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OPENllAAH MINISTERIE 

BEl<LAAGDEN 

, geboren te : 
wonende te 

op 
, .. 

=> Ter terechtzitting v0/1 :14 september 1018 In persoon aomvezig, 
bijyestunn door mr. F. Van noyc11, odvocooc te Slnt·Nlkloos 

(O.nr.t .), maalschappelijke zetel te ·, 

� Ter terechcz/tting van 2'1 september 2018 vertegenwoordigd daar 
haar lnsthcbbcr ad hoc. mr. D. D'Honclt, advacoot te Melsele 

1. TENLASTELEGGINGEN 

De eerste en de tweede 

A. 

Om het wanbedrijf uitgevoerd te hebben of om a<in de uitvoering ervan rechtstreeks 
medegewerkt te hebben, door enige d;iad, tot de uitvoering zodanige hulp verleend te hebben 
dat zonder 7.ijn bijstand het misdrijf niet kon gepleegd worden, 

bij inbreuk op de ilftikel 5, strafbaar gesteld door artikel 20§1 al l van het Det:reet 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 al'tikel S rechtstreeks of via tussenpersoon verhuurd, te huur gesteld of ter 
beschikkinc gesteld te hebben met het oog op bewoning, zoals gewijzigd door het Decreet van 
29 maart 2013 houdende wijziging van diverse decreten wat de woonkwaliteitsbewakinp, 
betreft, vanaf 11.08.2013 

.Lin het pand gelccen te 
eigendom van 1 

. ondernemingsnummer • 

aankoopakte verleden door notaris 

, kadastraal gekend als 

., met zetel te 
. te , op 15.12.2015; 

- bij 

.!heen kamer, die ni et voldeed ailn de woonkwaliteitsnormen, te hebben ter beschikking 

eesteld aan en 

Te' ; op 02.04.2014 
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.!1.,een kamer, die niet voldeed aan de woonkwaliteitsnormen, te hebben ter beschikking 
gesteld aan 1 • en 1 

Te· . op 02.04.2014 

f..een zolderkamer, die niet voldeed aan de woonkwaliteitsnormen, te hebben ter beschikking 
gesteld aan en 

Te� , op 02.04.2014 

met de omstandigheid dat van de activiteit een gewoonte wordt gem;rnkt 

1,ln het pand gelegen te . , kadastraal gekend als 
, eigendom van 

geboren te : . op • en van 

geboren te · , op · , beiden wonende te 
bij aankoopakte verleden door notaris te op 

a.een kamer, die niet voldeed aan de woonkwalit!?ltsnormen, te hebben onderverhuurd aan 

Te ; o p  02.011.2014 

met de omstandigheid dat van de activiteit een gewoonte wordt gemaakt 

B. 
De eerste en de tweede· 

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 artikel 17 van het decreet van 4 februnri 1997 houdende de kwaliteits- en 
veiligheidsnormen van kamers en studentenkamers, zoals gewijzigd door het decreet van 7 jul! 
2006, ;ils verhuurder hetzij rechtstreeks, hetzij via tussenpersoon, als persoon die het goed ter 
beschikking stelt met het oog op hewonine, hetzij rechtstreeks, hetzij vlél tussenpersoon of als 
eventuele onderverhuurder hetzij rechtstreeks, hetzij vla tussenpersoon een kamerwoning of 
een kamer die niet voldoet aan de vereisten van artikelen 4, 6 en 7 van hoger vernoemd 
decreet te hebben verhuurd, te huur gesteld of te hebben ter beschikking gesteld 

in hel pand gelegen te · 
eigendom viln 1 

. ondernemingsnummer 
aankoopakte verleden door notaris 

I 1 kadastraal r,ekend als , 

, met zetel te 
. te 1 �op 15.12.2015; 

- bij 
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1,een kamer, die niet volcleed aan de woonkwalfteitsnormen, ter beschikking te hebben 
gesteld aan 1 

Te' ; op 19.09.2011 tot en met 24.11.2011 

.fu_een kamer, die niet voldeed aan de woonkwaliteitsnormen, ter beschikking te hebben 
gesteld aan 

Te . op 19.09.2011 tot en met 24.11.2011 

�een kamer, die niet voldeed aan de woonkwaliteitsnormen, ter beschikking te hebben 
gesteld aan 

Te . op 01.10.2011 tot en met 24.11.2011 

met de omstandigheid dat v<.1n de activiteit een gewoonte wordt gemai.lkt 

F 
De eerste en de tweede 

Om het wanbedrijf uitgevoerd te hebben of om <.1an de uitvoering ervan rechtstreeks 

medegewerkt te hebben, door enige daad, tot de uitvoering zodanige hulp verleend te hebben 
dat zonder lijn bijst•md het misdrijf niet kon ef!pleegd worden, 

biJ inbreuk op artikel '1.2.1.7" van cle Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zonde 

voorafgaande vergunning een woning te hebben opgesplitst of in een gebouw het aantal 
woongelegenheden die hoofdzakelijk bestemd zijn voor de huisvesting van een gezin of een 
alleensta<inde te hebben ecwijzigd, ongeacht of het gaat om een eengezinswoning, een 
etagewoning, een flatgebouw, een studio of een al dan niet eemeubileerde kamer 

in het onroerend goed gelegen te , kadastraal gekend als 
, eigendom van 

onderneminesnummer · met maatschappelijke zetel te -· --
' ingevolge toebedeling in de baslsilktc verleden door notaris 

op: 

te 

meer bepaald een élµpartement te hebben opgesplitst in twee woongelegenheden zonder 
voorafgaande stedenbouwkundige vergunning 

Te ---

gezinseenheden) 

op 10.07 .2012 (datum aanvang verhuur aan twt!e verschillende 

De7.P feiten zijn strafbaar gesteld door strafbaar uesteld door artikel 6.1.1. al.1-1° v:m de 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 
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2. PROCEDURE 

Se blad 

De zaak werd bij de rechtb<>nk aanhangig gemaakt door de beschikking van de raadkamer 
ëllhler van 5 september 2017. 

De zaak werd behandeld op de openbare zitting v:in 24 september 2018. 

De rechtbank nam kennis van de stukken van de rechtspleginc en hoorde het Openbat1r 
Ministerie en de aanwezige partijen. 

De feiten onder de tenlastelegging F zijn strafbaar gebleven op basis van de artikelen 6.2.1 van 
deVCRO. 

De feiten - zo bewezen - werden gepleegd met eenheid van opzet zodat de verjaring pas een 
aanvang neemt vanar het laatste bewezen verkl<1<1rde feit, In casu 2 april 2014. De verjaring is 
bijgevolg nog niet aan de orde. 

3. BEOORDELING OP STRJ\FGEBIED 

3.1. De feiten 

Op 2 augustus '-012 stelt de gemachtigd ambtenaar van de stad . dat op een 
perceel gelegen in de . een appartement wederrechtelijk werd 
gesplitst in twee woongelegenheden., en dit zonder vergunning. Twee huurovereenkomsten 
werd gesloten tussen beklaagde als voorzitter van · · en enerzijds 
1 . , en anderzijds ' . Beklaagde · erkent dat voor één pand twee 
huurcontracten werden opgesteld. Volgens beklaagde berust alles op ee11 vergissing. De 
situatie werd geregulariseerd en er is nu maar één huurcontract voor de drie bewoners. 

