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In de zaak van het openbaar ministerie 

en de burgerlijke partijen 

en' 
·

, wonende te 

tegen: 

1. met ondernemingsnummer · en met 
maa,tschappelijke zetel te 

2 .. ., 
geboren te 1 op wonende te 

beklaagd van: 

A. 

De eerste en de tweede: 

Om de misdaad of het wanbedrijf uitgevoerd te hebben of om aan de uitvoering ervan 
rechtstreeks medegewerkt te ·hebben, door enige daad, tot de uitvoerin!) zodanige hulp 
verle�nd te hebben dat zonder zijn bijstand het misdrijf niet kon gepleegd worden, nl. 

bij · inbre1,1k op artikel 20 § 1 van het decreet d.d. 15 juli 1997 houdende de Vlaamse 
Wooncode, als verhuurder of eventuele onderhuurder een woning, die niet beantwoordt aan 
de vereisten van artikel 5 van hoger vermeld decreet, als hoofdverblijfplaats te hebben 
verhuurd, 

· 

gewijzigd door artikel 20 van het decreet d.d. 7 mei 2004 houdende wijziging van het decreet 
van 22 december 1995 houdende bepalingen t_ot begeleiding van de begroting 1996 en van 
het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat betreft de bestrijding van 
de leegstand en verkrotting en onbewoonbaarheid van gebouwen en/of woningen, 

thans strafbaar door de artikelen 5 en 20, § 1, al.1 van het decreet d.d. 15 juli 1997 houdende 
de Vlaamse Wooncode, zoals gewijzigd door het decreet van 7 juli 2006, 

.� 
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meer bepaald het pand gelegen te ! kadastraal gekend 
als eigendom van de 
met ondernemingsnummer en met maatschappelijke zetel te ., 

verhuurd te hebben via een pachtovereenkomst (cf. stuk 1/25 e.v. van het 
strafdossier) aan Dhr. en Mevr. 

· 

te· , in de niet-verjaarde periode tot en met 08.09.2007 

B. 

De eerste en de tweede 

Om de misdaad of het wanbedrijf uitgevoerd te hebben of om aan de uitvoering ervan 
rechtstreeks medegewerkt te hebben, door enige daad, tot de uitvoering zodanige hulp 
verleend te hebben dat zonder zijn bijstand het misdrijf niet kon gepleegd worden, nl. 

bij inbr�uk op artikel 5, strafbaar gesteld door artikel 20, §1, al.1 van het decreet d.d. 15 juli 
1997 houdende de Vlaamse Wooncode, 
- als verhuurder 
- als eventuele onderverhuurder 
- als persoon die een woning ter beschikking stelt, . 
een woning die niet voldoet aan de vereisten van art. 5 rechtstreeks of via tussenpersoon 
verhuurd of ter beschikking gesteld te hebben met het oog op bewoning, 

meer bepaald het pand gelègen te 
als 
met ondernemingsnummer 
1 

kadastraal gekend 
, eigendom van de .. 
en met maatschappelijke zetel te 

met de omstandigheid dat van de betrokken activiteit een gewoonte werd gemaa�. meer 
bepaald 

81. 

een ongeschikte woning (cf. stuk 1/25 e.v. van het strafdossier) aan Dhr. en Mevr. 
verhuurd te hebben via een pachtovereenkomst, 

te' , In de periode van 09/09/2007 tot en met 27.06.2013 (stuk 2/41) 
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82. 

een ongeschikte e11 onbewoonbare woning aan verhuurd te hebben 
, , 

te· . In de periode van 01/01/2014 tot en met de datum van de betekening 

van het bevel tot dagvaarding 

PROCEDURE 

1. De recht�ank nam inzage van de stukken van de rechtspleging. 

De dagvaardingen werden regelmatig betekend. 

De dagvaarding werd overgeschreven op het hypotheekkantoor van · op 6 januari 
2017. De dagvaarding vermeldt de kadastrale omschrijving van het onro'erend goed dat het 
voorwerp is van de telastleggingen en identificeert de eigenaar ervan zoals voorgeschreven 
door de wetgeving inzake hypotheken. 

Bij de behandeling van de, zaak en in de processtukken werd gebruik gemaakt van de 
Nederfandse taal. 

2 . .  De rechtbank nam op de t�rechtzitting van 16 mei 2017 kennis van: 

- de vordering van het openbaar ministerie,. uitgesproken door 
.
substituut-procureur des 

Konings 
· 

- het verweer van de eerste beklaagde, vertegenwoordigd door mr. 1 :, advocaat te 

- het verweer van de tweede beklaagde, vertegenwoordigd door haar raadsman mr. 
1 advocaat te , namens mr. 1 • advocaat te 

11 in zijn hoedanigheid van last ad hoc; 

3. De beklaagden en de burgerlijke partijen hebben een overeenkomst gesloten. De 
burgerlijke partij hebben afstand gedaan van hun vordering. 

