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DE NEGEN A KAMER, RECHTSPREKENDE IN CORRECTIONELE ZAKEN, MET EEN RECHTER 

Gezien de processtukken en namelijk HET VERZET betekend bij 

exploot van gerechtsdeurwaarder H. Dochy plaatsvervange·r van 

gerechtsdeurwaarder P. Cheneau, met standplaats te Kortrijk op 

23 januari 2017 betekend aan de Procureur des Konings. 

In de zaak van: 

HET OPENBAAR MINISTERIE, 

aan wie zich heeft gevoegd als burgerlijke partij : 

in eigen naam 

Nr.Á2>�5 
handelend in eigen naam en in haar 

hoedanigheid van ouder - wettelijk vertegenwoordiger over de 

persoon en de goederen van haar minderjarige kinderen 

Nr . .À� 
l.... ;, handelend in eigen naam en in zijn 
hoedanigheid van ouder - wettelijk vertegenwoordiger over de 

persoon en de goederen van zijn minderjarige kinderen 

· Nr . .À�S i 

Nr . .À8B� 

Nr.)<;2.� () 
Allen samenwonend te:. 
Ter zitting vertegenwoordigd door S. Leysen loco J. Leysen, met 

kantoor te 8500 Kortrijk, Koning Leopold 1 straat 19 
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-· ·-• wonende te 

Ter zitting vertegenwoordigd door mr. K. Denoulet, met kantoor 
te 8530 Harelbeke, Harlemboislaan 5 

Nr. Á2>9� 

Nr. Á�9� 
samenwonend te 

In persoon verschijnenae 

tegen: 

. geboren te op . wo(lende te 

VERZffiER tegen het vonnis van deze rechtbank van 19 december 2016 - bij verstek 
verleend - en waarbij _ · veroordeeld werd uit hoofde van : 

Te 

Bij inbreuk op artikel 5, strafbaar gesteld door artikel 20§1al 1 van het decreet d.d. 15 juli 

1997 houdende de Vlaamse Wooncode, als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of 

als persoon die een woning ter beschikking stelt, een woning die niet voldoet aan de 

vereisten en normen van artikel 5 rechtstreeks of via tussenp_ersoon verhuurd, te huur 

gesteld of ter beschikking gesteld te hebben met het oog op bewoning, met de 

omstandigheid dat van de activiteit een gewoonte wordt gemaakt, namelijk 

1. In de periode van 05.02.2014 tot en met 31.03.2015 

De woning gelegen te 

2. In de periode van 07.05.2014 tot en met 18.12.2014 

De woning gelegen te 
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3. In de periode van 01.10.2013 tot 28.10.2015 

De woning gelegen te: 

Tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig art. 42 en 43 bis van het Strafwetboek, 

zoals ingevoegd door de wet van 17 juli 1990, te horen veroordelen tot de bijzondere 

verbeurdverklaring van hierna vermelde vermogensvoordelen die zich bevinden in het 

patrimonium van de gedaagde, namelijk van een bedrag van 21.200 euro, zijnde hetzij de 

vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen, hetzij de goederen en 

waarden die in de plaats ervan zijn gesteld, hetzij de inkomsten uit de belegde voordelen, 

waarbij de rechter, indien de zaken niet kunnen worden gevonden in het vermogen van de 

beklaagde, de geldwaarde daarvan dient te ramen (het equivalent bedrag) 

Berekening: 

4 

.: 565 euro per maand van 05.02.2014 tot en met maand juni 2014: 5 maanden 

x 565 euro/maand = 2.825 euro 

500 euro per maand van 07.05.2014 tot 15.07.2014: 2 maanden x 500 euro/maand= 1.000 

euro 

535 euro per maand van 15.07.2014 tot 19.12.2014: 5 maanden x 535 euro/maand= 2.675 

euro 

588 euro per maand van 01.10.2013 tot 28.10.2015: 25 maanden * 588 euro/maand = 

14. 700 euro. 

Op de percelen aldaar gelegen en gekadastreerd als zijnde: 

, huis met een oppervlakte van I ' 

e1genaom van ' 

door notaris. 

·ingevolge akte van verkoop verleden op 

ter 
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huis met een oppervlakte van 
tot voor kort eigendom van 1 ·ingevolge akte van aankoop 
verleden op :..._ 

notaris' 

: door notaris - " - ---, doch eigendom van 
ingevolge van akte van aankoop verleden op door 

1 te 
huis met een oppervlakte van 

5 

eigendom van ingevolge akte van verkoop verleden 

Tot 

op · - --: door notaris 

tot een geldboete van 1.500,00 EUR, wettelijk te verhogen met 50 opdecimes, hetzij x 6, en 
aldus gebracht op 9.000,00 EUR, met uitstel van de tenuitvoerlegging zoals hierna bepaald 
met uitstel voor de duur van drie jaar, ter uitzondering van 750,00 EUR effectief, te verhogen 
met 50 opdecimes, hetzij x 6 en aldus gebracht op 4.500,00 EUR EFFECTIEF of een 
vervangende gevangenisstraf van 45 dagen. 

Verklaart overeenkomstig de artikelen 42,3° en 43bis Sw. een bedrag van 12.500,00 EUR 
verbeurd in het vermogen van ' ·- · ----; uit hoofde van de bewezen verklaarde 
feiten van de voormelde tenlasteleggingen 1, 2 en 3. 

