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OPENBAAR MINISTERIE 

BEKLAAGDEN 

S220 1. 

ç 22"-1 2. 

1. TENLASTELEGGING 

De eerste en de tweede 

A. 

geboren te op 

. wonende te 

=> Ter terechtzming van 22 oktober 2018 in persoon aanwezig, 
bijgestaan door mr. P. Jacobs, advocaat te Aalst 

geboren te op " 

wonende te 

=> Ter terechtzitting van 22 oktober 2018 in persoon aanwezig, 
bijgestaan door de aangestelde tolk Turks en door mr. P. Jacobs, 
advocaat te Aalst 

Om 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, 

Bij inbreuk op de artikel 5, strafbaar gesteld door artikel 20§1 al 1 van het Decreet van 15 juli 

1997 houdende de Vlaamse Wooncode, als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of als 

persoon die een woning ter beschikking stelt, een woning die niet voldoet aan de vereisten en 

normen van artikel 5 rechtstreeks of via tussenpersoon verhuurd, te huur gesteld of ter 

beschikking gesteld te hebben met het oog op bewoning, zoals gewijzigd door het Decreet van 
29 maart 2013 houdende wijziging van diverse decreten wat de woonkwaliteitsbewaking 

betreft, vanaf 11.08.2013 

in het pand gelegen te ' 

. eigendom van 

envan 

, beiden wonende te 

verleden door notaris 1 te 

, kadastraal gekend als 

geboren te Heerlen (Nederland) op 

geboren te op 

, bij aankoopakte van 

een ongeschikte en onbewoonbare woning te hebben verhuurd aan 1 
en 

Te ____ __ " •• ". . in de periode van 01.08.2012 tot en met 31.08.2016 (st. 3-5, 18-19, 54-55) 
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Tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig art. 42 en 43bis van het Strafwetboek, te 
horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring van 26.950 euro, zijnde 

hetzij de vermogensvoordelen die rechtst.reeks uit het misdrijf zijn verkregen, 

hetzij goederen en waarden die in de plaats ervan zijn gesteld, 
hetzij inkomsten uit belegde voordelen, 

waarbij de rechter, indien de zaken niet kunnen worden gevonden in het vermogen van de 

beklaagde, de geldwaarde ervan dient te ramen ( het equivalent bedrag). 

Berekening: 

huuropbrengst in de periode van 01.08.2012 tot en met 31.08.2016 of 49 maanden aan een 

maandelijkse huurprijs van 550 euro= 26.950 euro 

2. PROCEDURE 

* * * 

De zaak werd behandeld op de openbare zitting. 

De rechtbank nam kennis van de stukken van de rechtspleging en hoorde het Openbaar 

Ministerie en de aanwezige partijen. 

3. BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

3.1. De feiten 

Op 14 april 2016 gaat de wooninspectie over tot controle van een pand gelegen aan de 

te · . Reeds in 2013 werd door het agentschap Wonen Vlaanderen 

vastgesteld dat het pand niet voldeed aan de minimale kwaliteitsvereisten (de woning haalde 

toen 65 strafpunten en werd ongeschikt verklaard door de burgemeester). De bewoning werd 

echter verder gezet. De woning wordt bewoond door en_ 

(en hun kinderen). Ze zouden 4 jaar in de woning verblijven en steeds 550 euro betaald hebben. 

Er worden verschillende gebreken vastgesteld, zowel aan het gebouw (30 strafpunten) als aan 

de woning op de eerste verdieping. In totaal loopt de verhuurde woning 111 punten op het 

technisch verslag op. De woning is ongeschikt. Verschillende gebreken zijn structureel. 

De bewoners staan ingeschreven sinds 30.07.2012. Tot aan de datum van controle geeft dit een 

vermogensvoordeel van 26.400 euro. 

Een herstelvordering werd opgemaakt. De woning werd ondertussen gesloopt, waardoor de 

herstelvordering zonder voorwerp is. 

