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KAMER MET EEN RECHTER, RECHTSPREKENDE IN CORRECTIONELE ZAl<EN 

Gezien de processtukken 

In de zaak van: 

HET OPENBAAR MINISTERIE, 

aan wie zich heeft gevoegd als burgerlijke parti j : 

WOONINSPECTEUR, met kantoren te 1000 Brussel, Havenlaan 88 bus 22, 
woonstkeuze doend bij haar raadsman 

Nr. 

vertegenwoordigd door meester 
advocaat te 

tegen· 

loco meester 

met maatschappelijke zetel gevestigd te 
Ingeschreven onder het ondernemingsnummer 

vertegenwoordigd door mr. advocaat te 

Nr 

eeboren te op ingeschreven te 
,an Belgische nationaliteit, RRN: 

bijgestaan door mr. advocaat te 

Nr. 

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelhkheid 
zetel gevestigd te 
ondernemingsnummer 

vertegenwoordigd door mr advocaat te 

met maatschappehJke 
Ingeschreven onder het 

en 

De procureur des Konmgs vervolgt de beklaagde(n) als dader of mededader m de zm van artikel 66 
van het strafwetboek voor de volgende strafbare feiten: 

A een woning of specifieke woonvorm die niet voldoet aan de vereisten van artikel S § 1 Vlaamse 
Wooncode verhuren, te huur stellen of ter beschikking stellen met verzwarende omstandigheden 

als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of als persoon die een woning ter beschikking stelt, 
een woning of een specifieke woonvorm, als vermeld in artikel 5 § 3 lid 1 van het Decreet van 15 Juli 

~ 
t 

i 
1 r 

f 
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1997 houdende de Vla am se Wooncode, die niet voldoet aan de vereisten en normen, vastgesteld 

met toepassing van artike l 5 van voornoemd Decreet, rechtstreeks ofv1a tussenpersoon, te hebben 

verhl!urd, te huur gesteld of ter beschikking gesteld met het oog op bewoning, 

bekend ten namehJk diverse woonentiteilen in een huis gelegen te 
kadaster onder met een oppervlakte van 90 ca, 

voor de eeheelhe1d m volle eigendom ingevolge toebehorende aan 
aankoopakte ve rleden voor notaris te op 28 Juni 2012 

(art. 2 § 1, 31°, en 20 § l l1d 1 Decreet 15 Juh 1997 houdende de Vlaamse Wooncode) 

met de omstand1ghe1d dat van de betrokken act1v1te1t een gewoonte werd gemaakt 

(art. 20 § 1 lid 3, 1• Decreet 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode) 

Vanaf 1 Januari 2021 mbreuk uitmakende op artikel 3 1 van de Vlaamse Codex Wonen, strafbaar 
gesteld door artI1<el 3.36, 1" Vlaamse Codex Wonen. 

1 .tg_ in de periode van 16 februari 2018 tot en met 16 lunr 2018 

door 

kamer 1/1 

minstens ten nadele van geboren te 

1n de periode van 16 februari 2018 tot en met 16 1uni 2018 

door 

kamer 1/2 

ten nadele van geboren te op 

op 

Beklaagden tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig art 42 en 43bts van het Strafwetboe k 
te horen veroordelen tot de b ijzondere verbeurdverklaring van hierna ve rmelde 
vermogensvoordelen die zich bevinden 1n het patrrmontum va n de gedaagde, zijnde hetzij de 
vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het m1sdnJfz1Jn verkregen, hetzij de goederen en waarden 
die ,n de plaats ervan z1Jn gesteld, hetzij de inkomsten uit de belegde voordelen, waarbij de rechter, 
rnd1en de zaken niet kunnen worden gevonden in het vermogen van de beklaagde, de geldwaarde 
daarvan dient te ramen (het equiva lent bedrag), nameliJJk. 

Berekening vermogensvoordeel: 

In principe zou het OM terug kunnen gaan tot de datum waarop de woningen ter beschikking gesteld 
werden aan de huurders, echter omwille van b1 ll11khe1dsredenen zal er slechts gevorderd worden 
vanaf 16 februari 2018 (d .i. de maand voorafgaand aan de meldmg) te m. 16 Junr 2018 (d .1. de dag 
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-- -·--- ------------------------

waarop de huur werd beemd1gd). Dit komt ook overee n met de verkla ring van 
volledige maanden huur werd betaald door de laatste bewoners (zie st 55). 