Verschillende panden die door de worden verhuurd of ter beschlkkinr, gesteld 
werden door de Inspectie RWO onderzocht. In wat volgt worden enkel de resultaten voor de 
1 en de . te ; besproken. De bew·oncrs van de 
belde panden verklaren dat ze geen huur of kosten dienen te betalen. 

0 

Wat betreft de staat van de . stelt de politie vast dat deze erbarmelijk 
is. Het lijkt hen onmenselijk om met zulke aantal mensen samen te leven in deze bescheiden 
woning. De lichtvoorzienlng in sommige vertrekken laat te wensen over en er zijn kleren alom 
waardoor er een constante tocht in de woning is. Uit het huurcontract blijkt dat de woning 
wordt verhuurd voor 470 euro per maand. 

In de gemeenschappelijke� leefkamer, achter de nieuw geplaatste elektrische 
leldlngen, liggen enkel-geïsoleerde geleiders. Indien dit oude onderdelen betreft 
dienen deze te worden verwijderd. 
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In de RemeenschappelijkP. keuken is een aftakking niet dubbel geïsoleerd. Boven 

de keukendeur nam de koer is een elektrische geleider in buis onvoldoende 
bevestigd. 
In de badkamer hangt een opbouwstopcontact zonrlP.r beschermende beh uizing 

an11 de muur. Indien dit oude omlerdehm betreft dienen deze te worden 
verwijderd. 
In kamer 1 boven het elektrisch verdeelbord hangen vPrschiltende geleiders 
onvoldoende bevestigd aan de muur. Er hangt een opbouwstopc ontact llnks naast 

het raam tos aan de muur. 
In kamer 2 Is een opl.Jouwstopcontact aanwezig met onvakkundige verbinding 
/pl:i:its ing van de elektrische geleiders. 
In kamer 3 bevinden zich a;in het plafond blote g eleiders die niet tegen aanraking 

zijn beschermd. Indien dit oude onderdelen betreffen dienen deze te worden 
verwijderd. 
In kamer 3, kamer Il en kamer 5 bevindt zich een stopcontact dat is ultcerust met 
een aardingspen maar niet is aangesloten op een beschermingsgeleider. Dergelijke 
installaties zijn verb oden en geven de bewoners een vals gevoel van veili3heid . 
Op de gemeenschappelijke k oer rechts boven tegen de gemene m�1ur bevindt zich 
een open verdecldoos. 
Het el ektrisch verdeelbord opgesteld in kamer 1 is niet voor alle bewoners 
bereikbaar. Er is geen keuringsattest van de elektrische installati e  aanwezig. Een 
keurings attest door een erkend keuringsorganisrne is verplicht door het AREi na 
ëlanpassings- en/of uitbreidingswerken aan de elektrische installatie. 
In de keuken is de casafsluitkraan achter het kookfornuis onvoldoende bereikbaar. 
De m uren van de gang op hel gelijkvloers zijn beschadigd b oven de deur van kamer 
1 en r ondom de voordeur. 
De vloertegels In cte gang, zijn gebarsten liggen los en een stuk tegel ontbreekt. 

Hel gebouw heeft een totaal van 30 strafpunten 

De ln�pectle stelt de volgende gebrelu1n vast In de gemecnschappcliil<e l<ook -/leefruimte 

De muurafwering in de keuken vertoont beschadigingen en is gebrekkig en 
onvoldoende. Delen v.in de wanden zijn bedekt met aluminiumfolie en het behanr. 

ha nut los. 
De muren in de gemeenschappelijke leefkamer zijn beschadigd op versclllllcnde 
plaatsen. De doorvoeropeningen lijn onafgewerkt. 

Hel raam in de keuken is toegetlmmercl aan de buitenzijde en kan niet geopend 
worden. 
Het raam in de leefkamer is verweerd. Een ruit is onv<ikkundig vervangen door een 
plexiglns. 
De keukendeur naar de koer sleept. 

In de leefkamer ontbreken naast de beide deuren stukken plint. 
De gcurafslu itcr onder de gootsteen lekt. 

De pla;itsing v<in een vast vcrw11rmlnp,sappi1raal Is n iet moeelijk. 

Er Is geen mogel ijkhelcl tot natuurlijke verlichting in de gemeenschappelijke 
keuken. 
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De gemeenschappelijke keuken beschikt niet over een voldoende grote koelkast In 
verhouding tot het aantal bewoners. De koelkast dient geplaatst te worden door 
de verhuurder. 
Er zijn te weinic geaarde stopcontacten aanwezig in de keuken. Vo lgens de 
geldende normen is het noodzakelijk dat er 2 vrije en eeaarde stopcontacten 
aanweLig zijn (dus indien een koelkast, vriezer, kookplaat, warmwaterboiler, ... zijn 
aangesloten op een van de stopcontacten, dan komen deze stopcontacten niet In 
aanmerking). 

De gemeenschappel ijke keuken moet voorzien zijn van de nodige kooktoestellen 
op gas of elektriciteit dit in verhouding tot het aantal bewoners dat er gebruik van 
maakt (l kookvlak met 4 kookplaten of 4 gaspitten per 6 personen). Deze 
toestellen moeten vast opgesteld staan en van een degelijke kwaliteit zijn. Ze 
moeten eveneens op een veilige manier kunnen gebruikt worden. Losse 
kookplaatjes worden bui ten beschouwing gelaten. In het pand Is er slechts 1 

kookvlak aanwezig met 4 kookplaten. 
Er Is geen mogelijkheid tot natuurlijke verlichting in de gemeenschappelijke 
keuken. 

De Inspectie stelt de volgende gebreken vast in de gemeenschap..neJjJlte badfunctie 

De voegen rondom het bad zijn verweerd en vertonen condenserend vocht met 
schimmelvorming. 
In het plafond is een onafgewerkte opening. 
De muurbetegcllne is gebarsten en hangt deels los. Een deel van de betegeling 
ontbreekt ter hoogte van het bad. 

Het schrijnwerk in de badkamer Is verweerd. Het raam opent niet en de verf aan 
de deur bladert af. 
In het badkamerlokaal bevindt zich een toilet dat niet is afgesloten van de 
badkamer functie. De toiletfunctie is niet afsluitbnar van de badfunctie. De 
toiletfunctie moet op een zodanice manier kunnen afgescheiden worden van de 
andere functies, dat de privacy van de gebruiker cewaarborgd is. Een 
gemeenschappelijke bad- of douchefunctie moet volledlg afgescheiden zijn van 
een gemeenschnppelijk toilet. Indien een gemeenschnppelijk toilet en een 

gemeenschappelijk bad of douche zich in dezelfde ruimte bevinden, kunnen deze 2 
functies door de verschillende bewoners niet afzonderlijk gebruikt worden. 
De b;idk;imer is niet rechtstreeks vanuit de woning toegankelijk. 
De b<1dkamer/wc beschikt niet over een mogelijkheid tot verwarmen. 
In de badkamer bevindt zich een afvoer clic niet voorzien is van een geurr:ifsluiter. 

