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BUIJENGEWONE·OPENBARE TERECHTZITTING V� 27 JUNI 20�1 

De rechtbank van eerste .aanleg, zitting houdende te . Gent, f'.1egentiende 
kamer (19M). drie· re�rs. rechtsprekende : in correctionele zaken, heeft 
het volgende vonnis uitgesproken: 

Gezien de stukken van vervolging en de .beschikking van de raadkamer, 
d.d. 7 april 2010, waarbij de irivei'denkinggestelde verwezen werd naar de 
correctionele rechtbank. 

IN DE ZAAK VAN HET OPENBAAR MINISTERIE tegen : 

'· geboren te 
1 i op 

5695 
kruidenier, wonende te 
RussiSche nationaliteit 

VERDACHT VAN.: 

A .... 

B. Bij inbreuk op de artikelen 1 •. 2·, 4, 6, ? • 8, 10, 16, 17 en 23 van het 
decreet äd. 4 februari 1997 (B. S. 7 maart 1997) houdende de 
kwa.lite_its- en veiÎigheidsnormen van kamers en: studentenkamers, 
zoals gewijzigd, · 
- als verhuurder 
van een kamerwoning of een kamer verhuurd te hebben of ter 
besChikking te hebben gesteld met het oog op bewoning, die niet 
bear.itwoordt aan de.in artikelen 4, 6 en 7 bedoelde normen·of van een 
studenten-· of studentenge�chapshu_is of-stµdenten�am� die niet 
bean.twoordt aan de in arti�elen 4 en 8 �lde normen" met de 
verzwarende omstandigheid dat van de betrokken activiteit een 
gewoonte wordt gemaakt, .namelijk 

1.. een· kamer op d� zesde verdieping op het adres te ' 
ten kadaster gekend onder _ 

en in eigendom 
toebehorende aan en 

te hebben verhuurd aan 
en 

te sedert 1 januari 2009 tot 9 juil 2009 (stuk 16 , 
39) 

-- · - - -- ----------· 
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een kamer: op de vijfde vedieping op het adres te 
. tet:1 kadaster gekend oRder 

en in. eigendom 
en 

te hebben verhuurd aan 
stuk 55} 

toebehorende aan 

eo 

te sedert 1 mei 2009 tot 9 juli 2009 (stuk 16, 55) 

3. een kamer op de eerste verdieping op .het adres te 
teri kadaster gekend onder • 

en in eigendom 
foebehorendë ·aan en 

te hebben verhuurd aan 
.en 

te sedert 1 mei 2009 tot 9Jull 2009 (stuk 16, 66) 

4. een kamer op de derde verdieping op het adres te 
1 ten kadaster gekend onder · en in eigendom 
toebenorendè aan · 1 1 en 

te hebben verhuurd aan 

te .. sedert 1 november 2008 tot 9 juli 2009 (stilk 
16, n). 

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

Tevens gedagvaard t�neinde zich overeenkomstig art: 42 en � bis van. het 
strafwetboek, z.oál·s ingevoegd d®r de We.t �n 17;07.1990; te horen 
veroordelen tot de bijzè>ndere verbeurdverklaring van. een bedrag van : 
5.100 ( 

zijnde hetzij de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn 
verkregen" hetzij goederen en waarden die in de plaats ervan zijn . gesteld, 
hetzij inkomsten uit belegde voordelen. waarbij de rechter; indien·de zaken 
niet kunnen worden gevonden in het. vermogen van de beklaagde, de 
geldwaarde ervan dient te ramen ( het equivalent b_edrag). 

Berekeriing : 

-1 � : 1.800 EUR 
6 maand x 300 ( I maánd = 1 :800 ( (betichting .81:) 

"J _ .  _ ren : 
2. r:naand x 150 € I per maand = 300 t (betithting B2) 

en 
2 maand x 300 € I per maand = 600 € (betichting 83) 
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___ en echtaenote : 2.700 EUR 
8 maand x 300 ( I per maand = 2.400·( (bètichting 84) 

totaal= 5.100 € 

PE· PROCEDURE 

De. rechtbank nam inzage van de stukken van de re.chtspl�ging. 

De·dagvaardihgen werden regelmatig betekend. 

Bij de behandeling van de zaak en in � processt.ukken werd gebruik 
gemaakt van de Nederlandse taal. 

De beklaag.de werd gedagvaard om te ·verschijnen op de openbare 
terechtzitting. van 7 maart 2011. 

De zaak werd voor beh.andeling uitgestek:i naar de terechtzitting van 2 mei 
2011 en 6 juni 2011. 

De rechtbank aanhoorde : 

5696 

de middelen en co.nclusies· van de EISER TOT HERSTEL, DE 
WOONINSPECTEUR. bevoegd voor het grondgebied van het Vlaamse 
Gewest. met kantoor gevestigd te Gebr. Van Eyckstraat 4-6. 9000 Gent, 
voorgedragen door meester Pieter Van Assche, in .Plaats van meester 
Veerte ToUenaere; beiden advocaat te 9000 Gent,. Koning Albertl�an 
128, die hem ter. terechtzitting vertegenwoordigt; 

- de vordering van het openbaar ministerie. uitgesproken op de openbare. 
terechtzittilg van 2 mei 201"1 door mevrouw C. Blomme. substituut-· 
procureur des Konings; 

de beklaagde in zijn middelen van verdediging, 
voorgedragen· door. meester Bertrand Vrijens, advocaat te 9000 Gent 
Kortrijksesteenweg 641, die een werkstraf vraagt . 