Zegt dat bij eventuele uitvoerbaarheid van het deel van de geldboete dat met uitstel van 
tenuitvoerlegging is opgelegd, en bij niet-betaling van deze geldboete binnen de wettelijke 
termijn, dit deel van de geldbof:?te zal kunnen vervangen worden door een gevangenisstraf 
van 45 dagen. 

· 

tot betaling van de bijzondere vergoeding van 51,20 EUR opgelegd in uitvoering van het artikel 
91 van het K.B. van 28.12.1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in 
strafzaken. 

tot betaling van eenmaal de bijdrage van 25 EUR, te verhogen met 50 opdecimes, hetzij 150,00 

EUR, tot financiering van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden 
en aan de occasionele redders, overeenkomstig artikel 29 van de wet van 1 augustus 1985 

houdende fiscale en andere bepalingen en gelet op artikel 1 van de wet van 5 maart 1952 

betreffende de opdecimes op de strafrechtelijke geldboeten, zoals laatst gewijzigd door 
artikel 2 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen inzake justitie (11). 

tot de gerechtskosten, begroot op 79,23 euro. 

-- --·-·-· 
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++++++ 

Gehoord de uiteenzetting van de zaak door H. Paermentier, gerechtelijk stag iair voor het hof 
van beroep te Gent, aange we zen bij het parket van West-Vlaanderen, bij beslissing d.d. 28 
maart 2017 van de procureur-generaal bij het Hof van beroep te Gent aange duid om, met 
ingang van 1 april 2017, het ambt van openbaar ministerie bij de rechtbank van eerste aanleg 
West-Vlaanderen geheel uit te oefenen, die de zaak samenvat en conclusie neemt 
strekkende to t de veroordeling van de beklaagde bij toepassing van de strafwet. 

Gehoord de burgerlijke partijen. 

Na de beklaagde ondervraagd te hebben. 
Gehoord de middelen van verdediging voorgedragen door : 
- P. Vermeersch loco R. Huysentruyt, advocaat te Ko rtrijk, voor ; verzoekt 
om opschorting van de uitspraak van de veroordeling, waaromtrent het openbaar ministerie 
gemotiveerd negatief advies verleent, 

En n a  beraadslaagd te hebben, 

DE RECHTBANK, 

Gezien de artikelen van voormelde tenlastelegginge n, alsook de artikelen 

- 2 en volgende Wet 15.06.1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken 
- 1 K.B. 23.12.1993 
- 182 , 184, 185, 189, 190, 194 Wetboek van Strafvordering 
- 38, 40, 65 Sw. 
- 1, 8 §1 W. 29. 06.1964. 
-1Wet 05.03.1952 laatst gewijzigd door artikel 59 van de Programma.wet (1) van 25 december 
2016. 
- 91 KB 28.12.1950 houdende algemene regleme nt op de gerechtskosten in strafzaken 
- 29 Wet 01.08.1985 houdende fiscale en andere bepalinge n 
- 3 W. 13.02.2003 to t wijziging van sommige bepalingen van het burgerlijke wetb. en ger. 
Wetb . 
-1382 B.W. 

-
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A. NOPENS DE ONTVANKELIJKHEID VAN HET VERZET 

1. Het verstekvonnis dateert van 19.12.2016 en werd tot op heden niet betekend aan 

heeft bij gerechtsdeurwaardersexploot, betekend op 23.01.2017 aan 
hP.t ambt van de procureur des Konings en de burgerlijke partijen 

, verzet aangetekend tegen dit verstekvonnis. 

Het verzet is derhalve tijdig, regelmatig naar de vorm en ontvankelijk. 

2. In hun conclusies, houden de burgerlijke partijen en 
voor dat het verzet als ongedaan zou dienen

. 
te worden beschouwa. Uit ge1�c op 

hetgeen bepaald In artikel 187, §6, 1° Sv. 

Samen met de verdediging van de beklaagde, is de rechtbank van oordeel dat het op basis van 
de gegevens van het strafdossier geenszins vaststaat dat , kennis had 
van de dagvaarding in de procedure waarin hij verstek .liet gaan. Uit het enkele reit dat deze 
dagvaarding werd betekend aan de woonst van de verzetdoende partij , kan niet 
worden afgeleid dat hij kennis had van de dagvaarding (lees en vergelijk: Cass. 17 januari 2017, 
P.16.0989.N, www.cass.be). Derhalve dient het verzet van niet als 
ongedaan te worden beschouwd. 

3. De rechtbank aanvaardt het verzet op strafrechtelijk en burgerrechtelijk gebied. De 
veroordeling van bij vonnis van 19.12.2016 van deze rechtbank wordt 
als niet bestaande gehouden. 

B. OP STRAFGEBIED -TEN GRONDE 

Ten gronde: 

Feiten en beoordeling 

4. In zijn op 28.04.2017 neergelegde syntheseconclusie, stelt de verdediging van de beklaagde 
. de feiten van de tenlastelegging 1 niet te betwisten. 

