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In de zaak van het openbaar ministerie

en de burgerlijka partijen

len
Lochristi,

tegen;

■ 2

, wonende te

1. : I met ondememingsnummer • en met
maalschappelljke zetel te Dilbeek,

2. I ’
geboren le l op , wonertde te Dilbeak.

I

bsklaagd van

A.

De eerste en de tweede:

Om de misdaad of het wanbedrijf uitgevoerd te hebben of om ean de uitvoering ervan 
rechlstreeks medegewerkt te hebben, door enige daad, tot de uitvoering zodanige hulp 
verleand te hebben dal zonder zijfl bijstand het mlsdrijf niet kon gepleegd worden nl.

bij inbreuk op artikel 20 § 1 van het decreet d.d. 15 jull 1997 houdende de Vlaamse 
Wooncode, a!s verhuurder of eventuele onderhuurder een woning, dio niot beantwoordt aan 
de vereiaten van artikel 5 van hoger vaimetd decreet, als hoofdvarblijfplaats le hebben 

verhuurd,
Qewijzigd door artikel 20 van het decreet d.d. 7 mei 2004 houdende wijziging van het decreet 
van 22 december 1995 houdende bepallngen tot begeleiding van de begroting 1690 en van 
het decreet van 15 |u!i 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat betreft de bestrljdlng van 
de leegstand en verkrolting en onbewoonbaarhaid van gebouwen en/of wonlngon,

lhans strafbaar door de artikelen 5 en 20. §1, al.1 van het decreet d.d. 15 |uli 1997 houdende 
de Vlaamse Wooncode, zoals gewijzigd door het decreet van 7 juli 2000,

?l -j *pj*tU8pnc >|cd S?:6 L\U !l"f£
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meer bepaald het pand gelegen te . Kadaatraal gekend
als eigendom van de
met ondernemingsnummer < ' an met maatSChappelijka zetel te ,

verhuurd te hebben via een pachtovereenkomst (cf. Stuk 1/25 e v van het 

strafdossier) aan Dhr. en Mevr. i -

to i, in de niet-verjaarde periods tot en mot 08.09.2007

B.

De eerste en de Iweede

Om de misdaad of het wanbednjf uitgevoord te hebben of om aan de uitvoering ervan 
rechtstreeks medegewerkl te hebben, dooi enige daad, lot da uilvoering zodanigo fiulp 
verleend te hebben dat zonder zijn bijsland hat misdrijf niet kon gepleegd worden, nl.

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

1997 houdsnde de Vlaamse Wooncode,
- ats verhuurder
- als eventuele onderverhuurder
- als pereoon die een woning ter beschikking stelt,
een woning die niet voldoet aan de vereisten van art. 5 rochtstreeks of via tussenparsoon 
verhuurd of ter beschikking gesteld te hebben met het oog op bewoning.

meer bepaald het pand gelegen te 
als
met ondernemingsnummer

kadastraal gekend 
. eigendom van de I ,

en met maalschappelijke zetel te ,

net de orr.standigheid dat van de betrokken activiieil een gewoonte ward gemaakl, meer 

bepaald

31.
ien ongeschlkte woning (cf. stuk 1/25 e.v. van het slrafdossier) aan Dhr. en Mevr

verhuurd te hebben via eon pachtovereenkomst,

te i, In do perlode van 09/09/2007 tot on met 27.06.2013 (stuk 2/41)
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B2.
een ongeschikle en onbewoonbare woning aan 1 : verhuurd te hebben
(OU.66.RW. 100700/20141),

te I, in do poriodo van 01/01/2014 tot en met de datum van da batekening
van het bevel tot dagvaarding

PROCEDURE

1. De rechtbank nam inzage van da atukken van de rechlspleging.

De dagvaardingen warden regelmatig betekend.

De dagvaarding werd ovorgeschreven op het hypotheekkantoor van Oudenaarde op 6 januari 
2017. De dagvaarding vermeldt de kadastiale omschnjving van het onroerend goed dat hot 
voorwarp is van da telastleggingen en identiffceen de eigenaar ervan zoals voorgeschreven 
door de watgeving inzake hypoiheken.

Bij de behandelmg van de zaak en in de processtukken werd gebrnik gemaakt van de 
Nederlandse taal.

2. De rechtbank nam op de terechlzitting van 16 mei 201 / kennis van:

- de vordering van hel openbaar mimsterie, uilgesproken door substiluul-procureur des 

Konings E. Brantegem;
- hel verweer van de eerste beklaagde, vertegenwoordigd door mr. D Ryckbost, advocaal te 

Brugge
- hel verweer van de tweeda beklaagde, vertegenwoordigd door haar raadsman mr. A. 

Uyltsrhaeghen, advocaal te Zoltegam, namens mr. C. De Beir, advocaat te 
Garaardsbergen, in zijn hcedanigheid van last ad hoc;

3. De baklaagden en de burgerlijke partijen hebben een overeenkomst gesloten. De 

buraerliike partij hebben afsland gedaan van hun vordering.
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STRAFRECHTELIJK

Feiton

4. De beklaagden verpachtten en verhuurden een wonmg gelegen te
. De woning was eigendom van de eerste beklaagde De tweede beklaagde is 

de afgevaaidigd bestuurder van de eerste beklaagde.

