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BESTUURL\JKE INL\CHTlNG 

Grifflenr. : 2011/ !� o .:5 
Not. nr. : ·GE SS.LA.97586-08 

BUITENGEWONE OPENBARE TERECHTZITTING VAN 27 JUNI 2011 

De reChtbank van eerste aanleg, zitting houdende te· Gent, negentiende 
kamer (19M), drie rechters, rechtsprekende in correctionele zaken; heeft het 
volgende vonnis uitgesproken: 

Gezien de stukken van vervolging en de beschikking van de raadkamer. 
d.d. 7 mei 2010, waa.rbij de inverdenkinggestelden verwezen werden naar 
de correctionele rechtbank. 

IN.DE ZAAK VAN HET OPENBAAR MINISTERIE·tegen: 

1.r-------
geperisioneerde, geboren te 

5661 
2. 

5·662 

op wonende te 

1, ·zelfstandig chat.Jffeur, geboren te 
op , wonende te . 

VERDACHT VAN : 

de eerste en de tweede 

A. Om de misdaa.d of het wanb.edrijf uitgevoerd te ·hebben .of om aan 
de uitvoering ervan. rechtstreeks medegewerkt te hebben, door 
enige daad, tot de .uitvoering zo.danige hulp verleend te hebb.en dat 
zonder zijn bijstan�. het misdrijf niet ·kon gepleegd worden, 

Rechtstreeks of via een tussenpersoon misbruik te hebben 
gemaakt van de bijzonder kwetsbare p�itie van een persoon ten 
gevolge van zijn onwettige of precaire administratieve 'toestand. of 
zijn precaire sociale .toestand door. met de bedoe1ing een· 
abnonnaal profijt te realiseren, een roerend goed� een deel ervan. 
een onroerend goed, een kamer of een andere in artikel 479 
bedoelde ruimte, te verkopen, te verhuren of ter beschikking te 
stellen in omstandigheden die in stn]d' zjjn met de menselijke 
waardigheid" zodanig dat de betrokken persoon= in feite geen 
andere echte en aanvaardbare keuze heeft dan zich te laten 
misbru'iken. (Art. 43ldecies), ·meer bepaald kamers gelegen te. 

• kadastraal .gekend onder 
, eigendom van 

geboren te op , wonende te � 
. te hebben verhuurd aan de volgende 

personen die zjch bevonden in een. precaire sociale toestand, 
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2° btacti 

met de omstandigheid dat van de betrokken activiteit een gewoonte 
wordt gemaakt (art. 433 undecies� 1°) 

1. aan Vanderstiggel Myriam 

te 

2. aan 

te 

3. aan· 

In de periode van 01.07.2008 tot 31.03.2009 

in de periode van 07.04�2009tot15 •. 04.2009 

te' minstens In de perlo.de van 26.112008 tot 
15.04�2009 

B. Om de misdaad of het wanbedrijf uitgevoerd te hebben of om aan 
de uitvoering ervan rechtstreeks medegewerkt te hebben, door 
enige daad, tot de uitvoering zodariige hulp verleend te hebben dat 
zonder zijn bi]Stand het misdrijf.niet kon gepleegd worden, 

Bij inbreuk op de artikelen 4·, 6, 7. 8, 10, 16 en 17 van het decreet 
d.d. 4 februari 1997.(BS 07 m�rt 1997) ·houdende de kwaliteits- en 
veiligheidsnormen van kamers .en studentenkamers. zoals 
gewijzigd, als verhuurder hetzij rechtstreeks, hetzij via 
tussenpersoon, van een kamerwoning of een kamer verhuurd te 
hebben of ter beschikking· te hebben gesteld. met het oog op 
bewoning" die niet beantwoordt aan de in artikelen 4, 6 en 7 
bedoelde normen of van een studenten- of 
studentengemeenschapshuis of studentenkamer die niet 
beantwoordt aan de in artikelen 4 en 8 bedoelde nonnen. meer 
bepaald kamers .gelegen te ! 1 ·, 
kadastraal gekend onder 
eigendom van 1 , geboren te op 

wonende te · te hebben 
.verhuurd di.e ·niet b.eantwoord�en aan de normen bedoeld in de 
artikelen 4.2°. 4.3° en 4.4 °, aan de volgende personen, met de 
omstandigheid dat van de betrokken activiteit een .gewoonte wordt 
gemaakt; 

1. aan 
te---- -

2. aan 

in de periode van 01.07.2008 tot 31_.03.2009 

te ---- -
·in de peri.ode van 01.09.20Q8tot 15.12.2008 

3. aan 

te ,- --- -
· in de periode van 01.09.2008 tot 28.02.2009 



" 

4. aan. 

3°blad� 

ti! _.- in de periode . van 01.09.2008 tot 28.02.2009 

5. aan 

te - --- - -.minstens in de periode van 26.11.2008 tot 
15.04.2009 

6" aan 
en 

' 1 

te,- - in de periode·van 07�04.2009tot15.Ó4.2009 

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

de eerste en de tweede tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig 
art. 42 en 43bis van het Strafwetboek, te horen veroordelen tot de 
bijzondere verbeurdverklaring van e�n bedrag van 10.700 euro. zijnde 
5.350 euro elk 

zijnde 

- hetzij de vermogensvoord.el.� die rechtstreeks uit het misdrijf zijn 
verkregen, 

- hetzij goederen en waarden die in de plaats er:van zijn gesteld,. 

hetzi) inkomsten uitbelegde voordelen, 

waarbij de rechter, irydîen de zaken niet kun·nen worden gevonden .in het 
vermogen· van de beklaagde. de geldwaarde·ervan dientte ramen ( het 
equivalent bedrag). 

Berekening: 
huurgelden betaald voor de bovenvermelde kamers door: 

400 euro: 3.600 euro 
maanden aan een maandetijkse huurprijs van 

: 4 m�_anden aan eel'.I . maandelijkse huurprijs van 
300 euro: ·1.200 euro 

- :1 : 3 maanden aan een maandelijkse huurprijs 
van 400 euro: 1.200· euro 

- : : ·s maanden aan een maandelijkse huurprijs 
van 4.00 euro: 2.000 euro 

euro: 2.400 euro 
: 6 maanden aan een maandelijkse huurpijs van 400 

en eenmaal 300 euro 

VERBEURDVERKLARING ONROEREND GOED 

de eerste tevens gedagvaard teneind� zich overeen.komstig de artikelen 
433 terde�ies en quaterdecies Sw te horen veroordelen teil de 
verbeurdverklaring van. het onroerend goed gelegen .te 
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• kadastraal gekend onder 

. gelet op het onroerend· 
b�lag dat op 28.1 o.2p09 in opdracht 

van de heer. onderzoe�srechter gelegd is . 

• ••• ••• 

DE PROCEDURE 

De rechtbank nam inzage van de stukken van de rechtspleging. 

De dagvaardingen werden regelmatig betekend. 

Bij de behandeling van de zaak en in de processtukken werd ·gebruik 
gemaakt van de Nederland.se taal. 

De beklaagden werden gedagvaard om te versChijnen. op de openbare 
terechtzitting van 7 maart 2011. 

De zaak werd voor b.ehandeting uitgesteld naar de terechtzitting van 2 mei 
2011. 

De rechtbank.aanhoorde : 

- de: middelen en :conclusies van de BURGERL'IJKE PARTIJEN : 

Stad · - , vertegenwoordigd door het College· van Burgemeester en 

'5 6 6 3 .Schepenen. Stadhuis, in haar eis tegen 
· ' 

·beide beklaagden. voorgedragen door meester Henry Van Bunn. 
advocaa� te 9000 Gent, Cyriel Buyssestraat 12. die haar ter 
tereehtzitting vertegenwoordigt: 

. de voorlopig bewindvoerder , advocaat. namens 

5 6 6 4 r·� ·- ··1 · - _ _  · . wonende .te • 1 . 

5665 

5666 

in haar eis tegen beide beklaagden. voorgedragen door meester P ieter 
Van Assche. ac:fvocaat te 9000 Gent. Koning Albertlaan 128. in plaats 
van meester Frédéric Amelinckx. advocaat te 9140 Temse. Piet 
Nutenlaan 7 A. die haar ter terechtzitting· v ertegenwoordigt; 

en • beiden wonende te · 
in hun eis tegen beide beklaagden, voorgedragen 

door henzelf; 

de middelen en conclusies van de EISER TOT HERSTEL .DE 
WOONINSPECTEUR, bevoegd voor het grondgebied' van het Vlaamse 
Gewest met kantoor gevestigcl te Gebr. Van Eyckstraat 4-6. 9000 Gent, 
voorgedragen door meester Pieter .Van Assche, in plaats van meester 
Veerle Tollenaere; beiden advocaat te 9000 Gent. Koning Albertlaan 
128, d ie hem ter terechtzitting vertegenwoordigt; 
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- de vordering van hët openbaar ministerie, uitgesproken: op de openbare 

terechtzitting van 2 mei 2011 door mevrouw C. Blomme. substituut
. procureur des KO.nings; 

de beklaagde : : in haar ·middelen van verdediging, 
voorgedragen door meester Tomas Merckx. advocaat te 9000 Gent; 
Coupure rechts 864, die haar ter terechtzitting vertegenwoordigt. en die 
ondergeschikt de opschorting ·van de uitspraak van de ·veroordeling 
vraagt; 

- de beklaagde in .zijn middelen van verdediging, 
voorgedragen ·door hemzelf, bijgestaan door meester Tomas Merckx, 
advocaat te. 9000 Gent, Coupure rechts 864, die ondergeschikt de 
opsdiorting van de. üitspraak van de veroordel ing vraagt; 

· 

- het positief . advjes van het openbaar .ministe'rie nopens de gevraagde 
opschorting van de. uitspraak van de veroordeling in hoofde van de eerste 
beklaagde. en het neaatief advies van het openbaar ministerie nopens de· 
gevraagde opschorting van de uitspraak van de veroordeling in hoofde 
van de tweede beklaagde. 

