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BESTUURLIJKE INLICHTING 1° blad { 

BUITENGEWONE OPENBARE JBU;CH IZl.I llNG VAN 27 JUNI 2011 

De rechtbank van eerste aanleg, zitting .houdende te Gei:rt. 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. 14 december 2009, waarbij de înverdenkinggestelden verwezen 
werden .naar de correctione.le rechtbank. 

IN DE ZAAK v� HET OPENBAAR MINISTERIE tegen ; 
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VERDACHT VAN : 

te.I 

OP' 
·I 

bediende, Q""hnn•n ti:> 
wonende te 

nn 

op 
• onderwijzeres. geboren 

·,wonende te.- --- · · · 

1, zelfstandige. geboren te :-
' wonende te · · 

Om de misdaad of het wanbedrijf uitgevoerd te !'.lebben of om aan de 
l:litvoering ervan rechtstreeks medegewerkt te hebben. door enige daad, tot 
de uitvoering. zodanige hulp verleend te hebben dat zonder zijn :bijstand' het 
misdrijf niet kon gepleegd worden, als dad.er of mededader in de zin van 
artikel 66 SW. · 

A. ". 

B .... 

C. Bij inbreuk op de artikelen 1, 2, ·s. 7. 8, 1 s. :t 7. 20§ 1 en 1 14§ 1 en 4 van 
he� decreet dd. 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode (B.S. :t 9 
augustus 1997). 
als verhuurder 
als eventuele or.iderhuurder 
als persoon me een woning ter beschikking, 
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een woning die niet voldoe� aa.n de vereiste
_
n van artikel 5 rechtstreeks 

of via tussenpersoon verhuurd of ter beschikking gesteld te hebben met 
het oog op bewoning (artikel 20§1 al 1), 
met de omstandigheid dat van de betrokken activiteit een gewoonte· 
wordt gemaakt. nametijk: 

. 1. op het adres te 
kadastraal gekend onder· - · - - in 
eigendom taebehorend aan en ' 

, een w0ning te hebben verhuurd aan 1 

In de·periode van 9 september 2007 tot datum betekening 
dagvaarding 

2. QP het adres te 
kadastraal gekend onder -- in 
eigendom toebehorend aan en· 

, een woning te hebben verhuurd aan 

In de.periode.van 9 september 2001·tot datum betekening 
·d agvaarding 

3. op het adres te 
kadastraal gekend onder 
eigendom toebhorend aan en 1 

:, een.woning te hebbenverhu4rd aan· 

ln de periode van 1 september 2008 tot dawm betekening 
dagvaarding 

, in 

. .4. op het adres te 
kadastraal gekend onder · - , in 
eigendom. tóebhorend aan en 

•• een woning te hebben verhuurd aan 

In d.e perlode·van 1 mei 2008 tot datum betekening 
dagvaarding 

5. op het adres te 
kadastraal gekend ·onder . 
etgendom toebhorend aan 1 en 

.• een woning te hebben verhuurd aan 

in de periode van ·1 septem• 2008 tot datum betekening 
dagvaarding 

:, in 
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6. op het adres te 1, 

kadastraal gekend onder . 
eigendom toebhorend aan en 1 

:, een woning te hebben verhuurd aan. 

in de _periode van. 1 september 2008 tot datum betekening 
dagvaarding 

• in 

7� op het adres te 
kadastraal gekend onder 

-
• in 

eigendom toebh�nd aan en 
een wonlng·te hebben verhuurd aan· 

in de periode van 15 septembe.r2008 tot datum betekening 
dagvaarding 

8. op het adres te 
kadastraal gekend onder 
�igendom toebhorend aan' en 

:, een woning te hebben verhuurd: aan 

, in 

in de periode van 15 september 2007 .tot datum betekening 
dagvaarding 

9. op het adres te 
kadastraal gekend onder 
eigenc;tom toebhorend aan en 1 

; een woning te hebben verhuurd aan 

in.de periode van 1·september2-008 tot.datum betekening 
dagvaarding 

de-eerste.en de tweede 

• in 
I� 

tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig art .. 42 en 43bisvan het 
Strafwetboek, te horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring 

van een bedrag van 84.451 .60 euro 

Zijnde 

, . hetzij de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit.het misdrijf zijn 
verkregen, 

2. hetzij goederen en waarden die in de plaats ervan zijn gesteld, 
3. hetzij inkomsten uît belegdevoordelen. 



., 
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waarbij de rechter. indien d.e za�en nJet kunnen worden gevonden in 'het 
vermogen van de beklaagde, de geldwaarde ervan dient te ramen ( het 
equivalent bedrag). 

een:keninq: 

huuropbrengsten C1: 40 maanden x 300 (st. 48/17) = 12.000 E: 
huuropbrengsten C2: 40 maa_nden x .260,29 (sl 51/22 e.v.)= 10.411,60 € 
huuropbrengsten C3: 28 maanden x 330 (st. 51122 e.v.) = 8.680 € 
huuropbrengsten C4: 32 maanden :ic 350 (st. 49/56) = 11.200 € 
hu�ropbrengsten es:· 28 maanden x 270 .(st 50122) = 7.560 € 
huuropbrengsten C6: 28 maanden x 2f0 € (st 51/22 e.v.)= 5.880 € 
huuropbrengsten C7: 28 maanden x 240 (st. 50/46) = 6. 720 € 
huuropbrengsten C8: 40.maanden x 210 (st. st. 51/22 e.v.)= S.400 € 
huuropbreng!)ten C9: 40 maander.i x 340 (st. st. 50/61) = 13.600 € 

* * * *·* 

DE PROCEDURE 

De rechtbank nam Inzage van de stukken van de· rechtspleging. 

De dagvaar.dingen werd.en regelmatig betekend. 

Bij de behandeling van de zaa� en in de processtukken werd gebruik 
gemaakt van de Nederlandsë taal. 

De ·beklaagden .werden. g�_dagvaard: om te verschijnen .op de openbare 
terechtzitting van 3 januari 2011. 

