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Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen - afdeling Kortrijk- dossiernummer: 20K00032S

KAMER MET EEN RECHTER, RECHTSPREKENDE IN CORRECTIONELE ZAKEN
Gezien de processtukken
In de zaak van:

HET OPENBAAR MINISTERIE,
aan wie zich heeft gevoegd als burgerlUke partij :

WOOINSPECTEUR, met kantoren te 1000 Brussel, Havenlaan 88 bus 40A

loco meester

vertegenwoordigd door meester
advocaat te
tegen:

RRN
ingeschreven te

bijgestaan door Mr.

Nr.

geboren te
op
van Belglsche nationaliteit

advocaatt1

enmr.

advocaat te

-4933
ingeschreven te

RRN
geboren tE
van Belgische nationaliteit

bijgestaan door Mr.

advocaat te

enmr

advocaat te

De procureur vervolgt de beklaagde(n) als dader of mededader In de zin van artikel 66 van het
strafwetboek voor de volgende strafbare feiten:
met de omstandigheid dat van de activiteit een gewoonte wordt gemaakt,
als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of als persoon die een woning ter beschikking stelt,
een woning of een specifieke woonvorm, als vermeld in artikel 5 § 3 lid 1 van het Decreet van 15 juli
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, t e hebben
verhuurd, te huur gesteld of ter beschikking gesteld met het oog op bewoning,
namelijk:
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De eerste en de tweede :
als dader of mededader in de zin van artikel 66 Strafwetboek; om het misdrijf te hebben uitgevoerd
of aan de uitvoering rechtstreeks te hebben meegewerkt; om, door enige daad, tot de uitvoering
zodanige hulp te hebben verleend dat het misdrijf zonder zijn bijstand niet had kunnen worden
gepleegd; om, door giften, beloften, bedreigingen, misbruik van gezag of van macht, midadige
kuiperijen of arglistigheden, het misdrijf rechtstreeks te hebben uitgelokt; om hetzij door woorden in
openbare bijeenkomsten of plaatsen gesproken, hetzij door enigerlei geschrift, drukwerk, prent of
zinnebeeld aangeplakt, rondgedeeld of verkocht, te koop geboden of openlijk tentoongesteld, het
plegen van het misdrijf recht streeks t e hebben uitgelokt:

in de periode van 1 oktober 2018 tot en met 1 oktober 2019
een woning gelegen te

in de periode van 1 oktober 2018 tot en met 1 oktober 2019
een woning gelegen te
aan
en

in de periode van 1 oktober 2018 tot en met 1 oktober 2019
een woning gelegen tE
aan

4 met samenhang tE
een woning gelegen te
aan

5 met samenhang te

In de periode van 1 september 2018 tot en met 19 februari 2019

en

In de periode van 1 november 2018 tot en met 1 oktober 2019

een woning gelegen te
aan

De eerste:

6 met samenhang te
een woning gelegen te
aan

In de periode van 1 november 2018 tot en met 1 oktober 2019
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in de periode van 1 juli 2018 tot en met 1 oktober 2019

7 met samenhang te
een woning gelegen te
aan

8 met samenhang te

in de periode van 1 augustus 2018 tot en met 1 oktober 2019

een woning gelegen te

aan

9 met samenhang te
een woning gelegen te
aan

in de periode van 1 november 2018 tot en met 1 oktober 2019

en

De tweede:

10 met samenhang te
een woning gelegen te
aan

in de periode van 1 november 2018 tot en met 1 oktober 2019

en

(

11 met samenhang te

in de periode van 1 november 2018 tot en met 1 oktober 2019

een woning gelegen te
a.aan
b.aan

[woning 0/1)
en

12 met samenhang te

(woning 0/2)

in de periode van 1 november 2018 tot en met 1 oktober 2019

een woning gelegen te
aan

De kadastrale omschrijving van de onroerende goederen die het voorwerp van het misdrijf zijn, zijnde:

1. _ _ _ __ ___;
ligging:
aarde en oppervlak: huis,
wijk en nummer van het kadaster:
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en de eigenaars ervan geiäentiflceerd zijnde als:
die de eigendomstitel hebben verkregen via aankoopakte van 25.03.1997, verleden voor notaris
te

2.
ligging:
aarde en oppervlak: huis, ,
wijk en nummer van het kadaster:
en de eigenaars ervan geiäentlficeerd zijnde als:
die de eiaendomstltel hebben verkregen via aankoopakte van 25.06.1998, verleden voor notaris

3. _ _ __ _
ligging:
aarde en oppervlak: huls,
wijk en nummer van het kadaster:
en de eigenaars ervan gei'dentlflceerd zijnde als:
die de eigendomstitel hebben verkregen via aankoopakte van 25.06.1998, verleden voor notaris

4. - -- -- - ligging:
aarde en oppervlak: huis,
wl}k en nummer van het kadaster:
en de eigenaars ervan gei'dentlflceerd zijnde als:
die de eigendomstitel hebben verkregen via aankoopakte van 18.06.2010, verleden voor notaris

5.
ligging:
aarde en oppervlak: huis,
wijk en nummer van het kadaster:
en de eigenaars ervan gei'dentijiceerd zijnde als:
die de elaendomstitel hebben verkregen via aankoopakte van 25.03.1997, verleden voor notaris

6 _ __ _ _ _

ligging:
aarde en oppervlak: huis,
wl}k en nummer van het kadaster:
en de eigenaars ervan geïdentificeerd zijnde als:
die de eiaendomstitel hebben verkregen vla aankoopakte van 04.03.1997, verleden voor notaris

7. _ _ __
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flgglng:
aarde en oppervlak: huis,
wijk en nummer van het kadaster:
en de eigenaars ervan geïdentificeerd zijnde als:
die de eigendomstitel hebben verkregen vla aankoopakte van 16.05.2003, verleden voor notaris

8 _ _ _ __ __

llgging:
aarde en oppervlak: huis,
wijk en nummer van het kadaster:
en de eigenaars ervan gei'dentlficeerd zijnde als:
die de eigendomstitel hebben verkregen vla openbare aankoop op 28.06.2012, verleden voor notaris

9.
ligging:
aarde en oppervlak: huls,
wijk en nummer van het kadaster:
en de eigenaars ervan geiäentificeerd zijnde als:
die de eigendomstitel hebben verkregen via openbare aankoop op 28.06.2012, verleden voor notaris

10. _ __ _ _ __

1/gging:
aarde en oppervlak: huis,
wijk en nummer van het kadaster:
en de eigenaars ervan gei'dentlficeerd zijnde als:
die de eigendomstitel hebben verkregen vla openbare aankoop op 18.09.2013, verleden voor notaris
te

11. _ __ _ _ __
ligging:
aarde en oppervlak: huis,
wijk en nummer van het kadaster.
en de eigenaars ervan geiäentificeerd zijnde als:
die de eiaendomstltel hebben verkregen via aankoopakte van 04.03.1997, verleden voor notaris

12.

ligging:
aarde en oppervlak: huls,
wijk en nummer van het kadaster:
en de eigenaars ervan gei'dentificeerd zijnde als:
die de eigendomstitel hebben verkregen vla aankoop van de Belgische $taat als grond met garage op
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20.05.1997. Vestiging van een recht van opstal bij akte van 20.08.1997, notarl!
en beëindiging recht van opstal in 2012.

t.v.v

Beklaagden tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig art. 42 en 43bls 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 Inkomst en 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:

: 20.952,00 euro
: 25.050,00 euro
en

: 24.050,00 euro

Berekening:
1. Ten laste var

: (5.980,00 + 9.750,00 + 5.222,00 =) 20.952,00 euro

Sept. 2018 - sept. 2019 = 13 maanden x 460 euro= 5.980,00 euro
1

Sept. 2018- sept. 2019::: 13 maanden x 750 euro= 9.750,00 euro

Dec. 2018 - sept. 2019 = 10 maanden x 522,20 euro= 5.222,00 euro

2. Ten laste van

: (5.500,00 + 5.500,00 + 9,200,00 + 4.850,00 =l 25.050,00 euro

Dec. 2018 - sept . 2019 = 10 maanden x 550 euro= 5.500,00 euro

Woning 0/1:
Dec. 2018 - sept . 2019 = 10 maanden x 550 euro = 5.500,00 euro
Woning 0/2:
Dec. 2018 - sept. 2019 = 10 maanden x 920 euro = 9.200,00 euro

Dec. 2018 - sept. 2019 ::: 10 maanden x 485 euro = 4.850,00 euro

3. Ten laste van
7.000,00 :::) 24.050,00 euro

: (2.640,00 + 3.025,00 + 4.235,00 +

_______________________________
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1

Okt. 2018 - jan. 2019 = 4 maanden x 660 euro = 2.640,00 euro)

Nov. 2018 - sept. 2019 = 11 maanden x 275 euro= 3.025,00 euro

Nov. 2018 - sept. 2019 = 11 maanden x 650 euro= 7 .150,00 euro

Nov. 2018 - sept. 2019 = 11 maanden x 385 euro= 4.235,00 euro

Dec. 2018 - sept. 2019 = 10 maanden x 700 euro= 7 .000,00 euro

Gehoord de burgerlij ke partij bij monde van haar raadsman voornoemd.
Gehoord de uiteenzetting van de zaak door
, substituut-procureur des Konings, die
de zaak samenvat en conclusie neemt strekkende tot de veroordeling van de beklaagden bij
toepassing van de strafwet.
Gehoord de beklaagden In hun antwoorden en middelen van verdediging daartoe bijgestaan door
hun raadslieden voornoemd.
De behandel,ing en de debatten van de zaak hadden plaats in openbare terechtzitting.

1. FEITEN

Oo 7 november 2018 voerde de wooninspectie een controle uit In de woning gelegen in
Het gebouw had 15 strafpunten. De woning had 45 strafpunten en was
ongeschikt en onbewoonbaar.
De eigenaar van de woning is
Uit het huurcontract blijkt dat de woning verhuurd werd sinds 20 Juli 2013. ~e huurprijs bedroeg 275
euro.
Op 25 maart 2019 werd
verhoord. Ze verklaarde dat ze geen verhuurder was.
Ze controleerde wel de betalingen in opdracht van haar broer. Ze maahde de huurders aan om te
betalen. Ze was niet betrokken bij de herstellingen.
Op 26 maart 2019 werd
verhoord. Hij verklaarde dat hij het volledige beheer van
het pand deed, zoals de opvolging van de huurders en de praktische opvolgen van de werken. De
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schade zou veroorzaakt zijn door de huurder, die hem ook lange tijd niet binnen liet om werken uit te
voeren. De gebreken in de woning zouden ondertussen hersteld zijn.
Op 17 oktober 2019 vond een hercontrole plaats. Er werden niet langer gebreken vastgesteld.

Op 27 november 2018 voerde de wooninspectle een controle uit in de woning gelegen in
Het gebouw had 42 strafpunten. De woning had 130 strafpunten en
was ongeschikt en onbewoonbaar.
De eigenaar van de woning Is
Uit het huurcontract blijkt dat de woning verhuurd werd sinds 15 december 2013. De huurprijs
bedroeg 660 euro.
Op 25 maart 2019 werd
verhoord. Ze verklaarde dat ze geen verhuurder was.
Ze ging wel eens mee naar de woning en ze had contact met de huurders toen ze hun huurgelden
niet betaalden,
Op 26 maart 2019 werd
verhoord. Hij verklaarde dat hij In april 2013 een
conformiteitsattest voor de woning had verkregen. Er was geen water omdat de huurder niet
betaalde. Daardoor was er ook geen verwarming. De woning zou volledig hersteld zijn, Hij had de
staat van de woning pas vastgesteld na de controle door de woonlnspectle.
Op 26 augustus 2020 vond een herstelcontrole plaats. Het gebouw had 3 strafpunten. De woning had
9 strafpunten.

Op 27 november 2018 voerde de wooninspectle een controle uit in de woning gelegen In
Het gebouw had 30 strafpunten. De woning had 61 strafpunten en was
ongeschikt en onbewoonbaar.
De eigenaar van de woning Is
Uit de verklaringen van de verhuurders bleek dat de woning verhuurd werd sinds de zomer van 2014.
De huurprijs bedroeg op dat ogenblik 395 euro per maand.
Op 25 februari 2019 vond een herstelcontrole plaats. Het gebouw .had geen .gebreken. De woning
had drie strafpunten maar was niet ongeschikt of on bewoonbaar.
Op 25 maart 2019 werd
verhoord. Ze verklaarde dat ze g~en verhuurder was.
Ze ging wel eens mee naar de woning en ze had contact met de huurders toen ze hun huurgelden
niet betaalden.
Op 26 maart 2019 werd
verhoord. Hij verkla'arde dat hij in april 2013 een
conformiteltsattest voor de woning had verkregen. De woning wetd verhuurd,~inds 15 maart 2014.
Hij was er sindsdien niet meer binnen geweest. Ondertussen waren de gebreken hersteld.

