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In de zaak van het openbaar ministerie 

en de burgerlijke partij: 

ST AD vertegenwoordlctd door het colleae van Burgemeester en Schepenen van de stad 
met kantoren te 

met als raadsman mr advocaat te 

tegen: 

1. geboren te op 
wonende te 

2. geboren te 
op wonende te 

beklaagd van: 

de eerste en de tweede 

Om het wanbedrijf uitgevoerd te hebben of om aan de uitvoering ervan rechtstreeks 
medegewerkt te hebben, door enige daad, tot de uitvoering zodanige hulp verleend te hebben 
dat zonder zijn bijstand het misdrijf niet kon gepleegd worden, 

Bij Inbreuk op de artikel 5, strafbaar gesteld door artikel 20§1 al1 van het Decreet van 15 JUli 
1997 houdende de Vlaamse Wooncode, als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of al$ 
persoon die een woning ter beschikking stelt, een woning die niet voldoet aan de vereisten en 
normen van artikel 5 rechtstreeks of via tussenpersoon verhuurd, te huur gesteld of ter 
beschikking gesteld te hebben met het oog op bewoning, zoals gewijzigd door het Decreet van 
29 maart 2013 houdende WijZiging van diverse decreten wat de woonkwaliteitsbewaking betreft, 
vanaf 11.08.2013 · 

1. 

In het pand gelegen te 

geboren te op 

wonende te 

e1gendom van 

wonende te 

kadastraal çtekend als 

en van 
geboren te op 
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a. een ongeschikte en onbewoonbare woning te hebben verhuurd aan 

te in de periode van 23 januari 2014 (datum vaststellingen Wooninspectie-
stul<ken 2, 4, 6 OK 2) tot datum bevel dagvaarding (stuk 268 OK 1) 

b. een ongeschikte en onbewoonbare woning te hebben verhuurd aan 

te In de periode van 23 januari 2014 (datum vaststellingen Wooninspectie -
stukken 2, 5, 6 OK 2) tot 6 juh 2014 (datum overlijden- stul< 268 OI< 1) 

c een ongeschrkte en onbewoonbare woninf te hebben verhuurd aan 

te , In de periode van 23 januari 2014 (datum vaststellingen Wooninspectie -
stukken 2, 5, 6 OK 2) tot datum bevel dagvaarding (stuk 268 OK 1) 

d een ongeschll<le en onbewoonbare woning te hebben verhuurd aan 

te in de periode van 23 januari 2014 (datum vaststellingen Wooninspectie -
stukken 2, 6 OK 2) tot 30 juni 2014 (stuk 268 OK 1) 

2. 

In het pand gelegen te kadastraal gekend als 

geboren te 

wonende te 

op 
eigendom van 

wonende te 

een ongeschikte woning te hebben verhuurd aan 

en van 
geboren te op 

te 1n de periode van 4 februari 2014 (datum vaststellingen Wooninspectie -
stukken 2, 4, 5 OK 3) tot 3 me1 2015 (stuk 170 OK 3) 

VERMOGENSVOORDEEL :Art. 42 en 43 Bis S.W.B. 

De eerste en de tweede tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig artikel 42 en 43bis 
van het Strafwetboek, te horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring van 39.825 
euro, zijnde 

1. hetzij de vermogensvoordelen die rechtstreeKs uit het misdriJf ZIJn verkregen, 
2 hetzij goederen en waarden die in de plaats ervan zijn gesteld, 
3. hetzij inkomsten uit belegde voordelen, 
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waarbiJ de rechter, mdien de zaken niet kunnen worden gevonden rn het vermogen van de 
beklaagde, de geldwaarde ervan drent te ramen ( het equivalent bedrag) 