De zaak werd achtereenvolgens. voor behandeling ·uitgesteld naar de 
terechtzitting van 7 februari 2011 en. 2 mei 2011. 

De rechtbank aanhoorde : 

- de middelen en conclusies van de.BURGERLIJKE PARTIJ: 

5 6 5 9 
. studente, wonende te 

: · _ in haar eis· .t�gen de beklaagden · 

5660 

l en ;, voorgedragen d09r meester 
Caroline Fredrick" advocaat te 9000 Gent. Coupure 5. die haar ter 
terechtzitting vertegenwoordigt; 

de middelen <en condusies van de EISER TOT HERSTEL DE 
WOONNSPECTEUR. bevoegd voor het grorldgebfed van het Vlaamse 
Gewest, met kantoor ge�gd te Gebr. Van Eyckstraat �. 9000 Gent. 
voorgêdragen door meester Pieter Van Assche. in plaats van meester 
Veerle Tollenaere. beiden advocaat te 90Ó(> Gent. Koning Albertiaan 
128. die hem ter terechtzitting vertegenwoordigt 
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- de vordering van het openbaar ministerie, uitgesproken op de openbare 
·terechtzitting van 2 mei 201 1 door mevrouw C. Blomme. substituut
procureur des Konings; 

de beklaagde in zijn middelen van verdediging, 
voorgedragen door hemzelf. bijgestaan door meester Roel Lenaerts •. 
advc;x:aat te 2;300 Turnhout, Kasteelplein 22, die onderg.eschikt de 
opschorting van de uitspraak van de veroordermg vraagt. 

- de beklaagde in haar mid�elen van verded.iging, 
voorgedragen door r:neester Roel Lenaerts. advocaat te 2300 Turnhout, 
Kasteelplein 22. die haar ter terechtzitting vertegenwoordigt. en die 
ondergeschikt de opschorting 'Van de. uitspraak van de veroordeling 
vraagt 

de: beklaagde 1 . · in zijn middelen van verdediging, 
.voorgedragen door meester 

·Roel Lenaerts. advocaat te 2300 Turrtiout. 
Kasteelplein 22. die hem ter terechtzitting vertegenwoordigt, en. die 
ondergeschikt de opschorting van de uitspraak van· de veroordeling 
vra�gt; 

- he.t negatief advies van 'het qpenbaar ministerie nqpens de gevraagde 
opschorting van de uitSpraak van de veroordeling in hoofde van alle 
.beklaag�. 

• ••••• 

OP STRAFRECHTELIJK GEBIED 

DE FEITEN EN HUN KWALIFICATIE 

Algemeen 

Op 20 .februari 2008 stelden en 
de onderzoeksrechter burgertijke partij tegen 

· wegens huisjesmelkerij en krotverhuur. 

1 zich bij 
en 

Na kennisneming van de ·klacht nam het openbaar ministerie geen 
vordering (stuk 5). 

De· beklaagden werden bulten vervolging gesteld. voor de feiten 
gekwalificeerd als. mensenhandel en. krotverhuur ten aanzien van . · 

· en 

Op 7 april 2008 werden huiszoekingen uitgevoerd in de drie panden te 
Gent waarvan ·en · · eigenaars zijn, 
namel.ijk In de panden aan· de en 
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Het pand. bestaande uit een gelijkvloers, eerste en. tweede etage en een 
derde etage cmder een zadeldak is opgedeeld in vier zelfstandige 
woningen (stuk 48/92 e.v.). 

Volgens de politie waren de appartementen voorzien van het nodige 
.comfort en .proper. 

De woningen op het gelijkvloers·, eerste en tweede .etëlge vertoonden 
gebreken maar·zjjn nie.t ongeschikt. 

De woning op de· derde etage was wel ongeschikt (18 strafp1.:1nten). 

De plaatsing van e�n vast verwarmingsapparaat was niet mogelijk: er was 
geen aangepaste schouwafvoer of energietoevoer. Voor elektrische 
verwarming ontbrak een aparte elektrische stroomkring (9 strafpunten). 
(Dat propleem deed zich ook voor op de eerste en tweede etage.) Aan de 
trap ontbrak .de leuning (9 strafpunten). 

Op het ogenblik van de huiszoeking was het apparte.ment op de derde 
etage vemuurd aan ·. Het hûurcontract werd 
ondertekend op 29 april 2007 (stuk 48122). Volgens nam 
de huur een .aanvang: op 1' mei 2007 (stuk 51120). 

Het contract werd afgesloten voor de duur van twee jaar, met aanvang op 
1 december 2006 en met beëindiging van r.echtswege op 30 november 
2007, mits opzeg (wat uiteraard tegenstrijdige bedingen zijn). en kon 
tweemaal worden verlengd. Het werd ondertekend door 1 · · · 
1 • als uitgaande huurder die hoofdelijk verantwoordelijk bleef met de 
overnemende huurder voor de g.oede uitvoering van .alle 
huurdersverplichtingen. 

Volgens het huurcorwact bedroeg de huur 300,00 EUR (stuk 48/17) en e·r 
diende 900,00 EUR huurwaarborg betaald te worden (stuk 48120). 

. " · verkl�arde maandelijks 375,00 EUR huur te betalen. In werkelijk�id 
bedroeg de huur 300,00 EUR en betaalde hij een maandelijks voorschot 
van. 75,00 EUR voor de gemeen.schappelijke kosten en het elektriciteits- en 
waterverbruik. Hij betaalde. een waarborg van 600,00 EUR. r · · was in 
het bezit van de oversc;:hrijvingen. Het strafdossier bevat kopies van 
betati11g� van 375,00 EUR per maand vanaf september 2007 tot maart 
2009 (behalve voor de.maand mei'2008) (stuk 48/65 e.v.). 

1 klaagde over een lek .in de waterleiding dat niet werd hersteld ook al 
had hij dit dikwijls gemekt. 

Dit pand bestaat. zoals het naastgelegen pand, uit.een gelijkvloers, eerste 
en tweede etage en een derde etage onder een zadeldak (stuk 49n2 .v;). 



De woning op het gelijkvloers vertoonde geen gebreken. 