De gemeenschapµelijke badlunctie heeft een totaal van 28 pu11te11 op het technisch verslag. 
Het gerneensch;ippelijk toflet heeft een totaal v;in 19 puntel! op het technisch verslag. 

De lnsnectie stelt de volgende_gebreken vast In kamer 1 

In het plafond zijn rond de doorvoeropeningen voor elektrische celeiders 

beschadigingen en zijn de openingen onvoldof!nde afgewerkt. 
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Er zijn beschadigingen van het pleisterwerk en aan de muurarwerking naast en 
boven de inkomdeur en aan het plafond. 
De inkomdeur is beschadigd aan de buitenzijde en het cleurkader is gebrekkig en 

rudimentair afgewerkt. 
Het buitenschrijnwerk is verweerd. Het is niet tochldicht en opent en sluit moeilijk. 

De vloerbekleding is beschadigd en ontbreekt ten dele aan de inkomdeur. 
Een lav;ibo met de mrnvoer van warm en koud water ontbreekt in de kamer. 
De plaatsing van een vast verwarmingsapparaat is niet mogelijk. In 
kamerwoningen is verwarming enkel toegelaten door middel van centrale 
verwarming, elektrische verwarmingstoestellen op een apart circuit met een 
conform stopcontact of luchtdichte gastoestellen met schoorsteen� of eevela(voer 
(gastoestellen van type C). 

Er is geen sleutel van de toegangsdeur van deze kamer. 

De kamer beschikt niet over een eigen brievenbus en eigen bel. 
De oppervlakte van d e  kamer bedraagt 8,44m1 en haalt aldus niet de vereiste 
12m1. De kamer wordt bewoond door 1 persoon. 

Deze kamer heeft een totaa l van 193 punten op het technisch verslag (deel B + C + D) en is dus 
ongeschikt. De bezettingsnorm van deze kamer Is gelijke aan O personen. De kamer Is aldus 
niet geschikt voor bewoning. Aangezien de kamer wordt bewoond door 1 bewoner, is deze 
overbewoond. 

De inspectie stelt de volgende gebreken vast in kamer 2 

Aan de voorgevel onder het raam zijn sporen van doorslaand vocht met 
schimmelvorming. 
Rond de ramen 1ijn sporen van condenserend vocht en schimmelvorming. 

De muurarwerking vertoont beschadigingen en is gebrekkig en rudimentair. 
De deuromlijsting is besch<1digd. 
De ramen zijn verweerd. De ramen zijn niet tochtdicht en openen en sluiten stroef. 
Eén raam opent niet. In het linkse raam is de ruil gebroken. 
Een lavabo met de aanvoer van warm en koud water ontbreekt In de kamer. 
In deze kamer is maar l stopcontact aanwezig. In een niet-zelfstandige wonine 
w;i;ir enkel leef- en slaapfunctie aanwezig zijn, moeten minimum 2 stopcontacten 
aanwezig zijn. 
De pla;itsing van een vast verwarmingsapparm1t is niet mogelijk. In 
k;imerwonlngen Is verwarming enkel toegelaten door middel van centrale 
verwarming, elektrische verwurmingstocstellen op een apart circuit met een 
conform stopcontact of luchtdichte gastoestellen met schoorsteen- of gevelafvoer 

Fris geen sleutel van de toegangsdeur van deze kamer. 
De kamer beschikt niet over een eigen brievenbus en eigen bel. 

Deze kamer heert een totaal van 187 tlUnten op het technisch verslag (deel O + C + DJ en is dus 
ongeschikt. De bezettingsnorn1 van deze kamer is gelijk aan 1 persoon. 
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Dit betekent dat de kamer zonder de hoger opgesomde en beschreven gebreken, op basis van 
het aantal woonlokalen (1) en de netto-vloeroppervlakte (12,21 m2} geschikt Is voor bewoning 
door maximaal 1 persoon. Aangezien de kamer wordt bewoond door 4 bewoners, Is deze 
over bewoond. 

De Inspectie stelt de volgende gebreken vast In lcamer 3 

De muren zijn gebrekkig afgewerkt. De houten bekleding vertoont kieren. 
Het schrijnwerk is verweerd en vertoont schimmelvorming. De ruit in het raam is 
gebarsten. 
Ter hoogte van het linkse raam van de kamer buigt de vloer door. 
Een lavabo met de aanvoer van warm en koud water ontbreekt in de kamer. 
In deze kamer is maar 1 stopcontact aanwezig. In een niet-zelfstandige woning 
waar enkel leef· en slaapfunctle aanwezig zijn, moeten minimum 2 stopcontucten 
aanwezig zijn. 
De plaatsing van een vast verwarmingsapparaat Is niet mogelijk. In 
kamerwoningen Is vcrw;irming enkel toegelaten door middel van centrale 
verwarming, elektrische verwarmingstoestellen op een apart circuit met een 
conform stopcontact of luchtdichte gastoestellen met schoorsteen- of gevelafvoer 
(gastoestellen van type C}. 
Er Is geen sleutel van de toegangsdeur van deze kamer. 
De kamer beschikt niet over een eigen brievenbus en eigen bel. 

Deze kamer heeft een tota<il van 184 punten op het technisch verslag (deel B + C +Dl en Is dus 

ongeschll<t. De bezettings norm v:in deze kamer is gelijk aan 1 persoon. Dit betekent dat de 
k11mer zonder de hoger opgesomde en beschreven gebrekea, op basis van het aantal 
woonlok;ilen (1) en de netto-vloeroppervlakte (12,32 rn1) geschikt Is voor bewoning door 
maximaal 1 persoon. Aaneezien de k<irner wordt bewoond door 2 bewoners, is deze 
onaangepast. 

De inspectie stelt de volgende gebreken vast In l1amer 1 

Het hellend plafond vertoont sporen van insljpelend vocht met vochtschade. 
liet plafond vertoont verschillende beschadlglnr,en. 
Een lavabo met de aêlnvoer van wilrm en koud water ontbreekt in de kamer. 
In deze kamer is maar 1 stopcontact aanwezig. In een niet-zelfstandige woning 
wm1r enkel leef- en slaapfunctie aanwezig iijn, moeten minimum 2 stopcontacten 
aanwezig zijn. 
De plaatsing van een vast verwarmingsapparaat is niet mogelijk. In 
kal')1erwonlngen is verwarming enkel toegelaten door middel van centrale 
verwarming, elektrische verwarrninestoestcllen op een aport circuit met een 
conform stopcontact of luchtdichte gastoestellen met schoorsteen- of gc!velafvoer 
(gastoestellen van type C). 
Er is geen sleutel van de toegangsdeur van deze kamer. 
De kamer beschikt niet over een eigen brievenbus en eigen bel. 
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De oppervlakte van de kamer bedraagt 4,87m2 en haalt aldus niet de vereiste 
12m2• De kamer wordt bewoond door 1 persoon. De netto-vloeropµervlakte worrlt 
gemeten in de zone met een minimum plafondhoogte van 220 cm en bij hellende 
plafonds vanaf een hoogte van 180 cm. 

