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OPENBAAR MINISTERIE 

EISER TOT HERSTel 

DE WOONINSPECTEUR, met kantoren te 1000 Brussel, Herman 
Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 22; 

3631 

~ Ter terechtzitting vertegenwoordigd door mr. 
~ advocaat tE 

BEKLAAGDE 

---------------------' geboren te 
op , wonende te 

van Belgische nationaliteit 

~ Ter t2rechtzlttlng vertegenwoordigd door mr. 
~ advocaat te 

1. TENlASTELEGGING 

. Als dader of mededader in de zin van artikel 66 van het strafWetboek; 

A. 

loco mr. 

locc mr. 

Bij Inbreuk op de artikel S, strafbaar gesteld door artikel 20§1 allvan 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 verelsten en 
norme_n 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 leadastraal gekend als 
, eigendom van geboren te 

op wonende te en 
, geboren op te , wonende te 

, verleden bij aankoopakte van 19.12.2005, door notaris 
te 

als verhuurder een ongeschikte en onbewoonbare woning te hebben vemuurd aan 
., 

als verhuurder een ong·eschikte en onbewoonbare wonrng t er beschikking te hebben gesteld 
aan 



~~~~~k_w __ n _ee_m_e_a_a_"'_ec_~ ___ ~_la_a_nd_e_re_n_- a_f_de_n_nc_o_e_nd_e_rm_o~n-de~----------------------3-eb_l~ 

Te In de periode van 09.08.2017 tot en met 01.12.2017 (zie stuk 2-11, 17-
20, 91-92, 160-166) . . 

VERMOGENSVOORDEEL: Art. 42· en 43 Bis S.W.B. 

Tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig art. 42 en 43bis .van het Strafwetboek, te 
horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring van euro 
lijnde 

1. hetzij de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn \terkregen, 
2. hetzij goederen en waarden die in de plaatS ervan zUn·gesteld, 
3. hetzij Inkomsten uit belegde voordelen, 

waarbij de rechter, indien de zaken niet kunnen worden gevenden In het vermogen ~n de 
beklaagde, de geldwaarde ervan dient te ramen (het equivalent bedrag). 

Berekening: 

-huuropbrengst gedurende de periode van 09.08.2017 tot en met 01.12.2017 of 5 maanden 
aan een maandelijkse basishuurprijs van 400,00 euro "' 2 .000,00 euro 

• • • 

2. PROCEDURE 

Oe rechtbank nam kennis van de dagvaarding waardoor de zaak aanhangig werd ge·maakt bij 
de rechtbank. 

De dasvaarding werd overgeschreven In het hypotheekkantoor van het gebled waar de 
goederen gelegen zijn. 

De zaak werd behandeld op de openbare terechtzitting van 7 oktober 2019. 

De rechtbank nam kennis van de stukken van de rechtspleging en hoorde de aanwezige 
partijen. 

3. BEOORDEUNG OP·STRAFGEBIED 

3.1 OVerzicht van de felten 

1. 
Op 9 augustus 2017 begaf een wooninspecteur, verbonden aan het agentschap Wonen
Vlaanderen; zich, In het bijzJjn van een wooncontroleur naar het pand gelegen te 

aan de teneinde een wonlngkwaliteltsonderzoek uit te voeren. 
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De wooninspecteur stelde vast dat het pand een gesloten bebouwing betreft, bestaande uit 
een gelijkvloerse, eerste en onderdalcse verdieping. Het pand bevat ~n kamerwoning die Is 
ingedeeld In een gelijkvloers met een gemeenschappelijke keuken, leefkamer en garage, een 
eerste verdieping met een gemeenschappelijke badkamer met tollet en drie kamers en een 
onderdakse verdieping mettwee kamers. · 

Oe bewoners van de kamers zijn afhankelijk van de gemeenschappelijke voorzieningen voor 
wat betreft WC, bad/douche en/of kookgelegenheid. Hiermee voldoen deze woonentiteiten 
aan de definitie van 'kamer' in de zin van artikel 2, § 1, lObis van het Decreet van 15 juli 1997 
houdende de Vlaamse Wooncode. · 

Óp de eerSte verdieping bleek de eerste kamer bewoond door die 
toestemming gaf tot een huiszoeking. De tweede kamer was op het ORenblik van de 
vaststellingen niet toegankelijk. In de derde kamer ·gaf . 
toestemming tot een huiszoeking. Op de tweede verdieping was de eerste kamer op het 
ogenblik van de va5tstellingen niet toegankelijk. In de tweede kamer gaf 

toestemming tot een huiszoeking. 

Oe wooninspecteur stelde volgende gebreken vast aan het gebouw: 

In de gemeenschappelijke leefruimte is er door Insijpelend vocht schade aan het 
plafond en linkse buitenmuur. 