Op 10 oktober 2018 voerde de wooninspectie een controle uit in de woning gelegen In
Het gebouw had 24 strafpunten. De woning had 42 strafpunten en was
ongeschikt.
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De eigenares van de woning is
Uit het huurcontract blijkt dat de woning verhuurd werd sinds 1 februari 2017. De huurprijs bedroeg

660 euro.
Op 25 februari 2019 vond een herstelcontrole plaats. Er waren geen gebreken meer.
verhoord. Ze verklaarde dat het pand bij de aanvang
Op 25 maart 2019 werd
van de huur in goede staat was. Er werden geen grote werken uitgevoerd. Er was een
conformiteitsattest. De vastgestelde gebreken zouden hersteld zijn.
Op 26 maart 2019 werd

verhoord. Hij verklaarde dat de woning aan

toebehoorde. Hij ging er enkel langs als er een klusje moest gebeuren. Hij had geen
contact met de huurders.

Op 5 december 2018 voerde de wooninspectle een controle uit in de woning gelegen In
Het gebouw had 30 strafpunten. De woning l)ad 57 strafpunten en was
ongeschikt en onbewoonbaar.
De eigenaar van de woning Is
Uit het huurcontract blijkt dat de woning verhuurd werd sinds 1 november 2016. De huurprijs
bedroeg 700 euro.
Op 25 maart 2019 werd

verhoord. Ze verklaarde dat ze niet de verhuurder van

de woning was. Ze had al contact gehad met de huurder als ze tijdens een controle-merkte dat er niet
betaald was. De herstellingen werden door
Op 26 maart 2019 werd

uitgevoerd.
verhoord. Hij verklaarde dat hij de woning sinds 1

november 2016 verhuurde. Hij had op 24 juni 2016 een conformiteitsattest verkregen. De huurder
had hem nooit gecontacteerd voor problemen.
Op 19 oktober 2019 vond een herstelcontrole plaats. Er waren geen gebreken meer.

Op 21 augustus 2017 voerde de woonlnspectie een controle uit in de woning gel_egen In
Het gebouw had 15 strafpunten. De woning ~ad S~ strafpunten en was
ongeschikt en onbewoonbaar.

· ·--·. · -·

!• - •

• •

1 ··, · '

De eigenares van de woning is
Uit het huurcontract blijkt dat de woning verhuurd werd sinds 1 januari 2017. De huurprijs bedroeg
470 euro.
, · ,.
Op 18 december 2017 werd

verhoord. Ze verklaarde dat ze het pand aan de

huidige huurders sinds 1 januari 2017 verhuurde. Het pand was gerenoveerd in 2010. Toen ze in
januari 2017 in het pand langsging, was alles in orde. Alle gebreken waren volgens haar door de
huurders veroorzaakt. Ze betwistte dat de badkamer onvoldoende verlucht was.
Op 17 mei 2018 vond een herstelcontrole plaats. Het gebouw had ~5 strafpunten De wor'ling had 29
strafpunten. Er was geen bewoning.

, :.

-. : · , · -'·-·· . .- ; . .:
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Op 23 augustus 2018 vond een herstelcontrole plaats. Er waren geen gebreken meer.

Op 28 augustus 2018 voerde de woonlnspectle een controle uit in de woning gelegen In
Het gebouw had 24 strafpunten. De woning had 98 strafpunten
en was ongeschikt en onbewoonbaar.
De eigenares van de woning is
Uit de verklaring van de huurder bleek dat hij de woning sinds juli 2017 huurt. De huurprijs bedraagt
460 euro.
Op 10 januari 2019 vond een herstelcontrole plaats. Het gebouw had 39 strafpunten. De woning had
54 strafpunten en was ongeschikt.
Op 25 maart 2019 werd
verhoord. Ze verklaarde dat ze ~an de huidige
huurder verhuurde sinds 1 juli 2018. De huurder meldde geen klachten. Ze was bij de start van de
huur niet ter plaatse geweest. Ze betwistte dat de gebreken aan de woning nog.niet her~~eld zouden
zijn.
Op 23 oktober 2019 vond een herstelcontrole plaats. Het gebouw had 15 strafpunten. De woning
had 24 strafpunten en was ongeschikt.
Op 28 januari-2020 vond een herstelcontrole plaats. Er waren geen gebreken meer.

Op 5 september 2018 voerde de woonlnspectle een controle uit in de woning gelegen in
Het gebouw had 54 strafpunten. Er waren drie kamers. Kamer 1/1 had
70 strafpunten en was ongeschikt en onbewoonbaar. Kamer 1/2 had 67 strafpunten en was
ongeschikt en onbewoonbaar.
Kamer 1/ 3 had 67 strafpunten en was ongeschikt
en onbewoonbaar.
~
¾ ~- .
De gemeenschappelijke badkamer had één strafpunt.
·
'
· ·
•

\

1

1

'

•

•

1

•

\ •

1 ' •.

De eigenares van de woning i~
Uit het huurcontract blijkt dat de woning sinds 15 januari 2018 verhuurd werd. De huurprijs bedroeg
750 euro. Een huurder verklaarde dat er drie maal 250 euro werd samengelegd. De drie huurders
betroffen Roemeense werknemers.
Op 10 januari 2019 vond een herstelcontrole plaats. Het gebouw had 39 strafpunten. De woning had
70 strafpunten en was ongeschikt en onbewoonbaar.
Op 25 maart 2019 werd
verhoord. Ze verklaarde dat ze aan de huidige
huurder verhuurde sinds Januari 2018. Ze had de woning proper gemaakt en de el.ektrlsche Installatie
laten keuren. Ze wist niet dat er meerdere mensen woonden. Ze had geen meldingen van problemen
ontvangen en was daarom niet ter plaatse geweest. De woning was ondertussen hersteld.
Op 13 september 2019 meldde de wooninspecteur dat er geen herstelcontrole kon worden
uitgevoerd omdat de woning opgedeeld was in meerdere kamers. Er was volgens de. wooninspectle
geen sprake van een gezin. Dat had een aantal specifieke gebreken tot gevolg. ,,
Op 13 maart 2020 vond een herstelcontrole plaats. Er waren ge~n gebréken mee·r. ' - ' '
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Op 5 december 2018 voerde de wooninspectie een controle uit in de woning gelegen in
Het gebouw had 18 strafpunten. De woning had 84 strafpunten en was
ongeschikt en onbewoonbaar. Er was geen stedenbouwkundige vergunning.
De eigenares van de woning is
Uit de verklaring van de huurders bleek dat zij de woning sinds 2015 huurden. Ze betaalden 523 euro
per maand.
Op 10 januari 2019 vond een herstelcontrole plaats. Het gebouw had 39 strafpunten. De woning had
54 strafpunten en was ongeschikt.
verhoord. Ze verklaarde dat de woningen afgewerkt
Op 25 maart 2019 werd
waren toen ze verhuurd werden. Er waren nooit klachten. De bewoners leefden vuil.
Op 16 september 2019 meldde de wooninspecteur dat er geen herstelcontrole kon worden
uitgevoerd omdat uit de informatie die
lvermaakte bleek dat het herstel nog
niet volledig werd uitgevoerd.
Op 13 maart 2020 vond een herstelcontrole plaats. Er waren geen gebreken meer.

.

'

. .

Op 5 december 2018 voerde de wooninspectie een controle uit in de woning gelegen in
Het gebouw had 17 strafpunten. De woning was onderverdeeld in kamers. Kamer
1/1 had 44 strafpunten en was ongeschikt. Kamer 1/2 had 38 strafpunten en was ongeschikt. Kamer
1/3 had 53 strafpunten en was ongeschikt. De gemeenschappelijke ramen en deuren hadden 3
strafpunten. Het gemeenschappelijk toilet had 4 strafpunten. De gemeenschappelijke badkamer had
één strafpunt.
·
' '. · ·
De eigenaar van de woning is
Uit het huurcontract blijkt dat de woning verhuurd werd sinds 1 november 2016. De huurprijs
bedroeg 700 euro.
Op 26 maart 2019 werd
verhoord. Hij verklaarde dat hij de Woning verhuurde
sinds zes of zeven jaar, nadat hij gecontacteerd werd door een werkgeversorganisatie. Het laatste
contract ging in op 1 augustus 2018. De huurders hadden nooit problemen gemeld. Hij betwistte dat
er sprake was van kamers. De huurders zouden samenleven.
Op 5 mei 2019 vond een herstelcontrole plaats. Het gebouw had drie st{afpunten. De woning had 13
strafpunten en was dus niet ohgeschikt. Er was niet langer sprake vai1~en Öppeling in kamers. Er was
geen sprake van een duurzaam herstel van de vochtproblemen.
'
·
· , ·
Op 13 maart 2020 vond een herstelcontrole plaats. Er waren geen gebrek~n ~eer.

Op 5 december 2018 voerde de wooninspectie een controle uit in de wqning gelegen in
Het gebouw had 42 strafpunten. Er waren twee wonfrigen. Woning 0/1 had 56
strafpunten en was ongeschikt en onbewoonbaar. Woning 0/2 had 68 strafpunten en was ongeschikt
en onbewoonbaar. Er was geen vergunning voor de opdeling van de woning.
De eigenaar van de woning Is
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Uit de verklaring van de huurder van woning 0/1 bleek dat hij 550 huur betaalde. Hij bleek in de
woning Ingeschreven te zijn sinds 2 november 2018. Uit het huurcontract van woning 0/2 bleek dat

de woning verhuurd werd sinds 1 Juli 2016. De huurprijs bedroeg 920 euro.
Op 26 maart 2019 werd

verhoord. Hij verklaarde dat hij de woning als dubbel

huis gekocht had. Hij had niet de intentie om het als twee woningen te verhuren. De huurders
vormden volgens hem één gezin. Hij was de verhuurder. Dat het e-mailadres van zijn zus op het
contract stond was het gevolg van het feit dat hij haar model gebruikte.
Op 5 mei 2019 vond een herstelcontrole plaats. Het gebouw had 27 strafpunten .. Woning 0/1 had
37 strafpunten en was ongeschikt en onbewoonbaar. Woning 0/2 had 44 strafpunten en was
ongeschikt. De huurders verklaarden apart te leven. Er was geen vergunning voor de opdeling van de
woning.
Op 21 augustus 2019 stelde de politie vast dat er een bij komende inschrijving in de woning was.
Op 13 maart 2020 vond een herstelcontrole plaats. Er waren geen gebreken meer. De woonlnspectie
stelde wel nog steeds een stedenbouwkundige Inbreuk vast.

Op 5 december 2018 voerde de woonlnspectie een controle uit in de woning gelegen in
Het gebouw had 24 strafpunten. De woning had 81 strafpunten en was ongeschikt
en onbewoonbaar.
De eigenaar van de woning is

'

.

)

'

Uit het huurcontract blijkt dat de woning verhuurd werd sinds 15 november 2013. De huurprijs
bedroeg 485 euro.
Op 26 maart 2019 werd
verhoord. Hij verklaarde dat de woning sinds de aankoop
perfect in orde was. Hij was een paar keer binnen geweest en had nooit echte problemen gezien. De
woning was ondertussen grondig gerenoveerd.·

:,, .

,1 •1

•- •

,

Op 19 mei 2019 vond een herstelcontrole plaats. Het gebouw had 15 strafpun'ten. De woning had 24
strafpunten en was ongeschikt.
Op 12 december 2019 vond een herstelcontrole plaats. Er waren geen gebreken meer.

