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l<AMER MET EEN RECHTER, RECHTSPREl<ENDE IN CORRECTIONELE ZAl<EN 

Gezien de processtukken 

In de zaak van: 

HET OPENBAAR MINISTERIE, 

aan wie zich heeft gevoegd als burgerfüke partij : 

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

Nr 

vertegenwoordigd door meester 
advocaat te 

wonende te 

vertegenwoordigd door meester 
advocaat te 

tegen: 

loco meester 1 

loco mr. 

geboren t e :>p ingeschreven te 
van Belgische nationaliteit, RRN: 

bijgestaan door meester advocaat te 

De procureur des Konings vervolgt de beklaagde{n) als dader of mededader in de zin van artikel 66 
van het strafwetboek voor de volgende strafbare feiten: 

A verhuren, te huur of t er beschilcl<ing stellen, met het oog op bewoning, van woning of woonvorm 
zonder aan de vereist en en normen te voldoen 

als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of als persoon die een woning ter besch1kkrng stelt, 
een woning of een specifieke woonvorm, als vermeld in art ikel S § 3 lid 1 van het Decreet van 15 juli 
1997 houdende de Vlaamse Wooncode, die niet voldoet aan de vereisten en normen, vastgesteld 
met toepassrng van artikel 5 van voornoemd Decreet, rechtstre·eks of via tussenpersoon, te hebben 
verhuurd, te huur gesteld of ter beschikking gesteld met het oog op bewoning, 

namelijk een eengezinswoning gelegen te 
onder 

9a 86ca, 

bekend ten kadaster als 
net een oppervlakte van 
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toebehorende aan de huwgemeenschap 
in volle eigendom om het te hebben aangekocht Jegens 
verleden voor notaris tE >P 

en 

p 3 

voor de ge heelheid 

b1J akte 

(art. 2 § 1; 31°, en 20 § 1 lid 1 Decreet 15 JUi! 1997 houdende de Vlaamse Wooncode} 

Vanaf 1 Januari 2021 inbreuk uitmakende op artikel 3.1 van de Vlaamse Codex Wonen, strafbaar 
gesteld door artikel 3.34 Vlaamse Codex Wonen. 

in de penode van 1 augustus 2018 tot en met 17 mei 2019 

ten nadele van 

ten nadele van 

geboren te 

geboren te 

op 

>P 

Beklaagde tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig art. 42 en 43bis van het Strafwetboek te 
horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring van hierna vermelde vermogensvoordelen 

die zich bevinden m het patrimonium van de gedaagde, ziJnde hetzij de vermogensvoordelen die 
rechtstreeks uit het misdriJf zijn verkregen, hetziJ de goederen en waarden die m de plaats ervan ZIJn 
gesteld, hetzij de inkomsten uit de belegde voordelen, waarbiJ de rechter, indien de zaken niet 
kunnen worden gevonden in het vermogen van de beklaagde, de geldwaarde daarvan dient te ramen 

(het equivalent bedrag), namelijk: 

Berekening vermogensvoordeel: 

• Huurgelden van 1 augustus 2018 (ingang huur - st. 25) tot 1 maart 2019 (staking van 
betahng): 7 maanden x 220 EUR= 1.540 EUR 

• Op kosten van de bewoners aan de woning uitgevoerde werken: 12.000 EUR (verklaring 
bewoner st. 29) 

Totaal vermogensvoordeel: 1.540 EUR+ 12.000 EUR= 13.540 EUR 

Gehoord de burgerlijke parttJ b1J monde van hun raadsman voornoemd. 

Gehoord de uiteenzetting van de zaak door substituut-procureur des Konings, die de zaak 
samenvat en conclusie neemt strekkende tot ae veroordeling van de beklaagde bij toepassing van de 

strafwet. 

Gehoord de beklaagde in zijn antwoorden en middelen van verdediging biJ monde van z1Jn raadsman 

voornoemd 

De behandeling en de debatten van de zaak hadden plaats in openbare terechtzitt ing. 
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1. FEITEN 

Op 13 Juni 2019 voerde de wooninspect1e een controle uit in een ~elegen in de 

Het gebouw had 33 strafpunten. De woning had 149 strafpunten en was ongeschikt, onbewoonbaar 

en onaangepast voor dne personen 

In de woning woonde een koppel met hun dochter Ze verklaarden dat ze er sinds 9 seotember 2018 

woonden Ze betaalden 220 euro per maand aan de onderverhuurder, 

de man van het koppel, had zelf allerlei werken uitgevoerd en daarb1J ongeveer 12 000 tot 

15.000 euro uitgegeven. De kosten zouden worden terugbetaald, maar dat gebeurde wteindehJk 

niet. had gevraagd om de woning tegen 17 mei 2019 te verlaten 

wilde niet verhoord worden, maar reageerde schriftelijk via zijn advocaat. HiJ 

stelde dat er nooit verhuurd was. Er was ook geen huur betaald De bewoners waren tegen de wil 

van ,n de woning gekomen. 