Eerste beklaagde verklaart in verhoor het volgende. 
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Hij is samen met tweede beklaagde sinds 1984 eigenaar van de woning. Vanaf 2005 

wordt een deel van de woning verhuurd. 
De betalingen van de huurders gebeuren via de bank en zijn steeds correct gebeurd. 

Na de ongeschiktverklaring in 2013 werden al een aantal werken uitgevoerd. 

Ondertussen hebben ze een compromis getekend om de woning te verkopen. 

Een VSBG van 3.000 per beklaagde werd voorgesteld doch niet betaald. 

3.2. Grond van de zaak 

Het bij artikel 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de 

Fundamentele Vrijheden gewaarborgde recht op een eerlijke behandeling van de zaak houdt in 
dat de beslissing op de strafvordering melding maakt van de overwegingen die de rechtbank van 

de schuld of onschuld van de beklaagde hebben overtuigd en dat zij minstens de voornaamste 
redenen aangeeft waarom de tenlastelegging al dan niet bewezen wordt verklaard, ongeacht 

of een conclusie wordt ingediend. Het recht op een eerlijke behandeling van de zaak houdt in 

dat, ook bij ontstentenis van een conclusie, de beslissing omtrent de schuld met redenen wordt 
omkleed (Cass. 8 juni 2011 (P.11.0570.F), N.C. 2012/2, 170-171 en AC 2011, nr. 391, Cass. 29 

mei 2012 (P.11.2037.N), N.C. 2013, 131-132). De rechter voldoet aan deze verdragsrechtelijke 
verplichting door vast te stellen dat de beklaagde de gegrondheid van de strafvordering niet 
betwist of door de concrete redenen te vermelden, zij het op beknopte wijze, die hem hebben 
overtuigd van zijn onschuld of schuld (Cass. 5 juni 2012 (P.11.092.N), N.C. 2013, 132 (met noot 

L. HUYBRECHTS) en Cass. 23 oktober 2012 (P.2012.0300.N)). 

Gelet op de materiële gegevens van het strafdossier, de verklaringen van eerste beklaagde 
alsook uit de behandeling van de zaak ter terechtzitting is naar oordeel van de rechtbank 
afdoende gebleken dat beklaagde zich schuldig heeft gemaakt aan de feiten vermeld onder de 

tenlastelegging A en dienen deze feiten hen dan ook te worden toegerekend. Beiden beklaagden 
verhuurden immers een structureel gebrekkige, ongeschikte en onbewoonbare woning. Ze 
hebben zich niet gedragen zoals van een normaal en zorgvuldig huurder verwacht mag worden. 
De feiten kunnen hen materieel en moreel worden toegerekend. 

3.3. Straftoemeting 

De straf moet worden bepaald gelet op de aard en de objectieve ernst van de bewezen 

verklaarde feiten, de begeleidende omstandigheden en de persoonlijkheid van beklaagden zoals 

die blijkt uit hun strafrechtelijk verleden, gezinstoestand en arbeidssituatie, voor zover de 

rechtbank gekend. Niettemin dient de straftoemeting niet enkel de vergeldingsbehoefte te 
dienen, doch moet deze ook oog hebben voor de speciale preventie. De sanctionering moet dan 
ook van aard zijn de beklaagden ervan te weerhouden zich in de toekomst nog aan dergelijke 
feiten schuldig te maken. 

De feiten zijn ernstig. Illegale verhuring van onbewoonbare panden en krotwoningen betekent 
een ernstige inbreuk op de veiligheid van de bewoners en op hun levenskwaliteit. Dergelijk 

handelen maakt een inbreuk op een fundamenteel grondrecht, nl. het recht op een 
menswaardig leven, zoals gewaarborgd door artikel 23 van de grondwet. 
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Beklaagden dienen hun taak als verhuurder ernstig te nemen: de verhuurde woningen dienen 

te voldoen aan de vereisten van de Vlaamse wooncode en mogen niet ter beschikking gesteld 

worden in omstandigheden in strijd met de menselijke waardigheid. 