2. SCHULD

2.1 Algemeen
2.1.1 De vraag tot schorsing van de procedure
Het louter feit dat een processtuk het voorwerp is van een onderzoek voor valsheid in geschriften
verplicht de rechter niet de zaak uit te stellen tot de beslissing over dat onderzoek. 1 De rechtbank
mag nagaan in welke mate dat gerechtelijk onderzoek noodzakelijk is om tot zijn overtuiging te

1

Vgl. Cass. 15 oktober 2003, Arr.Cass., 2003, nr. 501.
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komen aangaande de bij hem aanhangig gemaakte feiten. De rechten van verdediging zijn daardoor
nog niet geschonden.2
Het afwachten van het gerechtelijk onderzoek Is In dit geval niet noodzakelijk.
en
hebben uitgebreid en gedetailleerd verweer kunnen voeren over de
vaststellingen van de woonlnspectie. Zoals hierna zal blijken, is de rechtbank in staat om de
argumenten van de
en
te beoordelen. Het is niet duidelijk
welke materiële elementen het gerechtelijk onderzoek nog bijkomend naar boven zou kunnen
brengen.
Ook in de mate dat er sprake is van een betichting van valsheid 3 is er geen reden waarom de
rechtbank nog niet zo kunnen oordelen. De rechtbanken beschikken over een discretionaire
bevoegdheid om de betichting van valsheid meteen toe te staan of af te wijzen. Dergelijke
procedure, die openstaat tegen elk stuk dat volgens de regels van het strafproces als bewijs wordt
overgelegd, is niet nodig wanneer het betwiste proces-verbaal slechts bewijs oplevert tot bewijs van
het tegendeel.4 Dat Is In dit dossier het geval.5

2.1.2 De loyauteit van het onderzoek
an

stelden op zitting dat zij geviseerd worden door de

Wooninspectle.
Het Openbaar Ministerie en de wooninspectie worden vermoed om loyaal op te treden. 6 Uit het
dossier blijkt niet dat het bewijsmateriaal op een deloyale manier zou verzameld zijn. De
woonlnspectle heeft de decretaie bevoegdheid om inbreuken op de wooncode op te sporen.7 Zodra
er sprake is van vermoedens dat een woning niet aan de kwa llteitsverelsten van de Wooncode
voldoet (zoals hier het geval was), mogen zij een onderzoek starten. Als b,lj een controle op een
woning Inbreuken blijken, Is het verder allesbehalve vreemd dat het onderzoek uitgebreid wordt
naar de andere woningen die door de verdachte worden verhuurd.
-:- · -

2.1.3 De wettigheid van de processen-verbaal van de controles
en
betwisten de wettigheid van een vijftal processenverbaal. Er zou sprake zijn van valsheid in geschrifte en huisvredebreuk.
De processen-verbaal van de wooninspedeurs leveren tot bewijs ·vait hèt tè~endeel bewijs op van
hetgeen de ve rbalisante~ ,persoonlijk hebben vastgesteld. 8 Het uur :·waarop . een huiszoeking
aangevangen is, is zo'n vaststelling. Het Openbaar Ministerie en de wooninspectie worden bovendien
vermoed om loyaal op te treden. 9
en
bewijzen niet dat het uur, dat.-op deze processenverbaal vermeid staat niet correct zou zijn. Het uur dat vermeld staat op de foto's (en dat inderdaad
2

Vgl. Cass. 6 oktober 2010, Arr.Cass., 2010, nr. 577.
' · · '~Art. 448 Sv.
4
Vgl. Cass. 18 september 2013, www.iubel,be.
.
5
Vgl. Cass. 18 maart 1993, Arr.Cass. 1993, 304; Gent 12 februari 2019, www.arrestendatabank.be.
6
Art. 28 Sv.; Vgl. Cass. 12 mei 2015, www.lvbel.be; Antwerpen 9 septemb~r 2020, www.arrestendatabank.be.
7 Artikel 20, §2 Wooncode.
'.·, · · ·, , "
,
8
Vgl. Cass, 18 maart 1993, Arr.Cass. 1993, 304; Gent 12 februari 2019, www.arrestendatáBank.be; J. MEESE,
"Het bewijs In strafzaken", In: X, Efficiënt procederen voor een goede rechtsbedeling, Mechelen, Kluwer, 2016,
513-514.
9
Art. 28 Sv.; Vgl. Cass. 12 mei 2015, www.lubel.be; Antwerpen 9 september 2020, www.arrestendatabank.be.
3
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afwijkt) toont het tegendeel niet aan, Het is aannemelijk dat, zoals de wooninspectie stelt, het uur op
het fototoestel niet correct stond Ingesteld.
Het is verder ook niet zo dat een verkeerde vermelding van het uur automatisch tot gevolg zou
hebben dat alle vaststelllngen van de woonlnspectle meteen uit het dossier geweerd moeten
worden:
•

•

Voor de processen-verbaal met betrekking tot de wonini? in
de
woning in
en de woning in
zou het
zonder gevolg zijn dat het uur op de foto's correct zou zijn. Ook In die hypothese zou de
controle nog vóór 21u zijn aangevangen.
Met betrekking tot de woning in
vermeldt het proces-verbaal
zelf al dat de controle na 21u was aangevangen. Ook daar zou een verkeerde vermelding van
het uur geen gevolgen hebben10• Uit het dossier blijkt dat er hoe dan ook een schriftelijke
toestemming van de bewoners Is.

•

Ook met betrekking tot de woning in
blijkt dat de bewoner
t oestemming gegeven geeft om de woning te betreden. Er is geen regel die oplegt dat die
t oestemming schriftelijk moet worden gegeven. Dat de bewoner gedronken had en op een
later tijdstip agressief was, toont nog niet aan dat die toestemming niet kon gegeven zijn.
Overigens: bewijselementen moeten slechts uit het debat verwijderd wo~den als de nietigheid op
straffe van nietigheid is voorgeschreven, de betrouwbaarheid viin· het' bewÎjs is aangetast of de
rechten van verdediging van
en
~eschonden zijn.11 Aan
geen van die voorwaarden Is voldaan.

2.1.4 Het vereiste morele element
en
voeren in hun conclusle uitgebreid aan dat ze te
goeder trouw waren. Die vraag is wel relevant voor de st raftoemeting; maar niet bij 'de vraag of de
feiten bewezen zijn.
Strafrecht elijke Inbreuken op de Vlaamse Wooncode vereisen niet dat er met kwade trouw of
bedrieglijk opzet wordt behandeld. De rechter mag het bestaan van dat ,_mqr~el ~,.~ ment afleiden uit
het door de dader gepleegde materiële feit en de vaststelling .dat. pJt 1, feiî , he111 -~an worden
toegerekend, met dien verstande dat de dader vrijuit gaat wanneer hij· rechtvaardiging,
schuldontheffing en niet-toerekeningsvatbaarheid enigszins aannemelijk maakt12
Het volstaat dat bewezen is dat de beklaagden onachtzaam waren.13 Er moèt' sprake zijn van een
gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid, namelijk dat de beklaagden onvoldç,ende hebben nagegaan
of de verhuurde woning wel aan de gewestelijke woningkwallteltsnè>rmèn voideed.14
\

en

'

-

• I

,- .

1-r: , ; ' \• -

:: •

~ ••~

worden niet vervolgd voor huisjesmelkerlj. 15 Het Is dan

ook niet nodig dat het openbaar ministerie aantoont dat er sprake Is van de bedoeling om een
abnormaal profijt te bekomen.

10

Art. 1, 3• van de wet tot vaststelling van de tijd gedurende welke geen opsporing ten huize, huiszoeking of
aanhouding mag worden verricht.
· '
11
Art. 32 VTSv.
12
Vgl. Cass. 3 mei 2016, NC 2017, p. 363; Cass. 10 oktober 2017, 2018, 213-214.
13
Vgl. Rb. Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde 25 maart 2019, www.arrestendatabank.be.
14
Vgl. Corr. Gent 24 juni 2008, RW 2008-2009, 1700, noot T, VANDROMME.
15
Art. 433decles Sw,
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2.2. Tenlastelegging 1
2.2.1 Omschrijving
Onder tenlastelegging 1 worden
en
vervolgd voor het als
verhuurder, onderverhuurder of persoon die een woning ter beschikking stelt, een woning of een
specifieke woonvorm, die niet voldoet aan de vereisten en normen van het Woondecreet,
rechtstreeks of vla een tussenpersoon te hebben verhuurder, te huur gesteld of ter beschikking
gesteld met het oog op bewoning, met de omstandigheid dat van de activiteit een gewoonte werd
gemaakt, in
n de periode van 1 oktober 2018 tot en met 1 oktober 2019, met name een
woning gelegen te

2.2.2 Verweer van de beklaagden
stelt dat de woning eigendom is van

die er ook als enige

aansprakelijk voor is.
er
stellen verder dat de woning conform de Vlaamse
Wooncode werd verhuurd. Zij beschlkten over een conformiteitsattest. Minstens is volgens hen de
verzwarende omstandigheid niet bewezen. Verder stellen zij dat zij inspanningen geleverd hebben
om de gebreken te herstellen en dat de woonlnspectie niet tijdig tot hercontrole is overgegaan.
Verder stellen zij dat het herstel werd uitgevoerd.

2.2.3 Beoordeling
De feiten moeten geherkwalificeerd worden als volgt:
"(...) ,n
.

In de periode van 1 oktober 2018 tot en met 31 Januàri 2019 (.:.)" ·

In principe geldt enkel alleen het proces-verbaal van uitvoering als bewijs van het herstel en van de
datum van het herstel.16
en
kunnen wel het tegenbewijs
leveren. Het feit dat de gemeente
op 31 januari 2019 bevestigde dat de gebreken
weggewerkt waren,17 volstaat in dat verband. Uit het dossier blijkt niet dat er na die datum nog
gebreken waren._
De feiten zijn voor het overige bewezen.

1) Uit de duidelijke vaststellingen van de wooninspectie op 7 november 2018 blijkt dat de
woning niet voldeed aan de elementaire kwaliteitsvereisten. • .. •:• -,. "'•·.
• ··.
2) Een conformiteltsattest vervalt van rechtswege vanaf het ogenblik dat.er voor de woning een
proces-verbaal van Inbreuken wordt opgesteld. 18 Het confor,miteitsattest Is dus hoe dan ook
vervallen op 7 november 2018.
De vastgestelde Inbreuken zijn van die aard dat ze ook op 1 oktober 2018 duidelijk moeten
eeweest ziin. Het bestaan van een conformlteitsattest ontsloeg
en
niet van de plicht om de woning te onderhouden. Omwille van de ernst

16 Art.

20bls, §6, lid 3 Wooncode.
Stuk 2, map 3 stukker
18 Art. 10, 4° Wooncode.
17

en
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van de vastgestelde Inbreuken hadden zij ook al op 1 oktober 2018 moeten weten dat de
woning niet meer verhuurd mocht worden.19
3) Dat de gebreken uiteindelijk hersteld werden, betekent niet dat de feiten met
terugwerkende kracht niet meer strafbaar waren.
4) De feiten zijn ook bewezen wat
betreft. Het klopt da1
je eigenaar van de woning is. Uit haar verklaring van 25 maart 2019 blljkt echter dat
bij de verhuring betrokken was. Ze volgde de betalingen op in
opdracht van
Ze maande de huurders aan om te betalen. Zij moet dus
als mededader aan de feiten gezien worden. 20
5) De verzwarende omstandigheid is ook bewezen. De rechter kan de verzwarende
omstandigheid van de gewoonte als bewezen beoordelen wanneer de beklaagde zich
gedurende lange tijd schuldig maakt aan het misdrijf of gedurende een korte t ijd, maar met
betrekking tot meerdere panden. 21 Uit het dossier blijkt dat
en
verschillende panden gedurende meer dan een jaar verhuurden. Die
vaststelllng volstaat om te besluiten dat van de betrokken activiteit een gewoonte werd
gemaakt.22
·•

2.3 Tenlastelegging Z
2.3.1 Omschrijving
Onder tenlastelegging 2 worden
en
✓ervolgd voor het als
verhuurder, onderverhuurder of persoon die een woning ter beschikking stelt, een woning of een
specifieke woonvorm, die niet voldoet aan de vereisten en normen van het Woondecreet,
rechtstreeks of vla een tussenpersoon te hebben verhuurder, te hu~r g~~t.eld of ter beschikking
gesteld met het oog op bew,oning, met de omstandigheid dat van de activl~eit een gewoonte werd
gemaakt, in
in de oeriode van 1 oktober 2018 tot en m~t. ~ o.k~~q~r.70_19,,met n,ame een
woning gelegen te

2.3.Z Verweer van de beklaagden
stelt dat de woning eigendom is van

die er ook als enige

aansprakelijk voor Is.
e
;tellen verder dát de-·wo~ing" éonform "äe Vlaamse
Wooncode werd verhuurd. Zij beschikten over een conformlteitsattest. Minstens is volgens hen de
verzwarende omstandigheid niet bewezen . Verder stellen zij dat zij inspanningen geleverd hebben
om de gebreken te herstellen en dat de wooninspectie niet tijdig tot hercontrole is overgegaan.

2.3.3 Beoordeling
De feiten zijn bewezen.
1) Uit de duidelijke vaststellingen van de woonlnspectle op 27 november 2018 blijkt dat de
woning niet voldeed aan de elementaire kwallteitsvereisten.
19

Vgl. T. VANDROMME, Woningkwallteitsbewaklng In het Vlaamse Gewest, Mechelen, Ktllw.er, 2016, ~99.·

20

Art. 10 BWHI, art. 66 sw.

21

Vgl. T. VANDR0MME, Wonlngkwa/iteltsbewaklng In het Vlaamse Gewest, Mechelen, Kluwer, 2016, 206.
Vgl. Cass. 22 september 2015, www.iubel.be.