· 

. "· 



STRAFRECHTELIJK 

Feiten 

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

de afgevaardigd bestuurder van de eerste beklaagde. 

6. Naar aanleiding van een klacht met burgerlijke partijstelling voerde de wooninspecteur op 
10 april 2014 een controle uit in de woning. De wooninspecteur stelde vast dat de woning niet 
voldeed aan de minimale kwaliteitsvereisten. De woning kreeg 34 strafpunten. 

De woning was ongeschikt en onbewoonbaar. 

Op 24 september 2014 stelde de wooninspectie een proces-verbaal op lastens de 
beklaagden. 

Ter plaatse werd · aangetroffen. Hij woond� er samen met zijn vrouw en 3 
kinderen. Hij weigerde te verklaren hoeveel huur hij betaalde. 

6. Op 28 oktober 2014 ve�laarde de tweede beklaagde: 

"U stelt mij in kennis van uw hoedanigheid en uw onderzoek op 2510612014 in de 
woning gelegen te 1. 

De vennootschap is gesticht in de jaren 1982-1983, daarna· is 
het onroerend goed , te . overgedragen aan de 
Ik ben de afgevaardigd bestuurder van de NV. 
Tot 2001 was de hoeve in handen van de gebroeders· 1. Daarna zijn zij 

met pensioen gegaan en ben ik via de hulp van . :, dat is de uitbater van 
een kantoor die landerijen beheert, op zoek gegaan naar een nieuwe huurder. In 
december 2001 is er_ via een notari�le loop�aanpacht een overeenkomst gesloten ':'et 

Dit zijn mensen van Een van de belangrijkste verplichting was om zich te 
domiciliëren in . en er effectief te gaan wonen. Na enkele jaren geduld heb ik 
vastgesteld dat die mensen geen zin hadden om er te gaan wonen. Ik heb een 
advocaat moeten nemen om de Joopbaanpacht. te doen respecteren en dit te laten 
vaststellen. Ik ben verdedigd door meester en meester Na 5 jaar 
procederen heb ik uitèindelijk een vonnis bekomen. De procedure is gestart op 25 juni . . · . 
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2007, in september 2012 werd een raamakkoord goedgekeurd, met een minnelijke 
vroegere pachtbeëindiging. In juli 2013 hebben zij effectief de boerderij verlaten. . 

De boerderij werd zeer goed onderhouden door de gebroeders 
Daar�a werd de boerderij niet meer onderhouden. 

Ik heb zeer veel PV's ontvangen in verband met mishandeling van dieren, inbreuken, 
vandaiisme enzovoort op naam van · : Er waren zeer 
veel aandachtspunten waardoor ik uiteindelijk een advocaat heb genomen om de 
overeenkomst te beëindigen. 

Tijdens de leegstand was er veel vandalisme in het pand: ruiten werden ingegooid, er 
was een brand na een barbecue ... Doordat de vijver verhuurd wordt aan de visser club 
van en door hun aanwezigheid heb ik enkele problemen kunnen vermijden. 
De bedoeling was om vanaf juli 2013 de veiligheid en de stabiliteit van de hoeve te 
herstellen. Samen met de heer zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe 
huurder, op deze manier zijn we terechtgekomen bij de heer · De 
bedoeling is om de boerdefij te renoveren en op te ruimen naar de hedendaagse 
normen. 

De heer • bewoont de hoeve en wist dat er werken moesten worden 
uitgevoerd. Hij is ter plaatse dus hij kan de werken begeleiden. Hij kan mij ook een 
seintje geven als er iets verkeerd loopt. De grote werken worden door mij betaald. De 
heer staat enkel in voor het onderhoud van de wonifJg. 

Ik heb zelf heel vë.el moeten betalen aan de tegenpartij ( 
) v,oor de vervroegde beëindiging van de Joopbaanpacht. Op het moment 

van teruggave van de boerderij was de toestand van de boerderij zeer slecht. 

Ik verhuur het pand aan • �. voor de prijs van 300€per maand te 
betalen vanaf 11112014, verbruik niet inbegrepen. Er is een schriftelijke 
huurovereenkomst afgesloten op 291111'2013 voor een duur van 1 jaar met 
stilzwijgende verlenging. De betaling gebeurt per overschrijving op de rekening van 

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

U deelt mij mede welke de gebreken zijn die u vaststelde op 2510612014 op basis van 
de Vlaamse Wooncoife. 