De woning werd in maart 2021 door en ziJn partner aangekocht. ZIJ heten aan de 

wooninspectie weten dat ze de bedoeling hadden om de woning te slopen en een nieuwe woning te 

bouwen. 

2. SCHULD 

Onder de enige tenlastelegging wordt vervolgd voor het 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 Juh 1997 houdende de 

Vlaamse Wooncode, die met voldoet aan de vereisten en normen, vastgesteld met toepassing van 

artikel 5 van voornoemd Decreet, rechtstreeks of via tussenpersoon, te hebben verhuurd, te huur 
gesteld of ter beschikking gesteld met het oog op bewoning, in Ichtegem in de periode van 1 

augustus 2018 tot en met 17 mei 2019. 

De feiten z1Jn sinds 1 januan 2021 strafbaar op grond van art 3.34 van de Vlaamse Codex Wonen 

De feiten zijn bewezen. Uit het dossier blJJkt dat de woning du1del1jk niet voldeed aan de vereisten 

van de Vlaamse Code. Uit het dossier bhJkt dat ze desondanks weldegehjk verhuurd werd. Er werd 

een huurovereenkomst ondertekend {p. 25 strafdossier), zodat het niet kan kloppen dat de 

bewoners zonder medeweten van :n de woning verbleven. 

Op de zitting verklaarde :>vengens voor het eerst dat h1J wist dat de woning niet 

mocht verhuurd worden. De lage huurpnJs bevestigt trouwens dat op de hoogte 
was van de staat van de woning. 

Voor deze tenlastelegging volstaat trouwens onachtzaamheid. Het 1s minstens aangetoond dat 
:ct1e nochtans professioneel woningen renoveert) onvoldoende de kwaliteit van 

de woning heeft nagegaan voor en tiJdens de verhuring. 

3. STRAFTOEMETING 

B1J het bepalen van de straf van 1oudt de rechtbank rekening met de aard en de 

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

De rechtbank houdt ook rekening met de leeft!Jd en de persoonlijke situatie van 
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Tot slot houdt de rechtbank ook rekening met de persoonliJkhe1d van 

onder meer bl1Jkt uit ziJn strafrechtehJk verleden. 

p 5 

zoals die 

De feiten z1Jn ernstig. ,erhuurde een woning die m bijzonder slechte staat was. De 

woning was een gevaar voor de veihghe1d en de gezohdhe1d van de huurders. 

s Jaar Hij werd in het verleden tweemaal poht1oneel veroordeeld. 

Een opschorting zou niet in verhouding tot de ernst van de feiten staan. 

De hierna bepaa lde geldboete 1s een gepaste straf. Ze kan gedeel tehjk met uitstel worden opgelegd. 
Dat zal gelden als waarschuwing voor de toekomst. 

4. VERBEURDVERl<LARING 

Het openbaar ministerie vordert de verbeurdverklaring van 13.540 euro. 

De rechtbank acht het bewezen dat de beklaagde uit de bewezen verklaarde tenlasteleggmg gelden 

heeft verkregen. Het zou maatschappelijk onaanvaardbaar z1Jn dat de beklaagde enerz iJds schuldig 

wordt bevonden en gestraft wordt, maar anderzijds m bezit zou worden gelaten van de winsten die 

hij uit hun misdrijf haalde Een misdrijf mag niet lonen 

Dat de huurders voor 12.000 euro werken aan de woniniz zouden verricht hebben is niet bewezen. 

Dat bliJkt enkel uit de verklaring van zelf. Het strafdossier bevat maar 

aankoopbewijzen voor 480,42 euro De verbeurdverklaring wordt beperkt t ot dat bedrag en tot de 

ontvangen huur (1 540 euro) 

In totaal spreekt de rechtbank de verbeurdverklaring uit voor 2.020,42 euro. Daarmee wordt aan 
geen kennellJk onredelijke straf opgelegd. 

5. HERSTELVORDERING 

5.1 Algemeen 

Op 16 september 2019 heeft de wooninspecteur zijn herstelvordering bij het openbaar ministerie 
ingediend. 