22

'
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2) Een conformiteitsattest vervalt van rechtswege vanaf het ogenblik dat er voor de woning een
proces-verbaal van inbreuken wordt opgesteld. 23 Het conformiteitsattest is dus hoe dan ook
vervallen op 27 november 2018.
De vastgestelde inbreuken zijn van die aard dat ze ook op 1 oktober 2018 duidelijk moeten
geweest zijn. Het bestaan van een conformlteltsattest ontsloeg
en
niet van de plicht om de woning te onderhouden. Omwille van de ernst
van de vastgestelde inbreuken hadden zij ook al op 1 oktober 2018 moeten weten dat de
woning niet meer verhuurd mocht worden .24
3) De feiten zijn ook bewezen wat
Jetreft. Het klopt dat
de eigenaar van de woning is. Uit haar verklaring van 25 maart 2019 blijkt echter dat
bij de verhuring betrokken was. Ze verklaarde dat ze wel eens mee
ging naar de woning. Ze had contact met de huurders toen ze die de huurgeiden niet
betaalden. Zij moet dus als mededader aan de feiten gezien worden.25
4) De beweerde traagheid van de herstelcontrole Is niet relevant.
en
•roegen pas op 2 augustus 2020, dus na de incrlmlnatleperiode, een
herstelcontrole aan.
5) De verzwarende omstandigheid is ook bewezen. De rechter kan de verzwarende
omstandigheid van de gewoonte als bewezen beoordelen wanneer de beklaagde zich
gedurende lange tijd schuldig maakt aan het misdrijf of gedur~n~e .e~n korte t ijd, maar met
betrekking tot meerdere panden. 26 Uit het dossier blijkt ~at,
en
verschillende panden gedurende meer dan een jaar verhuurden. Die
vaststelling volstaat om te besluiten dat van de betrokken activiteit een gewoonte werd
gemaakt.27

-· '

2.4 Tenlastelegging l
2.4.1 Omschrijving

Onder tenlastelegging 3 worden
en
vervolgd voor het als
verhuurder, onderverhuurder of persoon die een woning ter beschikking stelt, een woning of een
specifieke woonvorm, die niet voldoet aan de vereisten en npr~~n ~~fl he~ Woondecreet,
rechtstreeks of vla ee11 tussenpersoon te h~bben verhuurder, .te ,huµcg.esteld of ter beschikking
gesteld met het oog op bewoning, met de omstandigheid dat van de activiteit een gewoonte werd
gemaakt, In
In de periode van 1 oktober 2018 tot en met 1 oktober 2019, met name een
woning gelegen te

2.4.2 Ve~eer van de beklaagden
1

stelt dat de woning eigendom Is van

·,

-• • •

-~ • ' , (

, .. -.1

·.dje ~r 90k als.enige

aansprakelijk voor is.
en
:tellen verder dat de woning conform de Vlaamse
Wooncode werd verhuurd. Zij beschikten over een conformlteitsattest. Minstens is volgens hen de
23

Art. 10, 4° Wooncode.
- ,,. •
Vgl. T. VANDROMME1 Woningkwa/lteltsbewaklng In het Vlaamse Gewest, Mèchelen, Kluwer, 2016, 199.
25 Art. 10 BWHI, art. 66 Sw.
26 Vgl. T. VANDROMME, Wonlngkwaliteitsbewaklng In het Vlaamse Gewest, Mechelen, Kluwer, 2016, 206.
27 Vgl. Cass. 22 september 2015, www.lubel.be.
24
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verzwarende omstandigheid niet bewezen. Verder stellen zij dat zij inspanningen geleverd hebben
om de gebreken te herstellen en dat de wooninspectie niet t ijdig tot hercontrole is overgegaan.

2.4.3 Beoordeling
De feiten zijn bewezen.
1) Uit de duidelijke vaststellingen van de wooninspectie op 27 november 2018 blijkt dat de
woning niet voldeed aan de elementaire kwallteitsverelsten.
2) Een conformiteitsattest vervalt ~an rechtswege na tien jaar.28 Het conformiteltsattest is dus
hoe dan ook vervallen op 27 februari 2014.
De vastgestelde inbreuken zijn van die aard dat ze ook op 1 oktober 2018 duidelijk moeten
geweest zijn. Het bestaan van een conformlteltsattest bij aanvang van de huur ontsloeg
en
niet van de plicht om de woning te
onderhouden. Omwille van de ernst van de vastgestelde Inbreuken hadden
en
ook al op 1 oktober 2018 moeten weten dat de woning niet
meer verhuurd mocht worden ..t9
3) De feiten zijn ook bewezen wat
betreft. Het klopt dat
de eigenaar van de woning is. Uit haar verklaring van 25 maart 2019 blijkt echter dat
bij de verhuring betrokken was. Ze verklaarde dat ze wel eens mee
ging naar de woning. Ze had contact met de huurders toen ze hun huurgelden niet
betaalden. Zij moet dus als mededader aan de feiten gezien worden.30
4) De beweerde traagheid van de herstelcontrole is niet relevant.
en
vroegen pas op 11 augustus 2020, dus na de lncrlmlnatleperiode, een
he rstelcontrole aan .
5) De verzwarende omstandigheid Is ook bewezen. De rechter kan de verzwarende
om~tandlgheid van de gewoonte als bewezen beoordelen wanneer de beklaagde zich
gedurende lange t ijd schuldig maakt aan het misdrijf of gedure~qe ~.en,.~or:te tlj(J1 maar met
betrekkln~ tot me~rdere panden.31 Uit het dossier blijkt dat
en
verschillende panden gedurende meer dan een Jaar
vertiuurden. Die
'
..
vaststelling volstaat om te besluiten dat van de betrokken activiteit een gewoont e werd
gem~akt.32
2.5 Tenla~telegglng 4

2.5.1 Omschtljvlng

• -

• :

-,

1• • •

• , - ...

.- .

Onder tenlastelegging 4 worden
er
vervolgd voor het als
ve rhuurder, onderverhuurder of persoon die een woning ter beschikking stelt, een woning of een
specifieke woonvorm, die niet voldoet aan de vereisten en normen van het Woondecreet,
rechtstreeks of via een tussenpersoon te hebben verhuurder, te huur gesteld of ter beschikking
gesteld met het oog op bewoning, met de omstandigheid dat van de activiteit eén gewoonte werd
gemaakt, In
in de periode van 1 september 2018 tot en met
februari 2019, met name
een woning gelegen te

19

Art. 10, s· Wooncode.
Vgl. T. VANDROMME, Wonlngkwa/lteltsbewaklng In het Vlaamse Gewest, tvl~chel~r;i,;K!uwer, 2016, 199. ..
30
Art. 10 BWHI, art. 66 sw.
.• li.. J l ~',
'
, ' • •
31
Vgl. T. VANDR0MME, Wonlngkwa/lteitsbewak/ng In het Vlaamse Gewest, Mechelen1 Kluw~r1 2016, 206.
32
Vgl. Cass. 22 september 2015, www.lubel.be.
28
29
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2.5.2 Verweer van de beklaagden
. die er ook als enige

telt dat de woning eigendom is var
aansprakelijk voor is.

en
stellen verder dat de woning conform de Vlaamse
Wooncode werd verhuurd. Zij beschikten over een conformiteitsattest. Minstens is volgens hen de
verzwarende omstandigheid niet bewezen. Verder stellen zij dat zij de gebreken hersteld hebben.
Bovendien was er sprake van vertraging in de herstelcontrole.

2.5.3 Beoordeling
De feiten zijn bewezen.
1) Uit de duidelijke vaststellingen van de woonlnspectie op 10 oktober 2018 blijkt dat de
woning niet voldeed aan de elementaire kwallteltsvereisten.
2) Een conformiteitsattest vervalt van rechtswege vanaf het ogenblik dat er voor de woning een
proces-verbaal van inbreuken wordt opgesteld.33 Het conformlt_
elt~att~st Is dus hoe dan ook
vervallén op 10 oktober 2018.
De vastgestelde inbreuken zijn van die aard dat ze ook op 1 oktober 2018 duidelijk moeten
eeweest zlin. Het bestaan van een conformlteitsattest ontsloeg
en
niet van de plicht om de woning te onderhouden. Omwille van de ernst
van de vastgestelde inbreuken hadden zij ook al op 1 oktober 2018 moeten weten dat de
woning niet meer verhuurd mocht worden. 34
. 'J.-: ;-- · \ .-,:, P -!:
'

3) De feiten zijn ook bewezen wat
betreft. Het klopt dat
de ei~enaar van de woning is. Uit zijn verklaring van 26 maart 2019 blijkt echter dat
bij de verhuring betrokken was. Hij verklaarde dat hij er langs ging om
klusjes In de woning uit te voeren. Hij moet dus als mededader ~àn' de feiten gezien
worden.35
4) In principe geldt enkel alleen het oroces-verbaal van uitvoering als bewi js van het herstel en
van de datum van het herstel.36
en
kunnen wel
het tegenbewijs leveren. Uit het dossier blijkt niet dat de woning op 18 december 2018 al
hersteld was. Er is geen onredelijke vertraging in de tijd die de woonlnspectie nodig had om
een herstelcontrole uitte voeren.
· ' ·· ,_... ' ' · · · ,·
·
1

5)

33 Art.

.

'

"

;,

De verzwarende omstandigheid is ook bewezen. De _ rechter- kan , de . verzwarende
omstandigheid van de gewoonte als bewezen beoord~len wanneer de beklaagde zich
gedurende lange tijd schuldig maakt aan het misdrijf of gedurende een korte tijd, maar met
betrekking tot meerdere panden.37 Uit het dossier blijkt dat
en
verschillende panden gedurende meer d,ao,, ~~-9 . j~ar. yerhuurden. Die
vaststelling volstaat om te besluiten dat van de betrokk~n ~~fi~!t~it , ee,n_,g~~oonte werd
gemaakt.38
, _ • · : ·- . : :,.- •

10, 4° Wooncode.

'

--·

.,

•

·,,

..

~1•

•

Vgl. T. VANPflOMME, Wonlngkwallteltsbewaking in het Vlaamse Gewest1 Mech~len, !5lµw~r,
35 Art. 10 BWHI, art. 66 Sw.
·· ' _, • . -- _'
36 Art. 20bls, §6, lld 3 Wooncode.
·· ,. " ' ' ·
' ·
37 Vgl. T. VANDROMME, Wonlngkwal/teltsbewaking in het Vlaamse Gewest, Mechelen, Kluwer,
38 Vgl. Cass. 22 september 2015, www.lubel.be.
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2.6 Tenlastelegging 5
2.6.1 Omschrijving
Onder tenlastelegging S worder

en

,ervolgd voor het als

verhuurder, onderverhuurder of persoon die een woning ter beschikking stelt, een woning of een
specifieke woonvorm, die niet voldoet aan de vereisten en normen van het Woondecreet,
rechtstreeks of via een tussenpersoon te hebben verhuurder, te huur gesteld of ter beschikking
gesteld met het oog op bewoning, met de omstandigheid dat van de activiteit een gewoonte werd
gemaakt, in
in de periode van 1 november 2018 tot en met 1 oktober 2019, met name een
woning gelegen te

2.6.2 Verweer van de beklaagden
stelt dat de woning eigendom is van

die er ook als enige

aansprakelijk voor Is.
en
stellen verder dat de woning conform de Vlaamse
Wooncode werd verhuurd. Zij beschikten over een conformiteit sattest. Minstens is volgens hen de
verzwarende omstandigheid niet bewezen. Verder stellen zij dat de gebreken uiteindelijk hersteld
werden.

2,6,3 Beoordeling
De feiten moeten geherkwalificeerd worden als volgt:

"(... ) In

t

in de periode van 1 november 2018 tot en met 19 september 201!? (...

Uit het dossier blijkt dat er al op 19 september 2019 een herstelcontrole plaatsvond en dat er geen
gebreken werden vastgesteld.
•· · ·
De feiten zijn voor het overige bewezen.