De woning op de eerste etage was ongeschikt (42 strafpunten). De 
plafondafWerking was. in de woonkamer bescf:tadigd. ten gevolge van 
vochtinsijpeling (9 strafpunten); in de woonkamer en slaapkamer was er 
doorslaand vocht met vochtschade (9 strafpunten). De plaatsing van een 
vast verwarming�apparaat was niet mogelijk: er was geen .aangepaste 
schouwafvoer of energietoevoer. Voor elektrische verwarming ontbrak een 
aparte elektrische stroomkring (9 strafpunten). Voorts waren er ni.et 
afgeschermde uiteinden van de elektrische bedrading voor een lichtpunt 
maar de bedrading was voldoende hoog zodat er geen onmKldellijk 
veiligheidsrisico was (15 strafpunten). 

woonde op de eerste etage. Hij huurde .het appartement 
sinds 1 augustus 1996 en betaalde (destijds l0.500 BEF thans) 260,29 
EUR huur. Hij verklaarde dat sinds 1 september 2.005 
optrad als 'beheerder:. sindsdien. moest de .huur op zijn rekening wor:den 
gestort (stuk 49/22). 

De woning op de tweede etage was eveneens .ongeschikt (18 strafpunten): 
doorslaand vocht in woonkamer en slaapkamer en onmogelijkheid om een 
vast verwarmingsapparaat te plaatsen . 

. woonde op de tweede etage. Hij woonde er sinds 1 
september 2008 en betaalde 310,00 EUR huur (stuk 49/32 en stuk 51/22. 
bijlage 5). 

De woning op, de derde etage was (nadat problemen met stopcontacten 
door de eigenaars werden her5teld) eveneens· ongesehikt (18 Strafpunten): 
de trap had geen leuning en het was onmogelijk om er een vast 
verwarmingsapparaat te plaa:tsen. 

: woonde op de derde etage. Hij woonde er sinds l mei 2008 
e.n betaalde· maandelijks 350,00 EUR huur'(stlik·49/56). 

Verklaringen van de 'beklaagden 

1 verklaarde dat hij de panden verhuurde via zijn vriend 
en vastgoedmakelaar : sinds vier of vijf jaar. De 
makelaar deed dit tegen een commissieloon. : 1 
bepaaide de huurprijzen en zorgde voor ·de administratieve afhandefing. Hij 
mocht om het even wie als huurder kiezen. Alleen als er herstellingen 
.nodig waren. ·vroeg : zijn toestemming en ging hij eerst 
kijken (�k 51/4 e.v.). i sloot Zich bij deze 
verklaring aa.n. 

: verklaarde dat hij sinds augustus 2005 de huur van de 
panden opvolgde (stuk 51118). Principieel ontvangt hij 5% maar hij had nog 
geen .facturen opgesteld omdat er prqblemen waren met de aflossing van 
de lening door wanbetalingen door huurders . . 



Herstelvorcteringen 

De ·.wooninspecteur vorderde vo·or het pand in de het 
herstel bestaande in .het wegwerken van. de gebreken aan het gebouw en 
alle woningen. Ook voor het pand werd ·dit herstei 
gevorderd. 

Voor het pand in de : vorderde de Wooninspecteür de 
stopzetting van de verhuring af terbeschikkingstelling van de vijf woningen. 

Het College van :burgemeester en schepenen ·besliste op 4 november 201 O 
zich aan te . sluiten .bij de herstelvorderingen van de Wooninspecteur voor 
de·pande;n in de en en 

BESPREKING 

Wat de saisine van de onderzoeksrechter betreft 

1. De rechtbank heeft ambtshalve de vraag naar ·de omvang·van de saisine 
van de· onderzoeksrechter gesteld. 

De beklaagden voeren aan dat de opdracht van de onderzoeksrechter 
alleen betrekking had op ·het pand · te . en dat de 
beklaagden bij gebrek ·aan regelmatig bew_ijs moeten worden 
vrijgesJ)roken. 

2. De saisine van de onderzoeksrechter wordt bepaald door de vordering 
van het openbaar ministerie of de akte van burgerlijkepartijstelling. 

·1 n  deze zaak bepaalt de akte van burgerlijkepartijstelling de.saisine van de 
ond�rzoeksrediter. Het openbaar ministerie nam geen vordering na 
mededeling van de klacht doör de onderzoeksrechter overeenkomstig art. 
70 Sv. 

De saisine van de onderzoeksrechter was dan ook beperkt tot de feiten die 
.h et  voorwerp uitmaken van de· akte· van burgertijkepartljstel ling door 

· en 

Die feiten . betroffen de krotverhuur (ove.rtr.ed_ing van de Yl.�amse 
Wooncode) en de huisjesmelkerij (overtreding van art. 433decies 
Strafwetboek) waarvan · 1 . 1 en 1 1 als 
huurders van een ·woongelegenheid zidl 'het slachtoffer voelden 

In de klacht met burgerlijke partijstelling vermeldden zij als adres van de 
woongelegenheid -die zij huurden " 

· · ·· 
( 

· 
·- . , 

Uit de daar.bij gevoegde stukken· bleek dat hun raadsman voordien aan de 
Dienst Huisvesting van de stad had gevraagd een 
kwa.liteitsonderzoek op dat adres uit te voeren. 
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Ook werd; een vonnis van het Vredegerecht van het vijfde kanton Gent 
voorgelegd. Dat vonnis deed uitspraak. in de zaak van 
en ' : tegen '• ' en 

De vrederechter verklaarde de huurovereenkomst tussen deze 
partijen met �trekking tot t:i.et appé).rtement gelegen te . ·. · 

• ontbonden in het nadeel van 
en 

Op basis van deze gegevens. maakten feften van krotverhuur en 
huisjesmelkerij ten aanzien· van en ·· met 
betrekking de woongelegenheid te • 1 

. . _, het voorwerp van de. klacht uit. Binnen de grenzen van zjjn 
saisine kon de onderzoeksrechter een huiszoeking in dit ·pand bevelen. De 
beklaagden betwisten dit overigens niet. 