Ten aanzien van 

van 16 februari 2018 t e.m 16 juni 2018 4 maanden x 600 EUR= 2 400 EUR 

TOTAA L: 2.400 EUR 

Gehoord de burgerlijke part1J brJ monde van haar raadsman voornoemd. 

dat er 4 

Gehoord de u1teenzettrng van de zaak door substituut-procureur des Kon ings, di de zaak 
samenvat en conclusie neemt strekkende tot de veroordeling van de beklaagden bij toepassing van 
de strafwet. 

De behandehng en de debatten va n de zaak hadden plaats 1n openbare terechtzitting. 

1. FEITEN 

Op 23 me, 2018 voerde de woonrnspect1e een controle uit in een pand 

Er was een melding van de gemeente 

De eigenaar van de wonrng was 

woonînspectie zag 

Het pand was opgedee ld in 

gekomen. 

als verhuurder. 

was de zaakvoerder. De 

een gemeenschappelijk gedeelte en vier kamers. Twee kamers waren bewoond. Er was geen 

stedenbouwkund ige vergunning voor het opsplitsen vafll de woning. 

Het gebouw had 30 stra fpunten. Kamer 1/1 had 131 strafpunten en was ongeschikt en 

onbewoonbaar. Kamer 1/2 had 155 strafpunten en was ongeschll<t, onbewoonbaar en onaa11gepast. 1• 

In kamer 1/1 woonde een man die verl<laarde dat h rJ en de andere bewoner Vlë 

werkte voor verschillende werkgevers. De bewoners waren via in het huis 

terechtgekomen. Ze waren geen fam1he Ze betaalden elk 00 euro, exclusief elel<tric1te1t water en 

gas. Hij woonde er nog maar pas, de ander bewoner woonde er al langer. 

In ~amer 1/2 woonde een die met verhoord kon worden 

Op 7 augustus 2018 werd verhoord. Ze verklaarde dat ze de enige zaakvoe rder van 

was. had het pand gekocht in 2012 als eengezinswoning. 

Ër was niets aan de indeling gew11z1gd. Ze had een nauw contact met die 

meestal huurders voorste lde. So s ste lden de huurders zelf ook andere huurders voor Er verbleven 

nooit meer dan twee mensen Ondertussen waren er geen huurders meer. De huur was stopgezet op 

16 JUnl 2018 De huurders betaalden rechtstreeks, maar bemiddelde als er 
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betalingsproblemen ware n Er waren nomt !<lachten geweest. Ze wist niet dat er problemen waren 

en ze wist niet dat er een probleem zou zijn dat meerdere mensen zouden samenwonen. Ze was 
bezig om de s1tua ,e te regulariseren. 

Op 7 augustus 2019 werd een afgevaa rdigde van 
verhoord. H1J overhandigde een schnftel!Jke verklaring waarin vermeld werd dat 

.J 1t2endkrachten hielp bij het vinden van een geschikte woning, omdat het voor hen niet 

makkel11k was op eigen houtJe iets te vinden. was geen partij bij de 

hu rovereenkomst en haalde er geen fmanc,eel voordeel uit. De vennootschap handelde te ,weder 

trouw en waakte 1n de mate van het mogehJl<e over de kwaliteit van de woningen . 

was niet op de hoogte van de gebreken aan de woning in Zodra ze op de hoog te 

waren van de problemen hadden ze onm1ddellljk actie ondernomen. Er was bovendien spral<e van 

duurzame samenwoning tussen twee vrienden . 

In z·jn monde linge verklaring verl<laarde dat 1ielp bij de 

bemiddeling inzake hu1svestmg van buitenlandse werknemers. ze brachten de partiJen 1n contact en 

h1eloen hen met vragen. Bij prob lemen bemiddelden ze. Ze ste lden geen huurovereenkomsten op. 
Soms werd er getekend op kantoor, soms op locatie zelf. Ze kregen zelf geen vergoeding. De 

bewoners beslisten zelf waar ze woonden. Aan de huurders 1n was gevraagd of ze h-et zagen 
zitten om samen te wonen. Ze kenden elkaar met vooraf ,erklaarde dat hij er geen 

problemen in zag dat mensen die geen relatie met elkaar hadden gingen samenwonen 

had bemiddeld b1J het beeind1gen van de huurovereenkomst en zou de urtvoenng van 

de herstelovereenkomst mee opvolgen zag het wel niet als zijn taal< om 

de herstelvordering uit te voeren. 