Deze kamer heeft een totaal van 190 punten op het technisch verslag (deel 0 + C + D) en ls dus 
ongeschil<t. De hezettingsnorm van deze kamer is gelijke aan 0 personen. De kamer is aldus 
niet geschikt voor bewoning. Aangezien de kamer wordt bewoond door 1 bewoner, is dele 
ovorbewoond. 

De lnspC?ctle stelt de volgende gebreken vast In kamer 5 

De afwerkinc van het plilfond vertoont kleren ter hoogte van hel dakraam. 
Een lavabo met de aanvoer van warm en koud water ontbreekt in de kamer. 
In deze kamer Is maar 1 stopcontact ailnwezig. In een niet-zelfstandir,e wonine 
waar enkel leef· en slailpfunctie aanwezie zijn, moeten minimum 2 stopcontacten 
aanwezig zijn. 
De plnatsing van een vast verwarniingsapparaat is niet mogelijk. In 
kamerwoningen is verwarming enkel toegelaten door middel van centrale 

verwarming, elektrische verwarmingstoestellen op een apart circuit met een 
conform stopco11tact of luchtdichte gastoPstellen met schoorsteen· of gevelafvoer 
(gastoestellen van type C). 
[ris  geen sleutel van de toegangsdeur van deze kamer. 
De kamer beschikt niet over een eigen brievenbus en eigen bel. 
Oe oppervlakte van de kamer bedraagt 7,68m' en haalt aldus niet de vereiste 
12m1 . De kamer worclt bewoond door 1 persoon. Or. netto-vloeroppervlakte 
wordt gemeten in de zone met een minimum plafondhoogte van 220 cm en bij 
hellende plafonds vanaf een hoogte van 180 cm. 

Deze kamer heeft een totaal van 185 punten op het technisch verslag (deel A + C + D) en is dus 
ongeschikt. De bezettingsnorm van deze kamer is eelijke ;ian 0 personen. De kamer is aldus 
niet geschikt voor bcwo11ir1u. Aangezien de kamer wordt bewoond door 1 bewoner, is deze 
overbewoond. 

o L 

Er werd ook een huiszoeking uiteevoerd in de ! ,. Volgens de 
bewoners moeten ze geen huur of kosten betalen voor hun verblijf. De wooninspectic deed de 
volBende v;1�tstellingen in de 1 

Do Inspectie stelt de volgende gebreken vast aan het gebou� 

De draagstructuur van de vloer tussen de badkamer en het toilet op de 1"" 
verdieping is aangeti"tst. 
De gemeenschaprelijkc gang is op diverse plaatsen gebrekkig afgewerkt. 
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De Inspectie stelt de volgende gebreken vast In de gemeenscha(lpP.lllke kool< -/leefruimte 

De muur aan de achterzijde vertoont schimmelvorming. 
Aan de rechtermuur ontbreken er plinten. 
De muren van het toilet op de 1•1• verdieping zijn op verschillende plaatsen 
gebrekkig afgewerkt. 
Het sluitwerk van het raam ontbreekt. 
Er is onvoldoende verluchting in het lokaal. Het raam kan niet open maar enkel 
een kleln verluchtingsrooster rechts naast het raam. 
De afvoer van de gasgeiser (met open verbrandingskamer) is niet goed verdicht. 

Het gemeenschappelijk toilet heeft een totaal van 28 punten op het technisch verslag. 

De inspectie stelt de volgende inbreuken vast aan de gemeensch;;ippcllike badfunctie (l"e 
verdieping}, 

De muur is gebrekkig afgewerkt en dit voornamelijk rond de deur naar de douche. 
De badkamer beschikt over geen verluchting. De mechanische verluchting mondt 
uit In hetzelfde lokaal. 

De Inspect ie stelt de volgende gebreken vast In kamer 0, 1 

De muur aan de gevel aan de straatzijde is gebrekkig afgewerkt. 
Een lavabo met de aanvoer van warm en koud water ontbreekt In de kam er. 
In deze kamer kon slechts 1 stopcontact vastgesteld worden. In een niet· 
zelfstandige woning waar enkel leef- en slaapfunctie aanwezig zijn, moeten 
minimum 2 stopcontacten aanwezig zijn. 
De kamer beschikt niet over een eigen brievenbus en eigen bel. 
De totale vloeroppervlakte van de kamer bedraagt 7,45m2 en haalt aldus niet de 
vereiste 12m2• 

Deze kamer heeft een tota<1I van 83 punten op het technisch verslag (deel B + C + D) en is dus 
ongeschikt. De bezettingsnorm van deze kamer is gelijk aan 0 personen. Dit betekent dat de 
kamer niet geschikt is voor bewoning. Aangezien de kamer wordt bewoond door 1 bewoner, is 
deze overbewoond. 

De inspectie stelt de volgende gebrelcen vast In kamer 0, 2 

Er ontbreken plinten naast de radiator. 
Een lavabo met de aanvoer van warm en koud water ontbreekt in de kamer. 
In deze kamer bevindt zich geen stopcontaèt. In een niet-zelfstandige woning waar 
enkel leef- en slaapfunctie aanwezig zijn, moeten minimum 2 stopcontacten 
aanwezig zijn. 
Deze kamer beschikt niet over een lichtpunt. 
Oe verdeelkast is niet toegankelijk voor de bewoners van alle kamers ilangezlcn 
deze zich in kamer 0.1 bevindt. 
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Er Is geen schouwopenine voorzien voor een verwarmingstoestel noch een 
stopcontact op een aparte stroomkring voor een elektrisch verwarmingstoestel. Bij 
kamerverhuur is enkel CV, luchtdichte gastoestellen of elektrische verwarming op 
een :iparte stroomkring toegestaan. 
Er is geen mogelijkheid tot natuurlijke verlichting In de kamer. 
Deze kamer is niet uitgerust met een voorziening voor verlttchting. 
De deur van deze kamer kan niet worden afgesloten. 
Oe kamer beschikt niet over een eigen brievenbus en eigen bel. 
De kamer bevindt zich in de gemeenschappelijke keuken. De totale 
vloeroppervlakte van de kamer bedraagt 2m' en haalt aldus niet de vereiste 12m2• 

Deze kamer heeft een totaal van 143 punten op het technisch verslag (deel B + C + D) en is dus 
ongeschikt. De bezettingsnorm van deze kamer Is gelijk aan 0 personen. Dit betekent dal de 
kamer niet geschikt Is voor bewoning. Aangezien de kamer wordt bewoond door 1 bewoner, is 
deze ovcrbewoond. 

De Inspectie stelt de volgende gebrel<en vast in kamer 1, 1 

De muur aan de straatzijde is gebrekkig afgewerkt. 