• •••• 

OP STRAFRECHTELIJK GEBIED 

DE FEITEN EN HUN KWALIFICATIE 

Aanvang van het onderzoek 

Op 26 november 2008 werd het aanvankeiijk proces-verbaal geopend (stuk 
1)' met vermelding van de vaststelling dat het pand te 

• een gewoon rijhuis, is . onderverdeeld :i n  kamers, en dat er zes 
personen verblijven. 

Het pand is eigendom van 
haar zoon. 

(stuk 27). 'I ;is 

Op 2 . . december 2008 .werd de politie opgebeld door één ·van de huurders. 
die meedeelde dat ze in het ziekenhuis lag en 

zwaar onder druk werd gezet door : om een contract te 
tekenen alsof zif het gehele huis voor 4()0,00 euro zou huren. 

Qp ·3 december 2008 legden de gezusters 1, beiden huurders, 
een verklaring af die aan het proce.s-verbaal werd toegevoegd. Op 5 
�ember .2008 ontving de porrue. ook een kop.ie van het huurcontra� op 
naam van . die eveneens aan het proces-verbaal werd 
gevoegd. 

Op 17 december 2008 vernam de politie van de dienst stedenbouw dat de 
woning niet als kamerworiing was vergund (stuk .6). 
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Op 12 januari 2009 werd een gerechtelijk onderzoek naar huiSjesmelkerij 
do�r en . : gevorderd (stuk 0). De 
huiszoeking en d,e controle ·dOQr de Wooninsp�e werden uitgevoerd op 
15 april 2009 (stuk 15). 

Op initiatief van , één van de· verbalisanten die het 
aanvankelijk proces-verbaal opstelde, voerde de Wooninspectie ook al 
voordien, op 10 februari 2009. een controle ·uit. Op 19 maart 20Ó9 vorderde 
de procureur een uitbreiding van het ge.rechtelijk onderzoek na het proces
verbaal van de Wooriinspectie te hebben ontvangen (stuk 125). 

Verklaringen van de huurders 

Uit de verklaring van ;. _ van 3 december 200.8 (Stuk 7) 
blijkt dat. de beklaagden zièh zeer vrijpostig zouden gedragen. 1 

: zou zelfs zonder aanbellen op· haar kamer komen. Hij zou elke 
dag langskomen en alles controleren. H.ij zou op ·kamers de verwarming 
uitzetten en de post .meenemen. Hij zou ongevraagd . blijven slapen op de 
kamer van een huurster die er niet meer werkelijk verblijft(. ). 

zou ook te pas en te onpas op de kamers komen en zich 
met de huurders moeien: zij zou zeggen dat. er overdag geen televisie mag 
spelen. dat er niemand mag blijven slapen (tenzij tegen bijbetaling .van 
50,00 euro) en ·dat er geen drank in huis mag zijn. 

Zij verklaarde dat : haar, en ook a.ndere huurders. onder 
druk zou zetten -om een contract te tekenen voor de huur van.het volledige 
huis. Voordien zou hij haar het huurcontract hebben gevraagd met de 
belofte het terug te geven. Hij zou dat echter niet gedaan hebben. 

Zij huurde het huis via mr. die haar voor1opig 
bewindvoerder is. Zij is zwaar ziek·en verplaatst zich met een rolstoel. 

De huur (400 EUR met inbegrip van de m�voorzieningen) werd beta.ald 
via :haar voorlopig bewindvberder. Zij moest eveneens 125 EUR betal� 
voor de brandverzekering; zij had . daar geen bewijs van. 

Tijdens de huiszoeking op 15 april 2009 werd niet 
meer aangetroffen. Het ·strafdossier bevat geen informatie over de wijze 
waarop·de huur werd beëindigd. 

. b;evestigde op 3 december 2008 de verklaring van 
haar zus (stuk 9). Zij betaalde geen 400 EUR maar 300 EUR: zij kreeg een. 
vennindering met 100 EUR omdat zij het volledige huis zou poetsen. De 
huur werd contant betaald. De hµurwaarborg· werd eveneens contant 
betaald. Zij betaalde ook nog 90 EUR voor de brandverzekering. Ze kreeg 
daar geen bewijs van. Ook aan haar zou : hèbben 
gevraagd dat zij een ·huurcontract zou tekenen voor het volledige huis. 

Bij de vastStellingen door de Wooninspectie in februari 2009 verklaarde ze 
dat de huur 300 EUR per maand bedroeg maar dat ze sinds begin januari 
100 EUR extra. moest betalen·zonder dat zij wist.waarom. Ze verklaarde nu 



dat .ze de huur met een overschrijving betaalde (stuk 211 ). De huurders 
.zouden 2.600 EUR extra moeten hebben betalen voor1nutsvoorzieningen. 

Bij de hliiszOeking op 15 april .2009 verklaarde zij dat zij niet over 
inkomsten beschikt (stuk 37). Zij .verklaarde dat als zij gebreken meldde, 
die binnen een redelijke termijn werden verholpen. Als gebrek aan de. 
woning vermeldde.ze dat.de woning tochtte. Zij verklaarde datde eigenaar/ 
verhuurder haar fair behandelde (Stuk 41). 

verbleef. op een kamer samen met zijn ec.htgenot� . 
en hun vier kinderen 1 · (stuk 17). Op 

het ogenblik van de hui5z0èking was hij zenderinkomen. Hij werkte enkele 
maanden als metser (stuk 47). Hi j verklaarde dat hij ih de woning woonde 
samen met . 11 die op de zolderkamer woonde en een jongen d.ie de 
kamer naast hem betrok. 

Hij verklaarde dat de eigenaar/verhuurder meermaals langs komt wanneer 
er iets niet in orde was en dat de he_rstellihgen binnen een redeUjké termijn 
werden uitgevoerd (stuk 49). Het wooncomfort was volgens hem ïn 
overeenstemming met de huurprijs en hij voelde zich fair behandeld 
(stukken 4g.;.so). Op te merken valt dat er pas sinds enke,le 
dagen woonde. 

Hij beschikte over een papiertje, opgesteld op 4 april 2009 (stuk 52), 
waarop stond dat · een waarborg van 400 EUR be�ëllde en 300 
EUR huur voor de maand· april en dat zij er konden wonen tot 30 april 2009 
en "daarna verlenging" . 

. ! ; werd doqr de Wooninspectie ond�rvraagd bij d.e 
vaststellingen . in febrl:Jari 2009. Hij verklaarde 400 EUR per maand te 
betalen met .inbegrip van de nutSvoóriîeningen. Hij betaalde drie maande n  
waarborg alsook 125 EUR voor een verzekering. (stuk 21:3)·. Hij verklaarde 
er niet veel te verblijven omdat hij veel werkte. 

Verklaringen bek laagden 

: verklaarde op 16 april 2009 dat hij instaat voor de 
vemurihg. van het gebouw en voot het eventuele onderhoud. Hij deed dit 
gelet op de hoge leeftijd van zijn moeder (stuk 60); 

Ui:t de verklaring van 
60). 

: blijkt voorts het volgende. (stuk 

! had een huurcontra.ct vanaf 1 september 2008 maar 
verbleef er slechts tot half december 2008; de huurprijs bedroeg 400 ·euR 
(met inbegrip van 100 EUR voor nutsvoorzieningen) die contant werd 
betaald; de huurwaarborg bedroeg 800 EUR: hij .bewoonde de kamer op d.e 
eerste verdieping aan de stra.atkant. 

! · had een huurcontract vanaf 1 ·september 2008 tot 28 
februari 2009 (stuk 94)- maar zou er slechts verbleven hebben tot half 
jcmuari 2009 (wat nie� juist is aangezien hij er werd a:angetroffen op 10 
februari 2009 door cte Wooninspëctie): de "laatste hu ishuur" werd niet 
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betaald. De huurprijs bedroeg 400 .EUR (met inbegrip van 100 EUR voor 
nutsvoorzieningen) die contant werd betaald� De huurwaarborg bedroeg 
800 EUR. Hij woonde aanvankelijk op de kamer op de tweede verdieping 
aan de achterzijde (kamer 5) en nadien op de kamer op de eerste 
verdieping aan de straatkant (kamer .2. zoals vastgesteld door de 
Woonihspectie bij de controle op 1Ofebruari2009). 

. had een huurcontract vanaf 1 september 2008 tot 28 februari 
2069. De nuurprijs bedroeg 400 EUR (met inbegrip van 100 EUR voor 
nµtsvoor:zieningen) · die ·contant werd betaald. De huurwaarborg bedroeg 
800 EUR. Hij ·bewoonde de ka:mer op de eerste verdieping aan de 
achterzijde .(kamer 3). 