In de cin:ulatiezone op de eerste verdieping Is ter hoogte van. de badkamer schade 
door doorslaand vocht. . 
De elektrische gelelders van het lichtpunt op het terras zijn aan elkaar "gedraaid" en 
vervolgens omwonden met tape~ Om een vellige aansluiting te verkrijgen Is het 
noodzakelijk het lichtpunt volgens de geldende normen äan te sluiten en een 
voldoende beschermingsfactortegen vocht te voorzien. 
In de garase Is er een aftakking van het stopcontact naar de deurbel. Om een vellige 
en correcte aansluiting te verkrijgen Is het noodzakelijk de aftakking te verwijderen en 
op degelijke wijze door een vakman te laten Installeren. 
Kamer 1/1: de afdekplaat van het stopcontact In de rechteimuur vooraan ontbreekt. 
Het stopcontact hangt uit de muur. De gelelders onder spanning zijn aanraakbaar. Het 
Is nodig dit stopcontact stevig in de muur te bevestigen en een afdekplaat op het 
stopcontact te plaatsen. 
Voor de aansluiting van de inbouwkookplaat In de keuken Is een zwarte elastomeer 
flexibel gebruikt. Het is verboden flexibele leldingen te gebl'\.liken op deze toestellen. 
Deze mogen enkel gebruikt worden voor het aansluiten van beweegbare 
huishoudelijke toestellen zoals komforen. Oe letding dient vervangen te worden door 
een soepele leidi!lg. tpet hoge temperatuurweerstand •type RHl"' en label AGS.BGV, 
geschikt voor vaste gastoestenen, op vakkundige wijze gemonteerd volgens d~ 

geldende normen. . 
Oe karrier Is niet uitgerust met minstens één rookmelder als vermeld in artikel 2, r 
van het decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders en/of de kamerwoning Is niet op elke bouwlaag uitgerust met minstens 
één dergelijke rookmelder. 
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Het stopcontact naast de achterste bultendeur zit los In de muur. Het Is nodig dit 
stevig In de muur te bevestigen. · 

De doorgang van de gemeenschappelijke leefruimte naar het lokaal rechts is slechts 
1,76 m hoog. 

Het gebouw heeft een totaal van 31 strafpunten. 

Oe wooninspectie stelde de volgende gebreken vast ln de gemeenschappelijke kook- en 
leefruimte op het gelijkvlo~rs: 

- Aan het plafond is et schade door Insijpelend vocht. 
-Gebreken aan de keukenfunctie: 

• De 2wanenhals van.de gootsteenkraan staat los en lekt. 
- Er zijn te weinig ge~arde stopcontacten aanwezig In de keuken. Volgens de geldende 
normen Is het noodzakelijk dat er twee vrije en geaarde stopcontacten aanwezig zijn 
(dus indien een koelkast, vriezer, kookplaat, wannwaterboller, ... zijn aangesloten op 
een van de stopcontacten, dan.komt dit stopcontact niet In aanmerking). 

- Het opbouwstopcontact in de keuken hangt los. Het is nodig dit stevig tegen de muur te 
bevestigen. 

De gemeenschappelijke kook- en leefruimte heeft 21 punten op het technrsch ver-Slag. 

De wooninspectie stelde de volgende gebreken vast in de gemeenschappelijke badfunctie op 
de eerste vefdleplng: 

Er Is schade door condenserend vocht aan het plafond van de badkamer. 
Oe wasmachine en droogkast is vlak naast het bad geplaatst. Oe plooiwand die tussen 
de toestellen en bad Is geplaatst geeft onvoldoende bescherming. Om een vellige 
aansluiting te ·bekomen Is het noodzakelijk de wasmachine op. minimum 60 cm 
verwijderd van de badrand op te stellen, uitg~breid tot 1 m Indien geen bijkomende 
differentieelschakelaar Is geplaatst. 
Het toilet Is niet afsluitbaar van het bad. 

De gemeenschappelijke badfunctie heeft 18 punten op het technisch verslag. 

De wooninspectie stelde volgende gebreken vast In het gemeenschappelijk toilet: 

Er is schade door condenserend vocht aan het plafond van de badkamer. 
De wasmachine en droogkast Is vlak naast het bad geplaatst. De plooiwand die tussen -· · 
de toe.stellen en bad Is geplaatst geeft onvoldoende beschèrming. Om een vellige 
aansluiting te bekomen Is het noodzakelijk de wasmachine op minimum 60 cm 
verwijderd van de badrand op te .stellen, uitgebreid tot 1 m Indien geen bijkomende 
differentieelschakelaar Is geplaatst. · 
Het toilet Is niet afsluitbaar van het bad. 

Het gemeenschappelijke tollet heeft 21 punten op het technisch verslag. 