Een lavabo met de aanvoer van warm en koud water ontbreekt In de kamer. 
In deze kamer kon slechts 1 stopcontact vasteesteld worden. In een niet
zelfstandige woning waar enkel leef· en slaapfunc.tle aanweziB zijn, moeten 
minimum 2 stopcontacten aanwezig zijn. 
Oe verdeelkast is niet toegankelijk voor de l>ewoners van alle kamers aangezien 
deze zich in kamer 0.1 bevindt. 
De kamer beschikt niet over een eigen brievenbus en eigen bel. 

Deze kamer h�efl een totilal van fil_JHUlten op het technjsch verslilg (deel B t C + D) en is dus 
ongeschikt. Oe bezettingsnorm van deze kamer is gelijk aan J persoon. Dit betekent dat de 

kamer zonder de hoger opcesomde en beschreven gebreken, op basis v;in liet aantal 
woonlokalen (3) en de netto-vloeroppervlakte (12,5 m7) geschikt is voor bewoning door 
m11ximaal 1 persoon. Aangezien de kamer wordt bewoond door 3 bewoners, Is deze 
overbewoond. 

De Inspectie stelt de volgende eebrel<en vast in l<amer l, 2 

l let plafond boven het rechter raam is gebrekkig afgewerkt. 

De muur aa11 de linker kant van de deur is gebrekkiu afsewerkt. 
Een lavabo met de aanvoer van warm en koud w:iter ontbreekt in de kamer. 
De verdeelkast is niet toceankelijk voor de bewoners v;in <1lle k11mers aangezien 
deze zich in kamer 0.1 bevindt. 
De kamer beschikt niet over een eigen brievenbus en eigen bel. 

Deze knrner heeft een tot ani van 75 punten op het technisch� (deel B -�-c + D) en is dus 
ongeschil<t. De bezettingsnorm van deze kamer is gelijk aan 1 persoon. 
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Dit betekent dat de kamer zonder de hoger opgesomde en beschreven gebreken, op basis van 
het aantal woonlokalen (3) en de nelto-vloeroppervlilkte (16,9 m3) geschikt is voor bewoning 
door maximaal 1 persoon. Aangezien de kamer wordt bewoond door 3 bewoners, is deze 
overbewoond. 

De Inspectie stelt de volgende gehrelcen vast In l<amer 1, 3. 

Het pl;ifond rechts boven het raam van de achtergevel is gebrekkig afgewerkt. 
Er is doorslaand vocht aan de achtergevel. 
De muur rond de deuromlijstlng is gebrekkig afgewerkt. 
Een lav<ibo met de aanvoer van warm en koud water ontbreekt In de kamer. 
De verdeelkast is niet toegankelijk voor de bewoners van alle kamers aangezien 
deze zich in kamer 0.1 bevindt. 
De kamer beschikt niet over een eigen brievenbus en eigen bel. 
De totale vloeroppervlakte van de kamer bedraagt 11.80m1 en haalt aldus niet de 
vereiste 12m1• 

Deze kamer heeft een totaal van 93 punten op het technisch verslj!g (deel B + C + D) en is dus 
ongeschikt. De bezettlngsnorm van deze kamer is gelijk aan 0 personen. Dit betekent dal de 
kamer niet geschikt Is voor bewoning. Aangezien de kamer wordt bewoond door 2 bewoners, 
Is deze overbewoond. 

De inspectie stelt de volgende gebrelcen vast In lcamer 2, 1 

Een lavabo met de aanvoer van w;irm en koud water ontbreekt In de kamer. 
In deze kamer bevindt zich geen stopcontact. In een niet-zelfstandige woning waar 
enkel leef· en slaapfunctie aanwezig zijn, moeten minimum 2 stopcontacten 
a<lnwezig zijn. 
De kamer beschikt niet over een lichtpunt. 
De verdeelkast is niet toegankelijk voor de bewoners van alle kamers aangezien 
deze zich In kamer 0.1 bevindt. 
Er Is geen schouwopening voorzien voor een verwarmingstoestel noch een 
stopcontact op een aparte stroomkring voor een elektrisch verwarmingstoestel. Bij 
kamerverhuur is enkel CV, luchtdichte gastoestellen of elektrische verwarming op 
een aparte stroomkring toegestailn. 
Er is geen mogelijkheid tot natuurlijke verlichting in de kamer. 
Deze kamer is niet uitgerust met een voorziening voor verluchting. 
De kamer beschikt niet over een deur. 
De kamer beschikt niet over een eigen brievenbus en eigen bel. 
De totale vloero1lpervlakte van de kamer bedr;iagt 2.8m2 en haalt aldus niet de 
vereiste 12m2• 

Deze kamer heeft een totaal van 142 punten op het technisch verstag (deel 0 + C + D) en is dus 
ongeschikt. De bezctlingsnorm van deze kamer Is gelijk aan 0 personen. Het Is onduidelijk of 
deze kamer bewoond werd tijdens het onderzoek ter plaatse. 
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De lps�ectle stelt de volgende gebreken vast in kam�r 2, 2 

Een lavabo met de aanvoer van warm en koud water ontbreekt in de kamer. 
In deze kamer bevindt zich geen stopcontact. In een niet-zelfstandige woning waar 
enkel leef- en slaapfunctie aanwezig zijn, moeten minimum 2 stopcontacten 
aanwezig zijn. 
De kamer beschikt niet over een lichtpunt. 
De verdeelkast Is niet toegankelijk voor de bewoners van alle kamers aangezien 
deze zich in kamer 0.1 bevindt. 

Er is geen schouwopening voorzien voor een verwarmingstoestel noch een 
stopcontact op een aparte stroomkring voor een elektrisch verwarmingstoestel. Dij 
kamerverhuur Is enkel CV, luchtdichte gastoestellen of elektrische verwarming op 
een aparte stroomkring toegestaan. 

Er Is geen mogelijkheid tot natuurlijke verlichting in de kamer. 
Deze kamer is niet uitgerust met een voorziening voor verluchting. 
De kamer beschikt niet over een deur. 
De kamer beschikt niet over een eigen brievenbus en eigen bel. 
De totale vloeroppervlakte van de kamer bedraagt 4,4m2 en haalt aldus niet de 
vereiste 12m2• 

Deze kamer heeft een totaal van 142 punten op het ttichnisch verslag (deel D + C + D} en is dus 
ongeschikt. De bezettingsnorm van deze kamer is gelijk aan 0 personen. Het Is onduidelijk of 
deze kamer bewoond werd tijdens het onderzoek ter plaatse. 

De inspectie stelt de volgende gebrel<en vast In l<amer 2, 3 

Een lavabo met de aanvoer van warm en koud water ontbreekt in de kamer. 
In deze kamer bevindt zich r,een stopcontact. In een niet-zelfstandige woning waar 
enkel leef- en slaapfunctie aanwezig 1ijn, moeten minimum 2 stopcontacten 
aanwezig zijn. 