Het huurcontract met J werd aangegaan op 21 juni 
2008 met ingang van 1 juli 200$ (stuk. 76). De hµurprijs .bedroeg 400 EUR 
Volgens het èontract moest een voorschot van 50 EUR voor kosten worden 
betaald; Bertrand Vrombaut verklaarde datin het bedrag van de huur een 
bedrag . van 100 EUR voor nutsvoorzieningen inbegrepen was. De 
huurwaarborg bedroeg 800 EUR. 

Over . . verklaarde hij dat ·een huurcontract werd 
opgestelÇI van 1' augustus 2007 tot 31 juU 2008. Zij zou midden juli 2006 
voor gerechtsdeurwaarders "gevlucht" zijn en een paar maanden. nadien 
teruggekomen zijn. De huur bedroeg volgens hem 25.0 EUR. waarin 50 
EUR inbegrepen voor nutsvoorzieningen. De huurwaarborg bedroeg 500 
EUR. Sinds 31 juli �008 bet.aaide .zij niets meer. H.ij verklaarde d.at hij pas 
de zaterdag voordien wist dat .. . er opnieuw woonde. 
Hij liet haar toe de kamer op de tweede verdieping te gebruiken: op de 
zolderverdieping mocht .zij niet meer verblijven nadat hij ·een aangetekende 
brief van d.e stad had o�ngen (stu.k 62). 

De politie gaf op 9 en 28 januari 2009 aan gerechtsdeurwaarders bijstand 
in verband met· (stuk 114). Tekenend ook is dat 
1 op 15 april 2009 bevestigde dat ze .riiet meer op: het 
adres. ingeschreven stond. 

: verklaarde dat sinds 7 april 2009 in de 
woning verbleef. Hij dacht dat er met zijn broer zou 
wonen (stuk 62). Zij betaalden contant 300 EUR huur en een hµurwaarborg 
van 400 EUR. Hij verklaarde dat hij het riiet meer dan normaal vond dat 
gezien de omstandigheden, de huur e n  de waarborg aan · 
werdeR terugbetaald. 

Hij ontkende ten stelligSte dat hij of zijn moeder: te pas en te onpas de 
kamers van de huurders zouden binnenkomen (stuk 69). Hij meende da� 
zijn moeder en hijzelf steeds correct hebben gehandeld; hij had nooit het 
gevoel. dat zij van de mensen. profiteerden: iij wisten niet dat de wetgeVing 
zo streng was (stuk 69). 

De ·huurcontracten lagen in een witte omslag in een persoonlijke kast in de 
tussenruimte tussen de living en de keuken- (stuk 57). 

· verklaa�e op· 16 april 2009 dat ze het laatst in de woning 
was geweest eên drietal weken geleden. Zij had er alleen de zus van 



9° blad ( 

" ". gezien. Zij verklaarde niet goed op de 
hoogte te zijn van de verhuring. Ze liet dit aan haàr zoon over (stuk 101). 
Zoals haar zoon. verklaarde ze dat ze van ,plan waren de woning te 
verkopen. Zij dacht dat het gebouw gedurende een .tweetal ma�nden niet 
meer .verhuurd werd. Zij had een sleutel van de voordeur. In de 
zomermaanden ging ze er af en toe een kijkje nemen en in de tuin zitten. 
Ze kwam onaangekondigd ;jn de woning maar nooit in de kamers. Ze had 
nooit moeilijkheden met de huurders (stuk 103). 

De beklaagden werden nogmaals door de Wooninspectie verhoord. 

: verklaarde op 13 mei 2009 dat de bewoonster van 
kamer 6 . ') er zonder medeweten van hem en zijn 
moeder woonde;. ze kwam een aantal keren terug en ging dan weer weg, 
ze had geen contract meer en betaakie geen huur. Hij wist niet dat de 
. zijn hele familie had meegebracht. Hij wist dat 
kamer 2 · bewoonde maar hij wist niet dat ook kamer. 5 door zijn. familie 
werd gebruikt (stuk 297). 

sloot zich hierbij aan (stuk 301). 

�it een proces-verbaal van 11 juni 2010 blijkt dat de beklaagden 
uiteindelijk toch het pand willen herstellen. 

: woont thans in de , 

Vaststelljngen W ooninspegie 

Bij de eerste controle op 1 O februari 2009, op initiatief var:. wijkagent 

alsook' 
. trof de Wooninspectie de zusters · aan 

De Wooninspectie deed de volgenqe vaststellingen. 

Aan het gebouw zijn er de volgende gebreken: 
- ernstig riSito op elektrocutie en; brand (15 strafpunten): er zijn diverse 
stopcontacten . met aardingspennen die· nochtans niet aangesloten zijn op 
een besch�ingsgeleider; er is nog een loshang�nd stopcontact op het 
trapbordes: 
- ernstig risico op ontploffing en brand (15 strafpunten): de gasleiding in de 
kelder is onvoldoende en onvakkundig op de muur en het plafond 
bevestigd:· 
- brandonveiligheid (15 strafpunten). 

Aan de gemeenschapoelüke ruimtes zijn er eveneens belangrijke 
gebreken: 
- naaSt ernstig verweerd schrijnwerk (3' stratpunten) en daardoor een 
gebrek aan verluchtingsmogelijkheid voor de gemeenschappelijke 
kpokruimte (3 strafpunten) en onvoldoende natuurlijke verlichting (3 
strafpunten) is er een emstig risico op CO�vergiftiging door een 
onvoldoende verdichte aansluiting van de gaskachel op de afvoerbuis en 
van de afvoerbuis in de schouw. (15 strafpunten); 
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- in de badkamer (met toilet) voldè:>et evenmin de· rookgassenafvoer van de 
.gasgeiser met ersntig ·risico op CO-vergiftiging (tweemaal. 15 strafpunten): 
in een anqer toilet op het gelJjkvloers ontbreekt- de ver-luchting (3 
strafpunten); 

De l<amer oc het gelijkv1oers (kamer �) (bewoond door 
_ _ ) !popt nog strafpunten op door onvoldoende stopcontacten, 

het ontbreken van een lavabo, de oncluidelijkhei� over de stroomkringen in 
de elektrische verdeelkast en een gebrek aan vertuchting. 

De kamer op de eerste verdieping aan de straatkant (kamer 2) (bewoond 
door en. voordien door ) loopt nog 
strafpunten op door het ontbreken van een· lavabo en onduidelijkheid over 
de stroomkringen in de elektrische verdeelkast. 

De dakyerdjeojog (kamer 6) (bewoond door ) 
vertoont ernstige·gebreken: er· staat een niet-toegelaten gaskachel type B, 
de rookgasse_nafvoer verloopt ni.et cqrrect en d� kamer besçhikt niet over 
de noodzakelijke onderver1uchting (tweemaal' 15 strafpunten). Voorts is e,r 
geen lavabo en onvoldoende natuurlijke·vertiè:htihg. 

Bij de tweede controle op 15 april 2009 worden ook nog enkele andere 
gebreken vastgesteld (o�a. een ontbrekend afschermend deks·e1 van de 
verdeelkast in de. gang. een onstabiel opgestelde gaskachel if.l kamer 5). 

De _ kamers op de eerste verdieping aan de straatkant (bewoond door h_et 
gezin ) en ·aan de achterzijde op de ·tweede verdieping (slaapkamer 
van de twee oudste dochters ) vertonen (als kamerwoning) 
eveneens.gebreken: 

· 

- in �e kamer op de eerste verdieping aan de straatkant (kamer 2): geen 
lavabo en onduidefijkheid over de stroomkringen in de· elektrische 
verdeelkast (stuk 228); 
- in de kamer op de tweede verdieping aan de achterzijde (kamer 4): 
ontbrekende: deurkruk zodat de kamer niet kan worden afg.esloten, te 
weinig stopcontacten. geen lavabo, een niet-toegelaten gaskachel type B. 
een ernstig ·risico op ·co-vergiftiging door een onvoldoende· verdichting 
tussen de afvoerbuis en de schoorsteen en een gebrek aan 
onderverluchting (stuk 230). 

Kamer 3, die bewoond was geworden door _ _ . vertoonde 
eveneens zware gebreken. Naast een ontbrekende lavabo was er vooral 
de niet-toegelaten gaskachel type B, met een ernstig risico op CO� 
vergiftiging door onvoldoende verdichting tussen de afvoerbuis en de 
schoorsteen en een. gebrek aan ondervertuchting (stuk 229). 

Op 13 mei 2009 ve�laarde dat alle elektrische 
verWarmingen op de .kamers wel degelijk op een aparte stroomkring waren 
aangesloten. 

Herstelvordering 

De Woonlnspectie .stelde de herstelvorderjng in op 14 mei 2009 (stuk 302). 



11° bla.d i' 
Het coUege van burgemeester en schepenen van de staçl sluit zich 
aan bij deze herstetvordering (beslissing van 14 Oktober 201 O) maar 
vordert niet de toekenning van een dwangsom in geval van niet·uitvoering 
van de ·herstelmaatregel. 