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Aangezien de gebreken aan de gemeenschappelijke functies een Invloed hebben op de 
woonkwaliteit voor de bewoners van de kamers, rekende de wooninspectie deze gebreken 
verhoudingsgewijs door naar de kamers. 

De -.toonlnspecteur stelde VE>Igende gebreken .vast aan de eerste kamer op de eerste 
verdieping: · 

De lavabo met toevoer van warm en koud water ontbreekt. 
In de berging naast de gemeenschappelijke badkamer op de eerste verdieping is een 
gasgeiser geïnstalleerd. Er is geen vertuchtlngsrooster aanwezig om voldoende 
verbrandingslucht aan te voeren. Dit gebrek vormt een verhoogd rtslco op co
vergiftiging. Om een vellige aansluiting te verkrijgen Is het noodzakelijk niet afsluitbare 
verluchtlngsroosters te..'<IOOrzlen van minimum 150 cm~ vrije oppervlakte reChtstreeks 
naar buiten en dit op vakkundige wijze en volgens de geldende normen uitgevoerd. 
Er Is slechts één deurbel en één brievenbus aanwezig voor de verschillende 
woonentitelten. 
De kamer Is niet uitgerust met minstens één rookmelder als vermeld In artikel 2, 2• 
van· het decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders en/ of de kamerwoning is niet op elke bouwlaag uitgerust met minstens 
één dergelijke rookmelder. 

Deze kamer heeft een .totaal van 116 punten en Is dus ongeschikt. Omwille van de ernstige 
gezondhelds-'en veiligheidsrisico's voor de bewoners, is de kamer eveneens onbewoonbaar. 

De tweede kamer op de eerste verdîeplng was op het ogenblik van de vaststellingen niet 
toegankelijk. De kamer heeft echter mlnstens 31 punten op het technisch verslag omwille van 
gebreken aan het gebouw. De wooninspecteur stelde bovendien volgende gebreken vast aan 
deze kamer: · 

In de berging naast de gemeenschappelijke badkamer op de eerste verdieping is een 
gasgeiser geïnstalleerd. Er Is geen vertuchtlngsrooster aanwezig om voldoende 
verbrandingslucht · aan te voeren. Dit gebrek vormt een verhoogd risico op co
vergiftiging. Om een veilige aansluiting te verkrijgen Is· het noodzakelijk niet afsluitbare 
verluchtingsroosters te voorzien van minimum 150 cml vrije oppervlakte rechtstreeks 
na~r bulten en dit op vakkundige wijze en volgens de geldende normen uitgevoerd. 
Er Is slechts één deurbel en é.én brievenbus aanwezig voor de verschillende 
woonentltelten. 

Deze kamer heeft een totaal van 47 punten en ls dus ongeschl~ Omwille van de ernstige 
gezondheids-en veiligheidsrisico's voor de bewoners, Is de kamer eveneens onbewoonbaar. 

De wooninspecteur stelde volgende gebreken vast aan de derde kamer op de eerste 
verdieping: 

De lavabo met toevoer van warm en koud water ontbreekt. 
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Er Is geen schouwopening voorzien voor een warmingsteestel noch een stopcontact 
op een aparte stroomkring voor een elektrisch verwarmingstoestel. BIJ kamerverhuur 
is enkel at, luchtdichte gastoestellen of elektrische verwarming op een aparte 
stroomkring toegestaan. 
In de berging naast de gemeenschappelijke badkamer op de eerste verdieping Is een 
gasgeiser gelnstalleerct Er Is geen verluchtingsrooster aanwezig om voldoende 
verbrandingslucht aan te voeren. Dit gebrek vormt een verhoogd risico op CO
vergiftiging. Om een veilige aansluit ing te v~rkrijgen Is het noodzakelijk niet afsluitbare 
verluchtingsroosters te voorzien van minimum 150 cm2 vrije oppervlakte rechtstreeles 
naar bulten en dit op vakkundige wijze en volgens de geldende normen uitgevoerd. 
Er Is slechts één deurbel en één brievenbus aanwezig voor de verschillende 
woonentitelten. 
De kamer Is niet uitgerust met mlnstens één rookmelder als vermeld In artikel 2, 2" 
van het ~ eereet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmeldersen/of de kamerwoning Is niet op elke bouwlaag uitgerust met mlnstens 
één dergelijke rookmelder. 

Deze kamer heeft een totaal van '131 punten en is dus ongeschikt. Omwille van de ernstige 
gezondhelds- en veiligheidsrisico's voor de bewoners, is de kamer eveneens onbewoonbaar. 

De eerste kamer op de tweede verdieping was op het ogenblik van de vaststellingen niet 
toegankelijk. De kamer heeft echter mlnstens 31 punten op het technisch verslag omwille van 