De feiten van de tenlasteleggingen 2 en 3 worden wel betwist. Met betrekking tot de feiten 
van de tenlastelegging 2, stelt hij dat de woning aan de "slechts" 9 strafpunten 
kreeg, waaruit zou volgen dat deze woning niet onbewoonbaar was. Evenmin zouden de 
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bewon ers van dit pand hem ooit in gebreke hebben gesteld. Daar ook de inwoners van het 
pand gelegen aan de nooit ten aanzien van hem gewag zouden 
hebben gemaakt van enig probleem met betrekking tot de woonkwaliteit, ook n iet tijdens de 
procedure die voor het vredegerecht werd gevoerd, zou hij hiervan nooit op de hoogte zijn 
geweest. 

5. Naar het oordeel van de rechtbank zijn de feiten van de tenlasteleggingen 1, 2 en 3 allen 
bewezen in hoofde van de beklaagde gelet op de inhoud van de diverse 
st ukken van het strafdossier, waaronder 

(1) de diverse vaststellingen van de verbalisanten van de Wooninspectie West· 
Vlaanderen, waaruit bliikt dat de door de beklaagde verhuurde woningen gelegen aan 
de en de te op 
07.05.2014 een totaal hadden van respectievelijk 93, 21 en 42 strafpunten op het 
technisch verslag en derhalve ongeschikt waren om als t e  bewoning te dien en; het 
gegeven dat de woning gelegen . aan de bij een hercontrole op 
23.07.2014 (nog steeds) een strafpuntentotaal had van 9 pun ten, doet aan h�t 
voorgaande uiteraard geen afbreuk; de artikelen 5 en 20, §1, al 1 van de Vlaamse 
Wooncode stellen immers geen minimale puntengrens voorop, zodat één strafpunt in 
principe kan volstaan om een inbreuk op deze artikelen te weerhouden; evenmin is 
trouwen s een rechtsgeldig besluit van de bestuurlijke overheid van ongeschikt- of 
onbewoonbaarverklaring (lees en vergelijk: Cass. 9 september 2014, P.13.184.N, 
www.cass.be) of een ingebrekestelling door de huurders/bewon ers een constitutief 
bestanddeel van het door artikel 20 Vlaamse Wooncode bepaalde misdrijf; 

(2) de diverse foto's in het strafdossier van de vastgestelde gebreken; 

(3) de verklaringen van de huurders van het pand gelegen aan de 

(4) het gegeven dat (het merendeel van) de vastgestelde gebreken dermate structureel 
zijn dat zij zonder enige twijfel reeds bij aanvang van de respectievelijke 
huurcontracten aanwezig waren, en derhalve niet (louter) te wijten kunnen zijn aan 
het gedrag van de huurders zelf, zoals door de beklaagde wordt beweerd; overigens 
stelt de rechtbank vast dat er uit de gegevens van het strafdossier blijkt dat de diverse 
door de beklaagde verhuurde onroerende goederen gelijkaardige gebreken 
vertoonden, hetgeen er op wijst dat hij niet wilde weten hoe het met zijn 
eigendommen ging en hij derhalve ter zake overduidelijk minstens n alatig was; daar 
waar de beklaagde zich op heden beroept op de procedure die hijzelf heeft 
aangespannen voor het vredegerecht met betrekking tot het pan d gelegen aan de 

stelt de rechtbank vast dat de vordering var 
in deze procedure net werd afgewezen omwille van het feit dat "een 

contactuele wanprestaHe in hoofde van de huurder( ... ) niet bewezen (is)" en er in het 
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vonnis van 27.05.2015 uitdrukkelijk wordt overwogen dat�·(".) enkel de verhuurder, op 

wie de verplichting tot het loten voldoen van een woning die hij verhuurt aan dë 

minimale eisen van veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid rust, aansprakelijk is 

(voor het behalen van een eindscore van 42 strafpunten)"; 

(5) de diverse verhuurcontracten die bij het strafdossier werden gevoegd; 

(6) het gegeven dat de beklaagde diverse huizen verhuurt in het die niet 
voldoen aan de minimale woonkwaliteitsnormen, zodat er k�n worden aangenomen 
dat hij van deze activiteit een gewoonte heeft gemaakt. 

Straf en strafmaat 

6. De bewezen verklaarde feiten van de voormelde tenlasteleggingen 1, 2 en 3 zijn met elkaar 
verbondei:i door eenheid van misdadig opzet, zodat overeenkomstig artikel 65 lid 1 
strafwetboek slechts één straf dient opgelegd te worden. 

Bij het bepalen van de straf en de strafmaat houdt de rechtbank enerzijds rekening met: 

- de aard, de ernst, de duur en de omstandigheden van de feiten; 
- het feit dat werd gehandeld uit winstbejag; 
- het feit dat de beklaagde zijn eigen economisch belang gesteld heeft boven het belang dat 
de gemeenschap heeft bij het behoud van kwaliteitsvolle huisvestingsmogelijkheden; 
- het totaal gebrek aan respect van de beklaagde voor de leefomstandigheden van de diverse 
personen van allochtone afkomst aan wie hij zijn huizen verhuurde en het door de diverse 
slachtoffers geleden nadeel; 
- het feit dat de op te leggen straf duidelijk moet maken dat de naleving van de regels ter 
bescherming van een kwalitatief huisvestingsaanbod ernstig genomen moeten worden en dat 
de beklaagde zich niet ongestraft boven de wet kan stellen; 
- het grote aantal vastgestelde strafpunten; 
- de maatschappelijke kost die door de beklaagde veroorzaakt wordt in de vorm van de 
noodzakelijke inzet van mensen en middelen voor de handhaving; de inzet van 
inspectiediensten, politie en justitie betekent voor de gemeenschap een grote kost; 
- het eerder ongunstig strafverleden van de beklaagde, die reeds meermaals door d e  
politierechtbank e n  de correctionele rechtbank werd veroordeeld, doch anderzijds nog nooit 
wegens gelijkaardige feiten werd veroordeeld. 