De kamer beschikt niet over een lichtpunt. 
De verdeelkast is niet toegankelijk voor de bewoners van <1lle kamers aangezien 
deze zich in kamer 0.1 bevindt. 
Er is geen schouwopening voorzien voor een verwarmingstoestel noch een 
stopcontact op een aparte stroomkring voor een elektrisch verwarmingstoestel. Ulj 
kamerverhuur is enkel CV, luchtdichte gastoestellen of elektrische verwarming op 
een aparte stroomkring toegestaan. 
Er is geen mogelijkheid tot natuurlijke verlidlting in de kamer. 
Deze kamer is niet uitgerust met een voorziening voor verluchting. 
De kamer beschikt niet over een deur. 

De kamer beschikt niet over een eigen brievenbus en eigen bel. 
Ue totale vloeroppervlakte van de kamer bedraagt 4,10m' en haalt aldus niet de 
vereiste 12ml. 

Deze kamer heeft een totaal van 142 punten op het tr.chnisch ver� (deel B + C + D) en is dus 
ongeschil<t. De bczettingsnorm van deze kamer is gelijk aan 0 personen. Het is onduidelijk of 
deze kamer bewoond werd tijdens het onderzoek ter plaatse. 
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De Inspectie stelt de volgende gebreken vast In lq1mer 2, 4 

Een lavabo met de aanvoer van warm en koud water ontbreekt In de kamer. 
In deze kamer bevindt zich geen stopcontact. In een niet-zelfstandige woning waar 
enkel leef- en slaapfunctie aanwezig zijn, moeten minimum 2 stopcontacten 
aanwezig zijn. 
De kamer beschikt niet over eèn lichtpunt. 
De verdeelkast is niet toegankelijk voor de bewoners van alle kamers aangezien 
deze zich In kamer 0.1 bevindt. 
Er is eeen schouwopening voorzien voor een verwarmingstoestel noch een 
stopcontact op een aparte stroomkring voor een elektrisch verwarmingstoestel. Bij 
kamerverhuur is enkel CV, luchtdichte gastoestellen o f  elektrische verwarming op 
een aparte stroomkring toegestaan. 
Er Is geen mogelijkheid tot natuurlijke verlichting in de kamer. 
Deze kamer is niet uitgerust met een voorziening voor verluchting. 
De kamer beschikt niet over een deur. 
De kamer beschikt niet over een eigen brievenbus en eigen bel. 
De totale vloeroppervlakte van de kamer �edraH13t 4,6m2 en haalt aldus niet de 

vereiste 12m2• 

Deze kamer heeft een totaal van 142 punten op het technisch verslag (deel 13 + C + D) en is dus 
ongeschikt. Dè bezettingsnorm van deze kamer is gelijk aan 0 personen. 'Het is onduidelijk of 
deze kamer bewoond werd tijdens het onderzoek ter plaatse. 

De Inspectie stelt de volgende nebrelcen vast In kamer 2. S 

Een lavabo met de aanvoer van warm en koud water ontbreekt in de kamer. 
In deze kamer bevindt zich geen stopcontact. In een niet-zelfstandige woning waar 
enkel leef- en slaapfunctfe aanwezig zijn, moeten minimum 2 stopcontacten 
aanwezig zijn. 
De kamer beschikt niet over een lichtpunt. 

- · De verdeelkast Is niet toegankelijk voor de bewoners van <ille kamers aangezien 
deze zich In kamer 0.1 bevindt. 
Er Is geen schouwopening voorzien voor een verwarmingstoestel noch een 
stopcontact op een aparte stroomkring voor een elektrisch verwarmingstoestel. Bij 
kamerverhuur is enkel CV, luchtdichte gastoestellen of elektrische verwarming op 
een aparte stroomkring toegestaan. 
Er is geen mogelijkheid tot natuurlijke verlichting in de kamer. 
Deze kamer is niet uitgerust met een.voorziening voor verluchting. 
De kamer beschikt niet over een deur. 
De kamer beschikt niet over een eigen brievenbus en eigen bel. 
De totale vloeroppervlakte vnn de kamer bedraagt 8.60m2 en haalt aldus niet de 
vereiste 12012• 

Deze kamer heeft een totaal van 142 punten op het technisch verslag (deel B + C + D) en is 
dus ongeschikt. De bezettingsnorm van deze kamer Is gelijk aan 0 personen. 
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Dit betekent dat de kamer niet geschikt is voor bewoning, Aangezien de kamer wordt 
bewoond door 2 bewoners, is deze overbewoond. 

Volgens • , cle voorzitter van de · 
was er geen toelating gegeven aan de voor bewoning In het pand. Uit de 
vaststellingen van de wooninspectie van 03.10.2014 blijkt dat de voormalige wooncnt iteiten 
werden omgevormd naar een gemeenschapsvoorziening. 

Beklaagde verklaart in verhoor het volgende. 

Hij Is voorzitter van de 
De huisvesting in de : 
zijn mensen die uitgeprocedeerd zijn. 

· Is noodopvann. De mensen die hij opvangt 

De opvang is niet altijd 'mooi' maar het is uit noodzaak. Er Is nog steeds bewoning 
van vijf volwassenen. 
Het pand in de wordt cehuurd door 

noodopvang. De oorspronkelijke bewoner is er hlijven wonen ( 
personen zijn niet geplaatst door 

voor 
). De overige 

Bij hercontrole van de op 10.04.2015 blijven er nog steeds 94 
strafpunten. Op 02.10.2015 heeft de woning nog 9 strafpunten, op 11.12.2015 blijkt dat de 
woning voldoet aan de minimale kwaliteitsvereisten. 

3.2. Grond van de zaak 

Het bij artikd 6.1 van het Verdrag tot Bcschcrminc v<ln de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden eewaarborgde recht op een eerlijke behandeling van de zaak houdt 
in dat de beslissing op de strnfvorderlng melding maakt van de overwcgincen die cle rechtbank 
van de schuld of onschuld van de beklaagde hebben overtuigd en dat zij minstens de 
voornaamste redenen aangeeft waarom de tenlasteleggingen al dan niet bewe7.en worden 
verklaard, ongeacht of een conclusie wordt ingediend. Hel recht op een eerlijk!! 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.ll .0570.F), N.C. 2012/2, 170-171 en 
/\C 2011, nr. 391, Cass. 29 mei 2012 (P.11.2037.N), N.C. 2013, 131-132). De rechter voldoet aan 
deze verdragsrechtelijke verpli chting door vast te stellen dat de bcklaagcle de gegrondheid van 
de strafvordering niet betwist of door de concrete redenen te vermelden, zij het op beknopte 
wijze, die hem hebben overtuigd van .1ljn onschuld of schuld (Cass. 5 juni 2012 (P.11.092.N), 
N.C. 2013, 137. (met noot L. HUYBRECHTS) en C;m. 23 oktober 2012 (P.2012.0300.N)). 