••••• 

VOORAFGAANDEWK 

De rechtbank stelt vast dat de dagvaarding dient·verbeterd te W<>rden in de 
zjn zoals in het beschikkend _gedeelte vermeld. 
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OP STRAFRECHTELIJK GEBIED 

DE FEITEN EN HUN KWALIFICATIE 

Algemeen 
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De Wooninspectie oritving de melding van de Huurdersbond dat er in de 
woning gefegen te sprake zou zijn. van kamers 
die "tweemaal per dag verhuurd worden" (welficht werd bedoeld: kamers die 
per. twee personen we.reten verhuurd?) en die van slechte woonkwaliteit 
zouden zijn. Volgens informatie van Vroegere huurders zoud:en de bewoners 
geen sehriftelijk .huurcontract omvangen, 300 EUR huur per maand betalen 
en geen ontvangstbewijs krijgen (stuk 2). 

De Wooninspectie wóu op 4 november 2008 Vaststellingên verrichten maar 
kon alleen een bewoner spreken. Die bevestigde dat de .woning in. kamet'S 
was onderverd.eetd� Hij wou de Wooninsp�ctie niet toelaten tot het pand om 
problemen met de eigenaar te vermijden. 

Het pand is eigendom van en 

Een gerechtelijk onderzoek werd gevorderd op 10 april 2009 (stuk 12). Op 9 
juli 2009 werd een huiszoeking uitgevoerd. Na de huiszoeking werd het pand 
verzegeld .(stuk 35).. 

· 

De eerste indruk over de woonomstandigheden was.dat de .. meeste k.amers 
slechts rudimentair waren voorzien van meubels en dat er in de keuken en 
een kamer op de eersteverdieping! kakkerlakken waren. (stuk 17). 

Het pand bestaat uit een gelijkVloers met. drie .�r.diepingen: (vo!gens de 
Wooninspectie:. stuk 126). Het pand heeft .klaarblijkelijk tussen\rerdiepingen. 
Qe politie spreekt over zeven bouwlagen (een gelijkvloers en zes 
verdiepingen: st_uk 16). 

Op het gelijkvloers bevindt zich een gemeenschappelijk toilet (lokaal 1) en de 
gemeenschappelijke keuken (lokaal 4). Er Zijn OOk nog drie bergingen. Op de 
eerste verdieping zijn d e .kamers 1 (lokaal S op de "�rste verdieping") en 2 
{loka'al 7 op de "tweede verdieping•) gel�gen. Daarnaast is er neg een 
.berging (lokaal 6). Op de tweede verdieping zijn de kamers 3 (lokaal 8 op de 
�derde verdieping") en 4 (lokaal 1 o. op de avierde verdieping") gelegen. 
Daamaast:is er nog een:badkamer (lok.aat 9). Op de derde verdieping zijn de 
kamers 5 (lokaal 11. gelegen QJ> de "vijfde verdieping") en 6 (lok.aal 13, op de 
"zesde verdieping") gelegen. :DaamaaSt is er. nog een badkamer (lokaal 12). 

Naast· de beklaagde werden bij de .huiszoeking de volgende personen 
aang�: , 

1sën 16). 
' en , (stukken. 

: beWC>onde kamer 2 (op de "tweede verdieping•) •. 
Omdat deze kamer: door de eigenaar zelf werd bewoond. maakt zij niet het 
voorwerp uit van de strafvervolging. 



, (stukken 68-73) bewoonde kamer· 1 (op de "eerste 
verdieping"). Haar edltgenoot · betrok  dezelfde kamer.maar 
verbleef op da.t ogenblik in Bulganje (stuk 66). Zij betaalden ·elk 150 EUR 
contant aan· de eigenaar. Zij hadden geen geschreven hu4rovereenkomst. Zij 
verbleven sinds mei 2009 in de·woning (tenlastelegging BJ). 

1 1 ' (stukken 77-82) bewoonde kamer 3 (op de •cterde 
verdieping"). Hij �k de kamer samen met zijn echtgenote · ·· · 

. sinds november 2008. Zl] betaalden maandelijkse 300 EUR 
huur (m.i.v. nutsvoorzieningen) contant aan de eigenaar. Zij hadden geen 
geschrevei:i huurovereenkomst Daardoor kon hij zich niet op dat adres laten 

·inschnjven. De eigenaar wo.u hem geen .. contract geven en hij wist riiet 
.waarom .(tenlastelegging 84). , was op dit adres 
irigeschreven (stuk 84) maar er was een voorStel tot ambtshalve schrapping 
(stuk 17). 

r (stukken 48-55) bewoonde kamer 4 (op de "vierde 
very:fieping•). Hij woonde er al een drietal :weken en deelde sinds een 
vijftiental dagen deze kamer met '. Deze laatste .bewoonde niet 
kamer s. zoals vermeld in tenlastelegging. 82. Het ziet er naar uit qat de 
beklaagde door een materiële vergissing niet naar de correctionele rechtbank 
is verwezen voor de. verhuring van kamer 4. 

_ · (stukken 59-63) bewoo.nde kamer .. (op. de "vijfçte 
verdieping"). Hijverldaarde maandelijkse 150 EUR contant te .betalen aan zij;, 
bovenbwr . Hij bewoonde de .kamer aneen. De 
tenlastelegging wordt in die zin verbeterd (tenlastelegging B2). : 

_ verklaarde hierover dat hij soms van .andere ·huurde.rs. de huis�ur 
ontving om aan de eigenaar te geven. (stulC.45)-

, en . ·(stukken 38-46) bewoonden 
kamer · (op de "zesde· verdieping"). Zij verbleven er al zes :maanden. Zij 
betaalden maandelijks· 300 EUR (m.i.v. de nutsvoorzieningen) voor de 
gemeubelde kamer. Zij hadden geer.i geschreven huurovereenkomst. 
Doordat hij zich niet op een ad� kon inschrijven. had hij moeilijkheden op 
zijn werk (tenlastelegging B1). 

