dat ZIJ geleid hebben tot de ongesch1ktverklaring van 

de woning. 

De vastgestelde gebreken ziJn niet van toevallige aard. 
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De eerste beklaagde 1s een patrimoniumvennootschap met als doel investeren ,n onroerend goed. 

Uit de verklaring van de tweede beklaagde blijkt dat hij op de hoogte was van de gebreken (stuk 71) . 

De beklaagden konden en moesten zich vergewissen van de staat van de door hen verhuurde 

woning. 

Het gebrek aan voorzorg of voorz1cht1ghe1d bestaat h1erm dat de beklaagden hebben nagelaten te 

controleren of de woningen wel aan de wonmgkwallteitsnormen voldeden en of ZIJ wel verhuurd 

mochten worden 

Overeenkomstig artikel 3.37 van de Vlaamse Codex Wonen van toepassing op het ogenbhk van de 

feiten gelden de vaststellingen van de wooninspecteur tot bewi1s van het tegendeel. 

Nadat de beklaagden de hen toegestuurde mdlcatieve vragenlijst hebben ingevuld namen zij geen 

enkel initiatief om een controle tot nazicht van herstel uit te voeren. 

Tijdens het onderzoek hadden alle beklaagden de mogelijkheid om een verklaring af te leggen. 

Zij hebben hiervan geen gebruik gemaakt. 

Zowel het moreel element als het materieel element van de tenlastelegging is voldoende bewezen. 

Hiervoor baseert de rechtbank zich op de vaststellingen van de woonlnspecteur, de technische 

verslagen en het fotodossier (cf. supra). 

1.2.5. De strafrechteliJke verantwoordelljkhe1d van de rechtspersoon 

Voor het vaststellen van het morele element kan de rechtbank zich steunen op de gedragingen van 

de bestuursorganen van de rechtspersoon of haar gezagdragers, die onder meer natuurliJke 

personen kunnen zijn. 

Bij het bepalen van de strafrechtelijke verantwoordel11khe1d van 

reken ing houden met de gedragingen van 

Zowel als waren zaakvoerders rn de 

patrimoniumvennootschap is. 

nag de rechtbank dus 

die een 

Beiden hadden de leiding over de bedrijfsvoering van de vennootschap en de beslissingsbevoegdheid 

In het bijzonder over de naleving van de reglementering inzake woonkwallte1t. 

Binnen de rechtspersoon was er onvoldoende aandacht voor de naleving van de verplichtingen 

opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen hetgeen een eigen strafrechtehjke fout van de 

rechtspersoon is. 

De door de beklaagden bewezen verklaarde feiten werden wetens en willens gepleegd. 

De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van eerste beklaagde is bewezen. 

1.2.6. De verzwarende omstandigheid van de gewoonte is naar het oordeel van de rechtbank niet 

bewezen. 

De beperkte incnm1natieperiode laat de rechtbank niet toe te besluiten dat de beklaagden van de 

betrokken act1v1telt een gewoonte hebben gemaakt. 

1.3. BEOORDELING VAN DE STRAF EN STRAFMAAT 

De verhuring van onbewoonbare panden houdt een zware inbreuk in op de veiligheid van de 
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bewoners en hun levenskwaliteit. 

Uit de vaststellingen van de Wooninspecteur blijkt dat het pand behept was met ernstige gebreken. 

De beklaagden dienden zich bewust te zijn van hun verplrchtmgen 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 ve1hghe1d, 

gezondheid en woonkwaliteit 

De beklaagden verzochten de rechtbank toepassing te maken van artikel 65, tweede lid Sw. 

De rechtbank stelt vast dat feiten die het voorwerp uitmaken van het vonnis d.d. 26 september 2022 
van de correctionele rechtbank West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk dateerden van de periode van 3 

oktober 2017 tot 16 j uli 2018. 

De feiten waarvoor de beklaagden in deze procedure terechtstaan situeren zrch in de periode van 1 
juni 2021 tot 8 maart 2022, namelijk meer dan 3 jaar na de vorige incriminatiepenode. 

De rechtbank is van oordeel dat de voorwaarden om toepassing te maken van artikel 65, tweede lid 

Sw. niet vervuld ziJn. 

Beklaagden moeten beseffen dat ziJ de geldende regelgeving dienen te respecteren wanneer ZIJ een 

woning verhuren. 

De beklaagden die voldoende vertrouwd zijn met de verhuring van onroerende goederen werden 

reeds voor gelijkaardige feiten veroordeeld. 

De straf moet worden bepaald gelet op de aard en de ernst van de feiten, de begeleidende 

omstandigheden, de persoonlijkheid van de beklaagden en het feit dat de beklaagden reeds voor 
identieke feiten werden veroordeeld b1J vonnis van 26 september 2022 van de correctionele 

rechtbank West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk 

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

De rechtbank 1s van oordeel dat een effectieve geldboete voor elk van de beklaagden een passende 

straf is. 