5. Naar aanleiding van sen klacht met burgerlijka partijstelling voerde de wooninspecteur op 
10 april 2014 een controte ult In de woning. De wooninspecteur steldo vast dat de woning niet 
voldeed aan de minimale kwaliteilsvereisten. De woning kreeg 34 strafpunten

De woning was ongeschikt en onbewoonbaar.

Op 24 September 2014 slelde de wooninspetfie een proces-verbaal op fastens de 
beklaagden.

Ter plaatse werd 1 aangetroffen. Hij woondo er samen mel zijn vrouw en 3
kinderen. Hij weigerde te verklaren hoeveel huur hij betaalde

6. Op 28 oktober 2014 verklaards de tweede beklaagde:

'U stelt mi} in kennis van uw hcedanigheid en uw onderzoek op 25/06/2014 in de 
woning gelegen te

De vennoolschap ’ is geslichl in de jaren 1982-1983. daarna is
hoi onroerend good, te ovcrgedragen aan de NV.
Ik ben de algevaardigd hesluurder van de NV.
Tol 2001 was de hoeva in handen van de gebroedcrs Daarna zijn zij
mol pensioen gegaan en ban ik via de hulp van •, dat is de uilbater van
o en kantoor die iandori/en beheert, op zoek gegaan naar oon nieuwe huurdar. in 
december 2001 is er via een notarise loopbeanpacht een overeonkomst gesloten mel

Dil zijn mensen van Een van de belangiijkste verplichling was om zich te
domicilieren in. ‘en er affectief te ga an wonen. No enkcle jaren geduld heb ik 
vastgesleld dat die menson geen zin hadden om er te gaan wonen. Ik heb een 
advocaat moelen nemen om de toopbaanpachl te doen respocteren en dil le laten 
vasfslellen. Ik ben veidedigd door meesler on mcester t Na 5 jaar
procederen heb ik uiteindolijk een vonnis bekomen. De procedure is gestart Op 25 juni

/.l 'i jpmiufno L7 6 i:02 'ft
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2007, in September 2012 werd eon raamakkoord goedgekeurd, met eon minnelijke 
vroegeie pachibeeindiging. In juli 2013 hebben zij effectiefde boerderij verlaian.

De boerderij word zeer good onderhouden door de gebroaders 1 
Daarna werd de boerderij niet moor onderhouden.

Ik heb zeer veel PV’s ontvangen in verband mot mishandeting van dieren, inbreuken, 
vandalismc cnzovoort op naam van 1 - Er waren zeer
voel aandachlspunten waardoor ik uiteindelijk een advocaal heb genomon om de 
overeenkomst to beeindigen.

Tijdens de leegstand was er veel vandalisme in hot pond: ruiten warden ingegooid, er 
was eon brand na een barbecue .. Doordat de vijver verhuurd wordt aan do visser dub 
van en door hun aanwezigheid heb ik enkeio problemen kunnen vermijden.
De bedoelmg was om vanaf juli 2013 de vetligheid en de stebiliteit von de hoeve le 
haistellen Samen met de heer, zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe
huurder, op doze manier zijn we terechtgekomen bij de heer De
bedoelmg is om de boerderij te renoveren en op te ruimen naar de hedendaagse 
normen.

De heer bcwoont de hoeve en wist del er werkeii moesten warden
uitgevoerd. Hij is ter plaatse dus hij ken de werken bogoloiden. Hij kan mij ook een 
seinlje geven als er iets verkeerd loopt De grole werken worden door mij betaald De 
heer staat enkel in voor hot onderhoud van de woning.

Ik heb zelf heel veel moeten betalen aan de legenpertij ( 1 -
) voor de vervroegde beeindiging van de loopbaanpacht. Op het moment 

van tervggavo van de boerderij was do toes/and van de boerderij zeerslecht.

Ik verhuui het pand aan , voor de prijs van 300€per maand te
betalen vanaf 1/1/2014, verbruik niat inbegrepen. Er is een schnftelijke 
huurovereenkomst afgeslolen op 29/11/2013 voor een duur van 1 jaar met 
stilzwijgende verlenging. De betaiing gebeutl per overschrijving op de tokening van

'. Er stonden nog meubelen van de vorige pachter, 
deze worden gebruikt door de heer Hij heefi zelf ook nieuwe meubelen.

U dealt mij mede welke de gebreken zijn die u vaststelde op 25/C6/2014 op basis van 
de Vlaamse Wooncode.

Technlsche vaststellingen

Wij stelden vest dot de woning niet beantwoordl aan de vereisten van artikel 5 van de 

Vlaamse Wooncode,

SI 'd cs/rjN apjTsufpnc if id /?:6 an !i»r s
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Gebouw

De technische vaststellingon aen hot gebouw (deo! B technlsch varslag) hebben 
batrekking op gebreken die een invloed hebben op alle woonentdeilen in hot pond.

We stelden volgende gebreken vast aan bet gebouw;

Elokiriciteit — indicatie van een risico op eloklrocutie/brand
- Er Is goon aardingslnslallatre / ditferentieelschakelaar aan de eleklnsche inslallatie 
aangotrollen. Om eiektroculie te vermijden is het noodzakelijk een aardverbinding an 
een aigemono ditlerentieelschakeiaar van maximum 3'OOmA le voorzlen. Een 
bijkomende ditferentieelschakelaar van maximum 30mA is vereist voor badkamers, 
wosmachincs, enz..
- Het olektrisch bord vertoont open zokoringsvoeten die met tegen elektrocutie zijn 
afgeschormd
- De stopcontacten in de kctikcn en beide loefkamers beschikkon met over de 
nocd/akehjke
afschermingon tegen elektrocutie.
- Elektrische geleiders zip niet overal voIdoende bevesligd aan muren en/of plafonds. 
Er hangen geleiders los in de gang, keuken. leefkamers en bergingen.
- In de keuken en badkamer zip open verdecl■ en inbouwdozon aangobuffen.
Er is geen keurings attest van de elektrische inslallatie aanwezlg. Een kouringsattest 
door een erkend keun'ngsorganisme is verplicht door het AREI na aanpassings- an/of 
uitbreidingswoikon aan de elektrische inslallatie.
Hel gebouw heeft een totaal van 15 strafpunten.

