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KAMER MET EEN RECHTER, RECHTSPREKENDE IN CORRECTIONELE ZAKEN 

Nr 

Gezien de processtukken 

In de zaak van. 

HET OPENBAAR MINISTERIE, 

aan wie zich heeft gevoegd als burgerlijke partij: 

wonende te 

vertegenwoordigd door meester 

WOONINSPECTEUR, met kantoren te 
woonstkeuze doend bij haar raadsman 

vertegenwoordigd door meester 
advocaat te 

tegen: 

advocaat te 

loco meester 

geboren te op ingeschreven te 
van Duitse nationaliteit, RRN: 

vertegenwoordigd door meester loco meester advocaat te 

De procureur des Konings vervolgt de beklaagde(n) als dader of mededader in de zin van artikel 66 
van het strafwetboek voor de volgende strafbare feiten· 

A een goed niet hoofdzakelijk voor wonen bestemd met gebreken of ontbrekende of niet 
behoorlijk functionerende basisnutsvoorzienlngen verhuren, te huur stellen of ter beschikking 
stellen 

als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of als persoon die een roerend of onroerend goed ter 
beschikking stelt, een roerend of een onroerend goed dat niet hoofdzakelijk voor wonen bestemd is, 
rechtstreeks of via een tussenpersoon, te hebben verhuurd, te huur gesteld of ter beschikking 
gesteld met het oog op bewoning terw1JI dit goed gebreken vertoont die een veiligheids- of 
gezondheidsrisico inhouden of terwij l in dit goed de basisnutsvoorz1enlngen zoals elektnc1te1t, 
sanitair, kookgelegenheid en verwarmingsmogelijkheid ontbreken of niet behoorlijk functioneren, 

namelijk een boot gelegen op met adres t e 

(art. 20 § 1 lid 2 Decreet 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode) 



Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen • afdeling KortnJk- dossiernummer· p 3 

Vanaf 1 Januari 2021 strafbaar gesteld door artikel 3 35 Vlaamse Codex Wonen. 

te m de periode van 28 februari 2019 tot en met 28 1anuari 2020 

ten nadele van 

ten nadele van 

geboren te 

geboren te 

Jp 

Gehoord de burgerlij ke partijen bij monde van hun 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 beklaagde bij toepassing van de 
strafwet. 

De behandeling en de debatten van de zaak hadden plaats m openbare terechtzitting. 

1. FEITEN 

Op 13 maart 2019 voerde de wooninspectie een controle uit m een woonboot gelegen aan de 
Er was een melding van 

De eigenaar van de woonboot was De wooninspectie stelde vast dat de woonboot 

niet bestemd was voor bewoning. Er woonde een koppel. De bewoners moesten werken uitvoeren 
en daarna zou er 350 euro per maand worden betaald. De werken aan de woning werden uiteindelijk 

door de eigenaar steeds uitgeteld. Ze woonden er sinds 3 augustus 2018. 

Op 3 april 2019 werd verhoord. Hij verklaa rde dat de woning bij aankoop mstapklaar 

was. De vorige huurder had de woonboot vernield. De huidige huurder mocht er van 
hem gaan wonen 

leveren. 

maken. 

zou de woonboot renoveren en 
voerde echter de werken niet uit. 

zou het materiaal 

wou de boot woonconform 

De woon inspectie stelde later vast dat er geen bewoning meer was. De hersteivordenng was nog niet 

uitgevoerd op het ogenblik van de dagvaarding. 

2. SCHULD 

Onder de enige tenlastelegging wordt vervolgd voor het als verhuurder, als eventuele 

onderverhuurder of als persoon die een roerend of onroerend goed ter beschikking stelt, een 
roerend of een onroerend goed dat niet hoofdzakehJk voor wonen bestemd 1s, rechtstreeks of via 

een tussenpersoon, te hebben verh uurd, te huur gesteld of ter beschikking gesteld met het oog op 

bewoning t erwijl dit goed gebreken vertoont die een vell ighe1ds- of gezondhe1dsris1co inhouden of 

terwijl in dit goed de basisnutsvoorzieningen zoals elekt ric1te1t, sanitair, kookgelegenheid en 
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verwarmmgsmogehJkhe1d ontbreken of niet behoorhJk functioneren, m ,n de periode van 28 

februan 2019 tot en met 28 Januari 2020, namehJk een boot gelegen op het 

met adres te 

Sinds 1 Januari 2021 z1Jn de feiten strafbaar op grond van artikel 3 35 van de Vlaamse Codex Wonen. 

De feiten zijn bewezen, gelet op de vaststellingen van de wooninspectte Ze worden ook niet betwist. 

3. STRAFTOEMETING 

B1J het bepalen van de straf van 1oudt de rechtbank rekening met de aard en de ernst 

van de bewezen feiten en met de begeleidende omstandigheden b1J het plegen van de feiten. De 

rechtbank houdt ook rekening met de leeft1Jd en de persoonhJke situatie van Tot slot 

houdt de rechtbank ook rekening met de persoonliJkheid van 

bhJkt uit Zijn strafrechtehJI< verleden 

zoals die onder meer 

De feiten z1Jn ernstig. verhuurde een woning die in biJzonder slechte staat was. De 

woning was een gevaar voor de veiligheid en de ge20ndhe1d van de huurders. 