2. DE VERBEURDVERKLARING 

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

verbeurdverklaring ten aanzien van de eerste beklaagde van het bedrag van 6.000,00 

euro. 

Er wordt voor de periode van 1 juni 2021 tot en met maart 2022 de verbeurdverklaring gevorderd 

van 10 maanden huurgelden à 600,00 euro per maand, namelijk 6.000,00 euro 

De beklaagde vordert om geen verbeurdverklaring uit te spreken. 

Omdat het pand in de gegeven omstandigheden niet mocht worden verhuurd heeft de beklaagde 

rechtstreeks uit het bewezen verklaarde misdnJf een vermogensvoordeel gehaald 

De ontvangen huurgelden kunnen zonder twijfe l worden beschouwd als vermogensvoordelen die 
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rechtsreeks uit het m1sdnJf zij n verkregen. 

Dit vermogensvoordeel dient te worden verbeurd verklaard. 

Het zou maatschappe lijk onaanvaardbaar zijn dat de beklaagde ene rziJds schuldig worden bevonden 

en gestraft maar dat ziJ anderzijds in het bezit wordt gelaten van de opbrengst die zij met de 

misdriJven realiseerde . 

Het plegen van misdrijven mag niet lonen. 

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

konden niet m het vermogen van de veroordeelde worden gevonden. 

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

Uit de ingevulde vragenlijst blijkt niet dat er een betalingsachterstand was (stuk 70). 

De vastgestelde gebreken hebben niet geleid tot de onbewoonbaarverkla ring maar tot de 

ongeschiktverldaring van de woning. 

De gevorderde verbeurdverklaring wordt gegrond verklaard voor het bedrag van 300,00 per maand 

voor de periode van 10 maanden, namelijk in totaal. 3.000,00 euro 

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

42,3° Sw. en 43bis Sw) vervuld ziJn en spreekt de bijzondere verbeurdverklaring ,n hoofde van de 

eerste beklaagde uit voor een bedrag van 3.000,00 euro. 

3. DE HERSTELVORDERING 

De woon inspecteur stelde op 13 juli 2021 een herstelvordermg op voor het pand gelegen te 

Hij vordert de herstelvordering ontvankelijk en gegrond te verklaren en het herstel te bevelen aan de 
gedaagden in solidum de ene b1J gebreke aan de andere om het onroerend goed gelegen te 

cadastraal gekend onder 

:onform te maken m de zin van art. 3.1 Vlaamse 

Codex Wonen zonder dat er overbewoning is. 

Dit b111nen een uitvoeringstermijn 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 

uitdrukkelijke uitsluiting van de dwangsomtermijn van artikel 1385bis, 4° lid Ger.W. 

Uitdrukkelijk machtiging te verlenen aan de Woornnspecteur en aan het college van burgemeester en 

schepenen van , om : 

- het gevorderd herstel ambtsha lve uit te voeren voor het geval de veroordeelden in gebreke zouden 

blijven en de kosten te verhalen op de veroordeelden in solldum; 

- de kosten van gebeurlijke herhuisvesting te verhalen op de veroordeelden in sohdum. 

De veroordeling op grond van de herstelvordenng uitvoerbaar bij voorraad te verkla ren sp1Jts 

eventueel verstek en ondanks eventuele rechtsmiddelen zonder mogelijkheid tot borgstelling en met 
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uitslu1tmg van het vermogen van kantonnement. 

Tot op heden ligt het bewijs niet voor van het herstel. 

De beklaagden leveren niet het bewijs dat het gevorderde herstel werd uitgevoerd 

De overtreder of de veroordeelde die het herstel uitvoert moet dit melden aan de woornnspecteur 

en het college van burgemeester en schepenen 

Pas na de melding van herstel zal de Vlaamse woon inspectie ter plaatse controleren. 

De herstelvordenng werd afdoende gemotiveerd op grond van de elementaire veiligheids-, 

gezondheids· en woonkwaliteltsvere1sten. 

ZIJ stemt overeen met de wettelijke bepalingen en is ke nnelijk niet onredelijk 

De herste lvordering 1s gegrond. 

De herstelmaatregel heeft een zakel1Jl<e werking. Zij kleeft aan het goed tot wanneer het herste l 

wordt vastgesteld. 

De herstelmaatregel werkt in rem en is een zake lijk aankleven van het pand. 

Rekening houdend met de reeds genoten periode wordt de termijn om herstelwerkzaamheden uit te 

voeren bepaald op 10 maanden. 

De rechtbank bepaalt tevens een dwangsom van 100,00 euro per dag vertraging In de uitvoering 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 term ijn de 

herst elwerkzaamheden uit te voeren. 