BESPREKING 

Tenlasteleaqinaen A1. A2 en /\3 

De beklaagden vragen de vrijspraak voor deze tenlasteleggingen. 

De onder A ten laste gelegde feiten zijn niet naar voldQening van recht 
bewezen. Het staat niet vast dat de verhuring gebeurde in de 
omstandigheden z�al� bedoetd ihart. 433decies Sw .. 

De-huurders zijn ongetwijfeld. personen die in een precaire sociale toestand 
verkeren. Het feit dat -deze personen hun toevlucht moeten nemen tot de 
huur. van kamers, maakt dit qp zichze_tf al .waarschijnlijk. Het is echter niet 
aangetoond dat de beklaagden van de bijzon.de_r kwetsbare positie van de 
huurders.misbruik hebben gemaakt met de bedoeling een abnormaal profijt 
te realiseren. 

Zo· werd het huurcontract met 
voorlopig bewindvoerder. 

af.gesloten door haar 

D.e ongeschiktheid en· onbewoonbaa_rheid waren voornamelijk het gevolg 
van objectief ernstige gebreken aan de elektriciteitsleidingen en risico's van 
CO-intoxicatie. Zolang -de daaraan verbonden risico's zich niet realiseren. 
wordt de objectieve aar.ttasting van de woonkwaliteit eëhter ·niet 
noodzakel.ijk daadwerkelijk waarge.nomen . . Het is dan ook .aannemelijk dat 
zowel voor de. beklaagden als v6or ·de huur.ders de verhuring neerkwam op 
een ·normale vemuring van een kamerwoning. Het blijkt dan ook niet dat de 
huurders slechts _door misbruik van hun precaire situatie tot die onveilige 
Woonsituatie werden gedwongen. 

In het bijzonder bestaat twijfel over de geloofwaardigheid van ·de 
verklaringen ·van de zu.sters ·· ovér de wijze waarop de 
beklaagden zich als eigena.ars-verhuurders gedroegen. De begeleidende 
omstandigheder:i waarvan sprake in hun aanvankelijke verklaringen 
(stukken 7-1 O) zouden wijzen op een verhuring ii1 strijd met de menselijke 
waardigheid waarbij misbruik wordt gemaakt van de precaire situatie. van 
deze huurders. Er werd echter niet nagegaan of deze verklaringen wel 
correct zijn. De andere huurders werden over deze �geleidende 
omstandigheden niet verhoord. Deze verklaringen worden niet bevestigd 
door andere gegevens van het strafdossier. De verklarlngen van 1 

__ ZJjn bovendien onderling tegenst�jdig (vergelijk stukken 9,, 
39 en 2111) .en wat zij verklaarde over de h·uurprijs, stemt niet overeen met 
het huurc9ntract (stuk 73). In die omstandigheden zijn ·de begeleidende 
omstandighe:den waarover d� zuste� een verklaring 
aflegden, niet bewezen. Minstens bestaat hierover twijfel die de 
beklaagden ten goede moetkomen. 

De beklaagden dienen bijgevolg te worden vrijgesproken voor de 
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tenlasteleggingen. A 1, A2. en KJ. 

Tenlasteleggingen 81 tot en met 66 

De beklaagden betwisten deze tenlasteleggingen niet. 

De gegevens van het onderzoek naar de woonkwaliteit van de kamers 
spreken voor zich. 

Uit de gegevens van het strafdossier en de behandeling van de zaak ter 
terec:htiitting is gebleken dat de tenlasteleggingen 81 tot en met B6 ten 
aanzien van beide beklaagden naar vOldoening van recht bewezen:zijn. 

STRAFTQEMET1NG 

Algemeen 

De bewezen verklaarde tenla'stelegging·en 61 ·tot en met B6 zijn de 
opeenvolgende en voortgezette uitvoering va·n een zetfde strafbaar opzet 
zodat voor ze · samen slechts één straf moet ·worden opgelegd. 

De bewezen verklaarde feiten worden gestraft met een gevangenisstraf van 
een jaar tot vijf jaar en met een geldboete van 1.000,00 EUR tot 100;000,00 
·EUR. 

Ten. aanzien van de eerste be.klaagde 

In de door haar ondertekende schriftelijke vertdaring vraagt de eerste 
beklaagde dat haar de opschorting wordt. toegekend. zonder beperking wat 
de tenlasteleggingen betreft waarvoor die opschorting wordt gevràagd. 

De beklaagde is thans bijna 85 jaar oud. De praktisc.he aspecten van de 
verhuring liet zij over aan haar· zoon. 

Deze �laagde beschikt over een blanco strafregister. Aan de voorwaarden 
voor toekenning van de opschorting·is voldaan. 

De openbare orde en de maatschappij zunen immers voldoende 
gevrijwaard Yt'Orden door de hierna vennelde .maatregel. 

De.onderhavige beslissing staat de latere toepassing van .een straf; ingeval 
van nieuwe delinquentie, niet in de weg. 

De beklaagde heeft nog geen veroordeling ondergaan tot een criminele 
straf of 'hoofdgevangenisstraf van meer dan zes maanden en de feiten 
schijnen niet van· die aard te· zjjn dat ze bestraft moeten worden met een 
hoofdgevangenisstraf van meer dan vijf jaar correctionel� gevangenisstraf. 

De beklaagde heeft ter zitting van· 2 mei 2011 schriftelijk haar instemming 
betuigd met de opschorting van de uitspraak van de veroordeling. 
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In.die omstandigheden volstaat de opschorting afs maatscbappelijke reactie. 

Ten aanzien van de tweede beklaagde 

Het strafrechtelijk verleden van de tweede bek.laagde laat niet de.toekenn ing 
van opschor:ting toe. 

De bekla�gde heeft er zich niet om bekommerd of de· woongelegenheden die. 
hij. verhuurde. wel voldeden aan de woonkwafiteitsvereisten :zOals .opgelegd 
door het: Kamerdecreet. 

De door de wet bepaalde straf'is gevangenisstraf en ,geldboete. 

De op te leggen gevangenisstraf kan tot' het minimum worden beperkt Deze 
gevangenisstraf brengt de zwaarwichtigheid van de gepleegde feit.en tot 
uitdrukking: de handelingen van de beklaagde hebben afbreuk gedaan het 
grondw�lijk gewaarborgde recht 0p behoorlijke huisveSting (artikel 23, 
derde lid. 3° Grondwet). 

Voor de op te:leggen gevangenisstraf kan volledig uitstel worden toegekend. 

De feiten zijn van aard dat zij gestraft kun,nen worden met e�n werkstraf of 
met ·één of meer straffen van niet meer da:n vijf jaar. De �fwezigheid van 
voorgaande veroordelingen tot een criminele straf of tot een 
h9ofdgevange.nisstraf van meer dan twaalf maanden wordt bij de 
toep·assing van de strafwet.in .acht genomen. 

Een effectjeve ge.ldboete. zoals hierna bepaald, is in overeenstemming met 
de ernst van de .gepleegde misdrijven die werden 'begaan met het oog op het 
verwerven van ··huurin�omsten die, gelet op de· ongeschiktheid en 
onbewoonbaarheid van .de kamers, niet mochten worden verkregen. 

Bijz.O�dere verbeurdverklaring van .het wederrechtelijk vermogensvoordeel 

Het openbaar ministerie vordert de bijzondere verbeurdverklaring van het 
wederrechtelijk vermogensvoordeel, begroot op '5.350,0o· EUR voor e lk van 
de beklaagden. 

De geïnde huurgelden moeten worden verbeurd verklaard aangeiien het 
maatschappelijk onaanvaardbaar is dat de beklaagden voordeel . zouden· 
putten uit de door hen gepleegde misdrijven. 

De· ontvangen- huurgelden kunnen niet worden gevonden in het vermogen 
van de veroordeelden.zodat de· verbeurdverklaring betrek�ing heeft.op een· 
daar.mee overeenstemmend bedrag� .zoals geraamd door de rechtb.ank. 

Bij de bepaling van het verbeurd te verklaren· bedrag houdt de rechtbank 
rekening met de vorderingen van de burgerlijke partijen en 

. _ _ Ten einde verwikkelingen bij de uitvoering van dit 
vonnis te voorkomen. wordt het vermogensvoordeel ten. bedrage van de 
huurgelden die deze burger1ijke partijen· betaalden, niet verbeurd verklaard· 



maar wordt aan deze burgerlijke partijen .zelf een titel gegeven zoals hierna 
bepaald .. 

De berekening van het wederrechtefijk vermogensvoordeel wordt ook 
aangepast om er rekening mee te houden dat anders dan 4\t de 
huurcontracten blijkt de kosten van nutsvoorzieningen in het maande lijks te 
betalen bedrag waren inbegrepen. De verklaringen van de .hulJrders ·en 
beklaagde Vromba� zijn op dit punt overeenstemmend. 

Het verbeurd te verklaren wederrechtelijk vermogensvoordeel wordt aldus 
begroot. op: 
- m.b.t. de verhuring aan · : 4 x 200;00 EUR = 800,00 
EUR 
- .m.b.t. de verhuring aan :. 3 x 300,00 .EUR = 

900,00 EUR 
- m.b.t. de verhuring aan · 5 x 300,00 EUR = 

1.500,00 EUR 
- m:b.l de verhuring aan 1 : 6 x 300,00 EUR = 1 .800,00 
EUR 
totaal: 5.0®•00 EUR. 

