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Oossierrv 148022141 zeventiende kamer 

Inzake het Openbaar Ministerie .tegen: 

BURGERLIJKE PARTIJEN: 

be Woonlnspecteur, bevoegd voor en handelend namens het VLAAMSE GEWEST, 
handelend in toepassing van artikel 20bis van de Vlaamse Wooncode (Decreet d.d. 
15.07.1997) . 
met kantoor te 1000 Brussel, Herman Teerlincl<~gebouw, Havenlaan 88/40 

eerste burgerlijke partij, . vertegenwoordigd door Meester 
, loco Meester advocaat te 

geboren op 
wonende te 

I RRN 

tweede burgerlijke partij, vertegenwoordigd door 

BEKLAAGDEN: 

,J1oAA 

.. .110.112 

geboren te op 
van Belgische nationaliteit 
Ingeschreven te 

RRN 

eerste ~eklaagde, vertegenwoordigd door: Meester 
loco Meester , advocaatte 

geboren te op 
van Belgische nationaliteit 
ingeschreven te 

, RRN 

tweede beklaagde, verteg_enwoordigd door Meester 
loco Meester 1 advocaat te 

met maatschappelij ke zetel gevestigd te 
met ondernemingsnummer · 

derde beklaagde, vertegenwoordigd door Meester 

1 lpco Meester , advocaat te 

J/014 geboren te op 

~ RRN 

van Belgische nationaliteit 
ingeschreven te 

vierde beklaagde, vertegenwoordigd door Meester 
loco , advocaat ·te 

, advocaat te 

, advocaat te 

, advocaat te 

1 
advocaat te· 

, .advocaat te 

advocaat te · 
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TENLASTELEGGINGEN 

Verdacht van: de eerste, de tweede, de derde en de vierde 

DE EERSTE, DE TWEEDE, DE DERDE en DE VIERDE 

A. 
Bij inbreuk op de artikelen 433decies en 433undecies '!an het Strafwetboek, door, met de bedoeling 
een abnormaal profijt te realiseren rechtstreeks of via een tussenpersoon misbruik te hebben 
gemaakt van de . bijzonder kwetsbare positie ten gevoige van hun onwettige of precaire 
administratieve toestand 'of hun precaire social~ toestand, een roerend goed, een deel ervan, een 
onroerend goed, een kamer of een andere in artikel4l9 bedoelde ruim.te, verkocht, verhu.urd of ter 

beschikking te hebb.en gesteld In omstandigheden die In strijd zijn met de menselijke waardigheid, 
zodanig dat de betrokken persoon in feite geen andere echte en aanvaardbare keuze had dan zich te 

laten mis.bruiken, 

met de omstandigheld dat van de betrokken activiteit een gewoonte werd gemaakt, 

te weten ten aanzien van de hiernagenoemde personen die vertrekke·n in het pand te 
huurden, 

in de periode van 01 januari 2007 tot· en met 01 december 2014 en voor de derde en 
vierde beklaagde slechts vanaf de datum dat zij als makelaar het pand in beheer hebben en de 
verhuur verzorgen, 

ten nadele van volgende personen, ~ie verklaren In de erna. vermelde peri(ldes ifl . het pand te 
hebben gewoond, · 

., tijdens een niet nad~r b~paalde periode van 01 januari 2007 tot en met 31 

, tijdens de periode 01 december 2012 tot en met 03 oktober 2014, 
, tijdens ~e periode 01 januari 2013 tot en met 03 oktober 2014,. · 

:ijdens de periode 01J.anuarl 2007 .tot en met 03 oktober 2014, 
, tijdens de PE!riode van 01 augustus 2010 tot en met 01 august~s 20U, 
, tijdens de perio.de 01 november 2009 tot en met 15 september 2014, · 