In hun klachtbri� ve�en de klagers echter ook naar hun buren 
_ , en ·' . d.ie volgens hen de woonomstandigheden 

in het pand konden bevestigen. 

_ werd verhoord. Zij bevestigde ·dat het probleem van 
waterinsijpeling was ontstaan nadat de Bulgaa.rse far:nilie boven h��.ar op ·de 
derde verdieping zijn intrek had genomen. Zij was samen met �. de 
bewoner van het g�lijkvloers, naar het appartement van de Bulgaarse 
familie gegaan om te kijken wat.net probleem preci�s was (stuk 45). 

• verklaarde echter dat zij woonde te 
-'•zoals de politie aanstipte (stuk 42). 

Beide panden, 1 en · zijn eigendom van de 
beklaagden. Beide panden .hebben een identieke gevel en de gevels. van· 
beide panden maken één geheel uit. 

Bij de aanvang van het onderzoek was het bijgevolg niet duidelijk of beide 
panden. wel v·a·n elkaar te onderscheiden waren en of de klagers hadden . 

. gewoond in het pand te 1 ; (zoals zij verklaarden) dan 
wel in h� pand te {zoals werd verklaard door 1 

die hun buur in· hetzelfde pand was· geweest)·. 

Ten slotte impliceert een onderzoek van de woonkwaliteit van. een 
woongelegenheid in een gebouw dat alle woongelegenheden binnen dit 
gebouw aan een controle worden: onderworpen. Bepaalde gebrel<e_n die in 
één woongelegenheid worden vastgesteld - in het bijzonder gebreken aan 
de gas- of elektriciteitsinstallatie - kunnen immers emstige risico's op brand 
er:i ontploffing ·inhouden die �lle woongelegenheden binnen hetzelfde 
gebouw onbewoonbaar maken. 

Op basis van .al deze gegevens kon de onderzoeksrechter bijgevolg op 
regelmatige wijze, binnen d� grenzen van.zijn saisine, een huiszoeking met 
bijstand van de Wooninspectie. bevelen voor beide panden gelegen te 
1 

J. Het was de onderzoeksrecht� echter niet' toegestaan ook een 
huiszoeking te bevelen in het pand gelegen te 

, dat geen verband houdt·met de feiten die het voorwerp uitmaakten van 
de. klacht met burgerlijkepartjjstelling. 
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De onderzoeksrechter kon aan de .politie vragen bij ·het kadaster r:ia te 
gaan over welke andere panden en 

- · ·· 
beschikten. De onderzoeksrechter mag immers inlichtingen 

inwinnen over feiten die samenhangend kunnen zijn met de feiten. die tot 
zijn saisine behoren (A. De Nauw. •Het a�_iêren va.n de onderzoeksrechter
in Actuele.problemen van strafrecht, Antwerpen. Kluwer. 1988. 20). Zonder 
uitbreider:i.cle vordering· van het openbaar ministerie was . het de 
onderzoeksreehter echter niet toegestaan het gerechtelijk onderzoek uit te 
breiden tot .feiten die niet tot zijn saisi

.
ne behoorden ... De huiszoeking die hij 

met betrekking tot dit pand beval en die hij slechts in het raam van een 
gerechtelijk onderzoek .als onderzoeksrechter kon bevelen, werd dan. ook 
op onregelmatige wijze bevolen. 

De bewijsmiddelen die werden. verkregen door die onwettig bevo.len 
huiszoeking in het pa.nd : moeten uit het debat worden 
geweerd. 

4. B_ij de uitvoering van de regelmatige ·bevolen huiszoekingen in de 
panden -en werden ande_re feit�n vastgesteld dan de 
feiten die tot zijn saisine behoorden. 

Dit belet niet dat de onderzoe.ksrechter o.psporingen doet verrrchten met 
'betrekking tot. nieuw vastgestelde· feiten voor zover hij geen d�der.t van 
onderzoek stelt die eigén zijn -aan zijn spedfieke bevoegdheid als 
onderzoeksre·chter (Cass.. 11 december 1·990, A". Cass. 199()..91, 40t; 
cass. 4 februari 1997, R. Cass. 1997. 383, noot A. De Nauw; A. De Nauw, 
"Het adiêren van de onderzoeksrechter" in Actuele problemen van 
strafrecht, 20::-21; R Verstraeten • . Handboek strafvordering, Antwerpen, 
Maklu" 2007. nr.749. p. 381). 

Voorts kan het openbaar ministerie. dat beslist over de strafvordering, de 
a�nhangigmaking van de zaak bij de onderzoeksrechter n_iet alleen 
uitbreiden door tijdens het onderzo.ek aanvullende vorderingen te nemen 
maar ook d0:0r in ·zijn vordering met het oog op de regeling van de 
rechtspleging feiten în aanmerking te nemen die we!iswaar, niet bij de 
onderzoeksrechter aanhangig waren gemaakt maar die niettemin uit het 
onderzoeks�fossier bOjken (Cass .• 22 oktober 2003, AR P.03:1150 F. Arr. 
Cass" 2003; nr. 521.). 

De beWijsmiddelen· die werden verkregen door de huiszoeking in de 
panden . en . werd.en regelmatig· ve·rkregen 
en. er werden geen andere da.den van ond�rzoek die eigen zijn aan de 
specifieke bevoegdheid als onderzoeksrechter. bevolen. 

5. Het feit d_at de huiszoekingsbevelen werden afgeleverd in het 
gerechtelijk onderzoek dat we.rd ge·qpend ten laste· van: 

· -

en • staat. anders dan de beklaagden aanvoeren, 
n_iet ·eraan in de weg dat de vaststellingen ook ten aanzien van beklaagde 

gelden. 

De onderzoeksrechter onderzoekt. immers de bij hem aanhangig gemaakte 
feiten (saisine "in rem") .en dit tegen alle eventuele daders en 
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medeplichtigen (R •. Verstraeten, Handboek strafvordering, nr. 751. p. 
381-382). 

Wat de regelmatiaheid van de huiszoekingen betreft 

1. De beklaagden ��sten ten onrechte de regelmatigheid van de 
uitgevoerde huiszoekingen op grond dat de onderzoeksrechter niet op 
regelmatige wijze zijn bevoegdheid tot. uitvoering van de huiszoeking zou 
hebben gedelegeerd. 