Op 24 juni 2019 stelde de wooninspectte vast dat het herstel nog niet uitgevoerd wa:s. 

liet per mail weten dat er begin juli een herstelcontrole kon uitgevoerd worden. 

Op 16 april 2020 stelde de wooninspect1e vast dat het herste l nog met uitgevoerd was. 

was geen zaakvoerder meer. 

Op 12 oktober 2020 stelde de wooninspectie vast dat het herstel nog niet uitgevoerd was. 

Op 1 juni 2022 stelde de woornnspectie vast dat de woning conform was. 

2. SCHULD 

2.1 Decumul - art. 5 sw. 

.-oert aan dat ZIJ op grond van art. 5 Sw. niet samen met 

veroordeeld worden. ZIJ vraagt de vrijspraak. 

kan 

Die 'decumul-rege l' kan er enkel toe leiden dat en ,iet samen 

zouden kunnen bestraft worden Ze leidt niet tot de vrijspraak.1 De rechtbanl< verwijst voo r het 

overige naar titel 3 1. 

2.2 Tenlastelegging A.1 

2.2.1 Algemeen 

1 Vgl Cass 29 JU111 2016, 
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Onder tenlastelegging A 1 worden en 

vervolgd voor het als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of als persoon die een 

woning ter besch1kkmg stelt, een woning of een specifieke woonvorm, als vermeld in art11<e 1 5 § 3 lid 

1 van het Decreet van 15 JUii 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, die niet voldoet aan de 

vereisten en normen, vastgesteld met toepassing van artike l 5 van voornoemd Decreet, rechtstreeks 

of via tussenpersoon, te hebben verhuurd, te huur geste ld of ter beschikking gesteld met het oog op 

bewoning, met de omstand1ghe1d dat van de betrokken act1v1teit een gewoonte werd gemaakt, in 

in de periode van 16 februari 2018 tot en met 16 juni 2018. 

Deze tenlastelegging betreft kamer 1/1. 

Sinds 1 Januari 2021 zijn de feiten strafbaar op grond van art 3 34 en 3 36 Vlaamse Codex Wonen 

2.2.2 

De feiten zijn niet bewezen wat )etreft. 

betwist op zich niet dat ZIJ opgetreden 1s als bemiddelaar, wat door 

omschreven werd als het "m contact brengen van partijen, helpen met vragen over 

huren, waarborgen, afspraken maken" (stul< 137 strufdossier). Uit de verklaring van 

blijkt verder dat een werknemer van met haar bemiddelde 

(stuk 55 strafdossier) Uit het dossier blijkt specifiek dat via 

bemiddeling van in de woning terecht gekomen 1s (p. 4, 55 en 137 
strafdossier). Hij werd die dag ook afgezet door die met een auto van reed 

(p. 4 strafdossier). Zonder de t ussenkomst van als bemiddelaar had de 

huurovereenkomst met niet gesloten kunnen worden Het gaat rn 

principe om één van de vormen van strafbare deelneming bedoeld in artil<el 66 van het 

Strafwetboek.2 

De st rafrechteliJke verantwoordelijkheid van een rechtspersoon heeft een autonoom karakter 111 die 

zin dat die verantwoordehJkhe1d geen louter afgeleide 11s van de strafrechtellJke verantwoorcfehJkheid 

van de natuur l11ke personen die voor of namens de rechtspersonen handelen. Een misdnJf kan 
daarom maar moreel aan een rechtspersoon worden toegerekend indien bl1Jkt dat het voor het 

misdrijf vereiste moreel bestanddeel aanwezig 1s bij de rechtspersoon.3 Meer spec1f1el< moet het 

openbaar ministerie aantonen dat wetens en willens haar medewerking 

verleend heeft aan het m1sdnJf dat door een derde werd of zou worden gepleegd.4 De schending van 

een rechtsplicht die uit nalatigheid begaan werd, kan immers geen strafbare deelneming opleveren.5 

Uit het dossier blijkt echter niet met voldoende zekerheid dat ,11etens en 

willens handelde Uit het dossier blijkt b11voorbeeld niet m welke mate Mrchal Woznlal< (p. 4 
strafdossier) en (p. 5S strafdossier) op de hoogte waren van de staat van de woning, en 

of z1J specifiek met medeweten en in opdracht van gehandeld hebben. 