Technische vaststellingen 

Wij stelden vast dat de woning niet beantwoordt aan de vereisten van artikel 5 van de 
Vlaamse Wooncode. 

··: 
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Gebouw 

De technische vaststellingen aan het gebouw (deel B technisch verslag) hebben 
betrekking op gebreken die een invloed hebben op alle woonenliteiten in het pand. 

We stelden volgende gebreken vast aan het gebouw: 

Elektriciteit- indicatie van een risico op elektrocutie/brand 
- Er is geen aardingsinstallatie I differentieelschakelaar aan de elektrische installatie 
aangetroffen. Om elektrocutie te vermijden is het noodzakelijk een aardverbinding en 
een algemene differentiee/schakelaar van maximum 300mA te voorzien. Een 
bijkomende differentiee/schakelaar van maximum 30mA is vereist voor badkamers, 
wasmachines, enz .. 
- Het elektrisch bord vertoont open zekeringsvoeten die niet tegen elektrocutie zijn 
afgeschermd. 
- De stopcontacten in de keuken en beide leefkamers beschikken niet over de 
noodzakelijke 
afschermingen tegen elektrocutie. 
- Elektrische geleiders zijn niet overal voldoende bevestigd aan muren en/of plafonds. 
Er hangen geleiders fos in de gang, keuken, leefkamers en bergingen. 
- In de keuken en badkamer zijn open verdeel- en inbouwdozen aangetroffen. 
Er is geen keurings attest. van de elektrische installatie aanwezig. Een keuringsattest 
door een erkend keuringsorganisme is verplicht door het AREi na aanpassings- en/of 
uitbreidingswerken aan de elektrische installatie. 
Het gebouw heeft een totaal van 15 strafpuntén. 

" 
' 

Woning 

Wij stelden volgende gebreken vast in deze woning: 
Gebrekkige afwerking bovenste plafonds 
- In de gang zijn openingen in het plafond boven het elektrisch verdeelbord 
onvoldoer:ide afgewerkt. 

Vocht buitenmuren 
- De keldermuren vertonen sporen van opstijgend/doorslaand vocht. 
Gebrekkige afwerking buitenmuren 
- In de muur aan de trap naar de zolder is een opening. 
- De muren in de berging links zijn onvoldoende afgewerkt. 
- In de badkamer ontbreken een aantal tegels aan het ligbad. 
- De muren in de achterste leefkamer vertonen verkleuringen. 

Tekortkomingen ramen en/of deuren 
- De trap aan de berging aan de deur naar de binnenkoer is aangetast door vocht en 
schimmel. 
- In de gang aan "de deur naar de binnenkoer en aan de deuropening naar de 
leefkamer ontbreken,· d,eurbmlijstingen. 
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- De ramen zijn algemeen verweerd. De ramen in de achterste Jee'fkamer zijn zwaar 
verweerd en aangetast.door houtrot. 
- Aan de ramen in de leefkamer aan de binnenkoerzijde ontbreken raamomlijstingen. 

Vocht draagvloeren 
- De draagvloer aan de berging links is aangetast door vocht, er is schimmel en 
mosvorming met schade. 

Vocht kelder 
- De keldervloeren zijn vochtig en hebben onderwater gestaan. 

Ontbrekende brievenbus en/of bel 
- De woning beschikt niet over een brievenbus en bel. 

Andere gebreken 
- Aan de achtergevel ontbreekt een deel van de hemelwaterafvoer. Bij regen loopt het 
hemelwater langs de gevel naar beneden. 

Inbreuk op de rookmeldersverplichting 
- De woning is niet op elke bouwlaag uitgerust met minstens één rookmelder als 
vermeld in artikel 2, 2° van het decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van 
woningen door optische rookmelders. 

De woning heeft een totaal van 34 punten op het technisch verslag (deel B + C) en is 
dus ongeschikt. ·Omwille van de ernstige gezondheids- en veiligheidsrisico � voor de 
bewoners, is de woniQg eveneens onbewoonbaar. 

De bezettingsnorm van de woning is gelijk aan 5 personen. Dit betekent·dat de woning 
zonder de hoger opgesomde en beschreven gebreken, op basis van het aantal 
woonlokalen (4) en de netto-vloeroppervlakte (104 m2) geschikt is voor bewoning door 
maximaal 5 personen. 

Hierop kan ik zeggen dat met betrekking tot de elektriciteit: deze gebreken werden 
allen hersteld. Op 6 november 2014 is een elektrische keuring door · voorzien" 

Er was een lek door de vorige pachter. Zij hebben water afgetapt van de waterleiding. 
Off is vastgesteld door en ondertussen opgelost. Het vochtprobleem werd ook 
verholpen, het duurt natuurlijk nog even vooraleer het vocht overal is opgedroogd. Het 
is nog niet mogelijk om te verven, we moeten wachten tot de muren droge'!. 