Anderzijds wordt rekening gehouden met: 

- de leeftijd van beklaagde, die geboren is op 16.02.1971; 
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- het feit dat de beklaagde inmiddels reeds de nodige stappen heeft gezet om de panden 
gelegen aan de en vrijwillig en volledig te regulariseren en het feit dat de 
beklaagde eveneens reeds de nodige. stappen gezet heeft om het pand gelegen aan de 

:e doen beantwoorden aan de minimale woonkwaliteitsvereisten. 

Een geldboete, deels effectief en deels met uitstel van de tenuitvoerlegging zoals hierna 
bepaald, moet de beklaagde het wederrechtelijk karakter van de gepleegde feiten doen inzien 
en hem ervan weerhouden om in de toekomst gelijkaardige feiten of andere misdrijven te 
plegen. 

7. Deze geldboete dient in EUR uitgesproken te worden en verhoogd te worden met 50 
opdeciemen daar de feiten zich voordeden in de periode van 01.10.2013 tot en met 
28.10.2015, dus na 31 december 2011. 

De beklaagde moet tevens een wettelijk verplichte bijdrage betalen voor de financiering 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 bedroeg op het ogenblik van het verstekvonnis 150 EUR {met 
opdeciemen). Deze bijdrage heeft een eigen aard en is geen straf. Aangezien een verzet de 
verzetdoende partij niet kan benadelen, wordt op heden eveneens de bijdrage opgelegd zoals 
van toepassing op het ogenblik van het vonnis bij verstek. 

De beklaagde moet ook een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken betalen 
(artikel 91, tweede lid van het Koninklijk Besluit van 28 december 1950 houdende het 
algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzáken). Deze vergoeding bedraagt 51,20 
EUR. 

Bijzondere verbeurdverklaring 

8. Het openbaar ministerie vordert overeenkomstig art. 42,3° Sw. en art. 43bis Sw. de 
bijzondere verbeurdverklaring van een totaal bedrag van 21.200,00 EUR in hoofde van de 
beklaagde, zijnde hetzij de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn 
verkregen, hetzij de goederen en waarden die in de plaats ervan zijn gesteld, hetzij de 
inkomsten uit de belegde voordelen waarbij de rechter, indien de zaken niet kunnen worden 
gevonden in het vermogen van de beklaagde, de geldwaarde daarvan dient te ramen (het 
equivalent bedrag). 

Overeenkomstig artikel 42, 3" Sw. wordt bijzondere verbeurdverklaring toegepast op de 
vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen, op de goederen en 
waarden die in de plaats ervan zijn gesteld en op de inkomsten uit d� belegde voordelen. 

�- ----=--=--·- :� -
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De rechtbank aanvaardt dat de beklaagde door het plegen van de misdrijven waarvoor hij 

veroordeeld werd, illegale vermogensvoordelen genoten heeft. Deze illegale 

vermogensvoordelen bestaan (minstens) uit de huurgelden die door hem tijdens de 

incriminatieperiode werden geïnd. 

De rechtbank aanvaardt eveneens de hoegrootheid van deze illegale vermogensvoordelen 

zoals door het openbaar ministerie begroot in de inleidende dagvaarding, doch acht het 

passend deze vordering te herleiden tot een totaal bedrag van 12.500,00 EUR, teneinde de 
beklaagde niet te onderwerpen aan een onredelijk zware straf (art. 43bis; in fine Sw.). 

Het gegeven dat de beklaagde reeds bij vonnis van 28.01.2015 het vredegerecht van het 

eerste kanton Kortrijk werd veroordeeld tot het terugbetalen aan van de 

betaalde huurgelden met de toegekende gebruiksvergoeding, staat aan het voorgaande niet 

in de weg. De verbeurdverklaring is immers een (bijkomende) straf die door de rechter wordt 

opgelegd aan een persoon als sanctie voor een misdrijf, die tot doel heeft om de eigendom 

over bepaalde zaken te ontnemen aan het vermogen van die persoon. 

De herstelvorderingen 

9. De rechtbank stelt vast dat uit de gegevens van het strafdossier blijkt �at de beklaagde 

inmiddels vrijwillig verbeterings- en aanpassingswe_rken heeft uitgevoerd aan de panden 

gelegen aan de de en de te �n 

dat deze werkzaamheden ertoe hebben geleid dat op heden al deze woningen beantwoorden 

aan de minimale woon kwaliteitsvereisten (zie stukken 120 van dossier K0.66.RW.100500/14, 

92 van dossier K0.66.RW.100600/14 en 92 van dossier K0.66.RW.100700/14). 

De respectievelijke herstelvorderingen met betrekking tot deze panden, die betrekking 

hebben op het uitvoeren van renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerken, zijn derhalve 

inmiddels zonder voorwerp geworden. 

C. OP BURGERLUK GEBIED 

De burgerlijke partijstellingen var 

eigen naam en van en. 
kinderen en 

en .in 

gualitate qua hun minderjarige 

10. De feiten van de tenlastelegging l, welke bewezen verklaard werden en waarvoor 

veroordeeld wordt, hebben schade veroorzaakt aan de burgerlijke 

partijen, dewelke conrorm artikel 1382 B.W. gerechtigd zijn op vergoeding. 