1s Jaar. HiJ werd in het verleden viermaal pol1t1oneel en eenmaal correctioneel 
veroordeeld. 

Een opschorting zou niet In verhouding tot de ernst van de feiten staan. 

De hierna bepaalde geldboete Is een gepaste straf. Ze kan gedeelteliJk met uitstel worden opgelegd. 

Dat zal gelden als waarschuwing voor de toekomst. 

4. HERSTELVORDERING 

4.1 Algemeen 

Op 9 april 2019 heeft de woon inspecteur Zijn herstelvordenng bij het openbaar ministerie ingediend 

Het herstel werd nog niet uitgevoerd. De herstelmaatregel blijft noodzakehJk De herstelvordering 

werd afdoende gemotiveerd en is noch onwettig, noch kennelij k onredelijk. 

4.2 Termijn voor herstel 

Gelet op de omvang va n de gevorderde werken is een termijn van 12 maanden voldoende als 

hersteltermijn 

4.3 Dwangsom 

Het opleggen van een dwangsom als drukkingsmiddel voor het uitvoeren van het bevolen herstel 1s 

eveneens noodzakeltJk. Het bedrag ervan kan door de rechter bepaald worden zelfs zonder een 

spec1f1ek 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 veroordeelde zelf de veroordeling tot het 

herstel nakomt gelet op de beperkte overheidsmiddelen, de zware procedure van aanbesteding en 

de lange t ijd nodig voor een ambtshalve u1tvoenng Tenslotte heeft de gemeenschap er baat bij dat 

dit ten spoedigste gebeurt Een dwangsom 1s daartoe het meest eff1c1énte middel. 
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Er Is geen reden om een dwangsomtermun op te leggen. 

4,4 Ambtshalve herstel - kosten 

De woon111spectIe en het college van burgemeester en schepenen van worden 

gemachtigd om zelf het herstel uit te voeren indien in gebreke blijft dat te doen 

De veroordeling tot herstel blijf t de grondslag voor het verhaal op de beklaagde 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 

De eventuele herhu1svest ingskosten vallen ten laste van De woomnspectIe en het 

college van burgemeester en schepenen van worden gemachtigd om die op 

te verhalen. 

4.5 Uitvoerbaarheid bij voorraad 

Om verdere vertraging in de uitvoering van het herstel te verm11den, wordt het vonnis wat het 

herstel betreft uitvoerbaar bij voorraad verklaard. 

het herstel moet worden uitgevoerd. Op zitting heeft 

:>etwist immers principieel niet dat 

m dat verband ook uitdrukkelijk 

bevestigd dat een termijn van 12 maanden volstaat om het herstel uit te voeren. De rechtbank heeft 

die terrniJn toegekend. Er valt dus niet m te zien welke onherroepehjke schade er zou kunnen 

optreden. 

Er zijn geen b1J2ondere redenen om het kantonnement uit te sluiten Geen van de partijen vraagt een 

borgsom en de rechtbank ziet geen reden om er ambtshalve een op te leggen. 

5. BURGERRECHTELIJK 

vordert een schadevergoeding van 5.740 euro. 

vordert een bedrag van 4.440 euro (370 euro x 12 maanden) aan huurgelden terug 

legt een vonnis van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Veurne 

van 21 januari 2021 voor. Daarin werd uitspraak gedaan over het beroep t egen het vonnis van het 

vredegerecht van het kanton Veurne. Geen van de partijen betwist dat dit vonnis kracht van gewijsde 

heeft. Bij dit vonnis werd veroordeeld om 4.440 euro aan te betalen Een 

tegenvordering tot terugbetaling van de huurgelden en/of betaling van een bezettingsvergoeding 

werd afgewezen. 

Deze beslissing werd genomen tussen dezelfde partijen tn dezelfde hoedanigheid. Ze heeft hetzelfde 

voorwerp als de vordering die nu stelt en berust op dezelfde oorzaak, ook al Is de 
(impliciet) ingeroepen rechtsgrond nu anders 1 Dat gezag van gewijsde verhindert dat 

zijn vordering nogmaals voor deze rechtbank brengt 2 Het toekennen van de vordering van 

1 Art 23 Ger. W 
2 Art 25 Ger. W 
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zou ook impliceren dat het voordeel van het vonnis van 21 januari 2021 ongedaan zou 
gemaakt wo rden, wat door een exceptie van gew1Jsde net verhinderd wordt 3 

In die mate 1s de vordering van onontvankehJk. 

De rechtbank neemt aan dat :Joor de feiten een zekere morele schade geleden heeft. 