Uit het dossier bliJkt wel dat op 30 november 2017 een woononder20ek doorging 1n de woning (stuk 

8-12 strafdossier) Uit het verslag van het woononderzoek blijkt dat daarbij een vertegenwoordiger 

van aanwezig was. Die vertegenwoordiger, verklaarde 

2 Art . 66, lid 3 Sw 
3 Vgf Cass 24 me, 2022 
4 Vgf Cass 17 apnl 2013, Vgl Cass 12 september 2006, 
5 Vgl Cass 23 november 1999, Arr.Cass 1999, 
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la;t_er dat hiJ binnen lid was van het directiecomité en er mede

'lfWantwoordel1Jk was voor de buitenlandse rekru tering en integratie van buitenlandse medewerkers 
(p/ '137 strafdossier). Op het ogenblik dat de woning betrok had 

dus l<Unnen en moeten weten dat de wonrng niet geschikt was De 

-. .sç~ending van een rechtsplicht dte utt nalatigheid begaan werd, kan echter geen strafbare 
-·deêlnemlng opleveren,6 zelfs niet als het gaat om een grove na lat1ghe1d.7 

is tot slot geen verhuurder of onderverhuurder. Uit het dossier hhJkt ook 
n1èt dat zij de woning ter beschikking heeft gesteld. Het fei t dat ziJ een bemiddelende rol op zich nam 

volstaat in dat verband niet. Dat de huur aan zou betaald worden bl11kt 

onvoldoende uit het dossier. Utt de huurcontracten (p. 69 ev.) en uit de verldanng van 

p. 55 strafdossier) blijkt dat de huur op de rekening van betaald moet 

worden. Er zijn geen documenten die bewijzen dat dat in de praktijk niet gebeurde. 

2.2.3 

De feiten z.lJn bewezen wat betreft. 211 is de eigenaar (p. 126 strafdossier) en de 

verhuurder (zie o.m. stul< 66-124 strafdossier) van het pand. Er Is ook geen betw1stmg dat de 

woningen In het pand gedurende de incrim1natieperiode niet aan de elementaire kwahte1tsvere1sten 

voldeden. De feiten werden m naam en voor rekening van gepleegd. 

De morele toerekenbaarheid van een als mlsdnJf omschreven feit aan een rechtspersoon moet niet 

steeds het voorwerp uitmaken van een specifiek onderzoek, maar kan blijken Uit de gegevens 

opgeleverd door het algemeen onderzoek naar de feiten.8 Het autonoom karal<ter van de 

strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon sluit verder niet uit dat bij de beoordeling 
van de materiele en morele toerekening van het misdriJf rekening wordt gehouden met de 
gedragingen van de natuurlijke personen die voor of namens de rechtspersoon handelen, zoals daar 
onder meer kunnen zIJn de organen van de rechtspersoon, werknemers of ZIJ die zonder een off1c1ele 
functie te vervullen het gedrag van de rechtspersoon bepalen, en dit ongeacht o f dit éé n of 

meerdere natuurl11ke personen betreft Een rechtsp,ersoon als f ictieve entIte It handelt immers 

noodzakelijk door middel van één of meer natuurlijke personen. 9 In dit geval kan de rech tbank dus 

rekening houden met de gedragingen van die de zaakvoerder van 

was 

Voor strafrechtelijke inbreuken op de wooncode volstaat dat bewezen Is dat de bel<laagde 

onachtzaam was.10 Er moet sprake zI1n van een gebrek aan voorzorg of voorz1cht1ghe1d, bij\1oorbeeld 

dat de beklaagde onvoldoende heeft nagegaan of de verhuurde woning wel aan de gewestelijke 

won1ngkwalite1tsnormen voldeed.11 De rechter mag het bestaan van dat moreel element afleiden uit ,_ 
het door de dader gepleegde matenèle fe it en de vaststelhng dat dit feit hem kan worden 