De Woon inspecteur en het college van burgemeester en schepenen van 

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 in 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 

4. OP BURGERLIJK GEBIED 

4.1. De burgerlijke partij 

van: 

vordert de veroordeling van de beklaagden tot betaling 

- herstelkosten voor het bedrag van 1.171,21 euro; 

- huurgelden voor een periode van 19 maanden à 300,00 euro per maand. 

4.2. De vordering is ontvankeltJk. 

4.3. De herstelkosten. 
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Uit het strafdossier kan niet worden afgeleid dat er tussen de burgerlijke partij en de beklaagden een 
afspraak werd gemaakt waarbiJ de beklaagden de herstelkosten aan de woning gemaakt door de 
burgerlijke partij voor hun rekening zouden nemen 
De stukken van het strafdossier laten de rechtbank niet toe om na te gaan over welke kosten het 

gaat. 
De vordering van 1.171,21 euro is ongegrond. 

4.4. Mingenot woning 

De rechtbank is van oordeel dat de burgerlijke partij door de vastgestelde gebreken aan de woning 
een mingenot heeft moeten ondergaan. 
Zij heeft het normaal te verwachten huurgenot niet gekregen. 
In alle billijkheid wordt het mmgenot bepaald op 300,00 euro per maand gedurende de periode van 
10 maanden, namelijk van Juni 2021 tot maart 2022, hetz1J m totaal 3.000,00 euro. 

De verbeurd verklaarde vermogensvoordelen voor het bedrag van 3.000,00 euro in hoofde van de 
eerste beklaagde worden toegewezen aan de burgerlijke partij 

De rente wordt gegrond verklaard vanaf de gemiddelde datum, 1 november 2021. 

Het meer gevorderde wordt als ongegrond afgewezen. 

4.5 Rechtsplegingsvergoeding 

De beklaagden worden veroordeeld tot betaling van de rechtsplegmgsvergoedmg bepaald op 975,00 

euro. 

De eventuele overige burgerlijke belangen worden 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 m gerechtszaken 
- 182, 184, 185, 189, 190, 194 Wetboek van Strafvordering 
- 38, 40, 42, 43, 43b1s, 50, 65, 66 Sw. 
- 1 Wet 05.03.1952 
- 29 Wet 1.8.1985 

OP STRAFGEBIED 

Op tegenspraak ten aanzien van de eerste beklaagde 

Verklaart de feiten van de tenlastelegging, met uitzondering dat van de betrokken activiteit 
een gewoonte werd gemaakt, voor de beklaagde ::>ewezen. 
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Veroordeelt de beklaagde voor de bewezen verklaa rde fe iten van de 
tenlastelegging tot een geldboete van 12.000 euro. namelilk 1.500,00 euro verhoogd met 70 
opdeciemen. 

Veroordeelt nn het bedrag van 200,00 euro, namelijk 25,00 euro verhoogd met 
70 opdeciemen, te betalen als bijdrage voor het Fonds voor slachtoffers van opzettelijke 
gewelddaden en aan occasionele redders. 

Veroordeelt 
58,24 euro . 

tot betaling van de vergoeding voor beheerskosten in strafzaken van 

Veroordeelt tot betaling van een bedrag van 24,00 euro als bi1drage voor het 
Begrotingsfonds voor de juridische tweedell)nsbijstand . 

Verklaart de feiten van de tenlastelegging, met uitzondering dat van de betrokken activiteit 
een gewoonte werd gemaakt, voor de beklaagde Jewezen. 

Veroordeelt de beklaagde ,oor de bewezen verklaarde feiten van de 
tenlastelegging tot een geldboete van 8.000 euro, namelijk 1.000,00 euro verhoogd met 70 

opdeciemen. 

Zegt voor recht dat bij niet betaling van de geldboete binnen de wettelijke termijn deze zal 
kunnen vervangen worden een gevangenisstraf van 90 dagen. 

Veroordeelt om het bedrag van 200,00 euro, namelijk 25,00 euro verhoogd 
met 70 opdeciemen, te betalen als bijdrage voor het Fonds voor slachtoffers van opzettelijke 
gewelddaden en aan occasionele redders. 

Veroordeelt :ot betaling van de vergoeding voor beheerskosten in strafzaken 
van 58,24 euro . 

Veroordeelt tot betaling van een bedrag van 24,00 euro als b1Jdrage voor het 
Begrotingsfonds voor de Juridische tweedelijnsbijstand . 

Op tegenspraak ten aanzien van de derde beklaagde 

Verklaart de feiten van de tenlastelegging, met uitzondering dat van de betrokken act1v1teit 
een gewoonte werd gemaakt, voor de beklaagde Jewezen. 