Het herste l werd nog niet uitgevoerd De herstelmaatregel blijft noodzakelij k. De herstelvordering 

werd afdoende gemotiveerd en is noch onwettig, noch kennelijk onredelijk. Het loutere voornemen 

om de woning te slopen volstaat niet. 

5.2 Termijn voor herstel 

Gelet op de omvang van de gevorderde werken Is een termijn van 10 maanden voldoende als 

hersteltermijn. 

5.3 Dwangsom 

Het opleggen van een dwangsom als drukkmgsmiddel voor het uitvoeren van het bevolen herstel is 

eveneens noodzakelijk. Het bedrag ervan kan door de rechter bepaald worden zelfs zonder een 

spec1f1ek gevorderd bedrag of hoger dan het gevorderde bedrag. Het volstaat dat een dwangsom 

gevorderd wordt 

r ' 
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Een dwangsom van 150 euro per dag moet worden opgelegd gelet op het talmen om over te gaan tot 

het herstel Het bestuur heeft er namelijk belang b1J dat de veroordeelden zelf de veroordeling tot 

het herstel nakomen gelet op de beperkte overhe1dsm1ddelen, de zware procedure van aanbesteding 

en de lange t1Jd nodig voor een ambtshalve uitvoering. Tenslotte heeft de gemeenschap er baat bij 

dat dit ten spoedigste gebeurt Een dwangsom 1s daartoe het meest efficiente middel. 

Er 1s geen reden om een dwangsomterm 1Jn op te leggen. 

5.4 Ambtshalve herstel - kosten 

De wooninspectie en het college van burgemeester en schepenen van de 

worden gemachtigd om zelf het herstel uit te voeren indien In gebreke blijft dat te 

doen. 

De veroordeling tot herstel blijft de grondslag voor het verhaal op de beklaagde van de kosten van 

een eventueel ambtshalve herstel door de bevoegde overheid of voor een verhaal van herstelkosten 

die de nieuwe eigenaar m voorkomend geval zou moeten maken als gevolg van de door de beklaagde 

gepleegde feiten. 

De eventuele herhuisvestingskosten vallen ten laste van 

college van burgemeester en schepenen van 

:e verhalen. 

5.5 Uitvoerbaarheid bij voorraad 

De woornnspectle en het 

worden gemachtigd om die op 

Om verdere vertraging in de uitvoering van het herstel te vermijden, wordt het vonnis wat het 

herstel betreft uitvoerbaar biJ voorraad verklaard. 

6. BURGERRECHTELIJK 

6.1 De vordering van 

vordert de nietigheid van de huurovereenkomst1 en een schadevergoeding van 

14.350 euro, met interesten. 

heeft het vereiste belang om dte vordering m te stellen. ZIJ heeft het huurcontract 
mee ondertekend (p. 25 strafdossier) en was bovendien met onder het wettelijk 

stelsel gehuwd (stuk 1 en 2 is vreemd aan de eventuele 
huwelijksvermogensrechtelijke gevolgen van de vordering van 

Aangezien de huurovereenkomst gebruikt werd om het m1sdnJf te plegen, spreekt de rechtbank de 
nietigheid ervan uit.2 Het gevolg is dat de betaalde huurgelden moet 

terugbetalen Partijen zijn het eens dat het om een bedrag van 1.540 euro gaat. 

Dat de huurders 12.000 euro kosten aan de woning zouden verricht hebben 1s niet bewezen. Dat 

blijkt enkel uit de verklaring van ielf. Er liggen maar aankoopwijzen voor 480,42 euro 

voor. Het is wel voldoende bewezen dat die kosten gemaakt zijn voor de woning 

1 p 3 conclusie andnummer 4 
2 Art 44 Sw, Art 161 Sv; Vgl Cass 3 september 2013, Trv-rps 2016, 271 e v, Gent 17 december 2021, 
www arrestendatabank be 
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De administratiekosten worden op 75 euro begroot. 

In totaal heeft dus recht op 2 095,42 euro. 

BIJ gebrek aan verdere verdurdeliJking over de exacte datums van betaling van de huur worden er 

interesten toegekend vanaf de datum van dit vonnis 

6.2 De (tegen)vordering van 

De rechtbank is niet bevoegd om kennis te nemen van een tegenvordering van 

De bevoegdheid van de correctronele rechtbank 1s immers beperkt tot vorderingen met betrekking 

tot schade die voortvloeit uit het misdrijf 4 

De rechtbank is om dezelfde reden niet bevoegd om kennis te nemen van de vordering van 

tegen die overigens geen procespart1J 1s. 1;as aanwezig op de 
mleldmgszittmg, maar heeft zich op de zitting geen burgerlijke partij gesteld. HIJ was ook niet 

aanwezig b1J de behandeling van de zaak. 