Eerste beklaagde heeft strafrechtelijke voorgaanden. Hij werd 45 maal veroordeeld voor 

verkeersinbreuken en liep twee correctionele veroordelingen op. Hij kan nog van uitstel 
genieten. Tweede beklaagde heeft een blanco strafregister. 

Beide beklaagden verzoeken de rechtbank om hen de opschorting op te leggen. Op de vraag tot 

opschorting van eerste beklaagde wordt niet ingegaan, gelet op: 

De strafrechtelijke voorgaanden van beklaagde 
het feit dat aan beklaagde thans enkel een geldboete wordt opgelegd en zijn 

sociale reclassering bijgevolg geenszins in het gedrang komt. 

Gelet op de aard en ernst van de feiten en de doelstellingen van de straftoemeting, komt een 

geldboete van 500 euro in hoofde van eerste beklaagde de rechtbank gepast voor. 

De gunst van de opschorting is te dezen te verlenen aan tweede rekening houdende met: 

de omstandigheid dat de beklaagde zich in het verleden nooit schuldig heeft 
gemaakt aan wederrechtelijke daden, zoals blijkt uit haar blanco strafregister, 

zodat de hoop gewettigd is dat beklaagde niet zal hervallen; 

de situatie ondertussen hersteld is; 

de maatregel van aard is om haar sociale integratie niet in het gedrang te brengen. 

Beklaagde dient wel te beseffen dat de bewezen verklaarde feiten op generlei wijze kunnen 

getolereerd worden en onder geen beding voor herhaling vatbaar zijn. De opschorting zal 

beklaagde er hopelijk toe aanzetten zich in de toekomst beter te gedragen, daar zij moet weten 
dat bij een volgende veroordeling de thans verleende opschorting kan herroepen worden. De 

duur van de opschorting wordt, gelet op de relatieve ernst van de feiten, vastgesteld op drie 

jaar. De beklaagde betuigde ter terechtzitting van 22 oktober 2018 haar instemming met de 

maatregel. 

In hoofde van de eerste en tweede beklaagde wordt door het openbaar ministerie schriftelijk 
de bijzondere verbeurdverklaring gevorderd van een bedrag van 26.950 euro, waarmee voldaan 

werd aan artikel 42 en 43bis van het Strafwetboek. 

Aan de verbeurdverklaring op grond van artikel 42, 3° Strafwetboek is geen eigendomsvereiste 

gekoppeld. Weliswaar veronderstelt de verbeurdverklaring van de hier bedoelde zaken in de 
regel dat zij in het vermogen van de veroordeelde kunnen worden aangetroffen, maar - anders 

dan in artikel 42, 1° Strafwetboek -wordt niet vereist dat zij eigendom zijn van de veroordeelde. 

Zulke vermogensvoordelen moeten niet eens zijn toegetreden tot zijn vermogen. Een 

mededader kan veroordeeld worden tot de verbeurdverklaring van vermogensvoordelen die 

door een andere mededader of medeplichtige werden opgestreken. 
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De vermogensvoordelen die voortspruiten uit het door een rechtspersoon gepleegde misdrijf 
en die in het vermogen van die rechtspersoon terechtgekomen zijn, kunnen worden 

verbeurdverklaard ten laste van de natuurlijke persoon die strafrechtelijk verantwoordelijk is 

voor die rechtspersoon. 

Bij de begroting van de vermogensvoordelen dient de rechtbank geen aftrek te doen van de 

kosten die verbonden zijn aan het plegen van het misdrijf, noch van de aankoopprijs van de 

goederen de het misdrijf mogelijk hebben gemaakt, ongeacht of die goederen al dan niet 

wettelijk zijn verkregen of in bezit zijn van de beklaagde. 

De berekening van dit bedrag is gebaseerd op de door beklaagden wederrechtelijk ontvangen 

huurgelden. De berekening van het wederrechtelijk vermogensvoordeel komt de rechtbank 

correct voor en de verbeurdverklaring ervan dient te worden uitgesproken, elk voor de helft 

lastens eerste en tweede beklaagde. Om beklaagden geen kennelijk onredelijke straf op te 

leggen, wordt het vermogensvoordeel gereduceerd tot 7.500 euro per beklaagde. 