toege rekend, met dien verstande dat de dader vrijuit gaat wanneer hiJ rechtvaard1g1ng1 

schuldontheffing of niet-toerekeningsvatbaarheid enigszins aannemehJk maakt.u 

6 Vgl Cass. 23 november 1999, Arr.cass 
7 Vgl. Antwerpen 15 september 2010. 
8 Vgl cass 8 februari 2022, 
g Vgl Ca5s 24 me, 2022, 
10 Vgl. Rb Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde 25 maart 2019, www arrestendatabank.be 
11 Vel Corr Gent 24 JUnl 2008. RW 2008-2009, 1700, noot T VANDROMME 

u Vgl Cass 3 mei 2016, Cass 10 oktober 2017, 

-
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Uit het dossier bhJkt dat al sinds minste ns sinds 21 december 2017 op de 

hoogte was dat de woning niet aan de woonl<wahte1tsvere1sten voldeed (stuk 57 strafdossier), maar 

desalniettemin minstens op 23 mei 2018 toeliet dat :Ie woning 

betrok met het oog op het later opstellen van een huurrovereenkomst (p 4 en 55 strafdossier) 

Er was minstens sprake van een gebrek aan voorzorg of voorzichtighP1rl 

een onervaren zaakvoerder aan die onvoldoende naging of de door 
woning aan de woonkwaliteitsvere1sten voldeed (cf mfra). Als verhuurder had 

nochtans de verplichting om tijdens de hele verhuring te verzekeren dat 

woonkwaliteitsvere1sten voldeed.13 

,telde 

verhuurde 

de woning aan de 

De verzwarende omstandigheid dat van de feiten een gewoonte werd gemaakt Is echter niet 

bewezen. Het volstaat niet dat er meerdere woningen m hetzelfde pand aanwezig waren Er zijn 
verder m het doss1E?r huurovereenkomsten terug te vinden d ie teruggaan tot 2013 (stuk 120 

strafdossier), maar er zijn geen vaststellingen of andere aanwtJzingen die aantonen wat de staat van 

de woning tn die periode al was Het loutere feit dat het pand na de initiele vaststellingen van de 
gemeente nog verder werd verhuurd volstaat niet. Het pand werd pas op 28 augustus 2018 

ongeschikt en onbewoonbaar verklaard (stuk 171 e.v. strafdossier). 

2.2.4 

De feiten zIJn bewezen wa1 betreft. 

Er is geen betwisting dat de woningen in het pand gedurende de incnmmat1eperiode niet aan de 

elementaire l<walitertsvereisten voldeden 

Voor strafrechtelijke inbreuken op de wooncode volstaat dat bewezen Is dat de beklaagde 

onachtzaam was 14 Er moet sprake zIJn van een gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid, biJvoorbeeld 
dat de beklaagde onvoldoende heeft nagegaan of de verhuurde woning wel aan de gewestelijke 
wonmgkwahtc1tsnormen voldeed.15 De rechter mag het bestaan van dat moreel element afleiden uit 

het door de dader gepleegde matenele feit en de vaststelling dat dit feit hem kan worden 

toegerekend, met dien verstande dat de dader vrijuit gaat wanneer hij rechtvaard1gmg, 

schuldonthefflng of niet-toerekeningsvatbaarheid enigszins aannemelijk maakt 16 

Uit het dossier bhJkt dat · al smds minstens sinds 21 december 2017 op de hoogte was 

dat de woning niet aan de woonkwaliteitsvereisten voldeed (stuk 57 strafdossier), maar 

desalniettemin minstens op 23 mei 2018 toeliet dat de woning 

betrok met het oog op het opstellen van een huurovereenkomst (p. 4 en 55 strafdossier) 