1) Uit de duidelijke vaststellingen van de wooninspectie op 5 december 2018 blijkt dat de
woning niet voldeed aan de elementaire kwaliteitsvereisten.
2) Een conformiteitsattest vervalt van rechtswege vanaf het ogenblik dat er voor de woning een
proces-verbaal van Inbreuken wordt opgesteld. 39 Het conformiteitsattest Is dus hoe dan ook
vervallen op 5 december 2018.
De vastgestelde inbreuken zijn van die aard dat ze ook op 1 oktober 2018 duidelijk moeten
geweest zijn. Het bestaan van een conformiteitsattest ontslo~g
en
niet van de plicht om de woning te onqerhouden. Omwille van de ernst
van de vastgestelde Inbreuken hadden zij ook al op 1 oktober 2018 moeten weten dat de
woning niet meer verhuurd mocht worden. 40
3) De feiten zijn ook bewezen wat
betreft. Het klopt dat
de eigenaar van de woning Is. Uit haar verklaring van 25 maart 2019 blijkt echter dat
bij de verhuring betrokken was. Ze verklaarde dat ze al contact had
niet de huurdèr als ze tijdens een controle merkte dat er niet bet'aaÎd was. Zij moet dus als
mededader aan de feiten gezien worden.41
39

Art. 10, 4° Wooncode.
Vgl. T. VAN0ROMME, Wonlngkwallteitsbewakfng in het Vlaamse Gewest, Mechelen, Kluwer, 2016, 199.
41
Art. 10 BWHI, art. 66 SVf•.
40
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4) Dat de gebreken uiteindelijk hersteld werden, betekent niet dat de feiten

met

terugwerkende kracht niet meer strafbaar waren.
5) De verzwarende omstandigheid is ook bewezen. De rechter kan de verzwarende
omstandigheid van de gewoonte als bewezen beoordelen wanneer de beklaagde zich
gedurende lange tijd schuldig maakt .aan het misdrijf of gedurende een korte tijd, maar met
betrekkin~ tot meerdere panden. 42 Uit het dossier blijkt dat
en
verschillende panden gedurende meer dan een jaar verhuurden. Die
vaststelling volstaat om te besluiten dat van de betrokken activiteit een gewoonte werd
gemaakt.43

2.7 Tenlastelegging 6
2.7.1 Omschrijving
Onder tenlastelegging 6 wordt
vervolgd voor het als verhuurder,
onderverhuurder of persoon die een woning ter beschikking stelt, een woning of een specifieke
woonvorm, die niet voldoet aan de vereisten en normen van het Woondecreet,
rechtstreeks of via
- .een tussenpersoon te hebben verhuurder, te huur gesteld of ter beschikking gesteld met het oog op
bewoning, met de omstandigheid dat van de activiteit een gewoonte werd gema-ákt, In ·
In de
periode van 1 november 2018 tot en met 1 oktober 2019, met name een woning gelegen te
;

~

,,

2.7.2 Verweer van de beklaagde

stelt dat de woning conform de Vlaams~ Wooncöèle werd verhuurd . Zij
beschikte over een conformiteitsattest. Minstens Is volgens haar
veri~arètide ofnstandigheld niet
bewezen. Verder stelt zij dat de gebreken uiteindelijk hersteld werden.

de

2.7.3 Beoordellng
De feiten moeten geherkwalificeerd worden als volgt:

In de periode van 21 augustus 2017 toten met 23 augustus 2018 (... )"

"(... ) In

Uit het dossier blijkt dat de gebreken werden vastgesteld tijdens een controle op 21 augustus 2017.
Tijdens een controle op 23 augustus 2018 werd vastgesteld dat de gebreken werden verholpen.
De feiten zijn voor het overige bewezen.

,

.

, ,. ,

.

. . ,.:; r~~-4..

·
~

,. .

,

1) Uit de duidelijke vaststellingen van de woonlnspectle op 21 augustus 2017 blijkt dat de
wonîng niet voldeed aan de elementaire kwaliteitsvereisten.
2) Een conformiteitsattest vervalt van rechtswege vanaf het ogenblik dat er voor de woning een
proées-verbaal van Inbreuken wordt opgesteld.44 Het conformiteitsattest Is dus hoe dan ook
vervallen op 21 augustus 2017 .
De vastgestelde inbreuken zijn van die aard dat ze ook op 21 augustus
geweest zijn. Het bestaan van een conformîteltsattest ontsloeg

42

iop

duidelijk moeten
niet van de

Vgl. T. VANDROMME, Won/ngkwallteitsbewaking In het Vlaamse Gewest, Mechelen, Kluwer, 2016, 206.
Vgl. Cass. 22 september 20151 www.lubel.be.
44 Art. 10, 4° Wooncode.
43
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plicht om de woning te onderhouden. Omwille van de ernst van de vastgestelde inbreuken had zij
45
ook al op 21 augustus 2017 moeten weten dat de woning niet meer verhuurd mocht worden.
3)

Dat de gebreken uiteindelijk hersteld werden, betekent niet dat de feiten met

terugwerkende kracht niet meer strafbaar waren.
4) De verzwarende omstandigheid is ook bewezen. De rechter kan de verzwarende
omstandigheid van de gewoonte als bewezen beoordelen wanneer de bekl aagde zich
gedurende lange tijd schuldig maakt aan het misdrijf of gedurende een korte tijd, maar met
betrekking tot meerdere panden.46 Uit het dossier blijkt dat
verschillende panden gedurende meer dan een jaar verhuurde. Die vaststelling volstaat om
47
te besluiten dat van de betrokken activiteit een gewoonte werd gemaakt.
1

2.8 Tenlastelegging 7
2.8.1 Omschrijving
Onder tenlastelegging 7 wordt
vervolgd., voor. het als verhuurder,
onderverhuurder of persoon die een woning ter beschikking stelt, een woning of een specifieke
woonvorm, die niet voldoet aan de vereisten en normen van het Woondecreet, rechtstreeks of via
een tussenpersoon te hebben verhuurder, te huur gesteld of ter beschikking gesteld met het oo~ op
bewoning, met de omstandigheid dat van de activiteit een gewoonte werd gemaakt, in
in
de periode van 1 juli 2018 tot en met 1 oktober 2019, met namë ~en" wdning gelegen te

De feiten zijn bewezen, gelet op de vaststellingen van de wooninspectle.

2.8.2 Verweer van de beklaagde
stelt dat de woning conform de Vlaamse WqóncÎi~e ··~erd verhuurd. Zij
beschikte over een conformiteitsattest. Minstens Is volgens haar de 'veriwàre-nète; ómstandlgheld niet
bewezen. Verder stelt zij dat de gebreken uiteindelijk hersteld werden.

·'

·

2.8.3 Beoordeling
De feiten zijn bewezen.
1) Uit de duidelijke vaststellingen van de wooninspectie op 28 augustus .2018 blijkt dat de
woning niet voldeed aan de elementaire kwaliteitsvereisten.
·
·
Een éonformlteitsattest vervalt van rechtswege na tien Jaar:48 Het conformiteitsattest is dus
hoe dan ook vervallen op 27 augustus 2013.
De vastgestelde Inbreuken zijn van die aard dat ze ook op 1 juli 2018 duldelijk'moe\en geweest zijn.
Het bestaan van een conformiteitsattest ontsloeg
· ·· 'niét và'n de plicht om de
woning te onderhouden: Omwille van de· ernst van de vastgestelde inbréiikè7th~<f zij ook al op 1 juli
2018 moeten weten dat de woning niet meer verhuurd mocht ~orden.49
• •·
• •,
2)

45

Vgl. T. VANOROMME, Wonlngkwaliteitsbewaklng In het Vlaamse Gewest, Mechelen, Kluwer, 2016, 199.
T. VANDROMME, Wonlngkwaliteltsbewaklng In het Vlaamse Gewest, Mechelen, !<luwer, .2016, 206.
47 Vgl. Cass. 22 september 2015, www.lubel.be.
·
· ·, ·_ · .., · · '

46 Vgl.

0

•

' :,

•

•

48

Art. 10, s• Wooncode.

49

Vgl. T, VANDROMME, Woningkwa/lteitsbewaklng In het Vlaamse Gewest, Mechelen, Kluwer, 2016, 199.
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3)

Dat de gebreken uiteindelij k werden weggewerkt, betekent niet dat de feiten tot dan niet
strafbaar waren. Het herstel werd bovendien gemeld na de incrlminatleperlode.
4) De verzwarende omstandigheid is ook bewezen. De rechter kan de verzwarende
omstandigheid van de gewoonte als bewezen beoordelen wanneer de beklaagde zich
gedurende lange tijd schuldig maa kt aan het misdrijf of gedurende een korte t ijd, maar met
betrekking tot meerdere panden.50 Uit het dossier blijkt dat
verschillende panden gedurende meer dan een jaar verhuurde. Die vaststelling volstaat om
te besluiten dat van de betrokken activiteit een gewoonte werd gemaakt.

51

2.9 Tenlastelegging 8
2.9.1 Omschrijving

i
1

Onder tenlastelegging 8 wordt
vervolgd voor het als verhuurder,
onderverhuurder of persoon die een woning ter beschikking stelt, een woning of een specifieke
woonvorm, die niet voldoet aan de vereisten en normen van het Woondecreet, rechtstreeks of vla
een tussenpersoon te hebben verhuurder, te huur gesteld of ter beschikking gesteld met het oog op
bewoning, met de omstandigheid dat van de activiteit een gewoonte werd gemaakt, in
in de
periode van 1 augustus 2018 tot en met 1 oktober 2019, met name een woning gelegen te

1

1
1'

2.9.2 Verweer van de beklaagde
;télt dat de woning conform de Vlaamse Wooncodè werd verhuurd. Minstens
Is volgens haar de verzwarende omstandigheid niet bewezen. Verder stelt zij dat de gebreken
uiteindelijk hersteld werden, Maar dat de Wooninspectie ten onrechte weigerde om een hercontrole
uit te voeren. Er zou geen sprake zijn van stedenbouwkundige Inbreuken df éen kamerproblematiek.

2.9.3 Beoordeling

• - ••

,- •

.,

1

De feiten zijn bewezen.
1) Uit de duidelijke vaststellingen van de wooninspectie op 5 september 2018 blijkt dat de
woning niet voldeed aan de elementaire kwaliteitsvereisten.
De vastgestelde inbreuken zijn van die aard dat ze ook op 1 augu.st1,1s 201~ duidelijk moeten
geweest zijn. Omwille van de ernst van de vastgestelde lnf?reuken had ·
>ok al op 1 augustus 2018 moeten weten dat de woning niet meer verhuurd mocht
worden. 52
2) Uit de vaststellingen van de woonlnspectle (o.m. dat de woning verhuurd aan verschillende
buitenlandse werknemers, die niet samen leefden), blijkt ~uidèlljk dat er gedurende de
inèriminati~perlode sprake was een bewoning door meerdere -g~zlnnen, en dus van een
Indeling In Meerdere. kamers, omdat die gezinnen voor een of meer van die voorzieningen
aangewezen waren op de gemeenschappelijke rulmten. 53 Voor kamers gelden specifieke
kwaliteitsverelsten.54 Er is geen betwisting dat aan die vereisten niet voldaan was.

ï. VANDR0MMÈ, Wonlngkwal/teitsbewaklng In het Vlaamse Gewest, Mèchèleh,-.Klit~er, 2016, 20S.
Vgl. Cass. 22 september 2015, www.iubel.be.
52 Vgl. T. VANDROMME, Wonlngkwaliteitsbewaking in het Vlaamse Gewest, Mechelen, Kluwer, 2016, 199.
53 Art. 2, §1, 8° en lObis• Woondecreet.
54 Art. S, §2 Wooncode en bijlage 1 bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 Juli 2013, betreffende de
kwallteits- en vellighei9sno!men voor woningen.
., . . · ·
so Vgl.

51
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3)

Dat de gebreken uiteindelijk (na de incrlminatieperlode) werden weggewerkt, betekent niet
dat de feiten met terugwerkende kracht niet meer strafbaar waren. Het herstel werd
bovendien gemeld na de incriminatieperiode.
4) De verzwarende omstandigheid is ook bewezen. De rechter kan de verzwarende
omstandigheid van de gewoonte als bewezen beoordelen wanneer de beklaagde zich
gedurende lange tijd schuldig maakt aan het misdrijf of gedurende een korte tijd, maar met
betrekking tot meerdere panden.55 Uit het dossier blijkt dat
verschillende panden gedurende meer dan een jaar verhuurde. Die vaststelling volstaat om
te besluiten dat van de betrokken activiteit een gewoonte werd gemaakt.56

2.10 Tenlastelegging 9
2.10.1 Omschrijving
Onder tenlastelegging 9 wordt

vervolgd voor het als verhuurder,

onderverhuurder of persoon die een woning ter beschikking stelt, een woning of een specifieke
woonvorm, die niet voldoet aán de vereisten en normen van het Woonclecreet, rechtstreeks of vla
een tussenpersoon te hebben verhuurder, te huur gesteld of ter beschikking gesteld met het oog op
bewoning, met de omstandigheid dat van de activiteit een gewoonte werd gemaakt, in
In de
periode van 1 november 2018 tot en met 1 oktober 2019, met name een woning gelegen te

2.10.2 Verweer van de beklaagde
stelt dat de woning conform de Vlaamse Wooncode .w.erd verhuurd. Minstens
is volgens haar de verzwarende omstandigheid niet bewezen. Zij beschikte over een
conformlteltsattest. Verder stelt zij dat de gebreken uiteindelijk hersteld werden, maar dat de
Wooninspectie ten onrechte weigerde om een hercontrole uit te voeren. Er zou geen sprake zijn van
stedenbouwkundige inbreuken of een kamerproblematiek.
~

2.10.3 Beoordellng
De feiten zijn bewezen.

1) Uit de duidelijke vaststellingen van de wooninspectie op S september 2018 b!ijkt dat de
woning niet voldeed aan de elementaire kwaliteitsvereisten, , .

_.