Wonlng

Wij stoldon volgende gebreken vast in deza woning:
Gebrekkige atwerking bovenste plafonds
- In de gang zijn openingen in het plafond boven het elekliisch venJeelbord 

onvoldoendo efgewerkt.

Vocht buitenmuren
- De keldermuren vertonen sporen van opstijgend/doorslaand vocht.
Gebrekkige atwerking buitenmuren
- In de muur aan do trap near de zolder is een opening.
- De muren in de berging links zijn onvoldoendo afgewerkt.
- In de badkamer ontbrekon eon aantal tegels aan het ligbad.
- De muren in de achterste leefkamoi vertonen verkfeuringen.

Tekorlkomingen ramen en/of deuren
- De trap aan de berging aan de deur near de binnenkoer is aangatast door vocht on 
schlmmet
- In de gang aan do deur naar de binnenkoer en aan de deuropening near de 
loefkamer ontbreken deuromlijslingen.

61 'd 0-LI 'JN • pmu»pnc j|#d ir-6 Ml i«rE
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- De ramen zijn atgemcen vetweerd. De ramen in da achlerste leefkamer zijn zwaar 
verweerd en aanga/asf door houtrot.
- Aan de ramen in de leefkamer aan de binnenkoerzijde onlbreken raamomlijstingen. 

Vochl rf/aagvfoeren
- De draagvloer aan de barging links is aangetasi door vocht, er is schimmel en 
mosvorming met schade.

Vochl kelder
• De keldervloeren zijn vovhlig en hebben underwater gestaan

Ontbrekonde brievenbus on/of bel
- De woning beschikl mel over sen brievenbus en bel.

Andere gebreken
Aan de achtergevel onlbieekt een deel van de hemelwaterafvoer. Bij regen loopt bet 

hemelwater langs de gevol naar beneden.

Inbreuk op de rookmeldersverplichling
- De woning is niet op elke bouwlaag uitgerust met minstens een mokmelder als 
vermeld in a dike I 2, 2° van het decreet van 1 juni 2012 houdendo de bevelltging van 
woningen door optische rookmelders

De woning heed een loiaal van 34 punten op hot tecbnisch verslag (dael B + C) en i$ 
dus ongeschikt. Omwille van de emskge gezondheids- en veiligbeidsrisico's voor de 
bewoners, is de woning eveneens onbewoonbaar.

De bezettingsnorm van de woning is gehjk aan 5 perscnen. Dit betekent dat de woning 
zonder de hoger opgesomde en beschreven gebreken, op basis van het aantal 
woonloka/en (4) en de netto-vloeroppervlakte (104 m2) geschikt is voorbewoning door 
maximaat 5 personen.

Hieiop kan ik zeggen dal met hetrekking tot de etektriciteit: dezo gebreken warden 
alien hersleld. Op 6 novembor 2014 is een elektrische keuring door Vincotte voorzien..

Er was een lek door de vortge pachler. Zij hebben water afgetspt van de waterleiding. 
Dit is vastgesteld door TMVW en onderlussen opgelost Het vochtpmbleem werd ook 
vorholpen, het duurt natuurlijk nog even vooraleer het vocht overal is opgedroogd. Het 
is nog niet mogelijk om to verven, we mceten wachten tot de muren drogen.

De legels In de badkamer zijn nog niet in ordc, dat moot nog hersteld worden. De 
opening in de muur a an do trap naar de zolder is ondoriussen dichtgemaakt. De muren 
in de achtersle leefkamer warden geverid.

De ramen mat gebreken warden vervangen. Wat bet/eft de 2 ramen achteraan moeten 
we dil nog laten oplossen.

U 'd CSiZ-JN spjr*uspnc )|'io if-6 LIU To
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U dae// m/)' mee dat ik hiarvoor bast nog eens contact opneom met de dtenst 
Onroerend erfgoed getet op de ligging in een beschermd dorpsgezicht. Hierop kart ik 
zeggen dat loen V\ - de boeiderij huurden zij 00k
enkele ramen hebben vervangen, 7ondor mijn akkoord. Ik hetreur dat ik loan geen 
reactio hob gekrogen van Onroerend erfgoed.

Er is nog goon brievenbus on beI voorzion, maar dit gebeurt in de eerstkomende 
dagcn. VerkQerdelijk staat in hot verslag van mijn advocaat dat dit wel reeds voom'en 
is

De hemelwatot eh/oer is ondertussen ook opgalost.

Er is ondertussen ook eon rookmelder voorzion.

U zegt mij dat u een herstolvor dating hocft mgediend bij hel parket en u legl mij uit wal 
dit betoken! Ik antwoord hierop dat ik dit document goed ontvangen Iwb

Ik bon van plan om nog dit jaar alie nog ie herstellen gebmkon le herstellen zodat zo 
5nel mogotljk een meuwe controls kan gebeuren

U vraagi mij of ik betrokken ben in de werkmg van een vennootschap of vereniglng die 

acllef is in immobiliSn en verhuur. Ik antwoord ja.