OM DEZE REDENEN, 
DE RECHTBANK, 

Gezien de artikelen van voormelde tenlasteleggingen, alsook de artikelen 

- 2 en volgende Wet 15.06.1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken 
- 182, 184, 185, 189, 190, 194 Wetboek van Strafvordering 
- 38, 40 Sw. 
-1, 8 §1 W. 29.06.1964. 
- 1 Wet 05.03 1952 
- 29 Wet 1 8.1985 

Op tegenspraak ten aanzien van 

Op strafgebled 

Verklaart de feiten van de enige tenlastelegging bewezen in hoofde van 

Veroordeelt :ot: 

- een geldboete van 8.000,00 EURO (=1.000,00 EURO, wettelijk te verhogen met 70 opdecimes, 

hetzij x 8) of een vervangende gevangenisstraf van 90 dagen, met uitstel voor de helft van de 

geldboete voor een periode van drie jaar. 

Spreekt in hoofde van 

euro. 

de bijzondere verbeurdverklaring uit voor 2.020,42 euro 

3 Vgl Corr Brugge 14 oktober 1996, TWVR 1997, 87, 
4 Vgl Cass, 3 maart 1999, ARP 98 1245 F 
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Verplicht tot betaling van een b1Jdrage van 200,00 euro (=25,00 euro, wettel1Ji< te 

verhogen met 70 opdecimes, hetzij x 8), tot f1nanciermg van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers 

van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders 

Verplicht tot betaling van een bijdrage van 24,00 euro tot de fmanciermg van het 

begrotingsfonds voor de Juridische tweedehJnsbiJstand 

Verplicht tot betaling van de vaste vergoeding in strafzaken van 52,42 euro. 

Met betrekking tot de gerechtskosten, 

Veroordeelt tot de gerechtskosten, begroot m totaal op 296, 51 euro . 

Op burgerli1k gebied 

Beveelt op vordering van de wooninspecteur aan het herstel op de woning 

gelegen te kadastraal gekend 

door het uitvoeren van renovatie-, verbeterings- of 

aanpassingswerkzaamheden (dit is het wegwerken van de bestaande gebreken), waardoor het pand 

voldoet aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwalite1tsvereisten zoals bedoeld m 

artikel 3 1 van de Vlaamse Codex Wonen . 

en dit onder verbeurte van een dwangsom van 150 euro per dag vertraging in de nakoming van dit 

bevel ten voordele van de wooninspecteur 

Bepaalt de term11n voor de uitvoering van de herstelmaatregel op 10 maanden vanaf de datum van 

dit vonnis. 

Zegt voor recht dat de wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen van 

indien het vonnis niet vriJw1ll1g wordt uitgevoerd binnen voormelde term1Jn, 

ambtshalve in de uitvoering ervan kan voorzien op kosten van de veroordeelde. 

Zegt dat de wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen van 

de eventuele kosten van herhuisvesting op <unnen verhalen 

Zegt voor recht dat dit vonnis wat betreft het opgelegde herstel uitvoerbaar biJ voorraad 1s 

Verklaart de vordering van ontvankelijk en m de volgende mate gegrond. 

Verklaart de huurovereenkomst tussen de beklaagde en 11etig. 

Veroordeelt om aan 2 095,42 euro te betalen, meer de 

gerechtelrJke moratoire rente aan de wettel1Jke rentevoet vanaf heden tot de dag van de volledige 

betaling 

Veroordeelt tot de kosten van begroot op een 

rechtsplegmgsvergoedmg van 1 540 euro. 



Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen - afdeling Kortn1k - doss1ernumrner p 9 

Verklaart zich onbevoegd om kennis te nemen van de (tegen)vordering va11 

Houdt ambtshalve de (eventuele) burgerlijke belangen aan overeenkomstig artikel 4 V.T Sv. 

Alles wat voorafgaat werd overeenkomstig de bepalingen van de wet op het gebrwk der talen in het 
Nederlands behandeld 

Aldus uitgesproken te Kortrijk, in het gerechtsgebouw, m de openbare zitting van de ZEVENTIENDE 
KAMER, op heden éénendertig oktober tweeduizend en tweeëntwintig 

Aanwezig: , alleenzetelend rechter, 
, substituut-Procureur des l<onings, 
griffier 
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