De beklaagde verklaarde op 13 juli 2009 dat hij de woning samen met zijn 
echtgenote aankocht .i11 �cember 2oo2 Of januari 2003 voor ·ongeveer 
·1 so.000 EUR (in werkelijkheid dateert de aankoopakte van 26 februari 2003; 
de prijs (zonder aankoopkosten) bedroeg 113.014.65 EUR: stuk· ·109)� Het 
�nclwasloen een niet afgewerkte·nieuwbouw. Hij·werkte de woning verder 
af en ging in maart 2003 er samen met zijn echtgenote wonen. Zij gingen 
uiteen in oktober 2005. Sinds januari 2007 verhuurde hij kamers. Eerst 
woonden er twee Polen gedurende een half jaar. Nadien verhuurde hij aan 
Bulgaren. Hij vroeg een maandeffjkse huurprijs van 150 EUR per persoon. 
Als er twee personen op één kamer verbleven.·betaalden zij .samen 300 EUR 
per maand. Hij wou niet dat zijn huurders :zith op het adres lieten inschrijven. 
Hij stelde geen huurovereenkomsten op omdat zljn huurders niet het geld 
hadden om een huwwaarborg te beta�. Zo kon hij ze ook onmiddellijk op 
straat zetten als ze hun huur niet �taalden. 

Hij begon met de verhuring omdat hij geen werk had sinds april· 2006 en 
daardoor geen inkomsten om zijn facturen en lening af te betalen. Hij zou zijn 
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huurders ervan verwittigd hebben dat �n zodra h.ij opnieuw werk zou vinden, 
zij de woning. dienden te verlaten (stukken 95-98). 

Bij het strafdossier ïs een proc��aJ vary 22 oktober 2008 ter informatie 
gevoegd� Daaruit bljkt dat een conflict had .met twee 
Bulgaarse h_uurders. Die huurders hadden er zes maanden gewoo nd� De 
beklaagde beschuldjgde de huurders van diefstal. De huurders waren 

hierover verontwaardigd. Zij verklaarden dat ze. 150 EUR per persoon 
moesten betalen, dat er teveel personen in de woning verbleven en dat ook 

vocx bezoekers die bleven overnachten, 'betaaki moest worden. Omdat ze 
hierover opmerkingen maakten, hadden ze moeilijkheden met de eigenaar 
gekregen (stuk 12n. 

Vaststellingen van de Wooninspectie <stuk 126> 

Het gebouw heeft 33 strafpunten wegens gebreken die een indicatie 
inhoud�n van -�en emstjg risico op elektrocutie. of brand (gebreken aan 
elektriciteitsinstallatie) �n van een ernstig· risico op ontploffing .of brand 
(gebreken aan de gasinstallatie). 

;In de gemeenschappelijke gang ter hoogte van kamer 4 zijn de uiteinden 
van de elektrische bedrading (onder spa.nning) voor een te plaatsen 
·lichtpunt niet afgeschermd. voor aanraking·. Ter hoogte van kamer 3 zijn·de 

'Uiteinden van de eleictrische bedrading voor een. te plaatsen lichtpunt 
(onder sp.anning) niet afgeschermd voor aanraking (slechts op 1 mBO 
hoogte). Op aar)Qeven van de wooninspecteur werden de uiteinden door 
de eigenaar afgeplakt met isolatietape. Het elektrisch verdeelbord 
(zekeringerikast) is niet bereikbaar voor de .bewoners. 

In de gemeenschappelijke keuken ontbreekt de gasstopkraan aan het 
gasforriuis. Hierdoor kan de gastoevoer naar het fümuis bij defecten aan 
het fornuis •niet worden afgesloten. .Qok de hoofdgaskraan îs niet 
bereikbaar voor de bewoners. 

Ook de hoofdkraan voor het .water is niet toegankelijk voor de bewoners. 

·Ook de gemeensçhapoelijke functies vertonen enkele gebreken. 

In het gemeenschappelijk toi
.
let op het gelijkvloers is er onvoldoende 

verluchting (drie strafpunten). 

De gemeenschappelijke keuken op 'het gelijkvloers is in orde maar de 
oppervlakte ervan is te klein voor het'aa.ntal bewoners (2 strafpunten}. 

De gemeenschappelij�e badkamer en toilet op de tweede verdieping heeft 
onvoldoende verluchting en er is algemene schimmelvorming op het 
plafond door condenserend vocht (12 strafpunten). 

De .gemeens�happelijke badkamer op de derde verdieping heeft als 
gebreken:. onvoldoende verluchting en onvakkundige plaatsing en 
gebrekkige .afwerking van de .douchecabine met niet...geschtkt materiaal (4 

strafpunten). 
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Voorts worden aan de kamers de volgende gebreken vastgesteld: 

kamer t :· lichte beschadiging van de mut,Jr: er zit een barst in de muur aan 
de straatkant en een gat.in de muur naast de deur; de vereiste lavabo met 
aanvoer van warm en ·koud water ontbreekt; de netto-oppervlakte van deze 
kamer (11,52 m2) is te klei.n voor bewoning do.or één persoon (12 ·1112 is het 
minimum) (totaal 59strafpunten); 

kamer 2: de vereiste· lavabo met aanvoer van warm en koud water op de 
kamer ontbreekt (totaal 58 strafpunten): 