.· tijdens·de per!ode 0~ december 2012 tot en met 13 oktober 2014, 
• 1 tijdens de periode 01 januari 2007 ,tot en met 01 december 2014, 

en tijdens de periode 01 juli 2012 tot en met 26 
september 2014, 

DE EERSTE, OE TWEEDE, DE DERDE en DE VIERDE 

8. 
Bij inbreuk op de artikelen 2, 3, 4, 5, 17 bis en 20 van het Decreet van 15 juli ·1997 houdende de 
Vlaamse wooncode, als verhuurder, onderverhuurder of diegene die het goed te huur of ter 
beschikking stelt, een woning dié niet yol~oet aan de vereisten van ,artikel 5 rechtstreeks. of via 
tussenpersoon verhuurd, te huur gesteld of ter beschikking gesteld te hebben, namelijk de volgende 
vertrekken in het pand gelegen te , die als woning werden 
verhuurd, .zijnde de woning op het gelijkvloers achteraan, de kamer op het gelijkvloers, de kamer op 
de eerste verdieping midden, de kamer op de eerste tussenverdieping, de kamer op de tweede 
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verdieping vooraan en de kamer op de tweede verdieping achteraan, zoals vermeld in het verslag 
van de Wooninspectie, 

Voor felten tot en met 10 al!gustus 2013 st rafbaar als volgt: bij inbreuk op de artikelen 2, 4, 6, 7, 8, 
~6 en 17 van het decreet van 04 februari 1997 houdende de- kwaliteits- en veiligheidsnorm~n van 
kamers en studentenkamers, als verhuurder, . onderverhuurder of diegene die het goed ter 
beschikking stelt, een ka merwoning of ~en kamer die niet voldoet aan de vereisten van artikelen 4, 6 · 
en 7 rechtstreeks of via tussenpersoon verhuurd of ter beschikking gesteld te hebben, namelijk de 
kamer op het gelijkvloers, de kamer op de le verdiepjog midden, de kamer op de l e 
tussenverdieping, de kamer op de 2e verdieping vooraan en de kamer op de 2 verdieping achteraan, 

PROCEDURE 

Gelet op de dagvaardingen aan de b~klaagden betekend. 
De rechtbank nam kennis van de stukken van de rechtspleging en hoorde alle aanwezige partijen. 
De behandeling en de debatten van de zaak hadden plaats in openbare t'erechtzitting. 

BEOORDELING QP STRAF.GEBI~D 

1.1 Enkele feiten 

In het kader van een ond~rzoek aangaande het huwelijk van en 
verrichtte de op 17 septembe_r 2014 een nazicht van de woonomstandigheden van 

betrokkenen, teneinde vast t e stellen of er effectlef wel sprake was v_an ~amenwoonst. · 

De woonomstandigheden van en waren evenwel dermate 
erba_r~elijk dat aanvankei ij~ proces-verbaal werd opgemaakt inzake huisj~smel~erij. 

Het koppel en hun kind huurden In het pand ~elegen aan de te 
een kamer van beklaagde. Het betrof enkel_ een k_amer met ~en geschatte _oppervlakte van 20 m? die 
dienst deed als woonkamer, slaapkamer-èn keuken. 

Onder keuken diende te worden verstaan een. kast langs de muur waarop een elektrische kookplaat 
stond en qua sanitair bleek dat.één. douche werd gedeeld door verschillende bewoners van het_pand 
als~ok 2 toiletten, waarvan er 1 defect was. In de douche. zou ook geen ~arm water beschikbaar z_.ijn. 

hu~:~rde het pandvia immokaritoor ' op de te 
, de huur ~edroeg -350,00 eu(o per maand en van de eigenaar had men de gegevens 

te 

Het pand wordt in het aaiwankelijk proces-ve~~aal om.schrev.en als een doorsnee 
werd onderverdeel in 8 wooneenheden. Het volledige pand bevond zich volgens de PZ 
erbarmelijke staat. ' 

Er bleken 10 personen te staan ingeschreven, nl. 

en . Met uitzondering van. (Belgisch) en· 

het allen Tibetanen. 

en werden verhoord. 

rijhuis dat 
.in een 

betroffen 
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----------------------~----------------~--

Beklaagde bleek de eigenaar te zijn van het pand en officieel te staan ingeschreven tE 

... aa·n de .· zulks samen met zijn echtgenote .. Op het 
adres . te (cf. supra) bleken 13 personen te staan ingeschreven, 
allen van Chinese (Tibetaanse) of Indische origine. A.d.h.v. de respectievelijke adr~sgegevens kon 
worden opgemaakt dat het pand in minimaal 4 woongelegenheden was onderverdeeld. 