Ik ben gecommandeorde vennoot van Ik ben dear ook do
godalageard bestuurder. Doze hatred familiaal pairlmonium.

Do NV . bezit de hoeve plus de ianderijen. Dit is ook een
patrimoniumvennootschap.

Ik ben ook bestuurder bij de co&peratieve maatschappij • 
actief in de verkoop van bomen.

Ik wool niet of we een energiaprestatiecertificaat hebben. Ik weet ook niet als dit 
vermeld steal in het verslag van mijn advocaat.

Ik overhandig u een bundel van mijn raadsman. Ik wens dat dit bij mijn verklanng wordt 

gevoogd.

U hebt mij meegedeeld dat ik con kosteloos kopio van de fekst van mijn verhoor kan 

verkrljgen

Ik wens een kopie van mijn vorhoor en noem dezo nu in ontvangsC
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7. Op 2 juni 2016 stelde de wooninspectie vast dat de woning niet langer gabreken 
vertoonde.

Beoordslmg

Verjaring

8. Da beklaagden belwisten de ontvankelijkhaid van de strafvordering wal betrett 
teniastelegging A. Zij manen dat de feilen verjaard zijn,

In tegnnstelling tot wat de beklaagden voorhouden, betreft het misdrijf bedoold in art. 20, §1 
Wooncods weldegeli|k een voortdurend misdrijf. Aangezien deze bepaling, zoals van 
toepassing tot en met 8 September 2007, het verhuran van een niet-geschikte woning 
strafbaar stelt, en niet het afslulten van een huurovereenkomst, blijft het misdrijt bestaan tol op 
het moment waarop aan de wederrechtelijko toestand een einde word! gesteld.

Omdal er bovendien sprake is van een eenheid van opzet tussen de feilen bedoeld onder 
teniastelegging A, B1 en B2, zijn de feiten op heden nog niet verjaard.

Het vorhuron of verpachten van de woning

9. Met betrekking tot de teniastelegging A en B.1 voert de tweede beklaagde aan dat eerete 
beklaagde mot de burgerlijke partijen geen huurovereenkomst, maar wet een 
pachtoveroenkomst afsloot, zodal de woning niet werd vorhuurd in de zin van art. 20. §1 
Wooncods.

Artikel 20, §1, lid 1 Wooncode, zoals van toepassing tot en met 8 September 2007, bepaalde:

"vVenncer cen woning die niet beanlwoordt aan da vereistan van ariikel 5, Bis 
hoofdveiblijlplaets word! vcihuurd /ondar geldig conformiMsattest, wordt dc 
verhuurdei of de oveniuele onderveihuurdor van die woning geslraft mot een 
geldboele van 100 euro tol 10 000 euro."

Bij het interpreteren van de bogrippon verhuurd' en 'verhuurder' Is de rechtbank niet 
gebonden door de betekenis die aan doze begrippen in het burgerlijk recht gegeven wordt. De 
rechtbank moat rekening houden met het rechtagoed dat de wetgever hee^t willen vailig stollen 
en met de objectieven die hij met het slrafrecht naleeft

u -j m spi’cVjpnc »cd LiU ITS
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De Vlaamse Wooncode wil, om het recht op menswaardig wonen (artike! 23 GW) te 
realiseren, onder meer bevorderen dal mensen beschikken over een wonmg van goede 
kwaliteit (artikel 3 Wooncode). Elke woning, niet alleen wonlngen die verhuurd worden. dienen 
le voldoen aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteilsvereisten (artikel 5 

Wooncode).

Rekening houdend met die doelsteltingen moeten de begrippen 'verhuurd' en "verhuiirdor" zo 
gemterpieleerd worden dal ze niet alleen van toepassing zijn op cen woninghuur in de zin van 
de Woninghuufwel, maar op elke overeenkomst waarbij tegen bolaling van een bcpaalde prijs 
een woning ter beschikking wordl gesleld.

10. Artikel 20, §1, 1° Wooncode, zoals van toepasaing vanaf 9 September 2007, slelt niet 
alleen het verhuren van aan woning die met votdoel aan de vereisten van artikel 5 strafbaar, 

maar ook de terbeschikkingstelling ervan.

Het verpachten van aan woning valt onder het begrip ter beschikking stellen'.

De door de tweede beklaagde afgesloten pachtoveroonkomst valt dus onder hot 
toepassingsgebied van artikel 20, §1 Wooncode.

De steal van de wonmg

11. De tweede bekloagde voert aan dat het misdrijf bedoeld in artikel 20 Wooncode een 
aflopend misdrijf rs, zodal de rechtbank enkel nog zou moeten nagaan of de woning op de 
datum van het aangaan van de pachtovereenkomst aan do vereisten van artikel 5 Wooncode 
voldeed.

Hierboven heeft de rechtbank al geoordeeld dat het misdrijf bedoefd in artikel 20, §1 
Wooncode een voortdurend misdrijf betrefl.

12. De vastsleilingen van de wooninspectie spreken voor zich.

Het feit dat desgevallend geen admini9tratief gevolg aan het advies van de wooninspoctio is 
gegeven, doet geen afbreuk aan de vaststelling dat do woning met voldeed aan de vereisten 

van artikel 5 Wooncode

Evonmin vereist artikel 20, §1 Wooncode dat de woning ongeschikt of onbewoonbaar is.