Jsamer 3: de vereiste lavabo met aanvoer van warm en koud water· op de 
kamer ontbreekt; de netto-oppervlakte van deze kamer is 10,01 m2 en te 
klein voor bewoning door één persoon (en zeker voor twee personen, 
waarvoor een minimale nett<rvloeroppervlakte van 18 m2·vereist is) (totaal 
58 strafpunten); 

kamer 4: de vereiste lavabo met aanvoer van warm en koud water op. de 
kamer ontbreekt� (totaal ·S8 Strafpunten): 

kamer 5: :de vere1ste lavabo met aanvoer van warm en koud water op de 
kamer ontbreekt; de netto-opp·ervlakte �n deze. kamer-(7,60 m2) is ·te klein 
voor bewoning door één pef'Soon (totaal 58 strafpunten): 

. kÇtmer 6: de vereiste lavabo met aanvoer van warm en koud water op de 
kamer ontbreekt; de netto-oppervlakte van de.z�· kamer '(l1.43 m2) is te 
klein voor bewoning door één persoon (en zeker voor twee personen} 
(totaal 58 strafpunten). 

Alle· kamers zijn ongeschikt. Aan·gez�n er ook ernstige veiligheids- en 
gezondheidsrisico's voor de bewoners zijn. Worden ze alle· onbewoonbaar 
verklaard. 

Wegens de te kleine oppervlakte komen de kamers 1,. 3. 5 en 6 niet in 
aanmerking voor verhuring als kamer .. 

BESPREKING 

De vastgestelde wederrechtelijke verhuring vanaf 1 november 2008 
(tenla�elegging 84) of vanaf 1 mei 2009 (tenlasteleggingen 81, 82 en 83) 
is de voortzetting van een praktijk waarmee de beklaagde al voordien. een 
aanvang had ger.iomen. 

Uit de gegevens va.n het strafdossier en de behandeling· van de zaak op de 
openbare terechtzitting, is gebleken dat de tenlas�eleggingen .81 tot en met 
·94, met inbegrip van de verzwarende omstandigheid van de gewoonte. 
naar voldoening van recht bewezen zijn. 

De beklaagde heeft de hem ten laste gelegde feiten overigens niet betwist. 



DE STRAFTOEMETING 

oe bewezen verklaarde tenlasteteggingen 81 tot en met 84 zijn de 
opeenvolg�de en voortgezette uitvoering van ·een zelfde . strafbaar opzet 
zodat voor ze samen:$1echts één.strafmoet worden o.pgelegd. 

De straf gesteld op deze bewezen verklaarde feiten is ee·n gevangenisstraf 
var:i een ja�r tot vijf jaar en een geldboete van 1.000,00 EUR tot 
100.0.00,00 EUR. 

De beklaagde vraagt een werkstraf. 

Een werkstraf is .evenwel geen �raf die aangepast is aan de aa.rd van de 
gepleegde feiten. 

ëij de yerhuring van de kar_ners had de beklaagde alleen oog voor Zijn 
eigen finandêle belangen. De beklaagde verhuurde niet zozeer kamers 
maar verhuurde "per persoon•. Een kamer bracht 150 Of 300 EUR op naar 
gelaAg ze aan één of twee personen werd verhuurd. Dat voor een aantal 
kamers geen overbewoning werd vastgest�ld, is dan ook toevallig. Elk van 
de kamèrs had evengoed aan twee bewoners verhuurd kunnen zijn. Van 
een normale, rechtmatige huursituatie is geen sprake: .zijn huurders kregen 
geen geschreven huurovereenkomst en .mochten zich er niet laten 
inschrijven. De. beklaagde wou �uidelijk niet dat de bewoners zich. 
enigszins op rechten als huurders konden beroepen. .. Zij waren voor h.et 
'behoud van hun woonsituatie volledig van .hem afhankelijk. 

Ook al waren er geen onoverkomelijke veiligheidsgebreken, het is duidelijk 
dat de lokalen niet voor kamerverh.uur geschi.k� waren.. Geen van de 
kamers had een lavabo. Vier van de. zes kamers had een te kleine. 
oppervlakte om zelfs aan één persoon te worden verhuurd. 

De woonsituatie waarin de bekiaagde zijn huurders bracht. w.as dermate 
manifest onrechtmatig .dat elke te goeder trouw zijnde verhuurder zich 
daarvan zou hebben onthouden" 

Het .blijkt ook niet dat een werkstraf voor de beklaagde een pedagogiSch of 
resociatiserend nut zou kunnen hebben. 

Een gevangenisstraf �rengt de em� van de feiten tot liltdru�kihg. De 
minimumgevangenisstraf volstaat daartoe. Een effectieve vrijheidsberovir:ig is 
niet vereist. 

De feiten zijn van aard dat zij gestraft kunnen worden met �n werlcstraf of 
met één of meer straffen van niet meer dan vijf jaar gevangenisstraf. De 
afwezigheid van voorgaande·veroordelingen tot een criminele· Slraf of tot een 
hoofdgevangenisstraf van meer dan .twaalf maanden wordt· bij de toepassing 
van de strafwet in acht genomtm. 

·Gelet op de financiêle motieven die aan de bewezen verklaarde 
tenlasteleggingen ten gronds�ag 'liggen. is een terechtwt}zin.g in de vorm van 
een effectieve :geldboete nood2:akélijk. 
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Het openbaar miniSterie vordert de bijzondere verbeurdverklaring van het 
wederrechtelijk vermogensvoordeel. bestaande in de ontvangen huurgelden. 

In de .huut waren de nutsvoorzieningen begrepen en de huurders ontvingen 
een zeker woongenot. De rechtbarik gaat niet cwer tot een ·bijkomende 

·verbeurdverklaring van het wederrechtelijk vermogensvoordeel maar houdt 
bij de begroting van de geldboete rekening met de flnanciêle motieven van de 
beklaagde. 