1

2) Een conformiteitsattest vervalt van rechtswege na tien jaar.57 Het conformlteltsattest is dus
hoe dan ook vervallen op 7 februari 2016.
,.,., ~~- -, ,
1De vastgestelde inbreuken zijn van die aard dat ze ook op 1 november 2018 duidelijk moeten
J .•

., ,

• ·,. , ,

geweest zijn. Omwllle van de ernst van de vastgestelde Inbreuken had
:>ok al op 1 november 2018 moeten weten dat de woning niet meer verhuurd mocht
worden. 58
3) Uit -de v.aststelllngen van de woonlnspectie blijkt dat d~. tqe~tand _gedurende de
incriminatieperiode onvergund was. Een aanvraag tot regularisatie va~ de toestand werd
geweigerd omdat de bestaande toestand in st rijd zou zijn met de goede ruimtelijke
ss Vgl. T. VANDROMME, Wonfngkwallteltsbewaklng In het Vlaamse Gewest, Mechelen, Kluwer, 2016, 206.
56
Vgl. Cass. 22 september 2015, www.lubel.be.
· · · •
7
'
58

Art. 10, s• Wooncode. · .
Vgl. T. VANDROMM~, Wonlngkwaliteltsbewaking in het Vlaamse Gewest,

Mechelen, !<luwer, 2016, 199.
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ordening.59 Daaruit volgt dat de Woonlnspectie ook niet kon overgegaan tot het vaststellen
60
van het herstel, omdat op die manier een stedenbouwkundige inbreuk zou blijven bestaan.
4) Dat de gebreken uiteindelijk werden weggewerkt, betekent niet dat de feiten met
terugwerkende kracht niet meer strafbaar waren. Het herstel werd bovendien gemeld na de
incriminatleperlode.
5) De verzwarende omstandigheid is ook bewezen. De rechter kan de verzwarende
omstandigheid van de gewoonte als bewezen beoordelen wanneer de beklaagde zich
gedurende lange tijd schuldig maakt aan het misdrijf of gedurende een korte tijd, maar met
betrekking tot meerdere panden.61 Uit het dossier blijkt dat
verschillende panden gedurende meer dan een jaar verhuurde. Die vaststelling volstaat om
62
te besluiten dat van de betrokken activiteit een gewoonte werd gemaakt.

2.11 Tenlastelegging 10
2.11.1 Omschrijving

vóor

Onder tenlastelegging 10 wordt
vervolgd
tiet als verhuurder,
onderverhuurder of persoon die een woning ter beschikking stelt, een woning of een specifieke
woonvorm, die niet voldoet aan de vereisten en normen van het Woondecreet, rechtstreeks of via
een tussenpersoon te hebben verhuurder, te huur gesteld of ter beschikking gesteld met het oog op
bewoning, met de omstandigheid dat van de activiteit een gewoonte ~~rd.g(lmaakt, in
in de
periode van 1 noven;ib~r 2018 tot en met 1 oktober 2019, met name .~e.11 1~pn!ri~ g~leg~r:i te

2.11.2 Verweer van de beklaagde
stelt dat de woning conform de Vlaamse Wooncode werd verhuurd. Minstens is
volgens hem de verzwarende omstandigheid niet bewezen . . -Hij .·--beschikte over een
conformiteltsattest. Verder.stelt hij dat de gebreken uiteindelijk hersteld.werden, .

2.11.3 Beoordeling
De feiten zijn bewezen.

1) Uit de duidelijke vaststellingen van de wooninspectie op 5 december 2018 blijkt dat de
woning niet voldeed aan de elementaire kwaliteitsvereisten.
. , :,
2) Een conformiteitsattest vervalt van rechtswege vanaf het ogenblik dat er voor de woning een
proces-verbaal van inbreuken wordt opgesteld.63 Het conformlteitsattest is dus hoe dan ook
..

i

..

\

>

vervallen op 5 december 2018.
De vastgestelde Inbreuken zijn van die aard dat ze ook op 1 november 2018 duidelijk moeten
geweest zijn. Het bestaan van een conformiteltsattest ontsloeg
niet yan
de plicht. om de woning te onderhouden. Omwille van _d_e,,,Elf~~~é.va.n . d.~ ya_stgestelde

Blad 10 en 11, bijlage 1 aan PV nr.
,an 27 februari 2020.
,
Nl. Rb. Brussel 8 oktÓber 2020, www.arrestendatabank.be.
. · •· '
61 Vgl. T. VANbROMMÈ, Woningkwallteltsbewaklng in het Vlaamse Gewest, Méch~lêi-\, KIÛWéf; 2016, 206,
62 Vgl. Cass. 22 september 2015, www.iubel.be.
63 Art. 10, 4° Wooncode.
59

60 Vgl.
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inbreuken had hij ook al op 1 november 2018 moeten weten dat de woning niet meer
verhuurd mocht worden.64
3) Dat de gebreken uiteindelijk werden weggewerkt, betekent niet dat de feiten tot dan niet
strafbaar waren. Het herstel werd bovendien gemeld na de incrlmlnatieperiode.
4} De verzwarende omstandigheid is ook bewezen. De rechter kan de verzwarende
omstandigheid van de gewoonte als bewezen beoordelen wanneer de beklaagde zich
gedurende lange tijd schuldig maakt aan het misdrijf of gedurende een korte tijd, maar met
betrekking tot meerdere panden.65 Uit het dossier blijkt dat
verschillende
panden gedurende meer dan een jaar verhuurde. Die vaststelling volstaat om te besluiten
dat hij van de betrokken activiteit een gewoonte werd gemaakt.66

2.12 Tenlastelegging 11
2.12.1 Omschrijving

...• ..
Onder tenlastelegging 11 wordt
vel")lolgd voor het als verhuurder,
onderverhuurder of persoon die een woning ter beschikking stelt, een woning of een specifieke
woonvorm, die niet voldoet aan de vereisten en normen van het Woondecreet, rechtstreeks of vla
een tussenpersoon te hebben verhuurder, te huur gesteld of ter beschikking gesteld met het oog op
bewoning, met de omstandigheid dat van de activiteit een gewoonte wérd gemaakt/ In
In de
periode van 1 novèmber 2018 tot en met 1 oktober 2019, met name een woning gelegen te

2.12,2 Verweer van de beklaagde
stelt dat de woning conform de Vlaamse Woon~ode w~rd verhul.lrd. Minstens Is
volgens hem de. verzwarende omstandigheid niet bewezen. HIJ besçhikte . over een
conformiteitsattest. Verder. stelt hij dat de gebreken uiteindelijk hersteJd werden, maar dat de
wooninspectle ten onrechte weigerde om over te gaan tot een herstelcontrole.

2.12.3 Beoordeling
De feiten zijn bewe~en.
1) Uit de duldelljke vaststellingen van de woonlnspectle op 5 qecember 2018 blijkt dat de
woning niet voldeed aan de elementaire kwaliteitsvereisten.
2) Een conformiteltsattest vervalt van rechtswege vanaf het ogenblik dat er voor de woning een
proces-verbaal van inbreuken wordt opgesteld.67 Het conformiteitsattest _is dus hoe dan ook
verva llen op 5 december 2018.
, , -_, ...,
De vastgestelde Inbreuken zijn van die aard dat ze ook op 1 novel}"lber~ ~Olij, duidelijk moeten
geweest zijn. Het bestaan van een conformiteitsattest ontsloeg
niet van de plicht
om de woning te onderhouden. Omwille van de ernst van de vastgestelde inbreuken had hij ook al
op 1 november 2018 moeten weten dat de woning niet meer verhuurd mocht worden. 68

64

Vgl. T. VANDROMME, Wonlngkwallteltsbewaklng In het Vlaamse Gewest, M~ct1~ler,i1 Kluwer, 2016, 1~9.
Vgl. T. VANDROMME, Won/ngkwallteitsbewaklng In het Vlaamse Gewest, Mechelen, KIUW!;!fJ2016, 206.
66
Vgl. Cass. 22 september 2015, www.lubel.be.
:
• · · ·
67 Art. 10, 4° wooncode.
·
68
Vgl. T. VANDROMME, Wonlngkwallteitsbewaklng in het Vlaamse Gewest, Mechelen, Kluwer, 2016, 199.
65
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3) Dat de gebreken uiteindelijk werden weggewerkt, betekent niet dat de feiten met
terugwerkende kracht niet meer strafbaar waren.
4) De verzwarende omstandigheid is ook bewezen. De rechter kan de verzwarende
omstandigheid van de gewoonte als bewezen beoordelen wanneer de beklaagde zich
gedurende lange tijd schuldig maakt aan het misdrijf of gedurende een korte t ijd, maar met
betrekking tot meerdere panden.69 Uit het dossier blijkt dat
,1erschillende
panden gedurende meer dan een jaar verhuurde. Die vaststelling volstaat om te besluiten
dat hij van de betrokken activiteit een gewoonte werd gemaakt.

70

2.13 Tenlastelegging 12
2.13.1 Omschrijving
Onder tenlastelegging 12 wordt
vervolgd voor het als verhuurder,
onderverhuurder of persoon die een woning ter beschikking stelt, een woning of een specifieke
woonvorm, die niet voldoet aan de vereisten en normen van het Woondecreet, rechtstreeks of via
een tussenpersoon te hebben verhuurder, te huur gesteld of ter beschikking gesteld met het oog op
bewoning, met de omstandigheid dat van de activiteit een gewoonte werd gemaakt, In
In de
periode van 1 november 2018 tot en met 1 oktober 2019, met name een woning gelegen te

2.13.2 Verweer van de beklaagde
stelt dat de woning conform de Vlaamse Wooncode werd verhuurd. Minstens is
volgens hem de verzwarende omstandigheid niet bewezen. Verder stelt hij . dat de gebreken
uiteindelijk hersteld werden.
· ·, · ·

2.13.3 Beoordeling
De feiten zijn bewezen.
1) Uit de duidelijke vaststellingen van de woonlnspectle op 5 december 2018 blijkt dat de
woning niet voldeed aan de elementaire kwaliteitsvereisten.
De aard van de vastgestelde inbreuken is van die aard dat ze ook op 1 november 2018
duidelijk moeten geweest zijn, Het bestaan van een conformiteitsattest or:itsloeg
niet van de plicht om de woning te onderhouden. Omw ille Vijn de ernst van de
vastgestelde Inbreuken had hij ook al op 1 november 2018 moeten weten dat de woning niet
meer verhuurd mocht worden. 71

ni~·t

2) Dat de gebreken uiteindelijk werden weggewerkt, betekent
,d.ai"de feiten tot dan niet
strafbaar war~n. H~t herstel werd bovendien gemeld na de Î rièriri{ina1ie'periode. 3) De verzwarende omstandigheid is ook bewezen. De rechter kan de verzwarende
omstandigheid van de gewoonte als bewezen beoordelen wanneer de beklaagde zich
gedurende lange tijd schuldig maakt aan het misdrijf of gedurende een korte tijd, maar met
betrekking tot meerdere panden.72 UI~ het dossier blijkt dat
,erschlllende

Vgl. T. VANDROMME, Wonlngkwaliteitsbewaklng in het Vlaamse Gewest, Mechelen, Kluwer, 2016, 206.
Cass. 22 september 2015, www.iubel.be.
71 Vgl. T. VANDROMME, Wonlngkwaliteltsbewaklng In het Vlaamse Gewest, Mechelen, Kiuwer, 2016, 199.
72 Vgl. T. VANDROMME
, Woningkwa/lteltsbewaklng In het Vlaamse Gewest, Mechelen, Kluwer, 2016, 206.
:' , '
69

70 Vgl.
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panden gedurende meer dan een jaar verhuurde. Die vaststelling volstaat om te besluiten
dat hij van de betrokken activiteit een gewoonte werd gemaakt.73

3. STRAFTOEMETING

3.1
De bewezen verklaarde feiten zijn de opeenvolgende en voortgezette uitvoering van eenzelfde
misdadig opzet zodat voor deze feiten samen slechts één straf moet worden opgelegd.
Bij het bepalen van de straf van
houdt de rechtbank rekening met de aard en
de ernst van de bewezen feiten en met de begeleidende omstandigheden bij het plegen van de
feiten. De rechtbank houdt ook rekening met de leeftijd en de persoonlijke situatie van
. Tot slot houdt de rechtbank ook rekening met de persoonlijkheid van
zoals die onder meer blijkt uit haar strafrechtelijk verleden.
De feiten zijn ernstig.
verhuurde een reeks woningen die niet aan de vereisten
van de Vlaamse Wooncode voldeden. Dergelijke woningen zijn een gev~ar voor de gezondheid en de
velllgheld van de mensen die er wonen.
·•
is 45 Jaar. Zij heeft een blanco strafblad.
De wijze waarop de beklaagden zich verdedigd hebben mag niet In rekening gebracht worden bij de
straftoemeting.74 De rechtbank houdt rekening met het feit dat een deel van het herstel werd
uitgevoerd.
Een opschorting zou de beklaagden echter onvoldoende de ernst van de feiten duidelijk maken.
De hierna bepaalde gevangenisstraf en geldboete zijn In die omstandigheden een gepaste straf. De
gevangenisstraf met kan met uitstel van tenuitvoerlegging worden opgelegd. De geldboete kan voor
een deel met uitstel worden opgelegd. Dat zal gelden als waarschuwing voor de· to~k~mst.