-
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De burgerlijke partijstelling voor een bedrag van 500,00 EUR per burgerlijke partij uit hoofde 

van morele schadevergoeding, meer intresten en kosten, is ontvankelijk. 

De rechtbank aanvaardt dat de burgerlijke partijen morele schade hebben geleden ten 
gevolge van het feit dat zij diverse maanden- hebben moeten leven in een woning die niet 

voldoet aan de minimale woonkwaliteitsnormen. 

Gelet op de aard en de ernst van de feiten en de periode waarin de burgerlijke partijen in 

deze woning hebben geleefd, begroot de rechtbank deze schade ex aequo et bono op een 
bedrag van 300,00 EUR per burgerlijke partij, meer intresten en kosten. 

11. Overeenkomstig artikel 162bis Sv. - ingevoegd bij wet van 21.04.2007 - dient ieder 
veroordelend vonnis uitgesproken tegen de beklaagde deze eveneens te veroordelen tot het 
betalen aan de burgerlijke partij van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 

Ger. Wb. 

Op basis van het door de burgerlijke partijen gevorderde bedragen, worden de gevorderde 
rechtsplegingsvergoedingen ten bedrage van 240,00 EUR door de rechtbank toegekend zoals 
gevorderd. 

De burgerlijke partijstelling var 

12. De feiten v�n de tenlastelegging 2, welke bewezen verklaard werden en waarvoor 
veroordeeld wordt, hebben schade veroonaakt aan de burgerlijke 

partij, dewelke conform artikel 1382 B.W. gerechtigd is op vergoeding. 

De burgerlijke partijstelling voor een totaal bedrag van 3.995,00 EUR uit hoofde van 
materiële en morele schadevergoeding, meer intresten en kosten, is ontvankelijk en kan 
toegekend worden als volgt: 

morele schade: 200,00 EUR 

De rechtbank aanvaardt dat de burgerlijke partij morele schade heeft geleden ten gevolge 
van het feit dat hij diverse maanden heeft moeten leven in een woning die niet voldoet aan 
de minimale woon kwaliteitsnormen. Het gegeven dat de burgerlijke partij ten aanzien van 
de beklaagde hiervan nooit melding zou hebben gemaakt, doet aan het voorgaande geen 
afbreuk, aangezien deze niet-melding ook andere redenen kan hebben gehad, zoals 
bijvoorbeeld de vrees van de burgerlijke partij dat hij gelet op zijn zwakke positie op de 
huurmarkt geen andere woonst ging vinden in geval van uithuiszetting. 
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Gelet op de aard en de ernst van de feiten en de periode waarin de burgerlijke partij in deze 

woning heeft geleefd, begroot de rechtbank deze schade ex aequo et bono op een bedrag 

van 200,00 EUR. 

onterecht betaalde huur: 1.925,00 EUR 

De niet-naleving van de gewestelijke woonkwaliteitsnormen bij het afsluiten van de 
huurovereenkomst, brengt de nietigheid ervan mee, nu deze minimumnormen van 
openbare orde zijn (HvB Gent, 3 april 2015, 2013/NT /1261, niet gepubliceerd). 

De burgerlijke partij had zonder het misdrijf geen huurgelden dienen te betalen, maar heeft 

wel gedurende yijf maanden het -door de slechte staat van de woning - beperkte 
huurgenot gehad. De schade die de burgerlijke partij door het misdrijf heeft geleden is gelijk 
aan het bedrag van de betaalde huur verminderd met een vergoeding voor het huurgenot. 

Dit laatste bepaalt de rechtbank bij gebrek aan gegevens die een meer precieze raming 
toelaten en rekening houdend met de staat van het pand in billijkheid op 150,00 EUR per 

maand. De burgerlijke partij kan derhalve aanspraak maken op een schadevergoeding van 

2.675,00- 750,00 = 1.925,00 EUR. 

Daar de burgerlijke partij reeds bij het in kracht van gewijsde gegane vonnis van 23.03.2016 

van het vredegerecht van het eerste kanton Kortrijk veroordeeld werd tot vrijgave van de 

huurwaarborg ad. 1.070,00 EUR in het voordeel van de beklaagde (zie stuk 2 beklaagde), 

vermag de rechtbank hier op heden niet meer over te oordelen. 

TOTAAL: 2.125,00 EUR 

De burgerlijke partijstelling is gegrond ten belope van 2.125,00 EUR! meer intresten en kosten. 

12. Overeenkomstig artikel 162bis Sv. - ingevoegd bij wet van 21.04.2007 -dient ieder 

veroordelend vonnis uitgesproken tegen de beklaagde deze eveneens te veroordelen tot het 

betalen aan de burgerlijke partij van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 

Ger. Wb. 

Gelet op het door de burgerlijke partij gevorderde bedrag, kan de door haar gevorderde 

rechtsplegingsvergoeding ten bedrage van 45Q,OO EUR ("het vonnis dd 19 december 

integraal te bevestigen"} integraal worden toegekend . 
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De burgerlijke partijstellingen van 

13. De feiten van de tenlastelegging 3, welke bewezen verklaard werden en waarvoor 

veroordeeld wordt, hebben schade veroorzaakt aan de burgerlijke 

partijen, dewelke conform artikel 1382 B.W. gerechtigd zijn op vergoeding. 