Die schade kan de rechtbank enkel maar naar redehJkhe1d en bilhJkhe1d begroten. Een 
schadevergoeding van 250 euro 1s in dit geval gepast 

De rechtbank neemt ook dat 
Een bedrag van 50 euro 1s gepast 

Alles samen genomen heeft 

bepaalde adm1nistrat1ekosten heeft ook moeten maken 

recht op 300 euro 

De gevorderde interesten worden niet betwist. De rechtbank begrijp de vordering om interesten toe 
te kennen vanaf de feiten als een vordering om interesten toe te kennen vanaf de gemiddelde 
datum 

De rechtsplegingsvergoeding wordt begroot op het toegekende bedrag, omdat er sprake 1s van een 

klaarblijkelijke overwaardering 4 Omdat een beroep doet op Juridische 

tweedeliJnsbijstand, bedraagt die rechtsplegmgsvergoeding het minimumbedrag 5 Er ziJn geen 

bijzondere redenen om van dat principe af te wijken 

OM DEZE REDENEN, 
DE RECHTBANK, 

Gezien de artikelen van voormelde tenlasteleggingen, alsook de artikelen 

- 2 en volgende Wet 15 06.1935 op het gebruik der talen m gerechtszaken 
- 182, 184, 185, 189, 190, 194 Wetboek van Strafvordering 
- 38, 40 Sw. 
-1, 8 §1 W 29.06.1964. 
- 1 Wet 05.03.1952 
- 29 Wet 1.8.1985 

Op tegenspraak ten aanzien van 

Op strafgebied 

Verklaart de feiten van de enige tenlastelegging bewezen in hoofde van 

Veroordeelt tot: 

- een geldboete van 8.000,00 EURO {=1.000,00 EURO, wettelijk te verhogen met 70 opdeclmes, 

hetzij x 8) of een vervangende gevangenisstraf van 90 dagen, met uitstel voor de helft van de 

geldboete voor een periode van drie jaar. 

3 Vgl Cass 5 september 2022, 
4 Vgl Cass 10 februari 2022, nr 
5 Art 1022, lid 4 Ger W 

Brussel 23 Januari 2020, r. Verz 2021, afl. 2, 252 
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Verplicht tot betaling van een bijdrage van 200,00 euro (=25,00 euro, wetteliJk te 

verhogen met 70 opdec1rnes, hetzij x 8), tot financienng van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers 

van opzettel1jke gewelddaden en aan de occasionele redders. 

Verplicht tot betaling van een bijdrage van 24,00 euro tot de financ1enng van het 

begrotingsfonds voor de 1und1sche tweedelîjnsbijstand. 

Verphcht tot betaling van de vaste vergoeding in strafzaken van 58,24 euro. 

Met betrekking tot de gerechtskosten, 

Veroordeelt tot de gerechtskosten, begroot in totaal op 31.48 euro . 

Met betrekking tot de herstelvordering 

Beveelt op vordenng van de wooninspecteur aan 

te 

het herstel op de woonboot gelegen 

door 

o Ofwel het slopen van het pand (tenzij dit verboden is) 

o Ofwel de voornoemde woonent1te1ten een andere bestemming geven op basis van 

de Vlaamse Codex Rurmtelijke Ordening. 
en dit onder verbeurte van een dwangsom van 150 euro per dag vertraging in de nakoming van dit 

bevel ten voordele van de woonrnspecteur 

Bepaalt de termijn voor de uitvoering van de herstelmaatregel op 12 maanden va naf de datum van 

dit vonnrs 

Zegt voor recht dat de wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen van 

rndien het vonnrs niet vri1w1ll1g wordt uitgevoerd binnen voormelde termijn, ambtshalve in 

de uitvoering ervan kunnen voorzien op kosten van de veroordeelde. 

Zegt dat de woonrnspecteur en het college van burgemeester en schepenen van de 

eventuele kosten van herhuisvesting op kunnen verhalen 

Zegt voor recht dat dit vonnis wat betreft het opgelegde herstel uitvoerbaar bij voorraad 1s. 

Op burgerlijk gebied 

Verklaart de vordering van 

de volgende mate gegrond. 

deels onontvankehJk en voor het overige ontvankel ijk en in 

Veroordeelt om aan 300 euro te betalen, 

-meer de vergoedende rente aan de wettelijke rentevoet vanaf 14 augustus 2019 tot en met de dag 

voorafgaand aan dit vonnrs, 

-meer de gerechtehJke moratoire rente aan de wettehjke rentevoet op dit alles vanaf heden tot de 

dag van de volledige betaling. 
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Veroordeelt tot de kosten van begroot op een rechtsplegingsvergoedmg 

van 187,50 euro. 

Houdt ambtshalve de (event uele) burgerl!Jke belangen aan overeenkomstig artikel 4 V.T.Sv. 

Alles wat voorafgaat werd overeenkomstig de bepalingen van de wet op het gebruik der talen m het 
Nederlands behandeld. 

Aldus uitgesproken te Kortrijk, in het gerechtsgebouw, m de openbare z1ttmg van de ZEVENTIENDE 
KAMER, op heden zevenentwintig maart tweeduizend en drieëntwintig 

Aanwezig: , alleenzetelend rechter, 
, substituut-Procureur des Konines. 
, griffier 