13. Uit de strafinformatie blijkt dat de staat van de woning reed9 voor 8 September 200/ 
slecht was. Hoewel er voor deze periode geen vaslstellingen van de wooninspedie bestaan, is 
de rechtbank van oordeal dat het is aangetoond dat de gebreken aan de woning ook voor 8 
September 2007 reeds bestonden. Dat blijkt uit do verklaring van de burgerli|ke partijen, de

ll sp;??uapnc )jdd 37 6 L102



RECHTOWK VAN tCItSU AANlfG 005T VlMNOEREN, OUntNAADOt. O TV/AAlFDE t etc fend in sue ticket* an 27.A.17

folo’s die bij de klacht met burgeriijke partijstelling werden gevoegd en de atructurele aard van 
do gebreken die de wooninspeclie vaslgesteld heoft

De gebreken bleven bestaan tot op 2 jum 2016, het moment waarop een tweede 
herstelconlrole werd uitgevoerd en de wooninspectie vaslstelde dat de woning voldeed aan de 
vereislen van artikel 5 Wooncode.

Moreel element

14. De beklaagden voeren aan dat er geen sprake is van bet vereiste moreel element Zij 
zouden (e goeder trouw hebben gehandeld.

De beklaagden slcllcn len onrechte dal hel misdrijf bedoelr) in artikel 20, §1 Wooncode een 
bijzonder opzBt voreisen.

In tegsnslelling tot wat het goval is voor het misdrijf bedoeld in artikel 433docias Sw„ is 
evenmin vereist dat de beklaagden het opzet moBten gehad hebben om een abnormaal profijt 
te realisoron. Eon algemeen opzet of een gebrek aan voorzichtigheid of voorzoig volstaat.

15. De beklaagden voeren, met betrekking tot tonlastelegging A en B.l. ook nog aan daf er 
sprake zou zijn van ovcrmacht, omdat zij de pachters niet zo maar konden uildrijven. De 
beklaagden waren ectiter met in de onmogolijkhcid om aan de vastgestelde gebreken te 
verhelpen. Uit hel dossier blijkl niel dat de burgorlljke partijon onwillig waren om de nodige 
herstellingen te laten uitvoereri.

16, Met betrekking lot tenlastelegging B.2 beroepen de beklaagden zich nog op de figuur van 
de rechtsawating. Dwaling is evenwel maar een uitsluitingsgrond als zij onoverwinnelijk is. Een 
loutere onachlzaamheid volstaat mat. Het feit dat de beklaagden zich zouden vergisl hebben 
over de draagwijdle van artikel 8 Wonmghuurwet. volstaat ntet om te besluilen lot de 
afwezlgheid van het vereiste moreel element.

17. Er is in hnofdo van de beklaagden sprake van het vereiste moreel element. Zij kozen 
ervoor om de woning te verhuren, hoewel zij op do hoogte waren van de toestand ervan.

Tenlastelegging A

18. Met betrekking tot tenlastelegging A voeren de bek'aagden nog aan dat niet is 
aangetoond dat zij de woning verhuurden als hoofdverblijfplaals. De burgeriijke partijen 
zouden de woning nooit ats hoofdverblijfplaals betrokken hebben.
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Voor de toepassing van art. 20, §1, lid 1 Wooncode volslaat dat een woning verhuurd wordl 
als hoofdverblijfplaats. Deze bepaling vereist diet dat de woning effectief betrokken worden als 
hoofdverblijfplaats

Uit artikel 11 4 van de pachtovereenkomst blijkt dat de pachlars de verplichting hadden om de 
gebouwen in persoon te bewonen en onder geen beding een andere verbli|fplaats mochten 

hebben

De woning werd dus verhuurd als hootdverbiijfplaats.

19, Tenlastelegging A is bewezen.

Tenlastelegging B 1

20. Met betrekking tot tenlastelegging B.1 voeron de beklaagden aan dat zij de woning met 
hebben verhuurd of ter beschikking gesteld met het oog op bewoning.

Uit artikel 11.4 van de pachtovereenkomst blijkt dat do pachters de verplichting hadden om de 
gebouwen in persoon te bewonen en onder geen bedlng een andere verblijfplaals mochten 

hebben.

De woning werd dus verhuurd ot ter beschikking gesteld met het oog op bewoning.

21. De beklaagden stellen daarnaasl dat de woning niet gebruikt werd als hoofdverblijfplaats.

Deze vereiste i3 echter sinds 9 September 2007 niet meet opgenomen in artikel 20, §1, lid 1 
Wooncode. Het is nog 6lechts voreisl dat het om een woning gaat, helgeen in deze het geval

is.

22. Omdat de tenlastelegging betrekking heeft op een woning die gedurende lange tijd aan 
verschiHande personen werd verhuurd, most afgeleid worden dat de in het misdnjf omschreven 
gedraging herhaaldelijk en geregeld werd gesteld en dus wel degelijk een gewoonte betrol.

De woning ward duidelijk gebruikt als opbrengsthui9.

De verzwarende omstandigheid dat hiervan een gowoonte werd gemaakt is eveneens bewazen. 

Er Is dan ook geen reden om in te gaan op de door de beklaagden gevraagde herkwalificatie.