Berekening: 

wonrng 
huuropbrengst gedurende de periode 23.01 2014 tot en met 03 10.2017 (stuk 276 OK 1) of 44 
maanden aan een maandelijkse basishuurprijs van 330 euro (stuk 6 OK 1) = 14.520 euro 

wonrng 
huuropbrengst gedurende de periode 23.01 2014 tot en met 6 juli 2014 of 5 maanden aan een 
maandelijkse basishuurprijs van 340 euro (stul< 6 OK 1) = 1 700 euro 

woning 
huuropbrengst gedurende de periode 23.01 2014 tot en met 03.10.2017 (stuk 277 OK 1) of 44 
maanden aan een maandelljl<se basrshuurprljs van 395 euro (stuk 6 OK 1) = 17 380 euro 

woning 
huuropbrengst gedurende de periode 23.01 .2014 tot en met 30 juni 2014 of 5 maanden aan een 
maandelijkse basishuurprijs van 375 euro (stuk 6 OK 1) = 1.875 euro 

huuropbrengst gedurende de periode 04.02.2014 tot en met 03 05 2015 of 15 maanden aan 
een maandelijkse basrshuurprijs van 290 euro (stuk 5 OK 3) = 4.360 euro 

Totaal. 
14.520 + 1.700 + 17.380 + 1.875 + 4.350 = 39.825 euro 

PROCEDURE 

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

De dagvaardingen werden regelmatig betekend. 

De dagvaarding werd op 6 april 2018 overgeschreven op het kantoor Rechtszekerheid te 
Zij vermeldt de kadastrale omschrijving van het onroerend goed dat het voorwerp 

is van de telastlegging en rdentrftceert de eigenaar ervan zoals voorgeschreven door de 
wetgeving Inzake hypotheken. 

r , 
I 

t . 
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BIJ de behandeling van de zaal< en in de processtukken werd gebruik gemaakt van de 
Nederlandse taal. 

2. De beklaagden werden gedagvaard om te verschijnen op de openbare terechtzitting van 29 
mei 2018. 

Er werden conclusietermijnen bepaald en de behandeling van de zaak werd Uilgesteld naar de 
terechtzitting van 23 oktober 2018. 

Vervolgens werd de behandeling van de zaak herhaaldelijk uitgesteld op vraag van de 
verdediging met het oog op controle van het aangekondigde herstel. 

De zaak werd behandeld en 1n beraad genomen op 7 april 2020. 

3. De rechtbank nam kennis van. 

de vordermg van de burgerliJke partij, de stad vertegenwoordigd door meester 
advocaat te 

de herstelvordering van de wooninspecteur, vertegenwoordigd door meester , loco 
mr. advocaat te 
de vordenng van het openbaar mmisterle, uitgesproken door ;ubstituut-
procureur des Konings; 
het verweer van de beklaagden, biJgestaan door meester advocaat te 
het negatief advies van het openbaar mlnlatene over de gevraagde opschortinge11 van de 
uitspraak van veroordeling. 

STRAFRECHTELIJK 

Felten 

4. Nadat door de dienst huisvesting een inbreuk werd gemeld voerde de 
handhavingsambtenaar van de dienst Wonen en Bouwen van de stad ;amen met de 
polltie op 29 januari 2013 een controle uit van de woning aan de 

Het ging om een eengezinswoning die door de eigenaars zou zijn opgedeeld in 4 woonentiteiten 
zonder daarvoor een stedenbouwkundige vergunning te hebben verkregen. 

Aan de voorgevel van de wonmg waren 4 brievenbussen en 4 deurbellen aanwezig. Na In de 
won1ng te Zijn toegelaten door één van de huurders kon er inderdaad worden vastgesteld dat er 
z1ch op elke verdieping (kelder, geliJkvloers, eerste verdieping, tweede verdieping) een 
woonentiteit bevond 
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Er werd een bevel tot stopzelling van de werken aangebracht aan de binnenzijde van de 
toegangsdeur De tweede beklaagde werd hiervan telefonisch ingelicht door de politie. Op 5 
februan 2013 bleek het bevel te zijn weggehaald Het bevel werd door de stedenbouwkundig 
ambtenaar bekrachtigd op 19 aprll2013. 

Op 23 januari 2014 voerde de woonmspecteur een controle ult. 