Op 24 september 2014 begaf de PZ _ _ zich naar het pand op afspraak met de .enige Belgische 
bewoner . In zijn aanwezigheid nam men foto's.van de gemeenschappelijke delen 
yan het panq alsook van zijn studio. 

Op een kamer op de derde verdieping trof men 
men foto's van d_e kamer die zij deelde met haar echtgenoot 

In een kamer op de eerste ve·röieping trof men 
tevens foto's genomen van zijn kamer. 

aan en met haar toeste.mmlng n~m 
en hun kind 

aan en met zijn toestemming werden 

Er werd vastgesteld dat er in de kelder 15 cm. water stond. Er stond een dompelpomp In het Water, 
niet .In werking. Zowel het plafond in de woonkamer van de studio van , · de 
keuken/badkamer van · als deze in de bergruimte op de gelijkgrondse verdieping 
vertoonden zware schade, duidelijk als gevolg van een vochtprobleem. Ook het plafond in de kam.er 
van vertoonde vochtplekken in de hoek aan de $traatk9nt. 

Alle bultenvensters in het pand bestonden uit enkel glas en vertoonden zware schade als gevolg van 
slijtage. Het houten schriinwerk was in vergevorderde· mate verweerd en één van de vensters van de 
kamer van was ge~arsten . Gezien de vuilafzetting in de barst was deze er reeds. 
enige tijd. 

De muren in de slaapkamer van vertoonden verschrilende sporen van wateroverlast. Het 
. behang hing los aan de muur en vertoonde op verschillende plaatsen verkleuring. De muren en het 

plafond in de keuken/badkamer van vertoonden eveneens sporen van water insijpelen en 
schimmelvorming., Ook de bultenmuur van vertoonde schimmel en de elektrische 
kookplaten en ga~kachel vertoonden ernstige verroesting. 

De g~skachel in de studio van 
een kleine elektrische verwarming. 

was reeds enige tijd defect, betrokkene behielp zich met 

Met uitzondering van dienden alle bewoners van het pand gebruik te ma l<en van het . . 
sanitaire gedeelte op de eerste verdieping, bestaande dus uit 2 toiletten waarvan 1 defect en 1 
douche. In dezé ruimte was geen verwarming voorzien. De genomen foto's van het pand zijn in 
bijlage bij het aanvankelijk· proces-verbaal gevoegd. · · 

Van . _ ... __ _ . . ontving de PZ __ een afschrift van verschillende documenten aangaande 
het verhuren van zijn ·kamer, opgesteld door het ·kantoor '. De huurovereenkomst 
refereerde n·adrukkelijk naar de politieverordening o de Inrichtingen bestemd voor de verhuring ván 
kamers d.d. 21 mei 1996. Op een document a~ngaande de kosten werd voor gas en elektriciteit in· de 
periode 22 december 2012 t/m 23 november 2013 7.497,40 euro vermeld en voor wat~r In de 
oeriade 24 november 2012 t/m 18 november 2013 2.820,03 euro. Hierop gebaseerd was vo.or 

een aangepast maandelijks voorschot opgelegd van 120,00 euro, voor het verbruik 
op één kamer dus. 
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Op 27 november 2018 ontving de Vlaams~ Wooninspectie uiteindelijk een melding van herstel van 
er , met verzoek de uitvoering van de werk~n ter plaatse 

te controleren. 

Op 31januarl2019 begaf de inspectie zich ter plaatse om de nodige vastst~ llingen te verrichten. Het 
onderzoek werd uitgevoerd in aanwezigheid van en 

De drie woonentite'ïten waren op dat moment niet bewoond en er ging een !luiszoeklng door. 

Wat het gebouw betreft werd verwering in de voorgevel vastgesteld en de afwering rond de nieuw 
geplaatste ramen ontbrak . . In de gemeenschappelijke inkom werden openingen in het plafond 
vastgesteld. Het gebouw had een totaal van 3 strafpunten. 