3.2
De bewezen vetklaarde feiten zijn de opeenvolgende en voortgezette uitvoering van eenzelfde
misdadig opzet zodat voor deze feiten samen slechts één straf moet worden opgelegd.
Bij het bepalen van de straf van
houdt de rechtbank rekening met de aard en de
ernst van de bewezen feiten en met de begeleidende omstandigheden ~Ij net-plegen van de feiten.
De rechtbank houdt ook rekening met de leeftijd en de persoonlijke situatie van
Tot slot houdt de rechtbank ook rekening met de persoonlijkheid van
zoals die
onder meer blljkt uit zijn strafrechtelijk verleden.
De feiten zijn ernstig.
verhuurde een reeks wonlngeQ die niet aan de vereisten
van de Vlaamseyvooncode,voldeden.
Dergelijke woningen zijn eenç g~vaa'.r
vo,o_1 ge gezondheid en de
.. .
.,.. .... •">veiligheid van de mensen die er wonen.
·
··
- 1 • . ... ,

.

+

~

Is 51 jaar. HIJ werd in het verleden viermaal politioneel veroordeeld.

73

74

Vgl. Cass. 22 september 20151 www.lubel.be.
Vgl. Cass. 2 Juni 2015, www.iubel.be.
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De wijze waarop de beklaagden zich verdedigd hebben mag niet In rekening gebracht worden bij de
straftoemeting.75 De rechtbank houdt rekening met het feit dat een deel van het herstel werd
uitgevoerd.
Een opschorting zou de beklaagden echter onvoldoende de ernst van de feiten duidelijk maken.
De hierna bepaalde gevangenisstraf en geldboete zijn In die omstandigheden een gepaste straf. De
gevangenisstraf met kan met uitstel van tenuitvoerlegging worden opgelegd. De geldboete kan voor
een deel met uitstel worden opgelegd. Dat zal gelden als waarschuwing voor de toekomst.

4. VERBEURDVERKLARING
Het Openbaar Ministerie vordert de bijzondere verbeurdverklaring voor:
• Een bedrag van 32.977 euro (20.952 euro+12.025 euro) euro bii
• Een bedrag van 37.075 euro (25.050 euro+12.025 euro) bij
Op de zitting heeft het openbaar ministerie verduidelijkt dat de vordering tot verbeurdverklaring van
24.050 euro in hoofde van
en
moet gelezen w _
orden als
een vordering tot verbeurdverklaring van 12.025 euro In hoofde van elk
van.hen. .. ..
' , _.,. (,o. ) •·- ,
~

De rechtbank acht het bewezen dat de beklaagden gelden hebben verkregen uit de bewezen
verklaarde tenlasteleggingen. Het zou maatschappelijk onaanvaardbaar ~ijn dat de beklaagden
enerzijds schuldig worden bevonden en gestraft worden, maar anderzijds In bezit zouden worden
gelaten van de w insten die zij uit hun misdrijf haalden. Een misdrijf mag niet lonen.
Wat
de woningen gelegen in
en

betreft, is de berekening van het openbaar minlsterj~ correct wat betreft
en
. Voor deze woningen werden de feiten bewezen verklaard.
werd veroordeeld als mededader voor wat betreft
de woningen gelegen te
•
• <
en
en
Uit het dossier blijkt echter niet dat de huurinkomsten van die woning aan

haar toekwamen.
Wat
betreft, is de berekening van het openbaar ministerie correct voor wat
betreft de woningen gelegen te
en
Wat betreft de woning gelegen te
, bli}kt uit de verklaringen van de
drie huurders' dat 21j sámen 550 euro betaalden.
''
' ·:

:.::-,:.•,:~,·•,, . , <- ~~ ... ..

..

werd veroordeeld als mededader voor wat betreft de woning gelegen te
Uit het dossier blijkt echter niet dat de huurinkomsten van die woning
.

' ,

aan hem toekwamen.
De berekening van het openbaar ministerie voor de woningel) .gelf;!gen •te
en
en
is ,Ç,~rr,~ct, 11;)~,:Xf;!fklaring van
dat hij geen huurgelden ontving is ongeloofwaardig en vindt _geen steun het dos~ier.

!n

Wat betreft de woning gelegen te
. moet gelet op de
herkwalificatie rekening gehouden worden met drie maanden huur in plaats van elf maanden.
Alles samengenomen spreekt de rechtbank de bijzondere verbeurdverklaring uit voor: .
75

Vgl. Cass. 2junl 2015, www.lubel.be,

'

, .,
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23.592 euro in hoofde van

•

35.060 euro in hoofde van
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5. HERSTELVORDERING

5.1 Woning in
Op S december 2018 heeft de wooninspecteur zijn herstelvordering bij het openbaar ministerie
ingediend.
Uit het proces-verbaal van de herstelcontrole op 17 oktober 2019 blijkt dat alle gebreken
weggewerkt zijn. De herstelvordering is zonder voorwerp.
5.2 Woning In

5.2.1 Algemeen
Op 26 februari 2019 heeft de woonlnspecteur zijn herstelvordering bij het openbaar ministerie
ingediend.
Omdat
als mededader wordt veroordeeld, wordt het herstel ook aan haar
opgelegq. Het Is niet vereist dat zij eigenaar is.76
Het herstel is nog steeds actueel. Behoudens bewijs van het tegendeel geldt verder alleen het
proces-verbaal van uitvoering als bewijs van het herstel en van de datum van het herstel. 77 Dat
en
een herstelcontrole hebben aangevraagd, betekent
nog niet dat de herstelvordering zonder voorwerp is.
De herstelvordering werd afdoende gemotiveerd en Is noch onwettig, noch kennelijk onredelijk.
5.2.2 Termijn voor herstel

Gelet op de omvang van de gevorderde werken Is een termijn van 10 maanden voldoende als
hersteltermijn.
5.2.3 Dwangsom

Het opleggen van een dwangsom als drukkingsmiddel voor het uitvoeren van het bevolen herstel Is
eveneens noodzakelijk. Het bedrag ervan kan door de rechter bepaald worden zelfs zonder een
specifiek gevorderd bedrag of hoger dan het gevorderde bedrag. Het volstaat dat een dwangsom
gevorderd wordt.
Een dwangsom van 150 euro per dag moet worden opgelegd gelet op h~t talmen om over te gaan tot
het herstel. Het bestuur heeft er namelijk .belang bij dat de veroordeelden zelf de veroordeling tot
het herstel nakomen gelet op de beperkte overheidsmiddelen, de zware procedure va_n aanbesteding
en de lange tijd nodig voor een ambtshalve, uitvoering. Tenslotte heeft de geineens.chap er baat bij
dat dit ten spoedigste
gebeurt. Een dwangsom is daartoe het meest efficiënte' middel.
.
. -76

P. De Smedt, "Versterking van de kwaliteitsbewaking. In de laatste rechte lijn In de strijd tegen de
hulsjesmelkerij7" In P. DE SMEDT, B. HUBEAU EN E. JANSSENS (eds.), Omzien In verwondering. Terugbllk op tien jaar
Vlaamse Wooncode, Brugge, die Keure, 2007, 117.
77 Art. 20bis, §6, lld 3 Wooncode.

Recht bank van eerste aanleg West-Vlaanderen• afdeling Kortrijk - dossiernummer: 201<000325

p. 32

Er is geen reden om een dwangsomtermijn op te leggen.

5,2.4 Ambtshalve herstel - kosten
De woonlnspectie wordt gemachtigd om zelf het herstel uit te voeren indien
in gebreke blijven dat te doen.

en

De veroordeling tot herstel blijft de grondslag voor het verhaal op de beklaagden 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.
en

De eventuele herhulsvestlngskosten vallen ten laste van

te

en

De wooninspectie wordt gemachtigd ze op
verhalen.

5.2.S Uitvoerbaarheid bij voorraad
Om verdere vertraging in de uitvoering van het herstel te vermijden, wordt het vonnis wat het
stedenbouwkundig herstel betreft uitvoerbaar bij voorraad verklaard.

5.3 Woning In
5.3.1 Algemeen
•

, ~ ,r,<l11••~\ ~

'l,t,

1 ,11

... _

t

Op 26 februari 2019 heeft de wooninspecteur zijn herstelvordering bij het openbaar m inisterie
Ingediend.
Op 9 januari 2019 heeft de gemeente

zich bij die herstelvordering aangesloten.

Uit het proces-verbaal va~ de herstelcontrole op 25 februari 2019 blijkt d~t de woning nog drie
strafpunten had.
Omdat

als mededader wordt veroordeeld, wordt het herstel ook aan haar

opgelegd. Het Is niet vereist dat zij eigenaar is. 78
Het herstel is nog steeds actueel. Er Is maar sprake van een volledig herstel als de woning opnieuw
voldoet aan alle krachtens artikel 5 Vlaamse Wooncode geldende_ elementaire velligheids-,
gezondhelds- en woonkwallteitsnormen. 79 Behoudens bewijs van het tegendeel geldt alleen het
80
proces-verbaal van uitvoering als bewijs van het herstel en van de datum van het herstel. Dat
en
!en herstelcontrole hebben aangevraagd, betekent
nog niet dat de herstelvordering zonder voorwerp is.
De herstelvordering werd afdoende gemotiveerd en is noch onwettig, noch kennelijk onredelij k.

78

P. De Smedt, "Versterking van de kwaliteitsbewaking. In de laatste rechte lijn in de strijd tegen de
hulsjesmelkerlj?" in p. DE SMEDT, B. HUBEAU EN E. JANSSENS (eds.}, Omzien in v_er~'?.nd,erlng.J ,erugbhk op tien jaar
Vlaamse Wooncode, Brugge, die Keure, 2007, 117.
79 Vgl. Cass 6 mei 2014, www.iubel.be.
' ' , . ' . '• l '
80 Art. 20bis, §6, lid 3 Wooncode.
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5.3.ZTermijn voor herstel
Gelet op de omvang van de gevorderde werken is een termijn van 10 maanden voldoende als
hersteltermijn .

5.3.3 Dwangsom
Het opleggen van een dwangsom als drukklngsmiddel voor het uitvoeren van het bevolen herstel is
eveneens noodzakelijk. Het bedrag ervan kan door de rechter bepaald worden zelfs zonder een
specifiek gevorderd bedrag of hoger dan het gevorderde bedrag. Het volstaat dat een dwangsom
gevorderd wordt.
Een dwangsom van 150 euro per dag moet worden opgelegd gelet op het talmen om over te gaan tot
het herstel. Het bestuur heeft er namelijk belang bij dat de veroordeelden zelf de ve roordeling tot
het herstel nakomen gelet op de beperkte overheidsmiddelen, de zware procedure van aanbesteding
en de lange tijd nodig voor een ambtshalve uit voering. Tenslotte heeft de gemeenschap er baat bij
dat dit ten spoedigste gebeurt. Een dwangsom Is daartoe het meest efficiënte middel.
Er Is geen reden om een dwangsomtermijn op te leggen.

5.3.4 Ambtshalve herstel - kosten
De woonlnspectie wordt gemachtigd om zelf het herstel uit te voeren indier
en
in gebreke blijven dat te doen.
De veroordeling tot herstel blijft de grondslag voor het verhaal op de beklaagden van de kosten van
een eventuee l 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 .
'

. ·..

.

en

De eventuele herhulsvestlngskosten vallen ten laste van
. De wooninspectie wordt gemacht igd ze op

en

verhalen.

.

te

.

,..,

5.3.5 Uitvoerbaarheid bij voorraad
Om verdere vertraging In de uitvoering van het herstel te vermijden,. wordt het von nis wat het
stedenbouwkundig herstel betreft uitvoerbaar bij voorraad verklaard.

5.4 Woning In
Op 2 no~~mber
ingediend.

201~3 h~eft d·~ woonlnspecteur zij n herstelvordering bij het openbaar ministerie

Uit het proces-verbaal van de herstelcontrole op 25 februari blijkt dat alle gebreken weggewerkt zijn.
De herstelvordering is zonder voorwerp.

5.S Woning In
0

, ; :.

I

•

1_ ,r ~

I

jj _

'

:

Op 15 januari 2019 heeft de wooninspecteur zijn herstelvorde ring . bÎJ het openbaar ministerie
ingediend.
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Uit het proces-verbaal van de herstelcontrole op 17 oktober 2019 blijkt dat alle gebreken
weggewerkt zijn. De herstelvordering is zonder voorwerp.

5.6 Woning In
Op 16 oktober 2017 heeft de wooninspecteur zijn herstelvordering bij het openbaar ministerie
ingediend .
Uit het proces-verbaal van de herstelcontrole op 23 augustus 2018 blijkt dat alle gebreken
weggewerkt zijn. De herstelvordering is zonder voorwerp.