. . 
De tegels in de badkamer zijn nog niet in orde, dat moet nog hersteld worden. De 
opening in de muur.aan de trap naar de zolder is ondertussen dichtgemaakt. De muren 
in de achterste leefkamer werden geverfd. 

De ramen met gebreken worden vervangen.· Wat betreft de 2 ramen achteraan moeten 
we dit nog laten oplossen. · 



U deelt mij mee dat ik hiervoor best nog eens contact opneem met de -dienst 
Onroerend erfgoed gelet op de ligging in een beschennd dorpsgezicht. Hierop kan ik 
zeggen dat toen de boerderij huurden zij ook 
enke_le ramen hebben vervangen, zonder mijn akkoord. Ik betreur dat ik toen geen 
reactie heb.gekregen van Onroerend erfgoed. 

Er is ·nog geen brievenbus en bel voorzien, maar dit gebeurt in de eerstkomende 
dagen. Verkeerdelijk staat in het verslag van mijn advocaat dat dit wel reeds voorzien 
is. 

De hemelwater afvoer is ondertussen ook opgelost. 

Er is ondertussen ook een rookmelder voorzien. 

U zegt mij dat u een herstelvordering heeft Ingediend bij het parket en u legt mij uit wat 
dit betekent. Ik antwoord hierop dat ik dit document goed ontvangen heb. 

Ik ben van plan om nog dit jaar alle nog te herstellen gebreken te herstellen zodat zo 
snel mogelijk een nieuwe controle kan gebeuren. 

U vraagt mij of ik  betrokken ben in de werking van een vennootschap of vereniging die 
actief is in immobiliën en verhuur. Ik antwoord ja. 

Ik ben gecommandeerde vennoot van Ik ben daar ook de 
gedelegeerd bestuurrter. Deze betreft familiaal patrimonium. 

De 
patrimoniumvennootschap. 

bezit de hoeve plus de landerijen. Dit is ook een 

Ik ben ook bestuurder bij de coöperatieve maatschappij 
actièf in de verkoop van bomen. 

r, 

Ik weet niet of we een energieprestatiecertificaat hebben. Ik weet ook niet als dit 
venneld staat in het verslag van mijn advocaat. 

Ik overhandig u een bundel v�n mijn raadsman. Ik wens dat dit bij mijn verklaring wordt 
gevoegd. -

U hebt mij meegedeeld dat ik een kosteloos kopie van de tekst van mijn verhoor kan 
verkrijgen 

Ik wens een kopie van mijn verhoor en neem deze nu in ontvangst.• 



7. Op 2 juni 2016 stelde de wooninspectie vast dat de woning niet langer gebreken 
vertoonde. 

Beoordeling 

Verjaring 

8. De beklaagden betwisten de ontvankelijkheid van de strafvordering wat betreft 
tenlastelegging A.. Zij menen dat de feiten verjaard zijn. 

In tegenstelling tot wat de beklaagden voorhouden, betreft het misdrijf bedoeld in art. 20, §1 
Wooncode weldegelijk een voortdurend misdrijf. Aangezien· deze bepaling, zoals van 
toepassing tot en met 8 september 2007, hèt verhuren van een niet-geschikte woning 
strafbaar St!31t, en niet het afsluiten van een huurovereenkomst, blijft het misdrijf bestaan tot op 
het moment waarop aan de wederrechtelijke toestand een einde wordt gesteld. 

Omdat er bovendien sprake is van een eenheid van opzet tussen de feiten bedoeld onder 
tenlastelegging A, 81 en 82, zijn de feiten-op heden nog niet verjaard. 

Het verhuren of verpachten V,,an de woning 

9. Met betrekking tot de tenlastelegging A en B.1 voert de tweede beklaagde aan dat eerste 
beklaagde met de burgerlijke partijen geen . huurovereenkomst, maar wel een 
pachtovereenkomst afsloot, zodat de woning niet werd verhuurd in de zin van art .20, §1 
Wooncode. 

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

"Wanneer een woning die niet beantwoordt aan de vereisten van artikel 5, af s 

hoofdverblijfplaats wordt verhuurd zonder geldig conformiteffsattest, wordt de 

verhuurder of de eventuele onderverhuurder van die woning gestra'ft met een 

geldboete van 100 euro tot 10. 000 euro." 