De beklaagde leg� ��en voor waaruit blijkt dat hij sinds 1 oktober 2010 een 
uitkering van het OCMW ontvangt en in schuldbemiddeling is gegaal'). 

Een· effectieve geldboete blijft niettemin aangewezen. Door de huurgelden . 
. heeft de bekl�agde aan kapita_alsopbouw kunnen doen. De op te .leggen 
geldboete heeft. mee tot doel die onrechtmatig verworven kapitaals.opbouw 
'teniette doen . 

. WAT DE HERSTELVORDERJNG BETREFT 

1. De W�ninspec:teur, eiser tot herstel, vordercle oorspronkelijke d e  
wegwerking van alle gebreken aan het gebouw en de .stopzetting van elke 
verhuring of .terbeschikkingstelling . 

· 

Bij CQndusie neergelegd op de openbare terechtzitting van 2 mei 2011 
vordert de Wooninspeder de veroordeling van de beklaagde tot een 
herstelmaatregel die bestaat in het 'Negwerken van alle gebreken aan .het 
gebouw "tot er nul strafpunten overb/ij.len op het technisch verslag" en 
waarbij voor .recht wqrdt gezegd dat de beklaagde ertoe wordt.verplicht over 
tè. gaan tot een herbestemming van het pand, door het gebouw te 
herbestemmen en terug te brengen in een vergunde. staat. volgens de 
Vlaamse.Codex Ruimtelijke Ordening. dan wel over te gaan tot de sloop van 
hetgebouw, cit binnen een termijn �n tien maanden vanaf het vonnis, onder 
verbeurte van een dwangsom van 125;00 EUR per dag vertraging; dit alles 
bij vonnis uitvoerbaar bij voorraàd. 

2. Op de openbare terechtzitting van 2 mei 2011 betwi� de verdedigi,ng dat 
deze hersteJmaatregel krachtens het Kamerdecreet kon worden opgelegd •. 

T�dens de behandeling van de zaak voor de rechtbank !s het decreet van 29 
april 2011 houdende y,rijziging van diverse decreten r:net betrekking tot wonen 
in Werking getreden. Het decreet Werd gepubliceerd in het Belgisch 
Staatsblad van 4 mei 2011 en is overeenkomstig art 79 (met uitzondering 
van voor deze zaak niet relevante bepalingen) in werking getreden op de· 
tiende dag na de bekendmaking. dit is op 14 mei 2011. 

Op de openbare terechtzitting van 6 juni 2011 heeft de rechtbank de 
verdediging .hierop gewezen .. 

3. Art. 23 van dit decreet van 29 april 2011 wijzigt art 17bis van het 
Kamerdecreet. Art 17bis, §1, Kamerdecreet luidt thans: 
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"Naast de strafkan de rechtbank de overtreder bevelen om werlcen uff te 
voeren om het goed. 'bedoeld in artikel 17, te laten voldoen aan de 
vereisten van artikelen 4, 6, 7. lquater, 7 quinuies • . 7 sexies en 8. Als de. 
rechtbank vaststelt dat het goed, vermeld in artikel 17, niet in aanmerki,ng 
komt voor werken •. beveelt z:e de overtreder om er een andere bestemming 
aan te geven overeenkomstig de bepalingen van de Y7aamse Codex 
Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009-of om het te slopen, tenzij"de sloop 
ervan verba.den is op . grond ·van wettelijke. decretale of reglementaire 
bepalingen. Dat gebeurt ambtshalve of op vordering van de 
wooninspedeur of het college van burgemeester en schepenen op 'Mer 
grondgebied he,t goed, bedoeld in artikel 17. zich bevindt. De rechtbank 
bepaalt de termijn voor de uitvoeringvan de herstelmaatregelen en kan, op 
vordering van de wooninspecteuf of het college van burgemeester en 
schepenen, eveneens een dwangsom bepalen per dag vertraging in de 
tenuitvoerlegging van de werken. De termijn voor de uij:voering van de 
herstelmaatregelen bet;:Jraagt·maximaal twee jaat'. 

Klaarblijkelij� ten gevolge van een redactiefout bevestigt art. 17bis 
Ka.merdecreet .niet uitdr:ukkelijk da� een dwangsom kan word�n bepaald 
per dag vertraging in de tenuitvoerlegging van de hersteJmaatregel (vgl. 
art. 23, 3°. en art. 42, 2·. van het deereét van 29 april 2011 en Pari. St 
Vlaams Parlement 2011-11, nr. 854/1, p. 11). Art. 17bis Kamerdecreet 
dient in. die :zin te worden ge'.fnterpreteerd dat een dwangsom kan worde.n 
bepaald per dag vertrëtgin·g in de tenuitvoerlegging van de 
herstelmaatregel. 

· 

Art. 17bis, §1. Kamerdecreet bepaalde tot vóór de wijiiging erva.n bij 
decreet-Van 29 april 201!1 dat de rechtbank· de overtreder kon bevelen "om 
werken uit te voeren om. het gOed, bedoeld in artikel 17, te laten voldoen 
aan de vereisten va n artikelen. 4, 6; 7 en 8"� 

De wijziging van art 17bis Kamerdecreet heeft tot doel te voorzien ih 
alternatieve herstelmaatregelen in het geval waarin (o.a.) de kamerwoning 
niet in aanmerking komt voor werken, bijvoorbeeld als gevOfg van een 
steden.bQuwmisdrijf. 