Minstens was er sprake van een gebrek aan voorzorg of voornchtighe1d. ging 

onvoldoende na of de door ,erhuurde woning aan de woonkwahte1tsvereisten 

voldeed (cf. infra). Zij betwist dat in essentie ook niet.17 Zij verklaarde verder dat ze het pand ook al 

eerder bezocht had. Gezien de staat van de woning zou het ook voor haar du1deliJk moeten geweest 

zijn dat de woning niet verhuurd kon worden 

13 Vgl T VANOROMM E, Wonmgskwafttettsbewakmg m het Vlaamse Gewest, Mechelen, Kluwer, 2016, 189 
14 Vgl Rb. Oost-Vl;ianderen, afdeling Dendermonde 25 maart 2019, www arrestendatabank.be 
15 Vgl Corr Gent 24 JUnl 2008. RW 2008-2009, 1700, noot T VAN0ROMME 
16 Vgl Cass 3 mei 2016, Cass 10 oktober 2017, 
·1.}.p~r,11 synthesecondus1e 
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De verzwarende omstandigheid dat van de feiten een gewoonte werd gemaakt is echter met 

bewezen. Het volstaat niet dat er meerdere woningen in hel-zelfde pand aanwezig waren. Er z11n 
verder m het dossier huurovereenkomsten terug te vinden die teruggaan tot 2013 (stuk 120 

strafdossier), maar er z1Jn geen vaststellingen of andere aanwiJz111ge die aantonen wat de staat van 

de wonmg 111 die periode al was. Het loutere feit dat het pand na de init1ele vaststellingen van de 

gemeente nog verder werd verhuurd volstaat niet . Het pand werd pas op 2& augustus 2018 

ongeschikt en onbewoonbaar verklaard (stuk 171 e.v. stra fdossier) 

2.3 Tenlastelegging A.2 

Onder tenlastelegging A.2 worden en 

vervolgd voor het als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of als persoon die een 

woning ter beschikking stelt, een woning of een spec1f1eke woonvorm, als vermeld In artikel S § 3 lid 

1 van het Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, dre niet voldoet aan de 
vereisten en normen, vastgesteld met toepassing van artikel 5 van voornoemd Decreet, rechtstreel<s 

of via tussenpersoon, te hebben verhuurd, te huur gesteld of ter beschikking gesteld met het oog op 

hP.woning, met de omstandigheid dat van de betrokken activiteit een gewoonte werd gemaakt, 1n 

rn de periode van 16 februari 2018 tot en met 16 Juni 2018. 

Deze tenlastelegging betreft kamer 1/2 

·sinds 1 januari 2021 ztJn de feiten strafbaar op grond van art. 3.34 en 3.36 Vlaamse Codex Wonen 

De feiten zIJn niet bewezen wat betreft 

mtjt1vering van tenlastelegging Al 

De feiten zijn bewezen wat betreft 

De rechtbank verwijst naar de 

De verzwarende omstand1ghe1d dat van de 

fe iten een gewoonte werd gemaakt is echter niet bewezen De rechtbank verwijst naar de motivering 

v.an tenlastelegging A.1 

Aanvullend merkt de rechtbank op dat al sinds minstens srnds 21 december 

2017 op de hoogte was dat de woning niet aan de woonkwal1teltsvereisten voldeed (stuk 57 

strafdossier), maar desalniettemin op 3 februari 2018 een huurovereenkomst met 

afsloot (stuk 83 e v. strafdossier), 

De fe iten zI1n bewezen wat betreft De verzwarende omstandigheid dat van de feiten 

een gewoonte werd gemaakt is echter niet bewezen De rechtbank verwIJst naar de motivering van 

tenlastelegging A.1 

Aanvullend merl<t de rechtbank op dat al sinds minstens sinds 21 december 2017 op 

de hoogte was dat de woning niet aan de woonkwahtertsvereisten voldeed (stuk 57 strafdossier), 

maar desalrnettemm op 3 februari 2018 een huurovereenkomst met 

ondertekende (stuk 83 e v strafdossier) 

3, STRAFTOEMETING 

3.1 

De bewezen verklaarde fei ten 21Jn de opeenvolgende e voortgezette u1tvoenng van eenze lfde 

rn rsdad rg opzet zodat voor deze feiten samen slechts één straf moet worden opgelegd 
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Bij het bepalen van de straf van houdt de rechtbank rekening met de aard en 

de ernst van de bewezen feiten en met de begeleidende omstandigheden b1J het plegen van de 

feiten. De rechtbank houdt ook et haar strafrechtellJI< verleden 

1s actief 1n de vastgoedsector. Ze heeft een blanco strafregister. 