De woonentiteit in de kelderverdieping (1) werd bewoond door Hij betaalde een 
maandelijkse huurprijs van 330 euro. Hij woonde er sedert oktober 2011 en heeft een contract 
gesloten met tweede beklaagde. 
De woonentiteit op het gelijkvloers (2) werd bewoond door Zij betaalde een 
maandelijkse huurprijs van 340 euro via haar advocaat. Zij woonde er sedert februari 2011 en 
heeft een huurcontract. 
De woonentiteit op de eerste verdieping ( ) werd bewoond door Zij betaalde 
een maandelijkse huurprijs van 395 euro Zij woonde er sedert 1 oktober 2008, aanvankelijk 
met haar echtgenoot, maar na diens overlijden alleen. Zij en haar echtgenoot hebben destijds 
een huurcontract gesloten. 
De woonentiteit op de tweede verdieping ( 1 was op het moment van de controle niet 
toegankelijk. 

Het volgende werd vastgesteld: 

Woning kreeg 86 strafpunten en was ongeschikt, onaangepast en onbewoonbaar; 
Woning kreeg 54 strafpunten en was ongeschikt en onbewoonbaar; 
Woning ~reeg 49 strafpunten en was ongeschikt en onbewoonbaar, 
Het gebouw op zich telde minstens 15 strafpunten en was ongeschikt en onbewoonbaar. 

Op 3 maart 2014 werd door de wooninspecteur een herstelvordering tot sloop of herbestemming 
uitgebracht. 

5. Nadat de wooninspecteur vaststelde dat beide beklaagden ook de eigenaars waren van de 
wonmg gelegen aan de en het vermoeden rees dat er ook daar inbreuken 
op de Vlaamse Wooncode werden begaan, is men op 4 februari 2014 overgegaan tot een 
controle van dit pand. 

Het pand omvatte 1 zelfstandige woning en 6 kamers. De woning . . alsook een kamer (2) 
bevonden zich op het gelijkvloers. Op de eerste verdieping waren de kamers 3 en 4 en op de 
tweede verdieping de kamers 5, 6 en 7 Kamer 2 werd gebruikt als berging bij de woning. De 
kamers op de verdiepingen werden niet bewoond Deze werden dan ook niet gecontroleerd. 

De woning en kamer 2 werden bewoond doo1 H1j stelde er reeds meer 
dan 15 jaar te wonen. Hij heeft met de huidige eigenaars een contract getekend voor de huur 
van het volledige huls, maar heeft daarvan geen exemplaar In ZIJn bezit. Hij heeft destijds een 
huurwaarborg overgemaakt aan de vorige eigenaar. Hij betaalde 290 euro per maand 
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Het gebouw telde 33 strafpunten De woning en kamer 2 kregen samen 88 strafpunten en was 
dus ongeschikt 

Op 9 apnl2014 werd door de wooninspecteur een herstelvordering tot sloop of herbestemmmg 
uitgebracht. 

6. De eerste beklaagde werd verhoord op 17 apnl 2014 en verklaarde. 

'Ik ben eigenaar (van de 1 samen met sinds 
07109/2007. We hebben het pand nooit zelf bewoond De toestand van het pand was op het 
moment van aankoop zoals deze nu is Wli hebben niets gewijzigd aan de indeling van het pand. 
(. .. ) 

De woning op de 28 verdieping wordt verhuurd aan de heer 
maand(. ) 

voor 375 € per 

Ik begrijp dal er punten voor verbetering vatbaar zijn. Ik vind wel dat niet alle gebreken ten laste 
van de eigenaar gelegd kunnen worden. Dit zou een Invloed kunnen hebben op de score van 
de panden. Uit mijn overleg met mijn advocaat heb ik begrepen dat er geen stedenbouwkundige 
vergunning nodtg Js en dat er dan wel een herstel kan gebeuren U vertelt mij dat er wel een 
stedenbouwkundige vergunning nodig is en dat de herstelvordering dan de sloop of 
herbestemming is Er moet eerst meer duidelijkheid komen over de stedenbouwkundige situatie 
alvorens 1k werken uitvoer. ( .. .) 

Ik ben eigenaar (van de I samen met sinds 
27/0212008. We hebben hef pand zelf nooit bewoond." 