23. Tenlastelegging B. 1 is bewezen.

■n

i^)
v»

 i



HFCHTBANK VAN EfflSTf AANICG OOST-VIMNDEREN, aM»r.nj OUDENAARDE, OTWAAIFDC kampr, zeceiend In s<rafiaken, v*u 27.617

— 14

Tenlastelegging B.2

24. Met betrekking lot tenlastelegging B.2 werpen de beklaagden op dat de 
incrimmatieperiode dient le starten op 1 dacember 2013 en niet op 1 januari 2014.

De rschlbank kan de incrimmatieperiode echter niet ambtshalve uitbreiden. De beklaagden 
zijn niet vrijwillig verschenen.

26. Ds beklaagden merken verder op dat de werken reeds beSindigd zouden zijn op 28 
oktober 2014. minstons op 27 januari 2015.

Uil de vastsiellingen van de wooninspeclie blijkt echter dat de aan de woning vastgestelde 
gebreken pas werden hersteld tussen de eerste hercontrole op 14 maart 2016 en de tweede 
hercontrole op 3 juni 2016. Er ward immers vastgesteld dat er vochtmsijpeling in de kelder 
was.

Do gcbrckcn bleven bestaan tot op 3 juni 2016, liel moment waarop sen tweede 
herstelconlrole werd uityevoerd en de wooninspoctie vaslslclde dat de woning voldeed aan de 
vereisten van artikel 5 Wooncode.

26. Ten gronde merken de beklaagden op dat zij geen huurovereenkomst afsloten, maar een 
‘Yenovalichuurconlract0 in de zin van artikel 6 Woninghuurwet.

Aangezien artikel 8 van de Woninghuurwet voorziet in een afwijking op vereiste dat het 
gehuurde goed moet beantwoorden aan de elementaire verefeten van veiligheid, gezondheid 
en bewoonbaarheid, raakt het aan de openbare orde.

De huurovereenkomst die de beklaagden sloten (3tuk 14 eorste beklaagde) is naar het 
oordeel van de rechtbank geen renovatiohuurcontract.

De overeankomst draagt al$ titel "huurovereenkomst voor een hoofdverblijfplaats". Nergena in 
dit document wordt verwezen naar artikel 8 Woninghuurwet. Artikel 7 bepaalt integendeel dat 
de huurder het goed heefl ontvangen "in goede staat van onderhoud- en artikel 8 herhaalt dat 
“de verhuurder het gehuurde goed in goede staat van onderhoud dient ter beschikklng te 
stellen van de huurder1*.

Nergens in de huurovereenkomst worden de uK te voeren werken precies omschreven, zoale 
nochtans vereist wordt door artikel 0, lid 2 Woninghuurwet. De omschrijving mQiie eventueel 
door de huurder gowenste wijzlgingen' is vaag en voldoet niet aan deze vereiste.

Bovendien bepaalt artikel 8, lid 2 Woninghuurwet uitdrukkelijk dat er maar sprake is van een 
renovatiehuurcontract als er geen huurgelden verschuldigd zijn tijdens de overeengekomen 
duur van de werken. De partijen moeten de termijn bepalen waarbinnen da werken moeten 
worden uitgevoerd.
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De huurovereenkomsi bepaall achter nergens wat de overeengekomen duur van de werken 
is. De duur niet korter mag zijn dan degene die redelijkerwijze noodzakelijk i$ om ze uit te 
voeren. De beklaagden erkennen uitdrukKelijk dat er huurgelden verschuldigd waren vanaf 1 
januari 2014 en stellen dat de verwachlte duur van de werken 66n maand was, le rekenen 
vanaf 1 december 2013. Anderzijds erkennen zij dat de renovatiewerken op 11 September 
2014 In voile gang1- waren. Gelet op de aard van de door de wooninspectie vastgestelde 
gebreken was de verwachte duur van de werken kennelijk meer dan maand

Tot slot vereist hel bestaan van een renovatiehuurovereenkomst dat de huurder 7ich ertoa 
verbindt op zijn kosten in het gehuurde goed bepaalde werken uit ta voaren. Uil de verklaring 
van de tweede beklaagde blijkl echter dat de werken niet op kosten van de huurder, maar wel 
op kosten van de tweede beklaagde werden uitgevoerd Do huurder diende de werken enkel 

te begeleiden.

Er is bijgevolg geen spiake van een renovaliehuurovereenkomst in de zin van artikel 8 

Woninghuurwet.

27. Omdat de tenlastelegging betrekking heeft op een woning die gedurende lange tijd aan 
verschillende personen werd verhuurd, moet afgeleid worden dat de in het misdrijf omschreven 
gedraging herhaaldelijk en geregeld werd gesteld en dus wel degeiijk een gewoonte betrof. 
De woning werd duidelijk gebruikt ats opbrengsthuis.

De verzwarende omstandigheid dat hiervan een gewoonte werd gemaakt is eveneeri9 bewezen. 

Er is dan ook geen reden om in t« gaan op de door de beklaagden gevraagde herkwalificalie.

28. Tenlastelegging B.2 is bewezen.

Toepassing art. 5 Sw.

29. Wanneer de ge'identificeerde natuurlijke persoon het misdrijf welens en widens heeft 
gepleegd, dan kan hij samen met de rechtspersoon veroordeeld worden. Dit betekent dat hij 
(de natuurlijke persoon) de inbreuk bewust en vrijwillig moet hebben gepleegd. Dit vereist 
geen bijzonder opzet (art. 5, tweede lid, Sw.).