5.7 Woning in
Op 6 september 2018 heeft de wooninspecteur zijn herstelvordering bij het openbaar ministerie
ingediend.
Uit het proces-verbaal van vaststelling van uitvoering van 28 januari 2020 blijkt dat alle gebreken
weggewerkt zijn. De herstelvordering Is zonder voorwerp.
,

5.8 Woning in
Op 17 september 2018 heeft de wooninspecteur zijn herstelvordering bij het openbaar ministerie
ingediend.
Uit het proces-verbaal va vaststelling van uitvoering van 10 juli 2020 blijkt dat alle gebreken
weggewerkt zijn. De herstelvor~erlng Is zonder voorwerp.

5.9 Woning In
Op 15 januari 2019 heeft de wooninspecteur zijn herstelvordering bij het openbaar ministerie
ingediend.
Uit het proces-verbaal va vaststelling van uitvoering van 13 maart 2020 blijkt dat alle gebreken
weggewerkt zijn. De herstelvordering is zonder voorwerp.

5.10 Woning in
Op 30 januari 2019 heeft de wooninspecteur zijn herstelvordering bij het openbaar minist erie
ingediend.
Op 5 maart 2019 heeft de gemeente

zich bij de herstelvordering aangesloten.

Uit het proces-verbaal van vaststelling van uitvoering van 10 juni 2020 blijkt dat alle gebreken
weggewerkt zijn. De herstelvordering is zonder voorwerp.

5.11 Woning In

s.11.1 Algemeen
Op 25 januari 2019 heeft de wooninspecteur zijn herstelvordering bij het openbaar ministerie
Ingediend.
Op 5 maart 2019 heeft de gemeente

zich bij de herstelvordering aangeslotèn.'

Het herstel is nog steeds actueel. Uit de vaststellingen van de wooninspectie (o.m. de verklaringen
van de huurders, die verklaarden gescheiden te leven, en het feit dat
verhuurde
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op vraag van een werkgeversorganisatie), blijkt duidelijk dat er gedurende de incrlminatieperlode
sprake was een bewoning door meerdere gezinnen. Uit de vaststellingen van de wooninspectie blijkt
verder dat er geen stedenbouwkundige vergunning voor het opsplitsing van de woning bestaat, wat
door
op zich ook niet betwist wordt. Een dergelijke vergunning Is nochtans
verelst. 81 De rechtbank kan
daarom niet zo maar bevelen om alle gebreken te
herstellen. Op die manier zou de stedenbouwkundige inbreuk Immers blijven bestaan.82
De herstelvordering werd afdoende gemotiveerd en is noch onwettig, noch kennelijk onredelijk.

5.11.2 Termijn voor herstel
Gelet op de omvang van de gevorderde werken Is een termijn van 10 maanden voldoende als
hersteltermijn.

5.11.3 Dwangsom
Het opleggen van een dwangsom als drukkingsmiddel voor het uitvoeren van het bevolen herstel is
eveneens noodzakelijk. Het bedrag ervan kan door de rechter bepaald worden zelfs zonder een
specifiek gevorderd bedrag of hoger dan het gevorderde bedrag. Het volstaat dat een dwangsom
gevorderd wordt.
Een dwangsom van 150 euro per dag moet worden opgelegd gelet op het talmen o~ over te gaan tot
het herstel. Het bestuur heeft er namelijk belang bij dat de veroo.rdeelden zelf de vero9rdeling tot
het herstel nakomen gelet op de beperkte overheidsmiddelen, de zware procedure v~n aanbesteding
en de lange tijd nodig voç~ een ambtshalve uitvoering. Tenslotte ~e~~ -~~..~~/lleen~chi!P.er baat bij
dat dit ten spoedigste gebeurt. Een dwangsom is daartoe het meest efficiënte middel.
Er is geen reden om een dwangsomtermijn op te leggen.

5,11.4 Ambtshalve herstel - kosten
De wooninspectie wordt gemachtigd om zelf het herstel uit te vöeren Indien
gebreke blijft om dat t e doe n.

In

De veroordeling tot herstel blijft de grondslag voor het verhaal op de beklaagden van de kosten van
een eventueel ambtshalve herstel door de bevoegde overheid of voor een verhaal van _h~rstelkosten
die de nieuwe eigenaar in voorkomend geva l zou moeten maken als gevolg v~~ d~ dÓor de beklaagde
•
...
•
'
•
~ · , , ( , , ,,! , t.· l \1•~
\~ -'\
._ , •
gepleegde feit en.
1

De eventuele herhulsvestfngskosten vallen ten laste van
wordt gemachtigd ze op

De wooninspectie

te verhalen.

S.11.5 Uitvoerbaarheid bij voorraad

••

1

• ••

Om verdere vertraging in de uitvoering van het herstel te vermijden, wordt het vonnis wat het
stedenbouwkundig herstel betreft uitvoerbaar bij voorraad verklaard. ,

81 Art.
82

4.1.2, 7" VCRO.
Vgl. Nl. Rb. Brussêl á oktober 2020,'www.arrestendatabank.be.
0
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5 .12 Woning in

Op 25 januari 2019 heeft de wooninspecteur zijn herstelvordering bij het openbaar ministerie
ingediend.
Uit het proces-verbaal van de herstelcontrole op 12 december 2019 blijkt dat alle gebreken
weggewerkt zijn. De herstelvordering 1s zonder voorwerp.

OM DEZE REDENEN,
DE RECHTBANK,

Gezien de artikelen van voormelde tenlasteleggingen, alsook de artikelen

- 2 en volgende Wet 15.06.1935 op het gebrui k de r talen in gerechtszaken
- 182, 184, 185, 189, 190, 194 Wetboek van St rafvord ering
- 25, 38, 40, 50, 65, 66 Sw.
- 1, 8 §1 W. 29.06.1964.
- 1 Wet 05.03 1952 laatst gew1J21gd ingevolge artikel 59 van de wet van 25 december 2016
- 29 Wet 1.8.1985 laatst gew11zigd i ngevolge artikel 59 van de wet van 25 december 2016

en Woonitispectie.

Op tegenspraak ten aanzien van
Op strafgebied,
HeromschnJft de feiten van tenlastelegging 1 als volgt:

"(... ) m
.

in de periode van 1 oktober 2018 tot en met 31 Januari 2019 (... )1'

Heromschnjft de feiten van tenlast elegglng 5 als volgt:
"(...) in

in de periode van 1 november 2018 tot en met 19 september 2019 (... )"

HeromschnJft de feiten van tenlastelegging 6 als volgt:

"(...) In

in de periode van 21 augustus 2017 tot en met 23 augustus 2018 (...)11

Verklaart de feiten van de tenlasteleggingen 1 tot en met 9 bewezen 1n hoofd e van

Veroordeelt

tot:

- een hoofdgevangenlsstraf van EEN (1) JAAR, met uitstel voor de gehele gevangenisstraf voor een
periode van vijf jaar.
- een geldboete van TWINTIGDUIZEND (20.000) EURO (=TWEEDUIZENDVIJFHONDERD (2.500)
EURO, wettelijk te verhogen met 70 opdecimes, hetzij x 8) of een vervangende gevangenJsstraf van
negentig dagen, met uitstel voor 1/4• van de geldboete voor een periode van DRIE (3) JAAR.

Spreekt in hoofde van
van 23.592 euro

de bijzonde re verb eurdverklaring uit voor een bed rag
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Verklaart de feiten van de tenlasteleggingen 1 t ot en met s en 10 tot en met 12 bewezen in hoofde
van
Veroordeelt

tot:

- een hoofdgevangenisstraf van EEN (1) JAAR, met uitstel voor de gehele gevangenisstraf voor een
periode van vijf jaar.
• een geldboete van TWINTIGDUIZEND (20.000) EURO (=TWEEDUIZENDVIJFHONDERD (2,500)
EURO, wettelijk te verhogen met 70 opdecimes, hetzij x 8) of een vervangende gevangenisstraf van
negentig dagen, met uitstel voor 1/48 van de geldboete voor een periode van DRIE (3) JAAR.
Spreekt in hoofde van
35.060 euro.

de bijzondere verbeurdverklaring uit voor een bedrag van

Verplicht elke beklaagde tot betaling van een eenmalige bijdrage van 25 euro. te verhogen met 70
opdeclmes, hetzll 200,00 euro. tot financiering van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van
opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders.
Verplicht elke beklaagde tot betaling van een geîndexeerde bijdrage van 20,00 euro tot de
financiering van het begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand.
Verplicht elke beklaagde tot betaling van een vaste vergoeding In strafzaken van 50100 euro.

***
Met betrekking tot de gerechtskosten,
Veroordeelt de beklaagden ,hoofdelijk tot de gerechtskosten, begroot qp 313,24 euro.
•;
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~

•

~

•
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Op burgerlijk gebied,
1.
Stelt vast dat de herstelvorderingen met betrekking tot de volgende woningen zonder voorwerp zijn:

•
•

•
•

2.

•
•
•
•
•

Beveelt op vordering van de wooninspecteur aan

herstel op de woning gelegen te

en
kadastraal gekend

het

door het uitvoeren van renovatie-, verbeterlngs- of
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aanpassingswerkzaamheden (dit is het herstel van alle gebreken), waardoor het pand voldoet aan de
minimale kwaliteitsvereisten.
en dit onder verbeurte van een dwangsom van 150 euro per dag vertraging in de nakoming van dit
bevel ten voordele van de wooninspecteur.
Bepaalt de termij n voor de yitvoering van de herstelmaatregel op 10 maanden vanaf het definitief
worden van dit vonnis.
Zegt voor recht dat de woonlnspecteur, indien het vonnis niet vrijwillig wordt uitgevoerd binnen
voormelde termijn, ambtshalve in de uitvoering ervan kunnen voorzien op kosten van de
veroordeelde.
en

Zegt dat de wooninspecteur de eventuele kosten van herhuisvesting op
kan verhalen.
Zegt voor recht dat dit vonnis wat betreft het opgelegde herstel uitvoerbaar bij voorraad is.

3.
het

en

Beveelt op vordering van de woonlnspecteur aan

kadàstraal gekend

herstel op de woning gelegen te

door het uitvoeren van renovatie-, verbeterings- of
aanpassingswerkzaamheden (dit is het herstel van alle gebreken), waardoor h~~ p~nd v9ldoet aan de
minimale kwaliteitsvereisten.
en dit onder verbeurte van een dwangsom van 150 euro per dag vertraging,il) d~ nakoming van dit
bevel ten voordele van de w oonlnspecteur.
Bepaalt de termijn voor de ultvo.ering ~an de herstelmaatregel op 10 maan,~en vanaf het definitief
worden van dit vonnis.
Zegt voor recht dat de wooninspecteur, indien het vonnis niet vrijwillig wordt uitgevoerd binnen
voormelde termijn, ambtshalve In de uitvoering ervan kunnen voorzien ~p kosten van de
\ 1

. ..

t

veroordeelde.
en

Zegt dat de wooninspecteur de eventuele kosten van herhuisvesting op
kan verhalen.
Zegt voor recht dat dit vonnis wat betreft het opgelegde herstel uitvoerbaar bij voorraad is.
.. : .

4.
Beveelt op vordering van de wooninspecteur aan
gelegen te

het herstel op de woning

kadastraal gekend
door:

•

als

:een regulariserende stedenbouwkundige vergunning bekomt:
o

ofwel het betrokken pand een andere bestemming te geven op basis van de
bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
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o

•

ofwel het pand te slopen, tenzij dit verboden is op grond van wettelijke, decretale of
reglementalre bepalingen.
wel een regulariserende stedenbouwkundige vergunning bekomt, het

als
uitvoeren van renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerkzaamheden (dit is het herstel van
alle gebreken), waardoor het pand voldoet aan de minimale kwaliteitsvereisten.

en dit onder verbeurte van een dwangsom van 150 euro per dag vertraging in de nakoming van dit
bevel ten voordele van de wooninspecteur.
Bepaalt de termijn voor de uitvoering van de herstelmaatregel op 10 maanden vanaf het definitief
worden van dit vonnis.
Zegt voor recht dat de woonlnspecteur, indien het vonnis niet vrijwillig wordt uitgevoerd binnen
voormelde termijn, ambtshalve in de uitvoering ervan kunnen voorzien op kosten van de
veroordeelde.
kan

Zegt dat de woonlnspecteur de eventuele kosten van herhuisvesting op
verhalen.
Zegt voor recht dat dit vonnis wat betreft het opgelegde herstel uitvoerbaar bij voorraad Is.

5.
Houdt ambtshal.~e de (eventuele) overige burgerlijke belangen aan overeenkomstig artikel 4 V.T.Sv.
,
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Alles wat vqoraf~aa~ werd _over~enkomstig de bepalingen van de wet op

,

1

:,

h~t' ~ebruik d~r talen in het

Nederlands behandeld.

Aldus uitgesproken te Kortrijk, in het gerechtsgebouw, in de openba~~, zitt\ng. val') de ?EVENTIEll:IDE
KAMER, op heden drieëntwintig november tweeduizend en twintig.
· '
·
Aanwezig!

alleenzetelend rechter,
substl~uut-Procureurdes K?ni"!gs1 , , :' ,._k,'- ·: ,.\ .
griffier
··

,_•,