De feite n zijn erns tig verhuurde een woning die niet vo ldeed aan de wettel1jke 

vereisten. De woning was een gevaar voor de ve1lighe1d en de gezondheid van de verhuurders 

Omgekeerd blijkt dat enkele maanden na de controle de bewoning heeft 

stopgezet en de woning gerenoveerd heeft Ondertussen 1s er ooi< een nieuwe zaakvoerder actief. Uit 
de stukken blijkt dat een gerechteltJke organisatie heeft doorgemaakt 

Een opschorting zou rnet in verhouding to t de ernst van de feiten staan De verhuring werd opgestart 

nadat uit een eerdere controle van de gemeente bleek dat de woning niet aa n de 
woningkwal1te1tsvereisten voldeed. 

De hierna bepaalde geldboete 1s wel een gepaste stra f Ze kan gedeeltehJk met uitstel worden 

opgelegd. Dat zal gelden als waarschuwing voor de toekomst. 

3,2 

3.2.1 Decumul 

Art 5, lid 2 Sw. bepaalde tot 30 juli 2018 

'Wanneer de rechtspersoon verantwoordelijk gesteld wordt wtslu1tend wegens het optreden 

van een ge1dentificeerde natuurlijke persoon, kan enkel degene die de zwaarste fout heeft 
begaan worden veroordeeld. Indien de ge1dentif1ceerde natuurlijke persoon de fout wetens en 

willens heeft gepleegd kan hiJ samen met de verantwoordefl1ke rechtspersoon worden 
veroordeeld." 

Die regel 1s m deze zaak nog steeds van toepassing.18 

De wetsbepa ling waarbij de ge1dent1f1ceerde natuurhJke persoon samen met de verantwoordehjke 
rechtspersoon kan worden veroordeeld rndren hrj de fout wetens en willens heeft gepleegd is van 

toepassing zowel op opzetteltjke misdrijven als oo onachtzaamhe1dsm1sdrljven.19 Uit het dossier bhjl<t 
dat de beslissingsmacht in had ZiJ pleegde de misdnJven wetens 

en willens. Het volstaat daarvoor dat zij bewust en zonder dwang handelt en vereist niet dat zij te 

kwader trouw of bedneghJk handelde.20 Zoals de rechtbank hierboven al heeft uiteengezet, was 

immers sinds minstens 21 december 2017 op de hoogte van de toestand van de woningen. 
kon weten dat ZIJ een mIsdrtJf pleegde en kan zich niet op een rechtvaardigingsgrond 

beroepen. 

kan dus samen met Narden vervolgd en veroordeeld. De 

rechtbank hoeft in die omstand igheden nret na te gaan wie de zwaarste fout heeft begaan.21 

3.2.2 Straf 

18 Art . 2 Sw. 
19 Vgl Cass 4 maart 2003 
20 Vgl. Cass 2 februari 2016, 
21 Jbidem, Cass 8 apnl 2014, 
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De bewezen verklaarde fe iten z11n de opeenvolgende en voortgezette uitvoering van eenzelfde 

misdadig opzet zodat voor deze feiten samen slechts één straf moet worden opgelegd. 

BIJ het bepalen van de straf van houdt de rechtbank rekening met de aard en de ernst 

van de bewezen feiten en met de begeleidende omstandigheden bij het plegen van de fei ten De 

rechtbank houdt ook rekening met de leeftijd en de persoonlijke situatie van Tot slot 

houdt de rechtbank ook rekening met de persoonlijkheid van zoals die onder meer 

blijkt uit haar strafrechteliJk verleden. 

De feiten zijn ernstig. was zaakvoerde r van een vennootschap die een woning 

verhuurde die niet voldeed aan de wettel1Jke vereisten. De woning was een gevaar voor de veihgheid 

en de gezondheid van de verhuurders. 

is jaar. Ze heeft een blanco strafregister Uit het dossier en de stukken d,e ze 

voorlegt bliJkt dat ze zaakvoerder werd op een ogenblik dat ze geen ervanng in de vastgoedsector 

had. 

fen opschorting zou niet in verhouding tot de ernst van de feiten staan De verhuring werd opgestart 

nadat uit een eerdere controle van de gemeente bleek dat de wonmg niet aan de 

woningl<waliteitsvere1sten voldeed. 

De hierna bepaalde geldboete is wel een gepast e straf. Ze kan gedeeltelijk met uitstel worden 

opgelegd. Dat zal gelden als waarschuwing voor de toekomst. 