De eerste beklaagde geeft hetzelfde antwoord bij de uiteenzetting van de vastgestelde gebreken 
als voorde 

De tweede beklaagde werd eveneens verhoord op 17 aprrl 2014 en sloot zich aan bij de 
verklaring van de eerste beklaagde. HIJ overhandigde aan de wooninspecteur een brief van 

waaruit blijkt dat er reeds in 1995 verschil lende meters werden geplaatst alsook een 
attest van de Stad waaruit blijkt dat men op de hoogte was van de opsplitsing van de 
woning in vier woonentiteiten en de eerste inschrijving dateren van 1 997~ 
1998. 

Op 19 december 2014 werd door tweede beklaagde een aanvraag tot aflevering van een 
stedenbouwkundige vergunning ingediend voor het verbouwen van 2 ééngezinswoningen tot 
een meergezinswoning (6 entiteiten). 

Op 9 maart 2015 besliste het college van burgemeester en schepenen de stedenbouwkundige 
vergunnmg te welgeren Nadat door de beklaagden tegen deze beslissing beroep werd 
Ingesteld, besliste de bestendige deputatie op 30 juh 2015 om de stedenbouwkundige 
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vergunning alsnog te verlenen. De stad 
Vergunnlngsbetwistmgen. 

ging op haar beurt in beroep bij de Raad voor 

Oo 26 1ull 2017 werd opnieuw nazicht gedaan op de Toen IS gebleken dat 
:m daar nog steeds woonden. 

In een verhoor van 5 juli 2017 stelde tweede beklaagde dat er In de geen 
huurders meer waren. Een arrest van de Raad voor Vergunnlngsbetwistmgen met betrekking 
tot het beroep tot vernietiging Ingesteld door de Stad werd verwacht m het najaar van 
2017. De eerste beklaagde bevestigde dit in zijn verhoor van 6 Juli 2017. 

De Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigde op 13 februari 2018 de stedenbouwkundige 
vergunning De deputatie verleende op 21 JUni 2018 een nieuwe stedenbouwkundige 
vergunning. Daartegen diende de stad >pn1euw een vernietlglngsberoep In 
De beklaagden deden afstand van de stedenbouwkundige vergunmng en voerden hangende 
de strafvordering het herstel Ult. Dat werd op 2 maart 2020 door de wooninspecteur vastgesteld 

Op 26 maart 2020 deelde de raadsman van de wooninspecteur mee dat de herstelvordering 
zonder voorwerp Is. 

Beoordeling 

7. Het dossier spreekt voor zich. 

De telastleggingen worden niet betwist en ziJn bewezen. 

Straffen 

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

9. De feiten kunnen krachtens artikel 20 §1 van de Vlaamse Wooncode worden bestraft met 
een gevangenisstraf van 6 maanden tot 3 Jaar en een geldboete van 500 tot 25.000 euro of één 
van deze straffen alleen in hoofde van een natuurlijke persoon, en, rngevolge art. ?bis en 41 bis 
§ 1 Strafwetboek met een geldboete van 3.000 tot 72 000 euro in hoofde van een rechtspersoon 
In geval van verzwarende omstandigheid van de gewoonte geldt een gevangenisstraf van 1 jaar 
tot 5 jaar en een geldboete van 1 000 tot 100.000 euro of één van deze straffen alleen In hoofde 
van een natuurlijke persoon, en een geldboete van 6.000 euro tot 200.000 rn hoofde van een 
rechtspersoon. 
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10. Het openbaar ministerie vorderde voor be1de beklaagden een geldboete van 500 euro. 

11. De Vlaamse Wooncode beoogt uitvoenng te geven aan het fundamenteel recht op 
menswaardig wonen (artikel4 Wooncode). 
Artikel 23 van de Belgische Grondwet bepaalt dat leder het recht heeft een menswaardig leven 
te leiden en dat de wet of het decreet daartoe, rekening houdend met de overeenkomstige 
plichten, de economische, sociale en culturele rechten waarborgt. Die rechten omvatten onder 
meer het recht op een behoorlijl<e huisvesting. 
De overheld doet belangrijke Inspanningen om dit recht te waarborgen o.m. door sociale 
huisvestmg te organiseren, door minimumkwaliteitseisen voor womngen te bepalen en een 
wooninspectie op te richten... Grote bedragen gemeenschapsgelden worden daartöe 
gemvesteerd. 