Veroordeelt de beklaagde ,oor de bewezen verklaarde feiten van de 
tenlastelegging tot een geldboete van 8.000 euro, namelijk 1.000,00 euro verhoogd met 70 

opdeciemen. 

Zegt voor recht dat bij niet betaling van de geldboete binnen de wettel!Jke termijn deze zal 
kunnen vervangen worden een gevangenisstraf van 90 dagen 

Veroordeelt om het bedrag van 200,00 euro, namelijk 25,00 euro verhoogd 
met 70 opdeciemen, te betalen als bijdrage voor het Fonds voor slachtoffers van opzettelijke 
gewelddaden en aan occasionele redders 
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Veroordeelt 
van 58,42 euro . 

tot betaling van de vergoeding voor beheerskosten in strafzaken 

Veroordeelt ot betaling van een bedrag van 24,00 euro als biJdrage voor het 
Begrotingsfonds voor de juridische tweede llJnsbustand . 

Gerechtskosten 

Veroordeelt solidair tot betaling van de 
gerechtskosten 404,98 euro. 

BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING 

Zegt voor recht dat de wettelijke voorwaarden voor de b1Jzondere verbeurdverklaring (art. 
42,3° Sw. en 43bis Sw) vervuld ziin en _spreekt de bllzondere verbeurdverklaring in hoofde 
van de eerste beklaagde 1.1it voor een bedrag van 3.000,00 euro. 

Zegt voor recht dat het bedrag van 3.000,00 euro dat in hoofde van de eerste beklaagde 
verbeurd werd verklaard toegewezen wordt aan de burgerlijke partij 

DE HERSTELVORDERING 

Verklaart de herstelvordermg van de wooninspecteur voor het pand gelegen te 
ontvankelijk en als volgt gegrond. 

Beveelt de beklaagden 
gelegen te 

om het onroerend goed 
kadastraal gekend onder 

conform te maken in 

de zin van art. 3.1 Vlaamse Codex Wonen zonder dat er overbewoning is. 

en dit binnen een termijn van 10 maanden vanaf de betekenmg van het huidig vonnis. 

Zegt voor recht dat op vordering van de Woornnspecteur en/of het college van burgemeester 
en schepenen van door de veroordeelden 

een dwangsom zal worden verbeurd van 100,00 euro per dag vertraging in 
nakoming van dit bevel, te rekenen vanaf het verstrijken van de term ijn van 10 maanden 
vanaf de betekening van huidig vonnis. 

Sluit een bijkomende termijn in de zin van artikel 1385bls, 4° lid Ger.W. wtdrukkehJk 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 
var van ambtswege om in de uitvoering ervan te kunnen voorzien op 
kosten van de veroordeelden 

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

Wijst het anders of meer gevorderde af als ongegrond 

l 
' , ., 
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Beveelt dat bij toepassing van artikel 3 49 §1, tweede hd Vlaamse Codex Wonen een uittreksel 
van dit vonnis, nadat het m kracht van gewijsde zal zijn getreden, op de kant van de 
overgeschreven dagvaarding of van het overgeschreven exploot ingeschreven zal worden op 
de wijze bepaald in artikel 84 van de hypotheekwet en b1J 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 m toepassing van artikel 3.4S van de Vlaamse Codex Wonen aan de 
herstelvorderende overheid binnen de termiJn om rechtsmiddelen tegen de uitspraak aan te 
wenden een afschrift te bezorgen. 

OP BURGERLIJK GEBIED 

Verklaart de vordering van ontvankelijk en als volgt gegrond. 

Veroordeelt de solidair tot betaling aan 
het bedrag van 3.000,00 euro te vermeerderen met de vergoedende 

rente aan de wettelijke rentevoet vanaf 1 november 2021 tot de dag voor huidig vonnis en 
vanaf het vonnis met de moratoire rente aan de wettelijke rentevoet tot de dag van de 
effectieve betaling. 

Veroordeelt de ;olidair tot betaling aan 
het bedrag van 975,00 euro als rechtsplegingsvergoeding. 

Zegt voor recht dat het bedrag van 3.000,00 euro dat in hoofde van de eerste beklaagde 
,erbeurd werd verklaard toegewezen wordt aan de burgerlijke partiJ 

Wijst het meer of anders gevorderde af als ongegrond. 

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

Alles wat voorafgaat gebeurde in openbare terechtzitting in het Nederlands overeenkomstig 
de bepalingen van de wet op het gebruik van talen in gerechtszaken. 

Aldus uitgesproken te Kortrijk, in het gerechtsgebouw, ln de openbare zitting van de ZEVENTIENDE 
KAMER, op heden drieëntwintig januari tweeduizend en drieëntwintig. 

Aanwezig: , alleenzetelend rechter 
, substituut-Procureur des Konings; 
. griffiP.r 

' : 