14 

De burgerlijke partijstelling voor een bedrag van 500,00 EUR per burgerlijke partij uit hoofde 
van (morele) schadevergoeding, meer Intresten en kosten, is ontvankelijk. 

De rechtbank aanvaardt dat de burgerlijke partijen morele schade hebben geleden ten 

gevolge van het feit dat zij diverse maanden hebben moeten leven in een woning die niet 
voldoet aan de minimale woonkwaliteitsnormen. Het gegeven dat de burgerlijke partijen ten 

aanzien van de beklaagde hiervan nooit melding zou hebben gemaakt en dat zij op heden 

nog steeds in het (inmiddels gerenoveerde) pand wonen, doet aan het voorgaande geen 

afbreuk, aangezien deze niet-melding ook andere redenen kan hebben gehad, zoals 

bijvoorbeeld de vrees van de burgerlijke partijen dat zij gelet op hun zwakke positie op de 

huurmarkt geen andere woonst gingen vinden in geval van uithuiszetting. 

Gelet op de aard en de ernst van de feiten en de lange periode waarin de burgerlijke partijen 

in deze woning hebben geleefd, begroot de rechtbank deze schade ex aequo et bono op een 
bedrag van 400,00 EUR per burgerlijke partij, meer kosten. 

Om deze redenen, 

De rechtbank, 

wijzende op verzet en op tegenspraak t.a.v. 

en 

en de burgerlijke partijen 

Verklaart het verzet op strafrechtelijk en burgerrechtelijk gebied ontvankelijk. 

Verklaart dienvolgens de veroordeling van 

rechtbank van 19.12.2016 als niet bestaande. 

Verklaart het verzet als volgt gegrond. 

bij vonnis van deze 
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Verklaart de feiten van de tenlasteleggingen 1, 2 en 3 bewezen in hoofde van 

Veroordeelt wegens de gezamenlijk bewezen verklaarde feiten van 
de voormelde tenlasteleggingen tot een geldboete van 1.500,00 EUR. wettelijk te verhogen 
met 50 opdecimes, hetzij x 6, en aldus gebracht op 9.000,00 EUR, met uitstel van de 
tenuitvoerlegging zoals hierna bepaald. 

Verklaart overeenkomstig de ;utikelen 42,3° en 43bis Sw. een bedrag van 12.500,00 EUR 
verbeurd in het vermogen van 1Jit hoofde van de bewezen verklaarde 
feiten van de voormelde tenlasteleggingen 1, 2 en 3. 

Aangezien de straf niet meer dan vijf jaar gevangenis bedraagt, de betrokkene nog geen 
veroordeling heeft ondergaan tot een hoofdgevangenisstraf van meer dan twaalf maanden 
of tot een gelijkwaardige straf die in aanmerking genomen wordt overeenkomstig artikel 
99bis van het Strafwetboek en de opgelegde straf een voldoende waarschuwing zal 
uitmaken om het plegen van andere of analoge misdrijven te voorkomen, gelast dat de 
tenuitvoerlegging van bovenstaande geldboete zal uitgesteld worden voor de duur van drie 
jaar, ter uitzondering van 500,00 EUR effectief, te verhogen met 50 opdecimes, hetzij x 6 en 

· 

aldus gebracht op 3.000,00 EUR EFFECTIEF, mits de veroordeelde gedurende de proeftijd 
geen nieuw misdrijf pleegt dat de veroordeling tot een criminele straf of tot een 
hoofdgeyangenisstraf van méér dan zes maanden zonder uitstel of tot een gelijkwaardige 
straf die in aanmerking genomen wordt overeenkomstig artikel 99bis Sw., ten gevolge heeft 
gehad. 

· 

Zegt dat bij niet-betaling binnen de wettelijke termijn de uitgesproken effectieve geldboete 
zal kunnen vervangen worden door een gevangenisstraf van 30 dagen. 

Zegt dat bij eventuele uitvoerbaarheid van he� deel van de geldboete dat met uitstel van 
tenuitvoerlegging is opgelegd, en bij niet-betaling van deze geldboete binnen de wettelijke 
termijn, dit deel van de geldboete zal kunnen vervangen worden door een gevangenisstraf 
van 60 dagen. 

Verplicht tot betaling van de bijzondere vergoeding van 51,20 EUR 
opgelegd in uitvoering van het artikel 91 van het K.B. van 28.12.1950 houdende algemeen 
reglèment op de gerechtskosten in strafzaken. 

Verplicht tot betaling van eenmaal de bijdrage van 25 EUR, te 
verhogen met 50 opdecimes, hetzij 150,00 EUR, tot financiering van het Fonds tot hulp aan 
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de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, 

overeenkomstig artikel 29 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere 

bepalingen en gelet op artikel 1 van de wet van S maart 1952 betreffende de opdecimes op 

de strafrechtelijke geldboeten, zoals laatst gewijzigd door artikel 2 van de wet van 28 

december 2011 houdende diverse bepalingen inzake justitie {Il). 

*** 

Verklaart de herstelvorderingen zonder voorwerp. 