Bij het interpreteren van de begrippen uverhuurd" en "verhuurder" is de rechtbank niet 
gebonden door de betekenis die aan deze begrippen in het burgerlijk recht gegeven wordt. De 
rechtbank moet rekening houden met het rechtsgoed dat de wetgever heeft willen veilig stellen 
en met de objectieven die hij met het strafrecht naleeft. 



De Vlaamse Wooncode wil, om het recht op menswaardig wonen (artikel 23 GW) te 
realiseren, onder meer bevorderen dat mensen beschikken over een woning van goede 
kwaliteit (artikel 3 Wooncode). Elke woning, niet alleen woningen die verhuurd worden, dienen 
te voldoen aan de elementaire velligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten (artikel 5 
Wooncode): 

Rekening houdend m�t die doelstellingen moeten de begrippen "verhuurd" en "verhuurder" zo 
geïnterpreteerd worden dat ze niet alleen van toepassing zijn op een woninghuur in de zin van 
de Woninghuurwet, maar op elke overeenkomst waarbij tegen betaling van een bepaalde prijs 
een woning ter beschikking wordt gesteld. 

10. Artikel 20, §1, 1° Wooncode, zoals van toepassing vanaf 9 september 2007, stelt niet 
alléen het verhuren van een woning die niet voldoet aan de vereisten van artikel 5 strafbaar, 
maar ook de terbeschikkingstelling ervan. 

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

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

De staat van de woning 

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

· · 

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

12. De vaststellingen van de wooninspectie spreken voor zich. 

Het feit dat desgevallend geen administràtief gevolg aan het advies van de wooninspectie is 
gegeven, doet geen afbreuk aan de vaststelling dat de woning niet voldeed aan de vereisten 
van artikel 5 Wooncode. 

· · 

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

13. Uit de strafinformatie blijkt dat de staat van de woning reeds voor 8 september 2007 
slecht was. Hoewel er voor deze periode geen vaststellingen van de wooninspectie bestaan, is 
de rechtbank van oordeel dat het is aangetoond dat de gebreken aan de woning ook voor 8 
september 2007 reeds bestonden. Dat blijkt uit de verklaring van de burgerlijke partijen, de 
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foto's die bij de klacht met burgerlijke partijstelling werden gevoegd en de structurele aard van 
de gebreken die de wooninspectie vastgesteld heeft. 

be gebreken bleven bestaan tot op 2 juni 2016, het moment waarop een tweede 
herstelcont�ole werd uitgevoerd en de wooninspectie vaststelde dat de woning voldeed aan de 
vereisten van artikel 5 Wooncode. 

Moreel element 

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

De beklaagden stellen ten onrechte dat het misdrijf bedoeld in artikel 20, §1 Wooncode een 
bijzonder opzet vereisen. 

In tegenstelling tot wat het geval is voor het misdrijf bedoeld in artikel 433decies Sw., is 
evenmin vereist dat de beklaagden het opzet moeten gehad hebben om een abnormaal profijt 
te realiseren. Een algemeen opzet of een gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg volstaat. 

15. De beklaagden voeren, met betrekking tot tenlastelegging A en 8.1, ook nog aan dat er 
sprake zou zijn van overmacht, omdat zij de pachters niet zo maar konden uitdrijven. De 
beklaagden waren echter niet in de onmogelijkheid om aan de vastgestelde gebreken te 
verhelpen. Uit het do�sier blijkt niet dat de burgerlijke partijen onwillig waren om de nodige 
herstellingen te laten uitvoeren. 

16. Met betrekking tot tenlastelegging B.2 beroepen de beklaagden zich nog op de figuur van 
de rechtsdwaling. Dwaling is evenwel maar een uitsluitingsgrond als zij onoverwin11elijk is. Een 
loutere onachtzaámheid volstaat niet. Het feit dat de beklaagden zich zouden vergist hebben 
over de draagwijdte van artikel 8 Woninghuurwet, volstaat niet om te besluiten tot de 
afwezigheid van het vereiste moreel element. 

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

Tenlastelegging A 

18. Met betrekking tot tenlastelegging A voeren de beldaagden nog aan dat niet is 
aangetoond dat zij de woning verhuurden als hoofdverblijfplaats. De burgerlijke partijen 
zouden de woning r:iooit als hoofdverblijfplaats betrokken hebben . 

. " 
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Voor de toepassing van art. 20, § 1, lid 1 Woon code volstaat dat een woning verhuurd wordt 
als hoofdverblijfplaats. Deze bepaling vereist niet dat de woning effectief betrokken worden als 
hoofdverblijfplaats. 

Ult. artikel 1 � .4 van de pachtovereenkomst blijkt dat de pachters de verplichting hadden om de 
gebouwen in persoon te bewonen en .onder geen beding een andere verblijfplaats mochten 

·hebben. 