De memorie van toelichting ver:di:lidelijkt in dit verband: "In praktijk stelt 
zich echter het -probleem dat in .een aantal gevallen geen renovatie-, 
.verbe.te.rings- of aan�ssihgswerkzaamheden opgelegd kunne.n wortien .. 
Als de rechter vaststelt dat de eig_enaar van een pand (of zijn 
rechtsvoorganger) bijvoorbeeld een stedenbóuwkundige inbreuk .fleeft 
begaan en de verkrotte woonentiteiten bijgevolg onvergund Zijn. kan geen 
herstel van deze entiteiten bevolen worden. Dat zou immers betekenen dat 
er Ópnieuw een stedenbouwkundigé inbreuk .wo/'dt gepleegd (namei[iJ< het 
uitvoeren van werken aan een onvergunde woonentiteit) en dat de 
bestaande onvergunde situatie .wordt bestendigd. 
Een stedenbouwkundige inbreuk m.ag een herstelvordering omwille van 
mOtieven van w.onïngkwa"/iteit echter .niet belemmeren. Omwille van de 
doelstellingen van de herstelvordering (verbetering van de woningkwaliteit 
en . het vermijden van bewoning in het verkrott(!! pand) dient de rechter de 
mogelijkheid te hebben om andere herstelmaatre{Jelen op te leggen. Deze 
zullen dan bestaan in het opleggen van de verplichting aan de ovèrtreder 
om aan het pand een andere bestemming te geven volgens de. bepalingen 
van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening of het pand te slopen, tenzij 
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de sloop vefboden is op grond van wettelijke •. decretafe of reglementake 
bepaHngen. Dez.e herstelmaatregelen kaderen volledig ïn de doelstellingen 
van het Kamerdecreet en kunnen eveneens voorkomen dat verkrotte 
panden opnkuw bewoond worden. De verocrdeelde i>ehoudt dan ook de 
keUz.e 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 !)ewoning meer zal .zijn.. De door . de rechter op�l�gde 
maatregelen staan er evenmin aan in de weg dat de veroordeelde ·de 
verkrotte woonentiteiten toch herstelt, wanneer hij daariloor een 
stedenbouwkundige vergunning aanvraagt en bekomt. 
De voorgestelde wijziging van §1 van artikel 17bis (1° van de ontworpen 
regeling) houdt geenszins in dat wordt afgestapt van de princif)iële 
verplichting voor een verhuurder van verkrotte (studenten)kamers om de 
ge_breken integraal te herstel�n; Enkel ïndien de rechter vaststelt dat dit. 
integrale hers.tel nie.t mogelijk is. zal hij de alternatieve herst_elmaatregel 
moeten bevelen. Ais er geen beletsel bestaat om het .integrale herstel te 
bevelen. is hij verplicht om dat te doen. ( ... )" (Pari. St" Vlaams Parlement 
2010-11. nr. 85411, p. 11 ). 

De rechtbank moet rekeriing houden met de inwerkingtreding van .het 
gewijzigde art. 17bis'Kamerdeereet. 

De herstelmaatregel waarin deze _bepaling vooriiet. is een bijzondere vonn 
van teruggave die ertoe strekt een einde te maken aan de met de wet 
strijdige toestand die uit het misdrijf is. ontstaan en waardoor het openbaar 
bf!lang wor�t geschaad (vgl. inzake stedenbouw: Ca_ss. 19 september 
1989 •. Arr. Cass. 19.89-90, nr. 41_; Cass. 19 oktober 1999. Arr. Cass. 1999, 
nr. 543; zie ook Pari. St .• Vlaams Parlement 20,1 O-t1. nr. 854/1, p: 11). 

pe herstelm(3atregel is e�n 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 wordfbeheerst do.or het overgangsrecht Jn burgerlijke zak.en 
overeenkoms1ig art. 2 Burgerlijk.Wetboek. 

Met toepassing van deze bepaling oordeelde. het Hof van .Cassatie (naar 
aanleiding van c;Je inwerkingtreding van de wet van 22 decembe.r 1970 die 
de St�denbouwwet van 29 maart 1962 ingrijpend \\'ijzigde) dat een wet die 
de. bij een vroegere wet gestelde regeling om eeri misdrijf .te herstellen 
wijzigt. niet terugwerkt, tenzij de wetgèver het uitdrukkelijk of. stilzwijger:ld 
anders wil (cass. 21 november 1972, Arr. Cass. 1973, 285; Cass. 6 maart 
1973,A". cass. 1973. 655). 

· 

De herstelmaatregel krachtens het Kamerdecreet heeft een bijzor.tdere. 
�!stelling. Zij strekt niet louter ert9e de wederrechtelijk� verhuring van 
niet.:.wets�onforme ka�s te beëindigen. Zij heeft daarentege n. als doel 
hët hef'Stel van het pand te bewerkstelligen zodat het - in principe - op 
rechtmatige wijze opnieuw op de woningmarkt ter be schikking is. Zoals 
werd toegelicht ih· de toelichting ·bij het voorstel van d�reet dat leidde tot 
de invoering van de herstelmaatregel. was het de bedoeling van de 
decreetgever dat "in de strafprOcedure ( ... ) meer aandacht (moet) worden 
verleend aan·het herstel van de woning. Het herstel van de woning dient in 
rechte te worden afgedwongen wanneer de verhuurder onwillig is. Met de 
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herstelvordering kan het beleid over een doe/treffend instrument 
beschikken. (".) Daarom wotdt voorgesteld de vordering tot 
verbeteringswerken decretaal op te nemen (zowel in de Vlaam5e 
Woonc.ode als in het Kamerdecreet). Hiermee wordt een juridisch 
instrument gfi(:reëerd waarmee de rechter naast de straf een rechterlijke 
beslissing kan nemen die de verbetering en het .herstel van de 'Woning 
moet bespoedigen" (Pari. St Vt. Pan .• 2005-06. nr. 67211, p. �7). 