4 . VERBEURDVERKLARING 

Het openbaar ministerie vordert de verbeurdverklaring van 2 400 euro in hoofde van 

De rechtbank acht het bewezen dat de beklaagde uit de bewezen verklaarde tenlasteleggingen 

gelden heeft verkregen. Het zou maatschappel!Jk ona,anvaardbaar zijn dat de beklaagde ener zijds 

schuldig wordt bevonden en gestraft wordt, maar anderz1Jds m bezit zou worden gelaten van de 
winsten die zij uit haar misdrijf haalde Een mtsdnJf mag niet lonen. 

De begroting van de verbeurdverklaring is co rrect begroot op grond van de verklaringen van 

en de huurders. 

De rechtbank spreekt een b1Jzondere verbeurdverklaring van 2 400 euro uit 22 

5. HERSTELVORDERING 

Uit het proces-verbaal van 1 juni 2022 bhJkt dat de woning conform 1s De herstelvordenng 1s zonder 

voorwerp. 

OM DEZE REDENEN, 
DE RECHTBANI<, 

Gezien de artikelen van voormelde tenlasteleggingen, alsook de artikelen 

- 2 en volgende Wet 15 06 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken 

22 Art. 42, 3• en 43b1s Sw. 
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• 182, 184, 185, 189, 190, 191, 194 Wetboek van Strafvordering 
- 38, 40, 42, 43, 43bis, 65, 66 Sw. 
- 1, 8 §1 W 29 06 1964. 
- 1 Wet 05.03.1952 
- 29 Wet 1.8.1985 
Op t egenspraak ten aanzien van en 

Op strafgebled 

HeromschnJft de feiten van tenlasteleggingen A.1 en A.2 door weglating van de verzwarende 

omstandigheden dat van de betrokken activiteit een gewoonte werd gemaakt. 

Spreekt vnJ voor de feiten van tenlasteleggingen A 1 en A.2 

Verklaart de feiten van tenlasteleggingen A.1 en A 2 bewezen in hoofde van 

Veroordeelt tot· 

• een geldboete van 24.000 EURO (=3.000 EURO, wettelijk te verhogen met 70 opdecimes, hetzij >< 

8) met uitstel voor 3/4e van de geldboete voor een periode van drie jaar. 

Spreekt In hoofde van Je bijzondere verb eurdverklaring uit voor 2 400 euro. 

Verklaart de feiten van tenlasteleggingen A.1 en A.2 bewezen 1n hoofde van 

Veroordeelt tot: 

- een geldboete van 4.000 EURO (=500 EURO, wettelijk te verhogen met 70 opdecimes, hetzij >< 8) 
of een vervangende gevangenisstraf van 45 dagen, met uitste I voor de helft van de geldboete voor 

een periode van drie jaar. 

Verplicht ~n elk tot betaling van een éénmahge biJdrage van 25 
euro. te verhogen met 70 opdecimes, hetzu 200,00 euro, tot financiering va n het Fonds tot hulp aan 

de slachtoffers van opzettehJke gewelddaden en aan de occasionele redders. 

Verplicht en elk tot betaling van een gemdexeerde btJdrage van 

24100 euro tot de financiering van het begrotingsfonds voor de JundIsche tweedehJnsb1Jstand 

verplicht en elk tot betaling van een vaste vergoeding in 

strafzaken van 52,42 euro. 

Met betrekking tot de gerechtskosten. 

Veroordeelt en hoofdeli jk tot de gerechtskosten, begroot in 

totaal op 335.23 euro 

. 1 



Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen · afdeling Kortnik - dossiernummer p.13 

-------- ---- -~-------

Op burgerllik gebied 

Stelt vast dat de herstelvorderrng zonder voorwerp 1s 

Houdt ambtshalve de (eventuelel burger l1Jke belangen aan overeenkomstig artikel 4 V.T Sv 

Alles wat voorafgaat werd overeenkomstig de bepalingen van de wet op het gebruik der talen m het 
Nederlands behandeld. 

Aldus uitgesproken te l<ortriJk, in het gerechtsgebouw, 1n de openbare z1ttmg van de ZEVENTIENDE 
l<AMER, op heden éénendertig oktober tweeduizend en tweeëntwintig. 

Aanwezig· , alleenzetelend rechter, 
, substituut-Procureur des Konings 
, griffier 