De woning werd dus verhuurd als hoofdverblijfplaats. 

19. Tenlastelegging Ais bewezen. 

Tenlastelegging B. 1 

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

Uit artikel 11.4 van de pachtovereenkomst blijkt dat de pachters de verplichting hadden om de 
gebouwen in persoon te bewonen en onder geen beding een andere verblijfplaats mochten 
hebben. 

De woning werd dus verhuurd of ter beschikking gesteld met het oog op bewoning. 
'\ 

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

Deze vereiste is echter sinds 9 september 2007 niet meer opgenom!3n in artikel 20, §1, lid 1 
Wooncode. Het is nog slechts vereist dat het om een woning gaat, hetgeen in deze het geval 
is. 

22. Omdat de tenlastelegging betrek)<ing 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 eli dus wel degelijk een gewoonte betrof. 

De woning werd duidelijk gebruikt als opbrengsthuis. 

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

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

23. Tenlastelegging B.1 is bewezen. 
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Tenlastelegging B. 2 

24.. Met betrekking tot tenlastelegging B.2 ·werpen de beklaagden op dat de 
i·ncriminatieperiode dient te starten op 1 december 2013 en niet op 1 januari 2014. 

. . 
De rechtbank kan de incriminatieperiode echter niet ambtshalve uitbreiden. De beklaagden · 
zijn niet vrijwillig verschenen. 

25. De beklaagden merken verder op dat de werken reeds beëindigd zouden zijn op 28 
oktober 2014, minstens op 27 januari 2015. 

Uit de vaststellingen van de wooninspectie 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 werd immers vastgesteld dat er vochtinsijpeling in de kelder 
was. 

De gebreken bleven bestaan tot op 3 juni 2016, het moment waarop een tweede 
herstelcontrole werd uitgevoerd en de wooninspectie vaststelde 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 
"renovatiehuurcontracr in de zin van artikel 8 Woninghuurwet. 

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

De huurovereenkomst die de beklaagden sloten (stuk 14 eerste beklaagde) is naar het 
oordeel van de rechtbank geen renovatiehuurcontract. 

De overeenkomst draagt als titel "huurovereenkomst voor een hoofdverblijfplaats". Nergens in 
dit document wordt verwezen naar artikel 8 Woninghuurwet. Artikel 7 bepaalt integendeel dat 
de huurder het goed heeft ontvangen "in goede staat van onderhoud" en artikel 8 herhaalt dat 
"de verhuurder het gehuurde goed in goede staat van onderhoud dient ter beschikking te 
stellen van de huurder". 

Nergens i� de huurovereenkomst worden de uit te voeren werken precies omschreven, zoals 
nochtans vereist wordt door artikel 8, lid 2 Woninghuurwet. De omschrijving "alle eventueel 

door de huurder gewenste wijzigingen" 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 de werken moeten 
worden uitgevoerd. ·: · 
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De huurovereenkomst bepaalt echter nergens wat de overeengekomen duur van de werken 
is. De duur niet korter mag .zijn dan degene die redelijkerwijze noodzakelijk is om ze uit te 
voeren. De beklaagden erkennen uitdrukkelijk dat er huurgelden verschuldigd wa�n vanaf 1 
januari 2014 en stellen dat de verwachtte duur van de werken één maand was, te rekenen 
vanaf 1 deèember 2013. Anderzijds erkennen zij dat de renovatiewerken op 11 september 
2014 "in volle gang" waren. Gelet op de aard van de door de wooninspectie vastgestelde 
gebreken was de verwachte duur van de werken kennelijk meer dan één maand. 

Tot slot vereist het bestaan van een renovatiehuurovereenkomst dat de huurder zich ertoe 
verbindt op zijn kosten in het gehuurde goed bepaalde werken uit te voeren. Uit de verklaring 
van de tweede beklaagde blijkt echter dat de werken niet op kosten van de huurder, maar wel 
op kosten van de tweede beklaagde werden uitgevoerd. De huurder diende de werken enkel 
te begeleiden. 

Er is bijgevolg geen sprake van een renovatiehuurovereenkoinst 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 degelijk een gewoonte betrof. 
De woning werd duidelijk gebruikt als opbrengsthuis. 

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

Er is dan ook geen reden o� in te gaan op de door de beklaagden gevraagde he�alificatie. 

28. Tenlastelegging B.2 is bewezen. 

Toepassing art. 5 Sw. 

· 29. Wanneer de geîdentificeerde natuurlijke persoon het misdrijf wetens en willens 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 verantwoofdelijk was voor de 
bedrijfsvoering binnen het bedrijf. Hij diende erover te waken dat in het bedrijf de Wooncode 
werd nageleefd. 