Het verbeurd te verklaren bedra g wordt bijge volg bepaald voor elk van. de 
bek laagden op de helft van 5.000,00 EUR. dit is 2.500,00 EUR. 

Gelet op de veelvuldige risko'.s van CO-intoXicatie (zowel in de keuken als 
in .de badkame r; en daarnaast nog in de kamer bewoond door .1 

en de kamer bewoond door ) en andere 
ve,ilig!)eidsrisico·s� wordt de verbeurdverklaring zo.nder uitstel aan elk. van 
de beklaagden opgelegd. 

Verbeurdverklaring van het onroerend goed. 

Gelet op de vrijspraak van de eerste beklaagde voor de tenla5te\eggingen 
onder A. is er geen aanleiding tot verbeurdverklaring van he� onroerend goed 
overeenkomstig art 433te�ecies Strafwetb�k. 

Het onroerend beslag dat op 28 oktober 2009 overeenkomstig art 
433quaterdedes Strafwetboek. we.rd g.elegd. wordt dan ook opgeheven. 

WAT DE HERSJELVORDERING BETREFT 

1. De Wooninspecteur. eiser totherstel, vordert overeenkomstig de condusie 
die op de Operibare terechtzitting werd neergelegd; de veroordeling van de 
beklaagden tot herstel. bestaande .in het wegwerken van alle gebre.ken aan 
het gebollW "tot er nul strafpunten overblijven op het technisch verslag"" 
waarbij voor recht wordt gezegd dat de beklaagde ertoe wordt ve!J>licht over 
te gaan tot een herbestemniing van het pand, door het gebouw te 
herbester:nmen en terug te brengen in een vergunde staat volgens de 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. dan wel over te gaan tot de sloop van 
het. gebouw. dit binnen een termijn van acht maanden vanaf het vonnis, 
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on�r verbeurte van een diNangsom van 150,00 EUR per dag vertraging en 
per beklaagde. cit alles bij' vonnis uitvoerbaar bij voorraad .. 

2.. Tijdens het beraad is. het decreet van 29 .april 2011 houdende wijziging van 
diverse decreten met betrekking tot wonen in werking getreden. Het decreet 
werd gepubliceerd in het 8falgisdl Staatsblad van 4 .mei 2011 en is 
overeenkomstig art. 79 (met uitzondering van voor deze zaak niet �elevante 
bepalingen) in :werking getreden op de tiende dag na de bekendmaking. dit is 
op 14 mei 201 1 .  

Art. 23 van dit decreet van 29 april 2011 wijzigt art. 1 7  bis van het 
Kamerdecreet. Art. 17biS. §l, Kamerdecreet llridt thans: 

"Naast de straf kan de rechtbank de overtreder bevelen om werken uit te 
voeren om het gC>ed, bedoeld in artikel 17, te laten voidoen aan · .de 
vereisten van artikelen 4. 6; 7, lquater, 7 quinuies, 7 sexies en 8. Als .de. 
rechtbank vaststelt _dat het goep, vermeld in artikel 17, ni�t in aanmerking 
komt voor werken� beveelt ze de overtreder om er een··andere bestemming 
aan. te geven overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Codex. 
Ruimtelijke. Ordening van 15 mei 2009 ofom het te.slopen, tenzr].de sloop 
ervan verboden is op gronc! van wettelijke, decre_tale of reglementaire 
bepaNngen. Dat gebeurt ambtshalve of op voroering van de 
wooninspecteur of het coHege. van burgemeester en schepenen op wier 
.grondgebied het goed, bedoeld in artikel ·11, zich bevindt. De rechtbank 
bepaalt de termijn voor de uitvoering van de herstelmaatregelen e_n kan, op 
vordering van de wooninspecteur of het co.llege van burgemeester én 
schepenen, eveneens een dwangsom bepalen per dag vertraging 1n de 
tenuitvoerlegging van de werken. De termijn voor de uitvoering van de 
herstelmaatregelen bedraagt maximaa_I twee jaar". 

Klaarblijkelijk. ten gevolge van een redactiefout bevestigt art. 17bis 
Kamerdecreet niet uitdrukkelijk dat een dwangsom kan worden bepaald 
per dag v_ertragi_ng ir:i de tenuitvoer1egging van de he,rstelmaatregel (vgl. 
art. 23, 3°, en art. 42. 2� .• van het decreet van 29· april 2011 en Pari. St. 
Vlaams Parlement, 2011-11. nr. 854/1 , p. 1 l). Art. 17bis Kamerdecree.t 
dient in. die zirl te worden geïhter;preteerd dat een dwangsom kan worden 
bepaald per dag vertraging in de tenuitvoerlegging ·van de 
.herstelmaatregel. 

Art. 17bis, §1. Kamerdecreet bepaalde to� vóór de wijziging ervan bij 
decreet van 29 aprtt 2011 dat de rechtbank de overtreder kon bevelen "om 
werken uit te vaeren om het goed, bedoeld in artikel .17, te laten voldoen 
aan de vereisten van artikelen 4, 6, 7 en 8'. 

De wijziging van art 17bis Kamerdecreet heeft tot doel te voorzien in 
altematiëve herStelinaatregelen in het geval waarin (o.a.) de kamerwoning 
niet in aanmerking komt voor werken� bijvoorbeeld als gevolg van een 
stedenbo.uwmisdrijf. 

De memorie van toelk:hting verduidelijkt in dit verband: "In prak.tijk stelt 
zich echter het probleem dat in een aantal gevallen geen renovatie-. 
verbet�rings- of aanpassingsweri<zaamheden opgelegd kunnen worden. 
Als de rechter vaststelt dat de eigenaar van een pand (of zijn 
rechtsvoorganger) bijvoorbeeld een stedenbouwkundige ïnl>reuk heeft 



begaan en de verkrotte woqnentiteiten bijgevolg onvergund zijn, kan geen 
fierstel van deze entiteiten bevolen worden. Dat mu immers tJetekenen dat 
er opnieuw een stedenbouwkundige inbreuk wordt gepleegd (namelijk het 
uitvoeren van werken aan een on.vergunde woonentitelt) en dat de 
bestaande onvergunde situat�e wordt bestendigd. 
Een stedenbouwkundige inbreuk mag een herstelvordering omw111e. van 
motieven van woningkwaliteit echter niet belemmeren. Omwille van de 
doelstelljngen van de. herstelvordering (verbetering van de. wonmgkwaliteit 
en het vermijden 11an bewoning in /Jet verkrotte pand) dient .de rechter. de 
mogelijkhek:J te hebben om andere .. herstelmaatiegelen op te leggen. Deze 
zullen dan bestaan in het opleggen van de verplichting aan de overtreder 
om aan het.pand·een andere /;>estemming te geven volgens de bepalingen 
van de Vlaamse Coéex Ruimtelijke Ordening of het pand te slopen, tenzij 
de stoop verboden is op grond van wettelijke,. decretale .of reglementaire 
bepalingen. Deze herstelmaatregelen kaderen volledig in de d_oelste/Jingen 
van het Kamerd,ecreet en kunnen eveneens voorkomen dat verkrotte 
panden opnieuw bewoond worden. De veraordeekle behoudt dan ook de 
keuze om binnen het wettelijke kader naar eigen goeddunken te kiezen 
voor een herbestemming of.een sloop. Beide zullen er immers toe leiden 
dat er geen bewoning meer zal zijn.. De· door de rechter opgelegde 
maatregelen staan er ev.enmÎn aan În de weg dat de veroordeelde de 
verkrotte woonentiteiten toch herstelt; wanneer hij daarvoor een 
s,tedenbouwkundige vergunning aanvraagt en bftkomt 
De voorgestelde wijziging van §1 van artikel 17bis (1° van de ontworp,en 
regeling) houdt geensiins in dat wordt afgestapt van de. prindpiéle 
verplichting voor een verhuurder van verkrotte (studenten)kamers om de 
gebreken integraal te herstellen. 'Enkel indien de rechter vaststelt dat dit 
integrale. herst.el niet mogelijk is. zal hij de alternatieve herstelmaatregel 
moeten bevelen: Als er geen beletsel bestaat· om het integrafe herstel te 
bevelen, is h,ij verplicht om dat te doen. (".)" (Pari. St . •  Vlaams Parlement 
2010-1 11, nr. 854/1, p. 1 1). 

De rechtbank. moet rekening houden met de inwerkingtreding van. het 
gewijzigde art. 1 7bis Kamerdecreet 

De .herstelmaatregel waarin deze bepalirig voorziet. is een bijzondere vorm 
van teruggave die ertoe strekt een einde te maken aan de met de wet 
strijdige toestand die ujt het misdrijf is ontstaan en waardoor het openbaar 
belang. wordt geschaad (vgl. inzake stedenbouw: c;ass. 1 9  september 
1 989. Air. Cass; 1989-90. nr. 41; Cass. 19 oktober 1999, Arr. Cass. 1999,. 
rir. S43; zie ook Pari. St .• Vlaams Parlement 2010-1 1,  nr. 854/1, p. 11  ). 

De· herstelmaatregel is een maatregel met burgerlijk_ karakter. Art. 2 
Strafwetboek is bijgevolg niet van toepassing. 