De onderzoeksrechter beslist in eer en geweten over het dringende 
karakter van de werkzaamheden die hem verhinderen persoonlijk een 
huiszoeking te verrichten. De vennelding "door andere ambtsplichten. 
verhinderd en gelet op de spoed" volstaat a,ls verantwoording voor .de 
noodzaak van de delegatie (R. Verstraeten, Handboek strafvordering, nr. 
884. p. 449). Dat de huiszoekingen uiteindelijk pas enige tijd nadien 
werden verricht. doet g� afbreuk aan de door de onderzoeksrechter 
vastgestelde noodzaak van delegatie. 

2. Het'·staat voorts aan de onderzoeksrechter ir:l beginsel op ·onaantastbare 
wijze te beoordelen of hij tot een huiszoeking overgaat (R. Verstraeten. 
Handboek strafvordering, nr. 900, p. 454). 

De b.eklaagden, die zich �rtoe beperken aa.n te voeren dat de 
vaststemn·gen ook zonder huiszoeking konden wor:den gedaan, betwisten 
dan ook ten onrechte de wettigheid van de ·huiszoeking. Het is ten slotte 
evident dat een onderzoek naar feiten van krotverhuur en huisjesmelkerij 
vereist. dat het hele gebouw wordt onderzocht, of de bewoners al dan niet 
aanwezig ZJ]n en al dan niet Vrijwillig in de huiszoeking toestemmen. 

Wat de ten laste gelegde feiten betreft 

Tenlasteleggingen es tot en· met C9 

Alle vaststellingen met: betrekking tot deze ten laste getegde feiten vinden 
hun oorsprong in de huiszoeking waartoe de onderzoeksrechter met 
overschrijding van de grenzen van zijn saisine:opdracht heeft gegeven. 

De ten Jaste gelegde feiten . blijken niet u� rechtmatig verkregen. 
bewijsgegevens. 

De bekla.agden worden bijgevolg voor de tenlasteleggingen CS tot en met 
C9 van rechtsve�ging ontslagen. 

Tenlasteleggingen C1 tot en metC4 

Deze ten laste gelegde feiten b!ijken afdè>ende uit de vaststellingen door de 
Wooninspectie. Zij worden overiger.is als zodanig niet betwist. 

De verzwarende omstandigheid van de gewoonte is evenwel niet bewezen. 
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De woongelegenheden in de panden ' en · · waren op 
dezelfde Wijze ingedeeld en vertoonden grotendeels dezelfde en veeleer 
beperkte gebreken van structurele aard (onmogelijkheid van plaatsing van 
een vast verwarmingsapparaat •. trëtp zonder leuning en een vochtprobleem 
in het pand 1 · ). 'Het feit dat deze versc�.illende 
woongelegenheden. behept met soortgelijke gebreken, aan verschillende 
personen werden verhuurd over een zekere periode, volstaat niet om de 
verzwarende omstandigh�id van de gewoonte aan te·nemen · 

De ten laste. gelegde feiten. moeten aan elk. van de beklaagden worden 
toegerekend. 1 en · . zijn de 
eigenaars van de panden in wier opdracht 1 : 1 _ de 
huurcontracten afsl®t en instond voor de opvolging van de verh1:1ring. 

Uit de .gegevens van het strafdossier ·en de ·behandeling van de zaak ter 
terechtzitti�g is ·bijgevolg g�bleken dat ten �anzien van a.lle beklaagden de 
hierboven omschreven tenlasteleggingen C1 tot en met C4, maar zonder 
verzwarende omstandigheid, naar voldoening van recht bewezen zijn. 

STRAFTOEMETING 

Algemeen 

De bewezen verklaarde tenlasteleggingen C1 tot. en met C4, zonder de 
verzwarende omstandigheid. zijn de opeenvolgende· en voortgezette 
uitvoering van een zelfde .strafbaar .opzet zodatvoor ze samen slechts één 
straf moet worden opgelegd. · 

De straf gesteld op deze bewezen verklaarde feiten is een gevangenisstraf 
van zes maand tot drie jaar en een geldboete van 500,00 El:JR tot 
2s"ooo . .öo EUR. 

Ten aanzien van de beklaagden 

Deze beklaagden vragen de opschorting. 

Deze bek.laagden hebben als eigenaars van de panden onvoldoende 
aandacht gehad voor de staatwaarih.hun panden zich bevonden� Zij hebben 
nagelaten zkh ervan te vergewissen of de woongelegenheden wel voldeden 
aan alle woonkwaliteitsvereisten. De afbetaling van de .leningen met de 
huuropbrengsten was blijkbaar de grootste bekommernis en voor de. 
uitvOéring van herstellingen was· er klaarblijkelijk. geen budget meer. 

Hu.n handelWijz�- heeft afbreuk gedaan aan het gron��elijk gewaarborgde 
recht op behooi1ijke huisvesting (artikel 23, derde lid, J!' Grondwet) .. 

De fuekenning van opschorting zou de beklaagden onvoldoende bewust 
maken van de noodzaak om naltWQezet toe te zien op de naleVing van de 
Vlaamse Wooncode. 
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De reëhtbank gaat dan oOk nieUn op de vraag van de beklaagden. 

Er zijn e�� verzachtende omstandigheden. Beide beklaagden, beiden 
meer dan 60 jaar. . .beschikken . over een .blanco s�ister .. De gebreken 
waren beperkt en geen van de woongelegenheden was onbewoonbaar. De 
verhuring lieten zij ktaarblijkelijk grotendeets over-aan , ook 
wat b�eft de herstellingen, ·zoals bl_ijkt uit de verklaring van 1 

. (stuk 44). 

Ge.let op de financiële motieven die aan de bewezen verklaarde 
tenla�el�ingen ten grondslag liggen; is een terechtwijzing in de vorm van 
·een geldboete• noodzakelijk. Een effectieve minimumgetdboete volstaat. 