Hij pleegde het misdrijf wet�ns en willens. Wetens in de zin dat hij kon weten dat hij misdrijven 
pleegde, en willens, in de zin dat hij· zich niet op een rechtvaardigingsgrond kan beroepen . 

. ". 
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Als natuurlijke persoon is hij strafrechtelijk verantwoordelijk. 

De beklaagden kunnen dus samen worden vervolgd en veroordeeld 

Straffen 

30. De onder A, 8.1 en 8.2 ten laste gelegde en bewezen verklaarde feiten zijn de 

opeenvolgende en voortgezette uitvoering. van eenzelfde misdadig opzet zodat voor deze 
feiten samen slechts één straf moet worden opgelegd. 

31. Gelet op de verzwarende omstandigheid kunnen de feiten krachtens artikel 20, lid 3, 1° 
Vlaamse Wooncode worden bestraft met een geldboete van 1.000 tot 100.000 euro en met 
een gevangenisstraf van 1 jaar tot 5 jaar of met een van die straffen alleen. 

In hoofde van een re .chtspersoon worden de feiten gestraft met een geldboete van 6.000 tot 

200.000 euro. 

32. Het openbaar ministerie vorderde in hoofde van elke beklaagde een geldboete van 1.000 
euro. 

'\ 
33. De Vlaamse Woo�code beoogt uitvoering te geven aan het fundamenteel recht op 

menswaardig wonen (artikel 4 Wooncode). 

Artikel 23 van de Belgische Grondwet bepaalt dat ieder het recht heeft een menswaardig 

leven te leiden en dat de wet of het decreet daartoe, rekening houdend met de 
overeenkomstige plichten, de economische, sociale en culturele rechten waarborgt. Die 

rechten omvatten onder meer het recht op een behoorlijke huisvesting. 

De overheid doet belangrijke inspanningen om dit recht te waarborgen o.m. door sociale 

huisvesting te organiseren, door minimumkwallteitseisen voor woningen te bepalen en een 

wooninspectie op te richten... Grote bedragen gemeenschapsgelden worden daartoe 
geïnvesteerd. 

Van diegene die met winstoogmerk huizen verhuurt, mag verwacht worden dat ook hij 

inspanningen levert en zich minstens aan de opgelegde kwaliteitsnormen houdt. Zo niet wordt 
het fundamenteel recht op een behoorlijke huisvesting aangetast, komen mogelijk 
mensenlevens in gevaar en wordt de gezondheid van doorgaans maatschappelijk kwetsbare 

huurders schade toegebracht. 

De beklaagden p)eegden de. feiten in het kader van hun professionele activiteiten. 
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De beklaagden moeten beseffen dat zij bij het verhuren niet alleen de lusten maar ook de 
lasten moeten·dragen en hun verantwoordelijkheid moeten nemen. 

Bij het bepalen van de geldboete houdt de rechtbank rekening met het financiële motief dat 
aan de misdrijven ten grondslag ligt. 

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

Bovendien moet rekening worden gehouden met de maatschappelijke kost die door de 
beklaagde veroorzaakt wordt in de vorm van de noodzakelijke inzet van mensen en middelen 
voor de handhaving. De inzet van inspectiediensten, politie en justitie betekent voor de 
gemeenschap een grote kost. 

De eerste beklaagde heeft een blanco strafblad. De tweede beklaagde werd in het verleden 
eenmaal veroordeeld voor de politierechtbank. 

De rechtbank houdt rekening met het feit dat de beklaagden de herstelvordering uiteindelijk 
spontaan hebben uitgevoerd. 

Gelet op de ernst van de vastgestelde inbreuken en de duur van de bewezen verklaarde 
feiten, gaat de rechtbank niet in op de �aag van de beklaagden om hen de gunst van de 
opschorting te verlenen. 

De hierna bepaalde geldboeten komen tegemoet aan het beoogde preventieve en repressieve 
doel. 

\ 
Een deel van de geldboete kan met uitstel worden opgelegd en zal gelden als waarschuwing. 
De beklaagden voldoen·aan de wettelijke voorwaarden. 

Verbeurdverklaring vermogensvoordeel 

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

Dit bedrag werd door het openbaar min.isterie begroot op basis van de pachtprijs en de 
maandelijkse huurprijs van de woning. 

Overeenkomstig artikel 42, 3° Strafwetboek kunnen de vermogensvoordelen die rechtstreeks 
uit het misdrijf zijn verkregen worden verbeurdverklaard. 

De pacht- en huurg�lden zijn vermogensvoordelen die de beklaagde rechtstreeks uit het 
bewezen verklaarde misdrijf verk'reeg . 