*** 

1. Verklaart de burgerlijke partijstelling van in eigen naam ontvankelijk 

en in de hierna bepaalde mate gegrond, en veroordeelt dienvolgens 
om aan voormelde burgerlijke partij te betalen: de som van 300,00 EUR ten titel van morele 

schadevergoeding, 

meer de vergoedende rente aan de wettelijke rentevoet vanaf een gemiddelde datum van 

02.09.2014 tot en met de dag voorafgaand aan onderhavig vonnis, 

meer de gerechtelijke moratoire rente aan de wettelijke rentevoet op dit alles vanaf heden 

tot de dag der integrale betaling, 

meer de eventuele kosten van uitvoering; 

ontzegt de burgerlijke partij het meer of anders gevorderde. 

Veroordeelt om aan als rechtsplegingsvergoeding 

de som van 240,00 EUR te betalen. 

2. Verklaart de burgerlijke partijstelling van in eif!en naam ontvankelijk en 
in de hierna bepaalde mate gegrond, en veroordeelt dienvolgens o m  

aan voormelde burgerlijke partij te betalen: de som van 300,uu t.un. u:u titel van morele 

schadevergoeding, 

meer de vergoedende rente aan de wettelijke rentevoet vanaf een gemiddelde datum van 

02.09.2014 tot en met de dag voorafgaand aan onderhavig vonnis, 

meer de gerechtelijke moratoire rente aan de wettelijke rentevoet op dit alles vanaf heden 

tot de dag der integrale betaling, 

meer de eventuele kosten van uitvoering; 

ontzegt de burgerlijke partij het meer of anders gevorderde. 

Veroordeelt om aan 

som van 240,00 EUR te betalen. 

3. Verklaart de burgerlijke partijstelling van 

in de hierna bepaalde mate gegrond, en veroordeelt 

als rechtsplegingsvergoeding de 

in eigen naam ontvankelijk en 

dienvolgens om 
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aan voormelde burgerlijke partij te betalen: de som van 300,00 EUR ten titel van morele 

schadevergoeding, 

meer de vergoedende rente aan de wettelijke rentevoet vanaf een gemiddelde datum van 
02.09.2014 tot en met de dag voorafgaand aan onderhavig vonnis, 
meer de gerechtelijke moratoire rente aan de wettelijke rentevoet op dit alles vanaf heden 

tot de dag der integrale betaling, 

meer de eventuele kosten van uitvoering; 
ontzegt de burgerlijke partij het meer of anders gevorderde. 

Veroordeelt  om aan  als rechtsplegingsvergoeding 
de som van 240,00 EUR te betalen. 

4. Verklaart de burgerfijke partijstelling van  en  qualitate 

qua hun minderjarig kind  ontvankelijk en in de hierna bepaalde mate 
gegrond, en veroordeelt  dienvolgens om aan voormelde burgerlijke 
partij te betalen: de som van 300,00 EUR ten titel van morele schadevergoeding, 
meer de vergoedende rente aan de wettelijke rentevoet vanaf een gemiddelde datum van 
02.09.2014 tot en met de dag voorafgaand aan onderhavig vonnis, 
meer de gerechtelijke moratoire rente aan de wettelijkè rentevoet op dit alles vanaf heden 
tot de dag der integrale betaling, 

meer de eventuele kosten van uitvoering; 
ontzegt de burgerlijke partij het meer of anders gevorderde. 

Beveelt ambtshalve dat deze som wordt geplaatst op een rekening die op de naam van de 
minderjarige is geopend en die onbeschikbaar blijft tot op het tijdstip van zijn 
meerderjarigheid of tot de opheffing van zijn onbekwaamverklaring, onverminderd het 
recht op wettelijk genot (art. 379 B.W. gewijz.igd bij art. 3 van de Wet van 13.02.2003 tot 
wijziging van sommige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en van het Gerechtelijk 
Wetboek met betrekking tot de bescherming van de goederen van de minderjarigen - B.S. 

25.03.2003). 

S. Verklaart de burgerlijke partijstelling van  en  qualitate 
qua hun minderjarig kind  ontvankelijk en in de hierna bepaalde 
mate gegrond, en veroordeelt  dienvolgens om aan voormelde 
burgerlijke partij te be.talen: de som van 300,00 EUR ten titel van morele schadevergoeding, 
meer de vergoedende rente aan de wettelijke rentevoet vanaf een gemiddelde datum van 
02.09.2014 tot en met de dag voorafgaand aan ond.erhavig vonnis, 
meer de gerechtelijke moratoire rente aan de wettelijke rentevoet op dit alles vanaf heden 
tot de dag der integrale betaling, 
meer de eventuele kosten van uitvoering; 
ontzegt de burgerlijke partij het meer of anders gevorderde. 
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Beveelt ambtshalve dat deze som wordt geplaatst op een rekening die op de naam van de 
minderjarige is geopend en die onbeschikbaar blijft tot op het tijdstip van zijn 

meerderjarigheid of tot de opheffing van zijn onbekwaamverklaring, onverminderd het 
recht op wettelijk genot {art. 379 8.W. gewijzigd bij art. 3 van de Wet van 13.02.2003 tot 

wijziging van sommige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en van het Gerechtelijk 

Wetboek met betrekking tot de bescherming van de goederen van de minderjarigen - 8.S. 
25.03.2003). 