Met aanneming van de verzachtende omstandigheden en met toepassing 
van art 85 StrafWetboek wordt aan de beklaagden geen gevangenisstraf 
opgelegd. 

Het. openbaar ministerie vordert de bijzondere verbeurdverklaring van· het 
wederrechtelijk vermogensvoordeel, best�ande in de huurgelden. 

Gelet op de beperkte ongeschiktheid waarmee de woöngelegenheden 
behept waren en de a1Wezigheid van veiligheidsrisico's, zou ·.de 
verbeurdv'erklaring van het wederrechtelijk vermogensvoordeel een 
oveibeStraffing .inhouden. De rechtbank spreekt bijgevolg niet de bijzondere 
verbeurdverklaring van he t wederrechtelijk vermogensvoordeel .uit. 

Ten aanzien van de beklaagde 

Deze beklaagde vraagt eveneens de opsChorting. 

Deze beklaagde. heeft. als makelaar geen aandacht gehad voor de staat 
waarin de panden zich bevonden. De afbetaling van de leningen met de 
h1.Juropbrengsten was blijk.baar de grootste bekommernis. Nochtans stond 
deze beklaagde in voor alle praktische aspecten van de verhuring. Eén va.n 
de huurders, . , bekloeg zich erover dat zij verschillende 
keren het probleem van de waterinsijpelingen had geméld aan. de 
vastgoedmakelaar maar dat hij d_aaraan geen gehoor gaf (stuk 45). 

Deze beklaagde draagt een eigen .verantwoordelijkheid, ook al handelde hij in 
opdracht van de .eigenaars. 

Zijn handelwijze heeft afbreuk gedaan aan .. het grondwettelijk gewaarborgde 
recht op behoorlijke huisvesting (artikel 23, derde. lid, 3° Grondwet). 

De toek�ning van opschorting Z9U de beklaagde onvoldoende bewust 
maken van zijn. eigen verantWoordelijkheid. 

De rechtbank gaat dan ook niet 'in op de vraag van de -beklaagde .. 

Er zijn evenwel verzachtende omstandigheden. De beklaagde beschikt. op 
een verkeersovertreding na" over. een blanco strafregister.. De gebreken 
waren beperkt en geen van de woongelegenheden was. onbewoonbaar. Hij 
handelde voor rekening van de eigenaars. 
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Niettemin handelde de beklaagde .met het oog op zijn inkomsten als 
makelaar. Gelet op de financiële motieven die ook voor hem aan de bewezen 
verklaarde tenlasteleggingen ten grondslag liggen, is een terechtwijzing in .de 
vorm van een geldboete noodzakelijk. De minimumgeldboete, waarvan de 
helft met ·uitstel. volstaat Aan de vooiwaarden voor .het toekennen van uitstel 
isVQ!daan. 

De feiten ziJn van aard dat zij gestraft kunnen -worden met een werkstraf of 
één· of meer straffen van. niet meer dan vijf jaar. De afwezig-heid van 
voorgaande veroordelingen tot een criminele straf of een 
hoofdgevangeriisstraf van me.er. dan twaalf ma�nden moet .in acht 
genomen worden bij de toepassing van de strafwet. 

Met aann·eming van de verzachtende omstandigheden en met toepassing 
van art 85 Strafwetboek wordt aan de beklaagde geen gevangenisstraf 
opgelegd. 

WAT DE HERSTELVORDERING BETREFT 

1. De Woonins�ut votdert � herstelmaatregel voor de panden te 
en 

2. Gelet op de vrijspraak v�� de beklaagden voor de te_nlasteleggingen es tot 
en met C9, is de rechtbank niet bevoegd kenni_s te .nemen van. de 
herste4vordering van de eiser tot herstel in zoverre die betrekking heeft op het 
pand te 

3. Voor· de redrtbank is alleen de strafVorderîng met betrekking tot de 
woongel�genheden t� • , en te 1 

aanhangig. 

De rechtbank kan dan ook alleen kennis nemen van de herstelvordering in 
zoverre deze V9rdering op �eze woongelegenheden betrekking heeft. 

4. De beklaagden voeren aan dat de gebreken aan de woong�legenheden 
grotendeels .zijn y.,ieggewerkt en dat zij thans de laatste werken 'uitvoeren. 

De vordering tot herstel heeft bijgevclg nog niet haar voprwerp verloren. 

De ·herstelvordering wordt bijgevolg ingewilligd zoals gevorderd. 

De beklaagden erkennen dat een tennijn. van. tien maanden volstaat om de 
rest�de gebreken weg te weri<en. 

Het komt dan aan de bekla·agden toe de Wooni:lspecteur en het College van 
burgemeester en schepenen tijdig bij aangetekende brief of bij afgifte· tegen· 
ontvangst.bewijs op de hoogte te brengen van de uitvoering var.i alle nodige 
Yleri<en, waarna de Wooninspedeur. na controje ter plaatse, een proces-
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verbaal van uitvoering opmaakt dat. behoudens b�js· van het tegendeel, 
alleen geldt als bewijs van de uitvoering van het herstel en van de datum van 
het herstel (art. 20bis, §6, Vlaamse Wooncode). 

Om te vermijden dat .de beklaagden de uitvoering van .de re.sterende 
werken zooden uitstellen en gelet op de ·inmiddels verstreken tijd� is het 
aangewezen de gevor.derde dwangsom op te. leggen en de uitvoerbaarheid 
bij voorraad .te beveJen. Een dwangsom van 50,00 EUR per beklaagde 
volstaat. 

zoals uit art 20bis, §7. Vlaamse Wooncode volgt. dient, ook zonder daartoe 
strekkende vordering. ook het coffege van burgemeester en schepenen te 
worden gemachtigd föt ambtshalve uitvoerig (Vgl. :inzake stedenbouw cass. 9 
juni 2009, AR P.09.0023.N)'. 

OP BURGERRECHTELIJK GEBJED 

1. VOrcferlng van 

Gelet op de vrijspraak van de beklaagden voor de tenlastelegging C5 is de 
rechtbank.niet.bevoegd kennis te nemen van de vordering van de· burgerlijke 
partij. 