De vraag naar de toepassing in de tijd van het gewijzigde art. 17.bis 
Kamerdecreet wordt beheerst door het overgangsrecht in burgerlijke zaken 
overeenkomstig art. 2 Burgerlijk Wetboek�. 

Met .toepassing van deze bepaling oordeelde het Hof van cassatie (haar 
aanleiding van de inwerkingtreding van de wet van 22 december 1970 die 
de Stedenbouwwet van 29 maart 1962 ingrijpend wijzigde) dat een wet die 
de bij een vroegere wet gestelde regeling om een misdrijf te 'herstellen 
wijzigt. niet terugwerkt, tenzij de wetgever het uitdrukkelijk of stilzwijgend 
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anders wil (Cass. 21 november 1 972, Arr. Cass. 1 973, 285; cass. 6 maart 
1 973 , AIT. Cass. 1973, 655). 

De herstelmaatregel krachtens het Kamerdecree.t heeft een bijzondere 
doelstelling. Zij strekt niet. louter ertoe de wederrechtelijke verhuring van 
niet-wetsconforme kamers te beêindigen. Zij heeft daarentegen. als doel 
het herstel van ;het pand te bewerkstelligen �.at het - in principe .- op 
rechtmatige wijze opnieuw op de woningmar:kt ter· beschikking is. Zoals 
werd toegelicht in de toelichting bij het voorstel van decreet dat leidde tot 
de invoering van de herstelmaatregel, was ·het de bedoeling van de 
decreetgever dat "in de strafprocedure ( .. .) meer aandacht (fJ1oef) worde,n 
verleend aan het herSteJ van de woning. Het.herstel van de .woning dient. in 
rechte te. worden afgedwongen wanneer de verhuurder onwillig is. Met de 
herste/Vordering .kan het be.leid over een doeltreffend instrument 
beschikken. ( ... ) oaarom wordt· voorgesteld de vordering tot 
.verbeteringswerken decretaal op ·te nemen (zowel ïn de Vlaamse 
Wooncode als in het Kamerdecreet). Hiermee wordt een juridisch. 
instrument gecre.ë.erd waarmee de rechter naast de straf een rechterlijke 
beslissing kan nemen die de verbetering en het herstel van de w,oning 
moet bespoedigen" (Pari. St Vl. Pan., 2005-06, nr. 67211 , p. 6-7). 

De herstelmaatrêgel' heeft al.leen uitwe�ing· voor de toekomst ZI] maakt 
niet de gevolgen ongedaan die in. het verleden door het misdrijf zijn 
ontstaan·. Zij grijpt in op de toestand die na het misdrijf is blijven 
voortbestaan en op de mogelijke weder.rechtelijke gevotgen daarvan, 
namelijk een voortzetting ·van de verhuring of te�esc.tiikkingstelling van 
niet<onforrne kamers. 

De inwerkingtreding van een beparrng die ertoe strekt voor de toekomst te 
bewerkS1el!ig.en dat de toestand waarin het pand zich verkeert, geen 
aanleiding meer kan. geven tot wederrechtelijke: gevolgen, doet dan C>Qk 
niet de vraag rijzen naar.de terugwerkende kracht van·deze ·bepaling maar 
wel d.e vraag naar de onmiddellijke toepassing van de nieuwe. bepaling op 
een toestand die na een onder gelding van de oude bepaling g�pleegd 
misdrijf is .blijven voortbestaan. Voor deze bepaling geldt als 
overgangsrechtelijke ·regel dat de nieuwe bepaling van toepàssing is op de 
gevo

.
lgen·die voortbestaan na de inwericingtreding van de Rieuwe bepaling, 

tenzij de wijze van herstel a_I definitief zou zijn bepaald (vgl._ Cass. 1 9  
december 1973, Arr. Cass. 1974, 456: zie ook conclusie Ganshof van der 
Meersch voor cass. 22 oktober 1970, Pas. 1971, 1, 147, in het bijzonder 
155, waarnaar het vermelde arrest van 2l november 1972 in voetnoot 1 
verwijst). 

Op geen enkele wijze blijkt ·dat de decreetgever de nieuwe, alternatieve 
herst�lmaat:regel die hij heeft' ii1gevoerq, all�en wou· toepassen op 
misdrijven die werden gep1eegd vóór de inwerkingtreding van . de nieuwe 
bepaling. Uit de doelstelling van de ingevoerde attematieve 
herstelmaatregelen blijkt integendeel ��t de decreetgever impliciet maar 
zeker de gewijzigde bepaling onmiddellijk 'Mlde toegepast zien, ongeacht 
het ogenbrtk waarop het misdrijf werd gepleegd. 

Het nieuwe art. 1 7bis Kamerdecreet is bljgev.olg ook in deze zaak van 
toepassing. 



3. De bek.laagden voeren aan dat het pand niet meer verhuurd ,is. dat de 
tweede beklaagde thans in de woning zijn hoofdverblijfplaats heeft en dat .de 
woning thans opnieuw. een ééngezinswoning is. 

Zij voeren aan dat werken werden uitgevóerd en dat de elektriciteits- en 
gasinstallatie vverd gekeurd. 

Op die grond vorderen zij de af'.Nijzing van de herstelvordering. 

4. Het reit dat thans alleen de tweede· beklaagde de \11/0ning 'bewoont. staat 
niet aan de gegrondverklaring van de herstelmaatregel in de. weg. 

De dader van het miSdrijf van krotverhuur is overeenkomstig art. 17bis 
Kamerdecreet ertoe gehouden het onroerend gped te laten voldoen aan de 
woonkWaliteitsnarmen. Het feit dat thans één van de beklaagden de woning 
bewoont; stelt de beklaagden niet vrij van de uitvoering van de 
herstelmaatregel die tot doel heeft te waarborgen dat de woning oP 
rechtmatige wijze op de woonmarkt ter beschikking is� Dit moet beletteR dat. 
de woning opnieuW als niet-conforme kamerwoning of eengezinswoning zou 
worden verhuurd .of ter beschikking gesteld, onverminderd de vaststelling dat 
de \11/0nir:ig thans door de eerste beklaagde aan de tweede beklaagde ter 
beschikking wordt gestekt. 

5. Het verweer van de beklaagden houdt ,als zodanig geen betwisti11g van 
het gevorderde i.n .maar komt erQp neer dat wordt aangevoerd dat al aan 
de herstelvorder:ing is vold(lan. 

De overeenstemming van het pand met de woonkwaliteitsnormen dient 
eve.nwel te worden vastgesteld overeenkomstig art. 17bis. §6, 
Kamerdecreet. 

Bij gebrek aan. dergelijk beWijs staat thans niet vast dat het pand voldoet aan 
alle·woonkwaliteitsvereisten. 

De vordering tot herstel heeft bijgevolg .nog niet haar voorwerp ver:loren. 

De .herstelvordering wordt bijgevolg ingewilligd. 

Een termijn.zoals hierna bepaald, volSt.aat om eventuele resterende gebreken 
INe9 te werken. 

Het komt dan aan de beklaagde1J .toe de Wooninspecteur en het College van 
burgemeester en schepenen tijdig bij aangetekende · brief of bij afgifte tegen 
ontvangstbewijs op de hoogte te brengen van de uitvoering van de 
opgelegde herstelmaatregel, waarna de Wooninspe�ur, .na c,ontrole ter 
plaatse. een proces-verbaal van uitvoering opmaakt dat. �houdens bewijs 
van hettegendeel, geldt als bewijs ·van het herstel en van de datum van. dit 
herstel (art .. 17bis. §ó. Kamerdecreet). 

Om te vermijden dat de beklaagden de uitvoering van de resterende 
weÄ<en zouden uitstellen en de onveilige woonsituatie in voorkomend geval 
blijft voortbestaa_n, en gelet op de inmiddels. verstreken tijd, is het 
aangewezen de gevorderde dwangsom op te leggen en de uitvoerbaarheid 
bij voorraad, te bevelen. 

· 
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.Zoals uit art 17bis. §7. Kamerd�reet vclgt. dient. ook zonder daartoe 
strekkende vordering. ook het college van burgemeester en schepenen te 
worden gemachtigd tot .ambtshalve uitvoering (vgl. inzake stedenbouw cass. 
9 juni 2009,. AR P.09;0023.N). 

OP BURGERRECHTELIJK GEBIED 

1. Vordering van 

�ze burgerlijke partij vordert de terugbetating van het bedrag van 30P EUR 
hut:Jr dat werd betaald. Op de openbare terechtzitting van 2 mei 2011 
verklaarde deze burgerlijke partij dat de huurwaarborg van 400 EUR al werd 
terugbetaald. 

De bewezen vel'klaardè'tenlastelegging B6 staat in oorzakelijk verband met 
de door de burger:lijke partij geleden schade. 

De beklaagden zijn aansprakelijk voor deze schad.e en zijn hoofdelijk ertoe 
gehouden dëze' schade" integraal te vergoeden .. 

De vordering van deze burgerfJjke partij.is gegrond. 

2. Vordering van 1 

Deze burgerlijke partij vord.ert d� terugbetaling van de huur en van de 
huurwaarbOrg, alsook een morele schadevergoeding. 