Gelet op het professioneelkarakter en de lange duur van de felten wordt geen opschorting van 
de uitspraak van veroordeling verleend. 

Bij het bepalen van de geldboete houdt de rechtbank rekening met het financièle motlef dat aan 
de misdrijven ten grondslag ligt 

Een geldboete moet ook van die aard zijn dat ziJ ontmoedigt nog langer de wet te overtreden of 
aanzet tot een afweging van pakkans en economisch voordeel 

Bovendien moet rekening worden gehouden met de maatschappelijke kost die door de 
beklaagden veroorzaakt wordt 1n de vorm van de noodzakelijke inzet van mensen en middelen 
voor de handhaving. De mzet van inspectiediensten, politie en justitie betekent voor de 
gemeenschap een grote kost 

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

Gelet op het strafrechtelijk verleden en het uitgevoerde herstel kan een deel van de geldboeten 
met uitstel worden opgelegd. De beklaagden voldoen aan de wettelijke voorwaarden 

Verbeurdverklaring vermogensvoordeel 

12. Het openbaar ministerie vorderde eveneens de biJzondere verbeurdverklaring van 39.825 
euro. 

Dit bedrag werd door het openbaar ministerie begroot op basis van de maandelijkse huurprijs 
van~ç!e woningen. 
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De beklaagden betwisten dat zij een vermogensvoordeel genoten en verwijzen daarbij naar de 
kosten en onbetaalde huurgelden alsook naar de renovatiekosten. 

13. Overeenkomstig art1kel 42, 3" Strafwetboel~ kunnen de vermogensvoordelen die 
rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen, worden verbeurdverklaard. 

De huurgelden zijn vermogensvoordelen die de beklaagden rechtstreeks uit de bewezen 
verklaarde misdrijven verkregen 

Voor de berekenmg ervan moet geen rekening worden gehouden met kosten die gemaald 
werden om de illegale vermogensvoordelen te bekomen. 

Ook de renovatiekosten kunnen niet in rekemng gebracht worden Dat Zijn 1nvestermgen die het 
vermogen van de beldaagden ten goede komen. 

Het kan principieel niet aanvaard worden dat veroordeelden In het bezit gelaten worden van de 
voordelen of winsten die ziJ uit een misdrijf haalden. Misdrijven plegen mag immers niet lonend 
zijn Dit zou een verkeerd signaal zijn ten aanzien van burgers en bedrijven die wel de wet 
naleven, correct handelen en daartoe Inspanningen en Investeringen doen. Het zou dus ook de 
geloofwaardigheld van, en het vertrouwen in de overheld ondermijnen. 

De verbeurdverklaring dringt zich op. 

Uit blllljkheidsoverwegmgen en rekening houdend met de inspanningen en de houding van de 
beklaagden en het inmiddels vriJWillig uitgevoerde herstel wordt slechts een deel verbeurd 
verklaard 

WOONHERSTEL 

14. De wooninspecteur vorderde op 3 maart 2014 het herstel van het pand aan de 
en op 9 april2014 van het pand aan de 

De beklaagden voerden hangende de strafvordering het herstel uit. Dat werd op 2 maart 2020 
door de wooninspecteur vastgesteld. 

Op 26 maart 2020 deelde de raadsman van de wooninspecteur mee dat de herstelvordering 
zonder voorwerp 1s. 
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KOSTEN en BIJDRAGEN 

15. De bekfaagden moeten worden veroordeeld tot de gerechtskosten zoals hierna begroot 

16. De beklaagden moeten elk een bijdrage betalen voor de fmanc1ering van het "BIJzonder 
Fonds tot Hulp van de Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden en aan de Occasionele 
Redders" (artikel 29, tweede lid van de Wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale bepalingen). 
Deze bijdrage bedraagt 200 euro (met opdeciemen). Deze biJdrage heeft een eigen aard en is 
geen straf. 