Deze burgerlijke partij kan niet gehouden zijn tot betaling van een 
·rechtspleg ingsvergoeding aan de beklaagde. Krachtens art 1 62bis. tweede 
lid, Sv. wordt alleen de burgerlijke. partij die rechtstre.eks heeft gedagvaard 
en die in het ongelijk wordt gesteld. veróordeeld tot betaling aan de 
beklaa�de va.n een rechtsplegingsvergoeding. 

2. Overige burgerliike belangen 

Gelet op het bestaan van mogelijke reële, persoonlijke schade veroorzaakt 
door de bewezen verklaarde:misdrijven en geleden door andere personen 
dan de .reeds gestelde· burgerlijke partijen, past het de burgerlijke belangen 
aan te houden gezien de zaak wat die belangen bétreft niet ·in staat van 
wijzen is. 

*·* •• " 

OM DEZE REDENEN, en gelet op de volgende artikelen: 

art. 11. 12, 14. 16, 31, 32. 34, 35. 41 Wet van 1Sjuni 1 935; 
art. 4 Wet van 1 7  april 1878 - Wet houdende de voorafgaande titel van het 
Wetb.oek van Strafvo�ering; 

. art. 162, 182, 184� 185 §1, 1 89, 190, 191, 1�4. 195, 203 .§3 Wetboek· van 
Strafvordering; 



art. 1, 2, 3, 7, 25. 38, 39. 40, 41. 50. 65. 85. 100 Strafwetboek; 
art. 1, 2, 3 Wet van 5 l'l'.'laart 1952� 
art. 28, 29·van de wet van t augustus 1985; 
art. 8, 14 §1 van de Wet van 29 juni 1964; 
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:alsmede de artikeien en wetsbepalingen aangehaald in de 
tenlasteleggingen, zoals hiervoor omschreven; 

DE RECHTBANK. recht doende OP TEGENSPRAAK, 

OP STRAFRECHTELIJK ·GEBIED 

ten aanzjen yan 

Onts4aat de beklaagde van rechtsvervolging voor de hierboven 
omschreven tenlasteleggingen es tot en met C9. 

Veroordeelt de beklaagde voor de hierboven omschreven en beiNezen 
verklaarde tenlasteleggingen Cl tot en met C4 (zonder de verzwarende 
omstand�gheid van dë gewoonte) SAMEN. tot een GELDBOETE van 
VIJFHONDERD EURO. 

Verhoogt de geldboete met vijfenveertig opdec_imes. aldus gebracht op 
TWEEDUIZEND ZEVENHONDEROVIJFTIG·EURO. 

Beveelt dat b.iJ get:ireke vaD betaling 'binnen de- termijn bepaald bij art. 40 
van het StrafWetboek.. de geldboete zal kunne� vervangen worden door 
een gevangenisstraf van ÉËN MAAND EN VIJFTIEN DAGEN. 

Zegt dat de beklaagde verplicht is een bedrag van VIJFENTWINTIG 
EURO , verhoogd met vijfenveertig decimes, aldus gebracht op·.HöNDERD 
ZEVENENDERTIG EURO EN VIJFTIG CENT. te betalen als bijdrage tot 

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

ten aanzien van 

Ontsláat de. beklaagde �n rechtsvervolging voor de hierboven 
omschreven tenlasteleggingen.es tot en metC9. 

Veroordeelt de beklaagde voor de. hierboven omschr:ever:i en bewez�n 
verklaarde -tenlasteleggingen C1 tot en met C4 (zonder de verzwarende 
omstandigheid van de· gewoonte) SAMEN, tot: een ·GELDBOETE van 
VIJFHONDERD EURO. 

Verhoogt de geldboete met vijfenveertig qpdecimes. aldus gebracht op 
TWEEDUIZEND ZEVENHONDERDVl.JFTIG EURO. 
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Beveelt dat bij .gebreke van betaling .bihnen de termijn bepaald bij art. 40 
van het Straf'Wetb.oek. de geldboete zal kunnf!n vervangen. worden door 
een gevangenisstraf van ÉÉN MAAND EN VIJFTIEN DAGEN. 

Zegt dat de beklaagde. verplicht is een bedrag van VIJFENTWINTIG 
EURO. verhoogd met vijfenveertig decim�s. ak:lus gebracht op HONDERD 
ZEVENENDERTIG EURO EN VIJFTIG CENT, te betalen als bijdrage: tot 
het Fonds tot hulp aan de slachtoffer:s van opzettelîjke gewelddaden en 
aan de occasionele redders. 

ten aanzien van 

Ontslaat de beklaagde van rechtsvervolging voor de hierboven 
omschreven tenfälsteleggingen es tot en met C9. 

Veroordeelt de beklaagde voor de hierboven omschreven en bewezen 
verklaarde tenlasteleggingen. C1 tot en met C4 (zonder de verzwarende 
omstandigheid van de gewoonte) SAMEN. tot een GELDBOETE van 
VIJFHONDERD EURO. 

VerhOogt de geldboete met vijfenveertig opdecimes. aldu5 gebracht op 
TWEEDUIZEND ZEVENHONDERDVIJFTIG EURO. 

Beveelt dat bij gebreke van betaling binnf!n de termijn bepaald bij a rt. 40 
van het StrafWëtboek, de ge!dboetë zal kUnnen vervangen worden door 
een gevangenisstraf van ÉEN MAAND EN VIJFTIEN DAGEN. 

Beveelt dat de tenuitvoerlegging van h�t vonnis.. in hoofde van de 
beklaagde. wat betreft .TWEEHONDERDVIJFTIG EURO. gebracht op 
duizend driehonderdVijfenzeventig euro. .of een vervangende 
gevangenisstraf van éénentwintig dage@.. van de uitgesproken 
. GELDBOETE van VIJFHONDERD EURQ zal uitgesteld worden voor e�n 
termijn van DRIE JAAR te rekenen vanaf heden. ingeval gedurende de 
proeftijd geen nieuw misdrijf wordt gepleegd dat een veroordeling tot een 
criminele of tot een hoofdgevangenisstraf van meer dan zes maanden 
zonder uit:Stel tot gevolg heeft. . 