De beklaagden voeren de ontoelaatbaal'heid van. de vordering van dez,e 
burgerlijke partij aan 0mdat zij onder voorlopig.e beWindvoering staat. Op de 
openbare terechttitting van 2•mei 2011 werd de vordering evenwel ingestetd 
door mr. 

· · · . . in zijn hoedanigheid van voorlopig .bewindvoerder 
over 

Deze burgerlijke vordering is toelaatbaar. 

De bewezen verklaarde tenlastelegging 86 staat in oorzakelijk verband met 
de door deze burgerlijke partij geleden schade. 

De beklaagden zijn aansprakelijk voor deze schade en zijn hoofdelijk ertoe 
gehouden deze �hade integraal te vergoeden. 

Gelet op de veelvuldige risico's van CO-intoxicatie (zowel in de keuken als 
in de badkamer) en de andere veiligheidsrisico's, die meebrengen. dat. de 
kamer niet op rechtmatige wjjze kon wor� verhuurd· en dat de 
beklaagden niet op rechtmatige wijze een tegenprestatie voor het 
huurgenot kunnen vorderen, wordt de schade die deze burgerlijke partij 
heeft geleden begroot o p  het bedrag aan betaalde huurgekien. evenwel 
met uitsluiting van het deel van de huur dat kan worden geacht overeen te 
stemmen met de kosten voor nutsvoorzieningen (vgl.. P. De Smedt, "De 
versterking van het instrumentarium voor de handhaving van de Vla�mse 



woonnonnen. In de.laatste rechte lijn in de strijd,tegen de huisjesmelkerij?" in 
.Het onroerend. gaed in de verschillende takken van het recht. Larder, 
443-446, nrs. 88-89). 

Enige morele schade te onderscheiden van het ontoereikende woongenot 
is ni� aang�toond. 

De schade wordt aldus begroot op: 

- 9 maanden x 300 EUR/maand = 2. 700,00 EUR, te vermeerderen met de 
vergoedende interest tegen de wett�lijke rentevoet vanaf de gemiddelde 
datum, 15 november 2008 (wat op hetzelfde neerkomt als de toekenning 
van .interest vanaf elke maand ·op elk maandelijks huurbedrag dat .werd 
betaald); 
- het .bedrag van de huurwaarborg� 800,00 EUR. te vermeerderen met de 
vergoedende interest tegen de wettelijke rentevoet vanaf 1 juli 2008. 

Een partij wordt sleçhts gedeeltelijk . in h�t gelijk gesteld wanneer ·haar 
vordering slechts gedeeltelijk wordt ingewilligd. Rekening houdend met de 
slechts gedeeltelijke toewijzing van de vordering. kent de rechtbank de 
gevorderde rechtsplegingsvergoed_ing slechts t9e tot beloop van het 
bedrag dat zo.u zijn toegekend indien de burgerlijke partij haar vordering 
had bepaald op het bedrag dathaar wordttoegekend. 

De rec:;htsplegingsvergoeding wordt bijgevolg toegekend voor een bedrag 
van 715�00 EUR. 

3. Vorderina van de Stad · 

Deze burgerlijke partij maakt aanspraak op de door haar gemaakte kosten 
van herhuisvesting ten behoeve van 

· · 
· · · aan wie een 

nood\ivoning door de Stad - ter beschikking werd gesteld. 

De beklaagden gedragen zich naar de wijsheid. 

De bewezen: verklaarde tenlastelegging BS staat in oorzakelijk verband met 
de d_C>Qr deze burgerlijke .partij geleden schade. 

De bekJaagden zijn aansprakelijk voor deze schade en zijn :hoofdelijk ertoe 
.gehouden deze schade integraal te vergoeden. 

De burgerlijke partij verWijst .ter .stav.ing van de gegrondheid. van haar 
vordering naar art. 433quinquiesdecies Strafwetboek. art. 15 Vlaamse 
Wooncode en artikel 1382 B.W. 

Art. 433quinquiesdecies Strafwetboek is als zodanig niet van toepassing. 
gelet op de vrijspraak van de belda�gden voor de tenlastelegging. A3. De 
onderliggende bedoeling van deze bepaling is evenwel dezelfde alS die van 
art. 15, §1 • . zesde. lid Vlaamse Wooncode en art. 17bis, §8, Kamerdecreet 
Art 15, §1, zesde lid Vlaamse Wooncode. bepaalt immers dat ingeval de 
burgemeester overgaat tot herhuisvesting de kosten van ontruiming, van 
vervoer of stockering van de goederen van de beWoners. de installatiekosten 
in de nieuwe woning en een deel van huur of verblijfskosten op de·. eigenaar 



kunnen WQrden verhaald. Art. 17bis, §8, Kamerdecreet �alt dat het vonnis 
van de rechter '"de wooninspecteur en het college van burgemeester. en 
schepenen• machtigt om de kosten bedoeld in art. 15, §1, zesde lid, van de 
Vlaamse Wooncode op de.overtreder te verhalen. 

Uit deZe bepa6ngen volgt dat de Stad - t. die de kosten van 'herhuisvesting 
heeft gemaakt, gerechtigd is deze kosten krachtens art. 1382 Burger1îjk 
Wetb� te verh� op de beklaagden. Uit de. geciteerde bepalingen votgt 
immers dat het niet de bedoeting is dat deze ko.�n ten laste van de overheid 

.zouden blijven. 

De Stad ' · begroot t:i�ar vordering op ba.sis var:i het aanta1 con.sulenten 
dat werd ingezet voor de tijdelijke en definitieve herhuisvesting, op basis. 
van het aantal bestede uren en de kostprijs. per uur van een consulent, en. 
op basis van de prestaties van .andere medewerkers voor het opmaken van · 
een staat van bevinding en van een huurcontract. 

Het is niet mogelijk deze schade precies te bewijzen met stukken. De 
gegevens die.de Stad - voorlegt·, zijn redelijk en aanvaardbaar. 

De vordering'van de Stad - :is gegrond. 

De Sta� -
EUR. 

begroot de rechtsplegingsvergoeding terech� op 440,00 

4. Overige burgerli!ke belangen 

Gelet op het bestaan van mogelijke schade als .gevolg van de bewezen 
verklaarde feiten, worden de overige burgerlijke belangen ambtshalve 
aangeh_ouden. 

* * * * *  

OM' DEZE REDENEN. en gelet op de volgende artikelen.: 

art. 1 1 ,  12. 14, 16, 31,  32, 34. 35, 41 Wet van 15 juni 1935; 
art. 4 Wet van 1 7  april 1878 - Wet houdende de voorafgaande titel van het 
Wetboek van Strafvordering; 
art. 162, 162bis. 182, 184, 185 §,, 1 89, 190, 1 9 1 .  194. 195 Wetboek van 
Strafvordering; 
art. 1 ,  2. 3, 7, 25. 38, 40, 41, 42, 43. 43bis, 44, 45 .. 50,. 65, 66, 100, 
433ter�!=ies, 433qyaterdecies Strafwetboek; 
art. 1 ,  2. 3 Wet van 5 maart 1952; 
art 28, 29 van de· wet van 1 augustus 1985; 
art. 1, 3. 5, 6. 8. 14 §1 van de Wet van 29juni· 1 964; 
art. 1_382 e.v. Burge,iijk Wetboek: 
art. 1022 Gerechtelijk Wetboek; 
alsmede de artikelen en wetSbepalingen aangehaald in de 
tenlasteleggingen, zoals hiervoor omschreven;· 
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DE RECHTBANK, recht doende· OP TEGENSPRAAK. 

Op STRAFRECHTELIJK GEBIED 

ten aanzien van· · · " 

Ontslaat de beklaagde van rechtsve·rvolging voor de hierboven 
9mschreven tenlasteleggingen A 1,  Al en A3. 

Zegt dat de tenlasteleggingen B1 tot en .met B6, de beklaagde ten laste 
gelegd, naar eis van recht. bewezen zijn. 

Gelast de OPSCHO�TiNG van de uitspraak van de veroordeling ten 
voordele van de beklaagde. gedurende een termijn van ÉÉN JAAR vanaf 
heden. 

Verklaart verbeurd. ten laste van - · ·· - , als equivalent van 
vennogerisvoordelen die rechtstreeks uit de bewezen verklaarde misdrijven 
zijn verkregen, een geldsom van· TWEEDUIZEND VIJFHONDERD EURO 
(2.500,00 EUR). 

ten aanzien van 

Ontslaat de ·beklaagde van rechtsvervolging voor de hierboven 
omschreven tenlasteleggingen A 1. A2. en A3. 

Veroordeelt de. beklaagde voor de hierboven omschreven en bewezen. 
verklaarde tenlasteleggingen 81 tot en met 86 SAMEN, tot een 
HOOFDGEVANGENISSTRAF van ÉÉN .JAAR: en een GELDBOETE van 
DUIZEND EURO. 

Verhoogt de geldboete met vijfenveertig opdecimes, aldus gebracht Q.p 
VIJFDUIZEND VIJFHONDERD EURO. 

Beveelt dat bij gebreke van be�ling binnen de iermijn bepaald bij art 40 
van het Strafwetboek, de geldboete zal kunnen vervangen worden door 
een gevangenisstraf van .DRIE MAANDEN. 