Volgens artikel 6.1.5 vun de VCRO zijn, onverminderd de bevoegdheden van de agenten en de 
officieren van gerechtelijke politie, de stedenbouwkundige inspecteurs, de andere door de 
Vl<iamse Regering aangewezen ambtenaren, alsmede de door de gouverneur aangewezen 
ambtenaren van de provincie en v<1n de gemeenten of intergemeentelijke 
samenwerkingsverbnnden in zijn provincie, bevoegd om de in deze titel omschreven 
misdrijven op te sporen en vast to stellen door een proccs-verlJaal. De processen-verbaal 
waarin de In deze titel omschreven misdrijven worden vastgesteld gelden tot bewijs van het 
tegendeel. 
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De strafrechtelijke aansprnkelijkheld van de rechtspersoon geldt voor <1lle misdrijven die 
gepleegd werden ter verwezenlijking van het doel, ter waarneming van zijn belang of voor zijn 
rekening en dus ook voor Inbreuken op de Wooncode en de VCRO 

Wat de materiële toerekening betreft moet er een Intrinsiek verband zijn tussen het 

misdrijf enerzijds en de verwezenlijking van het doel van de rechtspersoon en de 
waarneming van de belangen van de rechtspersoon anderzijds. 
Wat het intentioneel element van het misdrijf betreft moet worden aangetoond dat 
het misdrijf voortkomt uil een opzettelijke be.slisslng genomen binnen de 
rechtspersoon of dat er een nalatigheid is op het niveau van de rechtspersoon die In 
causaal verband staat met het misdrijf. Men beoogt de hypothese waarin een 
gebrekkige interne organisatie van de rechtspersoon, onvoldoende oplelcling of 
begeleiding van het personeel, onvoldoende velllgheidsmaatregelen of onredelijke 
budgettaire beperkingen de voorwaarden gecreëerd hebben die het misdrijf mogelijk 
hebben gemaakt. Een occasionele tekortkoming kan de rechtspersoon niet worden 
toegerekend: zelfs binnen de meest zorgvuldig georganiseerde rechtspersoon kan een 
misdrijf nooit helemaal worden uitgesloten. De rechtbank kiln zich voor het vaststellen 

van het moreel element steunen op de gedragingen van de bestuursorganen van de 
rechtspersoon of haar gezagsdragers, die onder meer een natuurlijke persoon kunnen 

zijn. Als het strafbaar feit door een vennootschap is gepleegd Is het opzet genoegzaam 
bewezen door de vaststelling dat de leidinggevende organen kennis hadden van het 
opzet om de schuldige handeling te stellen en daarmee hebben ingestemd. liet opzet 
van de rechtspersoon kan ook worden afgeleid uit zijn kennis van eerder vastgestelde 
Inbreuken op dezelfde regelgeving. Zodra de rechtspersoon weet heeft van een 
Inbreuk, moet hij er alles nnn doen om herhaling v;in deze Inbreuk In de toekomst te 
voorkomen. 
Wat betreft de natuurlijke persoon moet er worden onderzocht of de natuurlijke 
persoon wel enige invloed kon aanwenden om de overtredingen van de wet te 
beletten of te voorkomen. Er moet ook aan de natuurlijke persoon een individuele 
fout kunnen worden nangewreven. 

Van enige decumul van strafrechtelijke verantwoordelijkheid kan slechts sprake zijn Indien aan 
drie cumulatieve voorwaarden is voldaan: 

de rechtspersoon moet strafrechtelijk verantwoordelijk zijn voor het misdrijf 
uitsluitend wegens het optreden van de geïdentificeerde natuurlijke persoon; 
de natuurlijke persoon mag het misdrijf niet wetens en willens hebben gepleegd; 
de rechtsrersoon moet een zwaardere fout hebben begaan dan de natuurlijke 
persoon; 

Het Hof van Cassatie stelde al dat artikel 5, tweede Jid van het Strafwetboek, dat de gevalien 
regelt waarin de verantwoordelijkheid van een natuurlijk persoon en van een rechtspersoon In 
het geding zijn wegens eenzelfde misdrijf, een strafuitsluitingsgrond invoert voor degene die 
de minst zware fout heeft begaan. Die vcrschonlngsgrond kan gelden voor de dader van het 
door onvoorzichtigheid of onachtzaamheid gepleegde misdrijf en niet voor degene die willens 
en wetens heeft gehandeld (lees en vergelijk : Cass. 08 november 2006, T. Strafr., 2007, 261). 
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In de aan het arrest van 8 november 2006 voorafgaande conclusie van advocaat-generaal 
wordt duidelijk gesteld dat om vast le stellen of de nntuurlljke 

persoon "de fout wetens en willens heeft begaan" de rechter moet letten op diens concrete 
geestesgesteldheid op het ogenblik waarop hij de hnndeling die zijn verantwoordelijkheid in 
het gedrang brengt stelde, en niet op de wettelijke kwalificatie van het feit. Hierdoor wordt de 
functie van een natuurlijk persoon, die van hem een goed Ingelicht persoon maakt of iemand 
die dit zou moeten zijn en die hem een verplichting tot handelen geert, een doorslaggevend 
r.riterium. 'Wetens" slaat dan op het bewust of met kennis van zaken handelen terwijl 
"willens" wijst op de afwezigheid van een rechtvaardigingsgrond. De vaststelling dat een 
natuurlijke persoon bewust en bulten elke dwang, dit is wetens en willens, zij het in belang van 
de rechtspersoon het hem ten laste gelegde feit heeft gepleegd, volstaat om hem te 
veroordelen. 

Dwaling is een schulduitsluitingsgrond ;ils ieder redelijk en voorzichtig persoon die dwaling had 
kunnen begaan indien hij in dezelfde situatie zou hebben verkeerd als die waarin de beklaagde 
zich bevond, en komt de pleger van het misdrijf ten goede wanneer zij onoverkomelijk is en 
betrekking heeft op een v<Jn de bestanddelen van het misdrijf (zie en vgl.: Brussel 30 juni 1983, 

JT 1983, 522 · i.v.m. abortus; Cass. 14 jamrnrl 1987, Rev.dr.pén. 1987, 375 - i.v.m. de zgn. 
"Duitse lotto" · Cass. 15 november 1988, Arr.Cass. 1988-89, 306 - i.v.m. de verkoop van porno
video's; Cass. 28 maart 2012, JT 2012, 460 - i.v.m. het afleveren van een (onwettlce) 
bouwvergunning). 

Uit het strafdossier blijkt dat gedurende de incrlminatieperiode door VLOS en eerste beklaagde 
kamerwoningen werden verhuurd die niet voldoen aan de vereisten van de 

Vlaamse Wooncode. Beide beklaagden waren goed genoeg op de hoogte van de toestand van 
deze panden - beklaagde geeft ook toe dat de opvang Is niet ;iltijd 'mooi' maar het 
is uit noodzaak. Hieruit blijkt dat de feiten wetens en willens werden gepleegd. Van enige 
decumul kan dan ook geen sprake zijn. De feiten kunnen materieel en moreel aan eerste en 
tweerle beklaagde worden toe1:erekend. Hun - aangetoonde goede bedoelingen - nemen de 
feiten niet wee en vormen ook geen vorm van dwaling, maar hebben natuurlijk wel een 
Invloed op de straftoemeting. 