Zegt dat de beklaagde verplicht is een bedrag van VIJFENTWINTIG 
EURO, verhoogd met vijfenveertig d.ecimes. aldus geb�acht op .HONDERD 
ZEVENENDERT.IG EURO EN VIJFTIG CENT, te betalen als bijdrage tot 
het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en 
aan de.occasionele redders. 

Overtuigingsstukken 

Be�Jtde terugga� aan • van het overtuigingsstuk 
neergelegd ter griffie van de correctionele rechtbank te Gent onder nr. 

Beveelt de teruggave aan · . van het overtuigingsstuk 
neergelegd ter griffie van de correctionele rechtbank te Gent orider nr. 
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Beveelt de teruggave aan 1 , van het overtuigingsstuk 
neergelegd ter griffie van de correctionele rechtbank te Gent Onder nr. 

0 en aan • vari het over11.ligihgsstuk neergelegd ter 
griffie.van de·correctionele rechtbank te Gent onder nr. : 

Beveelt .de teruggave aan , van het overtuigingsstuk 
neergelegd ter griffie van de correctionele rechtbank te Gent onder nr. 

Beveelt de· teruggave aan de. beklaagde . van· de 
overtuigingSstukken neergelegd ter griffie· van de correctionele rechtbank te 
Gent onder nr . . 

Kosten 

Begroot de·gerechtskosten in hun geheel op 279,60 El:JR. 

Laat de kosten. gevallen aan de zijde .van van �t openbaar ministerie·· ten 
laste van de Staat. tot heden begroot op 54,56 EUR •. 
Ve·roordeelt de beklaagden HOOFDELIJK tot de kosten, gevallen aan· de 
zijde van het openbaar ministerie, ten bate van d.e Staat tot heden begroot 
op 225,04 EUR, kosten ondeelbaar veroorzaakt zijnde door de bewezen 
verklaarde tenlasteleggingen. 

Veroordeelt ELKE beklaagde, krachtens artikel 91, tweede lid van het K.B. 
van 28/i 211950 houd�nde het algemeen reglement op de gerechtskosten 
in strafzaken. tot betaling van de vaste vergoeding voor beheerskosten in 
strafzaken .begroot op ÉÉNENDE·Ri:-G EURO AC,:_tT.EN1WJ�TIG 
EUROCENT (geïndexeerd zoals voorzien in artikel 148 K. B. 28/-12/1 950 en 
de ministeriële omzendbrief nr. 131Bis - B.S. 1 6/021201. 1).  

WAT DE HERSTELVORPERING BETREFT 

Verklaart .zich niet bevoegd kennis te· nem�n van d� vordering van de 
Wooninspecteur in zoverre deze vordering. betrekking heeft op het pand te 

Verk\aart zich alleen bevoegd .kennis te nemen van de vo.rdering van de 
Wooninspecteix in zoverre zij betrekking heeft op de woongelegenheden te 

.J ente� 

Verklaart in ·die mate de herstelvordering van de Wooriinspecteur 
toelaatbaar en gegrond. 

Beveelt· ELK van de beklaagden • 
en de herstelmaatregel, .zoals hierna bepaald, uit te 
voeren. 
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Beveelt de uitvoering van alle werken aan de woongegelenheden geJegen 
te _ , en te . 

die nodig zijn om alle 
gebreken weg te werken. 

Bepaalt ·de termijn voor de uitvoering van de herstelmaatregel op � 
maanden na de uitspraak van dit vonnis. 

Zegt voor recht dat de veroordeelden overeenkomstig. art. 20bis. §6, 
Vtaa_mse Wooncode de Wooninspecteur en het College van burgemeester 
en schepenen van de sta.d onmiddellijk bij aa.ngetekende brief of door 
afgifte tegen ontvangstbewijs op de h�ogte brengen wanneer de 
opgelegde herstelmaatregel vrijwillig werd . uitgevoerd. 

Veroordeelt ELK van '.de beklaagd.en 1 • 
en . tot betaling aan de Wooninspecteur v�n 

een ·dwangsom van 50.00 EUR per dag vertraging. in de uitvoering van de 
herstelmaatregel .. 

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

Machtigt de Wooninspecteur en het Colleg� van burgemeester en 
schepenen van de stad indien de veroordeelden in gebreke blijven om 
de .bevolen herstelmaatregel binnen de gestelde termijn ielf uit te voeren, om 
ambtshalve in de ultvoe�ing ervan te voorzien" Zegt dat de veroordeelden in 
geval van ambtshalve uitvoerir:tg verplicht zijn om alle uitvoerir.lgskosten te 
vergoeden overeenkomstig art. 20bis, §7, Vlaamse·wooncode. 

Beveelt dêit d� deel van het vonnis, wat betreft de beslissing over de 
herStelviJrdering:,. uitvoerbaar is bij voorraad. nie.ttegenstaande hoger beroep. 

OP BURGERRECHTELIJK'GEBIED 

1. Ten aanzien van 

Verklaart zich niet bevoegd kennis te nemen van de burgerlijke vordering. 

2. Overige burgerliike belangen 

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

•• • • •  
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Aldus geweien door d� rechtbank v�n ee�te aanlegite Gent. negentiende 
kamer, samengesteld uit: 
- de heer B. De Temmerman, re�er! c:fie de terechtzitting VOOr.zit; � de heer G, Jansen, rechter, � de. heet A. Meui, vierkénd rechter. 
en uitgesproken op de buitengewone openbare teré'chtzitting van 
ZEVENENlWINTIG JUNI lWEEDUIZEND EN ELF door de heer 8. De 
'remrnerman, rechter, die conform

·· artikel 782bis van h€!t Gerechtelijk 
Wetboek het vonnis uitspreekt. iri a�nwezJgheid van me�uw c. Blomm�. 
substitliut;:>rOé:ureur des · Konings. eh met bijstand van de heer S. Acke, 
griffier. H�t vonnis werd get��end conform de bepalingen va� artikel 782 van 
het Gerechtelijk Wetboek. 

· j �  �•HJL G. JANSEN 