De herstelmaatregel heeft alleen uitwerking yoor de. toekomst. Zij maakt 
niet de gevolgen ongedaan. die in het verleden door het -misdrijf zijn 
ontstaa�. Zij grijpt in op de toestand die na 'het misdrijf is blijven 
voortbe.staan en op de mogelijke. wederrechtelijke gevolgen daarvan. 
namelijk een voortzetting van de verhuring of terbeschikkingstell ing van 
niet-conforme kamers. 

De inwerkingtreding van. een bepaling die ertoe strekt voor de toekoms.t te 
bewerkstelligen dát de toestand' waarin het pand zich verkeert, geen 
aanleiding meer kan geven tot wederrechtelijke gevolgen, doet dan ook 
niet de vraag rijzen naar de terugwerkende kracht van deze bepaling maar 
wel de vraag naar d.e onmiddellijke toepassing van de nieuwe bepaling op 
een toestand die na een onder gëlding van de oude bepaling gepleegd 
misdrijf is blijven voortbestaan. Voor deze bepaling geldt als 
overgangsrechtelijke regel datde nieuwe bepaling van to epassing is op de 
gevolgen die voortbestaan na de irywerkingtred!ng van de nieuwe. bepaling, 

tenzij de Wijze van .herstel. .al definitief zou zijn b epaald (vgl. Cass. 19 
december 1973. An-. cass .. 1974. 456; zie ook conclusie Ganshof van der 
Meersch voor Cass. 22 oktober 1970. Pas. 1971, I. 147, in het bijzonder 
155, waarnaar het vermelde al'.fest van. 2.1 november 1972 in voetnoot 1 
verwijst). 

Op geen enkele wijze blijkt dat de decreetge'(er de nieuwe. alternatieve 
herstelmaatregel die hij heeft ingevoerd. all.een wou toepassen op 
misdrijven die werden gepleegd vóór de inwer:kingtreding van de nieUW'e 
bepaling. Uit de doelstelling van de .inge voerde alternatieve 
herstelmaatregelen blijkt in�egendeel da.t de. decreetgever impliciet maar 
zeker de gewijzigde bepaling onm iddellijk wilde toegepast zien. ongeacht 
het ogenblik waarop .het misdrijf werd gepleegd .. 

Het nieuwe art. 17pjs Kamerdecreet is bijgevolg ook in deze zaak· van 
toepa·ssing. 

4. De Wooninspecteur stelt vast, wat de beklaagde niet betwist, dat voor de· 
omvorming van de eengezinswoning ïn kamervvoning g�en 
stedenbouwkundige . vergunn ing werd afgeleverd. 

Blijkens de verklaring van de beklaagde gebeurde ;deze opdeling voor het 
eerst in januari 2P07. Het stedenbouwniisdrijf van wederrechtelgl<e 
omvorming van de eengezinswoning in kamerwoning is bijgevolg nog niet 
verjaard. De vraag of dë verjamg van de herstelvordering een weerSfag kan 
'hebben op de beoordel ing van de herstelmaatregel die de Wooninspecteur 
vordert. rijst bijgevolg riiel 

Aan de toepass ingsvoorwaarden vocir de herstelmaatregel bedoel d  .in art. 
17bis. §1. tweede zin, Kamerdecreet is voldaan. Niet alleen komt de woning 
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vanuit stedenbouwkundig oogpunt niet in aanm�ng voor de uitVoering van 
werken die· het behoud van de·.kamer.woning beogen. Ook vanuit bouWfysiSch 
oogpunt (te kleine oppervlakte) komen de meeste kamers niet voor verhuring 
als. kam� in aanmerking. 

Het feit dat de strafVervolging slechts vier van de z.es kamers tot voorwerp 
heeft. .belet niet ·dat de herstelmaatregel wordt bevolen zoals gevorderd. Het. 
opnieuw regelmatig op de huurm.arkt ter beschikking stellen van het pand, af 
vari het deel van het pand waarop de strafvervOlging slaat, vereiSt 
noodzakerlijkerwijze het wegwerken v'an alle gebreken aan hèt gebouw én 
van :het stedenbouwmisdrijf dat kleeft.aan het pand. 

s. De weg te werken gebreken zijn beperkt Het herstel zal vooral erin 
bestaan dat de woning in de vergunde staat wordt teruggebracht. 

.Er kan wel �ekening wo rden houden. met .het feit dat de schuldbemiddeling 
voor 'vertraging kan zorgen ih de uitvoering ·van het herstel. Op die grond 
wordt de· termijr.t voor de uitvOéring van de herstelmaatr�el bepaald op 15 
maanden. 

Het komt dan aan de beklaagde toe de W oonin�pecteur en het College van 
burgemeester en schepenen ·tijdig b.ij aangetekende brief.of bij afgifte tegen 
ontvangstbewijs op de hoogte te brengen van de uitvoering van de 
opgelegde herstelmaatregel. waarna de Woonihspecteur, na controle ter 
plaatse. een proces-verbaal van uitvoering opmaakt dat,. behoudens bewijs 
van het tegendeel. alleen als bewjjS geldt van het herstet en van de datum 
van dit herstel (art. 17bis. §6, Kamerdecreet). 

Om te vermijden dat de beklaagde de uitvoering van het herstel zou 
uitstellen. is het aangewezen de gevorderde dwangsom op te leggen en de· 
uitvoerbaarheid bij voorraad te bevelen. 

ZoaJs uit art 17bis, §7, Kamèrdeaeet volgt. dient. ook zonder daartoe 
strekkende vordering. ook het ·college van burgemeester en schepenen te 
wo� g�machtigd tot amb�halve uitvoering (vgl. inzake .stedenbo_uw Cass. 
9 juni 2009. ARP.09.0023.N). 