Uit het dossier blijkt dat de tweede beklaagde op 15 juli 2015 verantwoordelijk was voor de 
bQdrijfsvoering binnen het bedrijf. Hij diende erover le waken dat in het bedrijf de Wooncode 

werd nageleefd.

Hij pleegcte het misdri)f welens en widens. Wetens in do zin dat hij kon weten dat hij misdrijven 
pleegde, en widens, in de zin dat hij zich niet op een rechtvaardigingsgrond kan beroepen.
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AIb natuurlijke persoon is hij slrafreehtelijk verantwoordelijk.

De beklaagden kunnen dus samen worden vervolgd cn veroordeeld

Slraffan

30. De onder A, B 1 en B.2 ten laste gelegde en bewezen verklaarde feilen zijn de 
opBenvotgende en voortgezette uitvoering van eenzelfde misdadig opzet zodal voor deze 
feilen samen slechls 66n straf moet worden opgelegd.

31. Gelet op de verzwarende omstandighuid kunnon de feiten krachtens arlikel 20, lid 3, 1* 
Vlaamse Wooncode worden b&straft met een geldboete van 1.000 tot 100.000 euro en met 
een gevangenisstraf van 1 jaar tot 5 |aar of met een van die straiten alleen.

In hoofde van een rechtspersoon worden de feiten gestraft met een geldboete van 6 000 tot 
200.000 euro.

32. Het openbaar mimsterie vorderde in hoofde van elke fceklaagde een geldboete van 1.000 

euro

33. De Vlaamse Wooncode beoogt uitvoering le geven aan het fundarnenteel recht op 
menswaardig wonen (artiket 4 Wooncode).

Artikel 23 van de Belgische Grondwet bepaall dat ieder het recht heeft een menswaardig 
leven te leiden en dat de wet of het decreet daartoe, rekening houdend met do 
overeenkomstige piichten, de economischo, soclale en culturete rechten waarborgt. Die 
rechten omvatten onder mear het recht op een behoorlijke huisvesting.

De overheid doet belangrijke inspanningen om dit recht te waarborgen o.m. door sociale 
huisvesting te organiseren, door minimumkwaliteitseisen voor woningen te bepalen en een 
wooninspedie op te richten. Grote bedragen gomeenschapsgelden worden daartoe 

gelnvesteerd.

Van diegene die mel winstoogmerk hulzen verhuurl, mag verwacht worden dat ook hij 
inspanningen tevert en zich minstens aan de opgelegde kwalileitsnormen houdt Zo niet wordt 
het fundarnenteel recht op een behoorlijke huisvesting aBngetast. komen mogeltjk 
mensenlevens in gevaar en wordt de gezondheid van doorgaans maatschappelijk kwetsbare 

huurders schade toegebrachl.

De beklaagden pleegden de ferten in het kader van hun professionele activiteiten.
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De beklaagden moeten beseffen dal zrj bij hcl verhuren niet alleen do lualen maar ook de 
fasten moeten dragen en hun vefantwoordelijkheid moeten nemen.

Bij het bepalen van de geldboete houdt de rochibank rekening met het financtele motief dat 

aan de misdrijven tor* grondslag ligt.

Een geldboete moot ook van die aard zijn dat zij ontmcedigt nog langer de wet te overtreden 
of aanzet tot een afweging van pakkans en economisch voordeel.

Bovendien moel rekening wordsn gehouden met de maalschappelijke kost die door da 
beklaagde veroorzaakt word! in de vorm van de noodzakelijke Inzet van mensen en middeten 
voor de handhaving. De inzel van inspectiedienslen, politie en justitie betekenl voor de 
gemeenschap een grote kost.

De eerste beklaagde heeft een bianco strafblad. Do tweude beklaagde werd in hel verteden 
eenmaal veroordeeld voor de politierechlbank.

De rechibank houdl rekening met hot foil dat de beklaagden de herstelvordering uiteindelijk 
spontaan hebbon uitgevoerd.

Gelel op de ernst van de vastgestelde inbreuken en de duur van de bewezon vorklaardo 
feiten. gaal de rechtbank niet in op de vraag van de beklaagden om hen de gunst van da 
opschorting te verlenon.

De hierna bepaalde geldboelen komen tegamoet aan hel beoogde preventieve en repressive 

doel.

Een deel van do geldboete kan met uitslcl wordcn opgelegd en za| golden als waarschuwing. 

De beklaagden voldoen aan do wettelijke voorwaarden.

Verbeurdverklaring vermogensvoofdeel

34. Het openbaar ministerie vordert eveneens de btjzondore verbeurdverklaring van het 
wederrechtelijk verkregen vermogensvoordeel en begroot dit op 129.211,65 euro

Dit bedrag werd door het openbaar ministone begroot op basis van de pachlpri|s en do 
maandftlijksft huurprija vande woning.

Overeenkomstig artikel 42, 3° Strafwetboek kunnen do vermogensvoordefen die rechtatraeks 
ult het misdrijf zijn verkregen worden verbeurdverklaord.

De pacht- en huurgelden zijn vermngonavoardelen die de beklaagde rochtalreeks uil het 
bewezen verklaarde misdnjf vefkreeg.
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Hel kan prinripieel niel aanvaard warden dat veroordeelden in het bezit gelaten worden van 
da voordelen of winsten die zij uit een misdrijf haalden. Misdrijven plegen mag immers niet 
lonend zijn. Dit zou een verkeerd signaal zijn ten aanzien van burgers en bedrijven die wel de 
wet naleven, correct handelen en daartoe inspannirtgen en investeringen doen. Hel zou dus 
ook de geloofwaardigheid van. en het vertrouwen in de overheid ondermijnen.