In de w~onentiteit op het gelijkvloers (geschikt voor bewoning dqor maximaal drie personen) 
ontbrak een stuk leuning aan de keldertrap. Deze woning had 6 punten op het technisch verslag en 
was. derhalve niet-ongeschikt. . 

Ook aan de woonentiteit op het eerste verdiep (geschikt voor bewoning door maximaal drie 
personen) ontbrak een stuk leuning aan de keldertrap en in de leefruimte werd een scheur in een 
hoek vastgesteld. Ook deze woning had 6 punten op het technisch verslag en was derhalve niet
ongeschikt. 

Ook aan de woonentiteit op de tweede en derde verdieping (geschikt voor bewoning door maximaal 
vijf personen) ontbrak een stuk leuning aan de keldertrap en in de leefruimte werd een scheur in een 
hoek vastgesteld . Ook dez.e woning had 6 punten op het technisch verslag en was derhalve niet
ongeschikt. 

. . 
De rookmelders ontbraken doch dit werd rechtgezet. 

De. Wooninspectie kwam tot het besluit d~t de woonentiteiten niet voldeden·aan de normen van de 
Vlaamse Wooncode en .in dit verband werd pro Justitia opgesteld (nage.komen stukken). · 

1.2 Beoordeling en straftoemeting 

Bij schriftelijke -vqrdering neergelegd ter zitting van 3 februari 2020 stelde h.et openbaar ministerie 
dat beklaagden de voorgestelde minnelijke schikking hebben aanvaard en vorderde het openbaar 
ministerie de rechtbank om de bèkrachtiglng van deze minnelijke schikking vast te stellen. 

Art. 216ter §1 Sv. bepaalt: 

'De procureur des Konings kan de verdachte verzoeken, voor zover het feit niet van aard schijnt te 
zijn dat het gestraft moet worden met een hoofdstraf van meer don twee jaar correctionele 
gëvangenlsstrof of een zwaardere straf en op voorwaarde dat df{ verdachte van een misdrijf in 
voorkomend geval zijn burgerlijke aansprakelijkheid voor het feit erkent, de eventuele schade te 
vergoeden of te herstellen, en in voorkomend geval in te stemmen m et een of meerdere 
maatregelen, die hem bij toepassing van het vijfde lid worden voorgesteld. 

Indien door het misdrijf schade werd veroorzaakt aan een gekend slachtoffer, kan de procureur des 
Koning~ het slachtoffer en de verdachte verzoeken om in te stemmen met een bemiddeling over de 
schadevergoeding of het herstel en de regeling ervan. Hij wordt hierin bijgestaan door de bevoegde 
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dienst van de geméenschappen. 
De procureur des Konings stelt, indien hij van oordeel is dat toepassing kan worden gemaakt van 

deze paragraaf, de verdachte, het sl~chtoffer en hun advocaten in kennis dat zij inzage in het 
strafdossier krijgen voor zover zij dat nog niet hadden. {Ze kunnen zelf met hun eigen middelen 
kosteloos een kopie ervan nemen ter plaatse.] 

De verjaring van de strafvo;dering wordt geschorst vanaf het voorstel van de procureur des 
Konings of vanaf de vraag van een van de partijen. De schorsing loopt hetzij tot de beslissing van 
niet-bekrachtiging van het akkoord, hetzij tot de beslissing van de procureur des Konings om geen 
toepassing te maken van deze bepaling, hetzij tot de vaststelling dot de voorgestelde voorwaarden 
bedoeld In het eerste of tweede fid, of de voorgestelde maatregelen, bedoeld in het vijfde lid, niet of 
niet tijdig zijn uitgevoerd. 