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

BURGERRECHTELIJK 

18. De stad vordert een schadevergoeding van 10.000 euro ZIJ houdt voor financiële 
schade en imagoschade te hebben geleden 

Geen van beide schadeposten ziJn bewezen. 

De vordering Is ongegrond 

19. Ingevolge artikel 4 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering (VTSv) 
moet de rechtbank de overige burgerlijke belangen ambtshalve aanhouden. 

Om deze redenen, en gelet op de volgende artikelen: 

art. 11, 12, 14, 31 , 34, 35, 36, 37, 38, 40 en 41 van de wet van 15 juni 1935, 
art. 4 Wet van 17 april 1878 - Wet houdende de voorafgaande tttel van het Wetboek van 
Strafvordering; 
art. 162, 162bls, 182, 184, 185 §1, 189, 190, 191 , 194, 195, 203§3 Wetboek van Strafvordering, 
alsook de overige wetsbepalingen aangehaald In huldig vonn1s; 
art. 1, 2, 3, 5, 7, 7bls, 25, 38, 39, 40, 41, 41bJs, 44, 45, 65, 66, 100 Strafwetboek, alsmede alle 
artikelen vermeld in de dagvaarding; 
art. 1.8Wet29.6.1964 ; 
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de rechtbank, recht doende op tegenspraal(, 

STRAFRECHTELIJK 

Veroordeelt voor de hierboven omschreven en bewezen verl(laarde 
telastleggmgen 1 a, 1 b, 1 c, 1 d en 2 samen tot een geldboete van 1.000 euro, vermeerderd met 
70 opdeciemen tot 8 000 euro, of een vervangende gevangenisstraf van 3 maanden, de felten 
gedeeltelijk voor als na 1.1.2017 gepleegd zijnde. 

Verleent uitstel van tenuitvoerlegging van dit vonnis voor 500 euro, vermeerderd met 70 
opdeciemen tot 4.000 euro, van de opgelegde geldboete voor de duur van 3 jaar. 

Beveelt de bijzondere verbeurdverklaring van 8.000 euro. 

Veroordeelt voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde 
telastleggingen 1 a, 1b, 1c, 1d en 2 samen tot een geldboete van 1.000 euro, vermeerderd met 
70 opdeciemen tot 8 000 euro, of een vervangende gevangenisstraf van 3 maanden, de feiten 
gedeeltelijk voor als na 1.1.2017 gepleegd zijnde. 

Verleent uitstel van tenuitvoerlegging van d1t vonms voor 500 euro, vermeerderd met 70 
opdeciemen tot 4 000 euro, van de opgelegde geldboete voor de duur van 3 jaar 

Beveelt de bijzondere verbeurdverklaring van 8.000 euro. 
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WOONHERSTEL 

Stelt vast dat de herstelvordering van de wooninspecteur zonder voorwerp Is. 

J<OSTEN EN BIJDRAGEN 

Veroordeelt en ell< tot betaling van een 
bijdrage aan het Bijzonder Fonds tot Hulp aan de Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden 
en aan de Occasionele Redders van 25 euro, vermeerderd met 70 opdeciemen tot 200 euro. 

Veroordeelt hen elk tot betaling van de bijdrage tot het Begratingsfonds voor de jurrdische 
tweedelijnsbijstand van 20 euro. 

Veroordeelt ~n hoofdelijl< tot betaling van de 
gerechtslmsten voor het openbaar ministerie, tot op heden In het geheel begroot op 511,74 
euro. 

BURGERRECHTELIJK 

Verklaart de vordering van de burgerlijke partij stad ongegrond. 

Houdt ambtshalve de overige burgerlijl<e belangen aan. 

Ort vonnis werd urtgesprol<en in openbare terechtzitting van de 0 twaalfde l<amer van de 
rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde op 26 mei 2020, 
bestaande uit rechter en , griffier, in aanwezigheid van 
afdelingsproettreur 