OP BURGERRECHTELIJK GEBIED 

Gelet op het bestaan van m()gelijke schade veroorzaakt door de bewezen 
verklaarde misdrijven worden de burgerlijke belangen aangehouden. 

* * ·* * *  
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ar:t. 1 1 .  12, 14, 16. 31. 32, 34. 35, 41 Wet vara 1 S juni 1935; 
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art. 4 Wet van 17 april 1878 - Wet.houdende de voorafgaande titel van het 
Wetboek van Strafvordering; 
art. 162, 182, 184, ·1ss §1, 189, 190, 194, 195, Wetboek vari 
Strafvordering; . 
art. 1 • 2. 3, 7. 25, 38, 40, 41. 65, 1'00 Strafwetboek; 
art. 1. 2. 3 Wet van 5 maart 1952: 

· 

art. 28, 29 van de wet van 1 augustus 1985; 
art. 8. 14 §1 van de·Wet van·29 juni 1964; 
alsmede de artikelen en 

· 
wetsbepalingen aangehaald i.n de· 

tenlasteleggingen. zoals :hiervoor omschréven; 

DE RECHTBANK. recht doende OP TEGENSPRAAK. 

Verbetert de· dagvaarding als volgt : 

Past de tenlastelegging B1 aan. als volgt: " 
. " 

" in plaats van 

Past de tenlastelegging B2 aan als volgt.: • .. . te hebben verhuurd aan · 
i (stuk sst in plaats van " .... te l)ebben verhuurd aan 

en . (stuk 55)". 

Past de tenlastelegging B3 aan als volgt: 
Il in plaats van n• 

OP STRAFRECHTELIJK GESlED 

: en 

Veraordeelt de beklaagde v0or de hierboven omschreven en bewezen 
verklaarde tenlasteleggingen 81 tot en met 84 SAMEN. tot een 
HOOFDGEVANGENISSTRAF van EÉN JAAA. en een GELDBOETE van 
DÜrZENÖ VIJFHONDERD EURO. 

. 

Verhoogt de gefdboete met vijfenveertig opdec.imes. aldus gebracht op 
ACHTDUIZEND TWEEHONDERD VIJFTIG EURO. 

Beveelt dat bij gebreke van betaling binnen de termijn 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 uitgesproken HOOFOGEVANGENISSTRAF van 
Ê.ÉN JMR zal uitgesteld worden voor een termijn van DRlE JAAR te 
.rekenen vanaf heden, ingeval gedurende de proeftijd geen nieuw misdrijf 
wordt gepleegd dat een veroordeling tot een criminele of tot een 
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hoofdgevangenisstraf van· meer dan .zes maanden zonder uitstel tot gevolg 
heeft. 

Zegt dat de b:eklaagde verplicht is een bedrag van VUFENTW1NTIG 
EURO, verhoogd met vijfenveertig decimes. aldus gebracht op HONDERD 
ZEVENENDERTtG EU.RO EN VIJFTIG CENT. te betalen als bijdrage tot 
het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzetteUjke gewelddaden en 
aan de occasionele redders. 

Kosten 

Begroot de gerechtskosten :in hun geheel· op 226, 12 EUR.. 

Veroordeett d� bekla·agde tot de kosten, gevallen aan. de .zijde van het 
openbaar ministerie, ten bate van de Staat tot heden begroot op 
226.12 EUR. 

Veroordeelt de beklaagde;. krachtens artikel 91. tweede lid van het K.B. van 
28112/1950 houdende het algemeen reg lement op de gerechtskosten il".1 
strafzaken. tot betaling van de vaste vergoeding voor beheerskosten in 
s�fzaken begroot op ÉÉNENDERTIG EURO ACHTENTWINTIG 
.EUROCENT (ge"fndexeerd zoals voorzien in artikel 148 K.B. 28/12/1 950 en 
de ministeriële omzendbrief nr. 1'31 Bis - B.S. 1 6102/2011 ). 

OP BURGERRECHTELIJK GEBIED 

Houdt ambtshalve de burgerlijke belangen aan wat betreft' de bewezen 
verklaarde -tenlasteleggingen. 

* •.•• * 

Aldus gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te G_ent,. negentiende 
kamer. ·samengesteld uit 
- de· heer �- De TemmerrRan, rechter, .die. de terechtzitting voorzit. 
- .de heer G. Jansen, rechter, 
- de heer A. Meul. werkend redtter, 
en uitge

_
sprok.en op. de buitengewon� openbare terechtzitting van 

ZEVENENTWINTIG JUNI lWEEDUlZEND EN ELF· door de heer B. De 
Temmerrrian. rechter, die conform artikel 782bis van het Gerechtelijk 
Wetboek het vonnis uitspreekt. in aanwezigheid van mevrouw C. 8'omme. 
·substituut-procureur des Konings. en met bijstand van de heer s. Acke, 
griffier. Het vonnis werd· getekend cbnfurm de.bepalingen van artikel 782 van 
het.Gerechtelijk Wetboe . 

� 
G. JANSEN ·e . . DE TE

.
P:JIMERMAN 
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Voor gelijkvOITT1ige uitgifte afgeleverd aan de procureur: des Konings, 
dienstig voor INSPECTIE RWO (afdeling in5pectie), ten titel van 
bestuurlijke inlichting. 

Gent, !J 

Nina Vandep 

Afgev. griffier 

.EXPEDrTIERECHT: BI 

. GETUIGSCHRIFT : 

Ter griffie alhier is tot op he<ien. tegen de hierbij uitgegeven beschikkinge.n 
geen aanwending: �n enig reëhtsmiddel gekend. 

Gent. .9 

OPSTELRECHT: VRIJ 