. "= 



Het kan principieel niet aanvaard worden dat veroordeelden in het bezit gelaten worden van 
de voordelen of winstèn 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 inspanningen en investeringen doen. Het 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 aanmerking genomen, hoewel de pacht ook betrekking had op 
landbouwgrond en aanhorigheden. 

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

De verbeurdverklaring van 39.600 euro dringt z.ich op. De woning was eigendom van de 
eerste beklaagde en er moet aangenomen worden dat het vermogensvoordeel zich bevind in 
het vermogen van die beklaagde. 

WOON HERSTEL 

35. Dé wooninspecteur vorderde op 1 0  september 2014 het herstel. 

Op 2 juni 2016 stelde de vJooninspecteur vast dat de beklaagden de nodige herstelwerken 
hadden uitgevoerd en C!at het pand voldeed aan de minimale kwaliteitsvereisten. 

De herstelvordering is zonder voorwerp. 

BURGERRECHTELIJK 

36. De burgerlijke partijen hebben geen vordering gesteld op de terech�itting van 16 mei 
2017. 

Uit de stukken blijkt dat zij met de beklaagden een minnelijke regeling overeengekomen zijn. 

Er zijn geen andere burgerlijke belangen om ambtshalve aan te houden. 
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KOS_TEN 

37. De beklaagden moeten. worden veroordeeld tot de gerechtskosten zoals hierna begroot. 

38. De beklaagden moeten een wettelijk verplichte bijdrage betalen voor de financiering van 
het "Bijzonder Fonds tot Hulp van de Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden en aan de 
Occasionele Redders" (artikel 29, tweede lid van de Wet van 1 augustus 1985 houdende 
fiscale bepalingen). Deze bijdrage bedraagt 200 euro (met opdeciemen). Deze bijdrage heeft 
een eigen aard en is geen straf. 

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

Om deze redenen, en gelet op de volgende artikelen: 

art. 11, 12, 14, 31, 34, 3$, 36, 37, 38, 40 en 41 van de wet van 15 juni 1935, 
art. 1, 2, 3, 7, 38, 40, 41, 44, 65, 100 van het Strafwetboek, alsmede alle artikelen vermeld in 
de dagvaardin9, 
1.8 Wet 29.6.1964 ; 
4 V.T.162.163.179.182.184.185.189.190.194 Wetboek strafvordering alsook de overige 
wetsbepalingen aangehaald in huidig vonnis ; 

de rechtbank, recht doende op tegenspraak, 

STRAFRECHTELIJ.K 

Veroordeelt voor de hierboven omschreven en bewezen 
verklaarde feiten.A, 8.1 en 'B.2 samen tot een geldboete van 10.000 euro, vermeerderd met 
50 opdec

.
iemen tot 60"000 e\.ffO, ·de feiten gedeeltelijk voor als na 1.1.2012 gepleegd zijnde. 
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Verleent uitstel van tenuitvoerlegging. van dit vonnis voor 5.000 euro, vermeerderd met 50 
opdeciemen tot 30.000 euro, van de opgelegde geldboete. 

Beveelt de bijzondere verbeurdverklaring van 39.600 euro. 

Veroordeelt 1 voor de hierboven 
omschreven en bewezen verklaarde feiten A, 8.1 en 8.2 samen tot een geldboete. van 2.000 

euro, vermeerderd met 50 opdeciemen tot 12.000 euro, of een vervangende gevangenisstraf 
van 3 maanden, de feiten gedeeltelijk.voor als na 1.1 .2012 gepleegd zijnde. 

Verleent uitstel van tenuitvoerlegging van dit vonnis voor 1.000 euro, vermeerderd met 50 
opdeciemen tot 6.000 euro, van de opgelegde geldboete. 

KOSTEN EN BIJDRAGEN \ 

Veroordeelt en 1 
elk tot betaling v�n de bijdrage tot het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van 

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

· 

Veroordeelt ! en 1 
elk tot betaling van de vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken 

van 51,20 euro. 

Veroordeelt 1 en 1 
hoofdelijk tot de gerechtskosten, voor het openbaar ministerie begroot op 

298,02 euro. 

Stelt tevens vast· dat deze kosten ondeelbaar veroorzaakt zijn door de thans in hun hoofde 
bewezen verklaarde misdrijv�il. 

· 
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WOON HERSTEL 

Verklaart de herstelvordering van de wooninspecteur zonder voorwerp. 

Dit vonnis werd uitgesproken in openbare terechtzitting van de 0 twaatfde kamer van de 
rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde op 27 juni 2017, 

bestaande uit . ·, voorzitter en ., griffier, in aanwezigheid van 
eerste substituut-procureur des Konings 