Het openbaar ministerie heeft bij de berekening van de vermogensvoordelen evenwel de 
volledige pachtprijs in aanmeiking genomen, hoawel de pachl ook betrekking had op 
landbouwgrond en aanhorigheden.

De rechtbank gaat uit van een maandelijkse pacht- en/of huurprijs van 300 ouro gedurende 11 
jaar.

De verbeurdverklanng van 39.600 euro dringt zich op. De woning was aigendom van de 
oerste beklaagde en er moet aangenomen worden dat het vermogensvoordeel zich bevind in 

het vermogen van die beklaagde

WOONHERSTFI.

35. De wooninspecteur vorderde op 10 September 2014 het herstel.

Op 2 juni 2016 stelde de wooninspecteur vast dat de beklaagden de nodige herstelwarken 
hadden uitgevoerd en dat het pand voldeed aan de minimale kwaliteitsvereisten.

De herstelvordering is zonder voorwerp.

BURGERRECHTELIJK

36. De burgeriijke partijen hebben geen vordaring gesteld op de terechtzitting van 16 mei 

2017.

Uit de stukken blijkt dat zij niet de beklaagden een minnelijke regelirig overeengekoman zijn.

Er zijn geen andere burgeriijke belangeri om ambtshalve aan te houden.
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KOSTEN

37. De beklaagden moeten worden veroordeeld tot de gerechtskosten zoats hierra begroot

38. De beklaagden moeten een weltelijk verplichtc bijdrage betalen voor do fmancienrg van 
hot "Bijzonde* Foods tot Hulp van de SJachtoffers van Opzettalijke Gewelddaden en aan de 
Occasioned Rodders" {artikel 29, tweede lid van de Wet van 1 augustus 1985 houdende 
liscalc bepalingen), Deze bijdrage bedraagt 200 euro (met opdeciemen). Deze bijdrage heeft 
een eigen aaid en is geen straf.

40. De beklaagden moeten ook een vasle vergoedmg voor bchcerskosten in strafzaken 
betalen (artikel 91, tweede lid van bet Koninklijk Besluit van 28 december 1950 houdende het 
algemeen reglement op de gerechtskosten in Rtrafzoken) Deze vergoeding bedraagl 51,20 
euro.

Om deze redenen, en gelel op de volgende artikelen:

art. 11. 12. 14, 31. 34, 35, 36. 37, 38. 40 en 41 vandewel van 15 juni 1935,
art 1,2. 3, 7, 38, 40, 41, 44, 6b, 100 van hat Strafwetboek, alsmede alle artikelen vermeld in
de dagvaarding,
18 Wot 29.6.1964 ;
4 VT 162.163.179.182.164.105.1Q9.190 194 Wotboek stratvordenng alsook de overrge 
wetsbepatingan aangehaald in huidig vonnis ;

de rechtbank, recht doende op tegenspraak,

STRAFRECHTEUJK

W

Veroordeelt NV ' : voor de hierboven omschreven en bewezen
varklaarde feiten A, B.1 en B.2 samen tol een geldboete van 10.000 euro, varmeerderd met 
50 opdeciemen tot 60.000 euro, de feiten gedeeltelijk voor aid na 1.1.2012 gepleegd zijnde.
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Verleent uitstel van tenuitvoerlegglng van dit vonnis voor 5.000 euro, vermeerderd met 50 
opdeciemen lot 30.000 euro, van de opgelegde geldboete

Beveelt de blj20ndere verbeurdverklaring van 39.600 euro

Veroordeelt > voch de hierboven
omschreven cn bewezen veiklaaide (eilen A, B 1 en B.2 samen tot een geldboete van 2.000 
euro, vermeerderd met 50 opdeciemen lot 12.000 euro, of een vervangende gevanganisstraf 
van 3 maanden, de feilen gedeellelijk voor als na 1.1 2012 gepleegd zijnde.

Verleent uitstel van tenuitvoeriegging van dil vonnis voor 1.000 euro, vermeerderd met 50 
opdeciemen tot 6 000 euro, van de opgelegde geldboete

KOSTEN EN BIJDRAGEN

Veroordeelt NV I i en i .1
[ ©Ik tot batallng van de bijdrage tot het Foods tot hulp aan de slachloffers van 

opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders van 25 euro, vermeerderd met 70 
opdeciemen tot 200 euro.

Veroordeelt I i en I '.I
; oik lot bctaling van de vasto vcrgoodlng voor beheerakoelen In strafzaken

van 51,20 euro.

Veroordaelt NV I ; en I ! I
; boofdelijk tol de gerechtakosten, voor bet openbaar ministerie beqroot op

298,02 euro.

Stelt tevans vast dal deze kosten ondeelbaar veroorzaakt ?ijn door da thans in hun hoofde 
bewezen verklaarde misdrijven.
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WOONHERSTEL

Verklaart de horstelvordering van de wooninspecteur zonder voorwerp.

Dit vonnis word uitgcsprokon in opcnbare terechlzitting van de O twaalfde kamcr van do 
rechtbank van eerste aanleg Oosl-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde op 27 juni 2017, 
beslaande uil Jan Van den Berghe, voorzitter en Bart Coppens, grittier, in aanwezigheid van 
eerste subslituut-procureur des Konmgs B. Mabilde.
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