Het opgeworpen artikel 5 § 3 van de Vlaamse Wooncode voorziet Inderdaad dat de Vlaamse 
regering bepaal.de afwijkingen kan voorzien voor de tijdelijke huisvesting van daklozen. De 
Vlaamse regering heeft echter van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt. De vrm1B of er al 
da niet huurgelden worden geïnd is irrelevant: ook als de ter beschikkingstelling gratis zou zijn, 
Is het misdrijf voor handen. Ook de periode waarin de bewoner� in het pand verblijven heeft 
geen Invloed op het misdrijf. 

3.3. Straftoemeting 

De straf moet worden bepaald gelet op de aard en de objectieve ernst van de bewezen 
verklanrde feiten, de begeleidende omstandigheden en de persoonlijkheid van beklaagden 
zoals die blijkt uit hun strafrechtelijk verleden, gezinstoestand en nrbeidssltuatie, voor zover de 
rechtbank gekend. Niettemin dient de straftoemeting niet enkel cle vcreeldingsbehoefte te 
dienen, doch moet deze ook oog hebben voor de speciale preventie. 



� 
Reclitbank van eerste aanleg Oost-Vla,1nderen - ardclinc Dendermonde - 19e blad 

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 gewoarborgd door artikel 23 van de Grondwet. 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 
omst;rndigheden in strijd met de menselijke waardigheid. 

Tweede beklaagde heeft een blanco strafregister. Eerste beklaaede 
verkreeg 1 maal de opschorting voor feiten van valsheid In geschriften en gebruik van valse 
stukken. 

De rechter oordeelt onaantastbaar of de redelijke termijn binnen dewelke een vervolgde 
person het recht heeft dat zijn zaak wordt berecht, is overschreden; hij beoordeelt dit over de 
hele duur van de rechtspleglng en neemt daartoe de concrete omstandigheden van de zaak In 
aanmerking, zoals de complexiteit van de zaak, de houding van de vervolgde persoon en de 
houding van de gerechtelijke overheid. 

Huidige procedure sleept al aan sinds september 2012 (zie eerste verhoor op 21 september 
2012). Het dossier werd meegedeeld op 26.03.2015 en na een kantschrift van het OM tot 
bijkomend onderzoek (berekening van het wederrechtelijk vermogen) terug meegedeeld op 
09.02.2016 en op 27.06.2016. Oe eindvordering kwam tussen op 22.05.2017 en de raadkamer 
verwees hel dossier deels naar de rechtbank op 05.09.2017. De dagvaarding voor de 
bodemrechter kwam tussen op 30.01.2018 met dagstelling voor de zitting van 26.03.2018, 

waarop partijen om conclusieterrnijnen vroegen. De rechtsdag werd bepaald op 24.09.2018. 

Er zijn ondertussen zes jaar verstreken tussen het eerste verhoor van eerste beklaagde en dit 
vonnis. Het dossier kende lange periodes van stilstand. Tussen 26.03.2015 en heden was er 
quasi geen vooruitgan!l in hel dossier te bespeuren. Het past om belde beklaagden eenvoudig 
schuldig te verklaren. Mocht de redelijke termijn niet zijn overschreden, zou de rechtbank een 
opschorting hebben opgelegd. 

Krachtens artikel 4 §3 en 5 §§ 1 en 2 van de wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een 
Llegrotingsfonds voor de juridische tweedelljnsbijstilnd wordt, behalve indien hij van de 
juridische tweedelljnsbljstand geniet, iedere door een slrnfgerecht veroordeelde verdachte, 
inverdenkinggcstelde, 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 tweedelijnsbljstand geniet, wordt de burgerlijke partij, wanneer zij 
het lnltialief tot de rechtstreekse dagvaarding heelt 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 von een bijdrage aan het Fonds. Deze bijdrage bedraagt 
thans 20,00 euro. 
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4. TOEGEPASTE WETIEN 

De bijzondere wetten zoals vermeld in punt 1. Tenlasteleggingen; 
Wet van 15 juni 1935, art. 2, 11 tot 14, 21 tot 211, 31 lot 37, 40, 41; 
Wetb. van strafvordering, art. 21ter V.T. Sv, 182, 184, 185, 189, 190, 190ter, 194, 195; 
Strafwetboek, art. 2, 50; 
Art. 6 Programmawet Il van 27.12.2006. 

UITSPRAAI< 

DE RECHTBANIC BESLIST OP TEGENSPRAAI< 

OP STRAFGEBIED 

1. 

20e bl•d 

De rechtbank VERKLAART eerste beklaagde SCHULDIG aan de feiten omschreven onder de 
hierboven vermelde tenlasteleggingen A.2, A.4, 13.1, B.2, 8.3 en F; 

De rechtbank VEROORDEELT eerste beklaacde bij EENVOUDIGE SCHULOIGVERICLARING 
overeenkomstig artikel 21ter V.T. Sv. 

Blldrage · vergoeding 

Veroordeelt eerste beklaagde, krachtens artikel 4 §3 van de wet van 19 maart 2017 tot 
oprichttnc van een Begrotingsfonds voor de juridische twccdelijnsbijstand, tot het betalen van 
een bijdrage aan het Fonds van 20,00 euro; 

Legt eerste beklaagde bovendien een vergocdinc op voor de kostprijs van de strafprocedure van 
53,58 euro overeenkomstig artikel 91, 2d• lid en 1'18 van het koninklijk besluit van 28 december 
l 950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten In strafzaken; 

2. 

De rechtbank VERKLAART tweede beklaagde SCHULDIG aan de feiten omschreven onder de 
hierboven vermelde tenlasteleggingen A.2, 1\.4, B.1, B.2, B.3 en f; 

De rechtbank VEROORDEELT tweede beklaagde bij EENVOUDIGE SCHULOIGVERl<LARING 
overeenkomstig artikel 2llcr V.T. Sv. 
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Blldrage • vergoeding 

Veroordeelt tweede beklaagde, krachtens artikel 4 §3 van de wet van 19 maart 2017 tot 
oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelljnsbijstand, tot het betalen van 
een bijdrage aan het Fonds \tan 20;00 euro; 

legt tweede beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de strafprocedure 
van S3,S8 euro overeenkomstig artikel 91, 2c1e lid en 148 van het koninklijk besluit van 28 
december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken; 

* * 

Veroordeelt eerste en tweede beklaagde hoofdelllk tot de gerechtskosten, tot op heden 
begroot op de som van 833,99 euro. 

Overtuigingsstukken 

BEVEELT de voeging van het ovcrtuigingsstuk ter griffie alhier gekend onder het nummer 
bij het strafdossier. 

BEVEELT de teruggave van het overtuigingsstuk ter griffie alhier gekend onder het nummer 
aan de 

Alles gebf:!urde in de Nederlandse cool overeenkomstig de wet van 15 juni 1935. 

Aldus gewezen en uitgesproken In openbare terechtzitting van 
ZESENTWINTIG NOVEMBER TWEEDUIZEND ACHTIIEN 

Aanwezig: 

V. Roelants, rechter, voorzitter van de D13M kamer, 
V. Kochuyt, substituut Procureur des Konings, 
G. De Visscher, griffier, 

~ 
G. DE VISSCHER V. ROELANTS 
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