De bijdrage bedoeld in artikel 29, tweede lid, van de Wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale 

en andere bepalingen, heeft een eigen karakter en is geen straf, zodat op die bijdrage bijgevolg 

artikel 7 EVRM en artikel 2 Strafwetboek niet van toepassing zijn; de verhoging van de 

opdeciemen waarmede deze bijdrage moet worden vermeerderd, gaat dan ook in vanaf de 

inwerkingtreding van de wet die ze voorschrijft, ongeacht het tijdstip waarop het misdrijf is 

gepleegd. Met ingang van 1 januari 2017 werd in artikel 1, eerste en tweede lid van de wet van 

5 maart 1952 betreffende de opdeciemes op de strafrechtelijke geldboeten het woord vijftig 

vervangen door het woord zeventig. Deze nieuwe opdecimes, ongeacht of ze nu hoger of lager 

zijn moeten vanaf hun inwerkingtreding onmiddellijk toegepast worden op de bijdrage voor het 

slachtofferfonds, ook al wordt deze opgelegd bij een veroordeling wegens feiten gepleegd vóór 

de inwerkingtreding van de wetsbepaling die de nieuwe opdecimes. invoerde. 

Krachtens artikel 4 §3 en 5 §§ 1 en 2 van de wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een 

Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand wordt, behalve indien hij van de 

juridische tweedelijnsbijstand geniet, iedere door een strafgerecht veroordeelde verdachte, 
inverdenkinggestelde, beklaagde, beschuldigde of voor het misdrijf burgerrechtelijk 

aansprakelijke persoon, veroordeeld tot het betalen van een bijdrage aan het Fonds. Behalve 

indien zij van de juridische tweedelijnsbijstand geniet, wordt de burgerlijke partij, wanneer zij 

het initiatief tot de rechtstreekse dagvaarding heeft genomen of wanneer een onderzoek is 

geopend ten gevolge van haar optreden als burgerlijke partij en zij in het ongelijk wordt gesteld, 

veroordeeld tot het betalen van een bijdrage aan het Fonds. Deze bijdrage bedraagt thans 20,00 

euro. 

4. BEOORDELING OP BURGERLIJK GEBIED 

4.1. Herstelvordering 

De rechtbank stelt vast dat de herstelvordering zonder voorwerp is. 
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4.2. Ambtshalve aanhouden van de burgerlijke belangen 

Omdat de door de beklaagden gepleegde misdrijven mogelijk schade hebben veroorzaakt, 
houdt de rechtbank de burgerrechtelijke belangen ambtshalve aan, in toepassing van artikel 4 

V.T.Sv., zoals gewijzigd bij artikel 2 van de Wet van 13 april 2005 (B.S. 03.05.2005). 

5. TOEGEPASTE WETTEN 

De bijzondere wetten zoals vermeld in punt 1. Tenlastelegging; 
Wet van 15 juni 1935, art. 2, 11 tot 14, 21 tot 24, 31 tot 37, 40, 41; 

Wetb. van strafvordering, art. 162, 182, 184, 185, 189, 190, 190ter, 194, 195; 

Strafwetboek, art. 2, 38, 40, 42, 43bis, 50, 65, eerste lid, 66; 
Wet van 5 maart 1952, art. 1, gew. programmawet d.d. 24.12.1993, art. 1; gew. art.36 Wet 
07.02.2003; Art. 2 en 3 van de Wet van 28.12.2011 houdende diverse bepalingen inzake justitie 
(B.S. 30.12.2011), zoals gewijzigd bij B.S. 29.12.2016, art. 59, 60; (opdeciemen); 
Art. 6 Programmawet Il van 27.12.2006; 

W.01.08.1985, art. 28, 29, gew. art. 1 K.B. 31.10.2005 (25 euro); 
Wet van 29 juni 1964, art. 3 en 6; gew.W. 10.2.1994 & W.22.3.99; (opschorting). 