Beveelt dat de tenuitvoerlegging van het vonnis, in hoofde van de 
beklaagde, wat .betreft.de yitaesproken .HOOEDGEVANGENISSIRAF van 
ÉÉN JAAR zal uitgesteld worden voàr een termijn van DRIE JAAR ·te 
rekenen va_naf heden, ingeval' gedurende de proeftijd geen nieuw misdrijf 
wordt ge�eegd dat een veroordeling. tot een cri.minele of tot een 
hoofdgevangenisstraf van meer: dan zes maanden zonder uitstel tót gevolg 
heeft. 

Zegt dat de beklaagde verplicht is een b.edrag van VIJFENTWINTIG 
EURO, verhoogd .. met vijfenveertig decimes, -aldus. gebracht op· HONDERD 
ZEVENENDERTIG EURO EN VIJ FTIG CENT, te betalen als bijdrage tot 



het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van ·opzettelijke gewelddaden en 
aan de occasionele .redders. 

Verklaart verbeürd ten laste van - � als equivalent van 
vermogensvoordelen die redltstreeks uit de bewezen verklàarde misdrijven 
zijh vef:kr�en. een geldSom van TWEEDUIZEND VIJFHONDERD EURO 
(2.soo.oo EUR). 

Beveelt de opheffing van het. onroerend beslag. overeenkomstig art 
433quaterdecies Strafwetboek gelegd op het huis gelegen te 
i • ih eigendom toebehorende aan. · · ·· . 1 
kadastraal gekend onder • • 

overgeschreven op het eerste kantoor der hypotheken op 

Qlertuigingsstukken 

Bev.eelt . de teruggave aan de beklaagde van de 
overtuigir.igsstukken neergelegd ter griffie van de correctionele rechtbank te 
Gent onder nr. 20093061. . ' . 

Beveelt de teruggave aan : van het overtuigingsstuk 
neergelegd' ter griffie van de correctionele rechtbank te Gent onder nr. 
20092572�. 

Kosten 

Begrootde:gerechtskosten in hun geheel op 430,36 EUR 

Veroord�lt de beklaagden HOOFDELIJK tot de kosten. gevallen aan de 
zijde van het opent;>aar niiriisterie, ten bate van de Staat tot heden begroot 
op 430,36 EUR, kosten. ondeelbaar veroorzaakt zijnde door de bewezen 
verklaarde terilastelëggingen. 

Veroordeelt ELKE beklaagde, krachtens artikel· 91, tweede lid van het K.B. 

van 28/1211950 houdende het algemeen reglement op de gerechtskosten 
in ·strafzaken, tot betaling van de vaste vergoeding voor beheerskosten in 
�trafzaken . begroot_ op É_ÉNENDf:!RTIG EURO ACHTENTWINTIG 
EUROCENT (geïndexeerd zoals voorzien in artikel 148 K�B. 2811211950 en 
de. ministeriële omzendbrief nr. 131 Bis - B.S. 1610212011 ). 

WAT DE HER5TELVORDERING BETREF! 

Verklaart de herstelvordering van de Wooninspecteur toe.laatbaar en 
gegrond .zoals hierna bepaald�. 

Bevee,lt ELK "an de beklaagden , - · ·· - - en 
herstelmaatregel, zoals hierna bepaald, uitte voeren. 

: de 



Beveelt de uitvoering van alle werken aan het pand gelegen te . 
(kadastraal gekend als · - - - - · ·· 

). die nodig zijn om alle gebreken aan bet gebouwweg 
te werken. 

Beveelt dat aan het pand een andere bestemming dan kameiwoning zal 
worden gegeven overeenkomstig de bepalingen van d� Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening van 1 5  mei 2009 of dat het pand wordt gesloopt,. 
tenzij de sloop er\ran verboden is op grond van wettelijke. deäetale of 
reglementaire bepafingen. 

Bepaalt de termijn voor de uitvoering van de herstelmaatregel op .aci:lt 
maanden na de uitspraak van ditvonnis. 

Zegt votir recht dat de veroordeelden overeenkomstig art 17bis, §6, 
Kamerdecreet de Wooninspecteur en het College van burgemeester en 
schepenen van: de stad · onmiddellijk bij aangetekende brief of door 
afgifte tegen ontvang�tbewjjs op de hoogte brengen wanneer de 
opgelegde herstelmaatregel vrijWiJlig werd uitgevoerd. 

Veroordeelt ELK van de beklaagden · - - ·· en 
: tot ·betaling aan de Wooninspecte�r van een dwang�m van 

150.00 EUR per dag vertraging in de. uitvoering van de herstelmaatregel. 

Zegt voor recht dat de aan de hoofdveroordeling gekoppelde termijn geen 
termijn is in de zin van art. 1385bis. vierde lid Ger. W. 

Machtigt de Wooninspecteur en het College van .burgemeester en 
schepenen van de stad • indien de veroordeelden in gebreke blijven om 
de bev�len herstelmaatregel binnen de ge�elde termijn zelf uit te voeren, O!'fl 
ambt:Shalve in de uitvoering ervan te voorzien. Verpficht de veroordeelden in 
geval van ambtshalve :uitvoering om alle uitvoeringskoSten te vergoeden 
overeenkomstig art. 1 7bis. §7. Kamerdecreet. 

Beveelt dat dit deel van het vonnis. wat betreft de beslissing over de 
herstelvordering. uitvoerbaar is bij voorraad, niettegenstaande.hoger beroep. 

OP BURGERRECHTELIJK GEBIED 

1. Ten aanzien van 

Verklaart de vordering van de burgerlijke partij - -

tegen de beklaagden 
·· 

· en 
en gegrond. 

: toelaatbaar 

Veroordeelt de beklaagden - · ·· . en · ' · 
HOOFDELIJK om te betalen aan - - ·en SAMEN 
de som van DRJEHONDERD EURO (300,00 EUR), te vermeerderen met 
de vergoedende.ihtrest tegen de wettelijke rentevoet vanaf 4 april 2009 tot 
vandaag en met de gerechteUjke intrest op de hoofdsom en de 
vergoedende intrest vanaf vandaag tot de dag van volledige betaling. 



2. Ten aanzien van 

Verklaart de vordering van de. burgerlijke partij ! 
de 'beklaagden - · ·· - · . en · 
gegrond. 

Ver.oordeelt de beklaagden J en 1 
HOOFDELIJK om te betalen aan de burgerlijke partij 

tegen 
: toelaatbaar en 

. ·' 

- de. som van TWEEDUIZEND ZEVENHONDERD EURO (2.700,00 
.EUR). te vermeerd(;?ren met de vergoedende interest tegen de 
wettelijke rentevoet vanaf 1 5  november 2008 tot vanda·ag en met de 
gerechtelijke intrest op de hoofdsom en de vergoedende :intrest vanaf 
vandaag tot de dag van volledige betaling; 
de som van ACHTHONDERD EURO (800,00 EUR), te vermeerderen 
met de vergoedende interest tegen de wettelijke rentevoet vanaf 1 juli 
2008 tot vandaag en met de gerechtelijke intrest op de hoofdsom en de 
vergoedende intrest vanaf vandaag tót de dag van volledige betalir.19; 
een bedrag aan rechtsplegingsvergoeding begroot op ZEVENHONDERD 
VIJFTIEN .EURO (715,00 EUR). 

Wi}st het meer- of anders gevorderde af als ongegrond 

3. Vordering van de:Stad ( 

Verklaart de vordering van· de burgerlijke _partij Stad tegen de 
beklaagden · · ·· en toelaatbaar en 
gegrond. 

Veroordeelt de beklaagden · · 1 en 
HOOFDELIJK om; te betalen aan de burgerlijke partij Stad· 

- de som van DUIZEND DRIEHONDERD DRIEËNTWINTIG EURO 
AC.HTENZE'A;.NTtG CE.NT (1.323�78 .EUR). te vermeerderen met de 
vergoedende interest tegen de wettelijke .rentevoet vanaf 1 S april 2009 

.tot Vandaag en met de gerechtelijke intrest op de hoofdsom en de 
vergoedende intrest.vanaf vandaag tot de dag van volledige betaling; 

- een bedrag aan rechtsplegingsvergoeding begroot op VIERHONDERD 
VEERTIG .EURO (440,00 EUR). 

4. Overige burgerlijke belangen 

Houdt de overige burgerlijke.belangen.aan . 

. , . . . .. 
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Aldus gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Gent, negentiende 
kamer. samengesteld uit: 
- de. heer B. DeTemmerman. rechter, die de terechtzitting voorzit. 
- de heer G. Jansen, rechter. 
- de heer A. Meul. werkend redrter. 
en .uitgesproken op de buttengewon� openbare terechtzitting. van. 
ZEVENENTWINTIG. JUNI TWEEDUIZEND EN ELF door de heer B. Oe 
Temmerman, .rechter, die conform. artikel 782bis van het Gerechtelijk 
Wetboek het vonnis uitspreekt. in aanwezigheid van mevrouw C. Blomme. 
substituut1)rocureur des Konings. en met bijstan� van de heer S. Acke. 
griffier. Het vonnis werd getekend conform de bepafingen. van artikel 782 van 
het Gerechtelijk Wetboek. 

4à5*2 
G .. JANSEN 

Aangeboden op 0 5 JUU 2011 
Niet te r i�treren; 

· 