Onverminderd het tweede lid, kan de procureur des Konings steeds één of meerdere van de 
volgende maatregelen voorstellen, die de verdachte moet uitvoeren gedurenÇie een termijn die een 
jaar niet mag overschrijden : · 

1 o een geneeskundige behandeling of iedere andere passende therapie volgen en hem hiervan op 
geregelde tijdstippen het bewijs leveren, Indien een gedragsproblematiek, een ziekteverschijnsel of 
een verslaving aan de basis van het misdrijf lijkt te liggen; · 

2 ° een dienstverlening uitvoeren van ten hoogste honderdtwintig uren. De dienstverlening wordt 
door de verdachte kosteloos verricht tijdens de vrije tijd waorover hij naast zijn eventuele school- of 
beroepsactiviteiten beschikt, uitsluitend bij openbare diensten vari de Staat, de gemeenten, de 
provindes, de gemeenschappen en de gewesten, dan wel bij verenigingen zonder winstoogmerk of 
stichtingen met een sociaal, wetenschappelijk of cultureel oogmerk. De dienstverlening mag niet 
bestaan uit ee~ activiteit die in de aangewezen · overheidsdienst of vereniging doorgaans door 
bezoldigde werknemers wordt verricht; 

3• een opleiding volgen van ten hoogste honderdtwintig uren. n 

Aan de formele toep'asslngsvoorwaarden van artikel216ter §1, 1" Sv. is voldaan. 

De burgerlijke partijen werden vergoec;i zoals blijkt uil de bijlagen aan de vordering van het openbaar 
ministerie. 

De gedaagden hebben onderstaand akkoord uit vrije wil en weloverwogen aan~aard : 

de betaling van: 

40.000 euro in hoofde van de eerste beklaagde 
40.000 euro in hoofde ván de tweede beklaagde 
6.000 euro in hoofde van de derde beklaagde 
4.000 euro in hoofde van de vierde beklaagde 
en dit binnen de twee maand na de bekrachtiging van het akkoord 

de gerechtskosten begroot op 

248,89 euro in hoofde van de eerste beklaagde 
248,88 euro in hoofde van de tweede beklaagde 
26,70 euro ln hoofde van de derde beklaagde 
26,70 euro in hoofde van de vierde beklaagde 

De door het epelilbaar ministerie voorgestelde maatregelen zijn proportioneel met de emst van de 
feiten en de persoonlijkheid van gedaagden. 
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De bemiddelingsovereenkomst tussen het openbaar ministerie en gedaagden komt wettig voor en 
wordt derhalve bekrachtigd. 

Verval van de $trafvordering zàl intreden wanneer voldaan is aan de v.oorwaarden bepaald in deze 
bémlddelingsovereenkomst. 

TOEGEPASTE WETTEN 

De rechtbank houdt rekening met de volgende artlk~len dil'! de bestanddelen van de misdrijven en 
de strafmaat bepalen, en het taalgebruik in gerechtszaken regelen:' 
artikelen 2, 40, 65 lid 1, 100, 433 decies, 433 undecles en 479 van het strafwetboek; 
artikelen 11, 12, 14, 31, 36, 37 en 41 der wet van 15 j uni 1935; 
artikelen 162, 182, 184, 185, 189, 190, 194 en 195 van het wetboek van strafv9rdering; 
alsmede alle overige in de dagvaarding vermelde en hiervoor aangehaalde wetsartikelen. 

De rechtbank: 

op tegenspraak ten aanzien van 
., 

Op strafgebied 

Ten aanzien van , eerste beklaagde 

en 

Stelt het verv.al van de .strafvordering vast ten aanzien van eerste beklaagde voor de feiten 
weerhouden onder de tenlasteleggingen . 

.... 
Ten aanzien van . , tweede beklaagde 

Stelt het verval' van de strafvordering vast ten aanzi~n .van tweede beklaagde voor de feiten 
weerhouden onder de tenla$teleggingen. 

Ten aanzien van , derde beklaagde 

Stelt het verval van de strafvordering vast ten aanzien van derde beklaagde voor de .feiten 
weerhouden onder de tenlast.eleggingen. 

Ten aanzien van , vierde beklaagde 

Stelt het verval van de· stn3fvordering va~t ten aanzien van vierde beklaagde voor de feiten 
weerhouden onder de tenlasteleggingen. 

*** 
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Dit vonnis is In openbare zitting uitgesproken op 25 maart 2020 door de rechtbank van eerste aanleg 
West-Vlaanderen, afdeling Brugge, ze~entiende k~mer, samengesteld uit: 

., alleenrechtspreke,nd rechter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, 

afdeling BrÛgge; 

In aanwezigheid van , substituut procureur des Konings West·VI~anderen; 

Met bijstand van griffier 