6. Verklaart de burgerlijke p�rtiistelling van en qualitate 

qua hun minderjarig kind ontvankelijk en in de hierna bepaalde mate 
gegrond, en veroordeelt dienvolgens om aan voormelde burgerlijke 
partij te betalen: de som van 300,00 EUR ten mei van morele schadevergoeding, 

meer de vergoedende rente aan de wettelijke rentevoet vanaf een gemiddelde datum van 
02.09.2014 tot en met de dag voorafgaand aan onderhavig vonnis, 

meer de gerechtelijke moratoire rente aan de wettelijke rentevoet op dit alles vanaf heden 

tot de dag der integrale betaling, · 
meer de eventuele kosten van uitvoering; 

ontzegt de burgerlijke partij het meer of anders gevorderde. 

Beveelt ambtshalve dat deze som wordt geplaatst op een rekening die op de naam van de 

minderjarige is geopend en die onbeschikbaar blijft tot op het tijdstip van haar 

meerderjarigheid of tot de opheffing van haar onbekwaamyerklaring, onverminderd het 

recht op wettelijk genot (art. 379 a.w. gewijzigd bij art. 3 van de Wet van 13.02.2003 tot 

wijziging van sommige bepalingen. van het Burgerlijk Wetboek en van het Gerechtelijk 

Wetboek met betrekking tot de bescherming van de goederen van de minderjarigen - 8.S. 
25.03.2003}. 

7. Verklaart de burgerlijke partijstelling van en qualitate 

qua hun minderjarig kin" · · ontvankelijk en In de hierna bepaalde mate 

gegrond, en veroordeelt dienvolgens om aan voormelde burgerlijke 

partij te betalen: de som van 300,00 EUR ten 1.ll-el van morele schadevergoeding, . 
meer de vergoedende rente aan de wettelijke rentevoet vanaf een gemiddelde datum van 
02.09.2014 tot en met de dag voorafgaand aan onderhavig vonnis, 

meer de gerechtelijke moratoire rente aan de wettelijke rentevoet op dit alles vanaf heden 
tot de dag der integrale betaling, 

meer de eventuele kosten van uitvoering; 
ontzegt de burgerlijke partij het meer of anders gevorderde. 

Beveelt ambtshalve dat deze som wordt geplaatst op een rekening die op de naam van de 

minderjarige is geopend en die onbeschikbaar blijft tot op het tijdstip van haar 

meerderjarighei d of tot de opheffing van haar onbekwaamverklaring, onverminderd het 

recht op wettelijk genot {art. 379 a.w. gewijzigd bij art. 3 van de Wet van 13.02.2003 tot 
wijziging van sommige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en van het Gerechtelijk 
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Wetboek met betrekking tot de bescherming van de goederen van de minderjarig�n - B.S. 
25.03.2003). 

8. Verklaart de burgerlijke partijstelling van ontvankelijk en in de 
hierna bepaalde mate gegrond, en veroordeelt dienvolgens om aan 
voormelde burgerlijke partij te betalen: de som van 2.125,00 EUR ten titel van materiële en 
morele schadevergoeding, 
meer de vergoedende rente aan de wettelijke rentevoet vanaf een gemiddelde van 
27.08.2014 tot en 'met de dag voorafgaand aan onderhavig vonnis, 
meer de gerechtelijke moratoire rente aan de wettelijke rentevoet op dit alles vanaf heden 
tot de dag der integrale betaling, 
meer de eventuele kosten van uitvoering; 
ontzegt de burgerlijke partij het meer of anders gevorderde. 

Veroordeelt om aan 
rechtsplegîngsvergoeding de som van 450,00 EUR te betalen. 

als 

9. Verklaart de burgerlijke partijstelling van ontvankelijk en in de hierna 
bepaalde mate gegrond, en veroordeelt dienvolgens om aan 
voorr:nelde burgerlijke partij te betalen: de som van 400,00 EUR ten titel van morele 
schadevergoeding, 
meer de gerechtelljke moratoire rente aan de wettelijke rentevoet op dit alles vanaf heden 
tot de dag der integrale betaling, 
meer de eventuele kosten van uitvoering; 
ontzegt de burgerlijke partij het meer of anders gevorderde. 

10. Verklaart de burgerlijke partijstelling van ontvankelijk en in de hierna 
bepaalde mate gegrond, en veroordeelt dienvolgens om aan 
voormelde burgerlijke partij te betalen: de som van 400,00 EUR ten titel van materiële en 
morele schadevergoeding, 

· 

meer de gerechtelijke morat9ire rente aan de wettelijke rentevoet op dit alles vanaf heden 
tot de dag der integrale betaling, 

· 

meer de eventuele kosten van uitvoering; 
ontzegt de burgerlijke partij het meer of anders gevorderde. 

*** 

Overeenkomstig artikel 4 Voorafgaande Titel Wetboek Strafvordering worden de (overige) 
burgerlijke belangen ambtshalve aangehouden. 

*** 

Veroordeelt tot de gerechtskosten, begroot op 529,31 euro. 
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Overtuigingsstukken 

Nihil 

Aldus gevonnist en uitgesproken te Kortrijk, in het gerechtsgebouw, in de openbare 
terechtzitting van de NEGEN A KAMER 9p zesentwintig juni tweeduizend en 
zeventien. 

Aanwezig : -W. Haelewyn, alleen zetelend rechter 
-K . Ververken, substituut-procureur des Konings 
-M. Vangampelaere, a fgevaardigd griffier bij M.B. 9/_10/2014 
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