UITSPRAAK 

DE RECHTBANK BESLIST OP TEGENSPRAAK 

OP STRAFGEBIED 

1. 

De rechtbank VERKLAART eerste beklaagde SCHULDIG aan de feiten omschreven onder de 
hierboven vermelde tenlastelegging; 

TOEPASSING makend van artikel 65, lid 1 van het Strafwetboek; 

De rechtbank VEROORDEELT eerste beklaagde voor deze feiten samen tot een GELDBOETE van 
VIJFHONDERD EURO, verhoogd met 50 deciemen (x 6) of 3.000,00 euro; 

ZEGT dat bij niet betaling binnen de door de wet bepaalde termijn de lastens eerste beklaagde 
uitgesproken geldboete kan worden vervangen door een gevangenisstraf van 3 maanden. 

Biizondere verbeurdverklaring 

Verklaart eerste beklaagde verbeurd van 7.500 euro aan vermogensvoordelen. 



' . 

Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen - afdeling Dendermonde Bebla� 

Bi!dragen - vergoeding 

De rechtbank: 

2. 

spreekt in hoofde van eerste beklaagde de verplichting uit om EENMAAL een bedrag van 

25,00 euro, met 70 opdeciemen verhoogd, 200,00 euro bedragende, te betalen bij wijze 
van bijdrage tot financiering van het Fonds tot financiële hulp aan slachtoffers van 

opzettelijke gewelddaden; 

veroordeelt eerste beklaagde, krachtens artikel 4 §3 van d e  wet van 19 maart 2017 tot 

oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, tot het 
betalen van een bijdrage aan het Fonds van 20,00 euro; 

legt eerste beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de 
strafprocedure van 53,58 euro overeenkomstig artikel 91, 2de lid en 148 van het koninklijk 

besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in 

strafzaken. 

• • • 

De rechtbank VERKLAART beklaagde SCHULDIG aan de feiten omschreven onder de hierboven 
vermelde tenlastelegging; 

De rechtbank GElAST de OPSCHORTING van de uitspraak van de veroordeling van tweede 

beklaagde gedurende een proeftermijn van drie jaar, daar het feit niet van aard schijnt te zijn 
dat het gestraft moet worden met een hoofdstraf van meer dan vijf jaar correctionele 
gevangenisstraf of een zwaardere straf, de tenlastelegging bewezen is verklaard en tweede 
beklaagde nog geen veroordeling tot een criminele of tot een hoofdgevangenisstraf van meer 
dan zes maanden heeft opgelopen en er gronden zijn om aan te nemen dat tweede beklaagde 

zich aan de misdrijven zoals deze waarvoor zij werd schuldig verklaard niet meer zal schuldig 
maken. 

Bijzondere verbeurdverklaring 

Verklaart tweede beklaagde verbeurd van 7.500 euro aan vermogensvoordelen. 

Bl!drage - vergoeding 

De rechtbank: 

veroordeelt tweede beklaagde, krachtens artikel 4 §3 van de wet van 19 maart 2017 tot 

oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, tot het 
betalen van een bijdrage aan het Fonds van 20,00 euro; 
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legt tweede beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de 

strafprocedure van 53,58 euro overeenkomstig artikel 91, 2• lid en 148 van het kon inklijk 

besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in 
strafzaken. 

• • • 

De rechtbank veroordeelt eerste en tweede beklaagde hoofdellik tot de gerechtskosten, tot op 

heden begroot op de som van 280,79 euro. 

OP BURGERLIJK GEBIED 

./ Herstelvordering 

De rechtbank verklaart de herstelvordering zonder voorwerp . 

./ Overige burgerlilke belangen 

De rechtbank houdt de beslissing over de overige burgerlijke belangen aan. 

Alles gebeurde in de Nederlandse taal overeenkomstig de wet van 15 juni 1935. 
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