gebreken aan het gebouw. De wooninspecteur stelde bovendien volgende gebreken vast aan 
deze kamer. 

In de berging naast de gemeenschappelijke badkamer op de eerste verdieping Is een 
gasgeiser geïnstalleerd. Er Is geen verluchtlngsrooster aanwezig om voldoende 
verbrandingslucht aan te voeren. Dit gebrek vormt een verhoogd risico op co
vergiftiging. Om een veilige aansluiting te vertaijgen Is het noodzakelijk niet afsluitbare 
verluchtingsroosters te voorzien van minimum lSO an1 vrije oppervlakte rechtstreeks 
naar buiten en dit op vakkundige wijze en volgens de geldende normen uitgevoerd. 
De trap naar de tweede verdieping is te steil en de leuning Is te kort 
Er Is slechts één deurbel en één brievenbus aanwezig voor de verschillende · 
woonentiteiten. 

Deze kamer heeft een totaal van 50 punten en is dus ongeschikt. Omwille van de ernstige 
gezondhelds-en veiligheidsrisico's voor de bewoners, Is de kamer eveneens onbewoonbaar. 

Oe wooninspecteur stelde volgende gebreken vast aan de tweede kamer op de tweede 
verdieping: 

Er Is lichte schade door condenserend vocht ter hoogte van de schouw 
In de berging naast de gemeenschappelljke badkamer op de eerste verdieping is een 
gasgeiser geïnstalleerd. Er Is geen verluchtingsrooster aanwezig om voldoende 
verbrandingslucht· aan te voeren. Dit gebrek vormt een verhoogd risico op CO
vergiftJging. 
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Om een vellige aansluiting te verkrijgen is het noodzakelijk niet afsluitbare 
verfuchtingsroosters te voorzien van mlnlmum lSO cm1 vrije oppervlakte rechtstreeks 
naar bulten en dit op vakkundige wijze en volgens de geldende normen uitgevoerd. 
De trap naar de tweede verdieping Is te steil en de leuning Is te kort 
Er Is slechts één deurbel en één brtevenbus aanwezig voor de verschillende 
woonentitelten. 

De badkamer is een plooldeur. Deze deur Is beschadigd. Het tollet staat In contact met 
de woonruimte. 
oe kamer ts niet uitgerust met minstens één rookmelder als vermeld fn artikel 2, 2• 
van het decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische· 
rookmelders en/of de kamerwoning Is niet op elke bouwlaag uitgerust met minstens 
één dergelijke rookmelder. · 

Deze kamer heeft een totaal van 83 punten en is dus ongeschikt. Omwille van de ernstige 
gezondheids-en veiligheidsrisico's voor de bewoners, is de kamer eveneens onbewoonba~r. 

2. 
De beklaagde is samen met z.ljn echtgenote, 
pand. 

de eigenaar van het 

· bewoonde de eerste kamer op de eerste verdieping sedert mel2017. · 
Hij verklaarde geen huurcontract te hebben voor deze kamer noch moest hij betalen voor deze 
kamer. Van zodra hij een vaste Job had, zou hij huur betalen. De bewoner was tevreden In de 
kamer; alles werkte. De eigenaar woonde ook In de woning. Hij deelde de badkamer met twee 
andere personen. De bewoners van de tweede verdieping hadden een eigen badkamer. 

bewoonde de derde kamer op de eerste verdieping sedert 
drie maanden. HIJ verklaarde geen huurcontract te hebben voor de kamer noch betaalde hij 
huur voor deze kamer. Hij zou huur betalen van zodra hij vast werk had. De bewoner was 
tevreden ln de kamer; alle werkte. Hij deelde de badkamer met twee andere personen. De 
keuken deelde hij met vier anderen. De eigenaar woonde ook In het pand. 

De eerste kamer op de tweede verdieping werd bewoond door . OP. tweede 
kamer op de tweede verdieping werd bewoond door . , • Deze· 
laatste overhandigde een huurovereenkomst voor de periode van één jaar met Ingang van 20 
augustus 2016. Oe huurprijs bedraagt 400,00 euro. Hij diende geen huurwaarborg te betalen. 

Het rtjksregister vermeldde ook 
gekend door de medebewoners. 

: als bewoner. doch deze was niet 

De wooninspecteur raamde de totale huurinkomsten op 4.800,00 euro (12 maanden x 400,00 
euro per maand). 

3. 
De wooninspecteur stelde tevens een stedenbouwkundige Inbreuk vast vanwege de 
onvergunde opsplitsing van een eengezinswoning In een kamerwoning met vijf kamers. 
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De wooninspectie voegde ondermeer schetsen, technische verslagen, foto's en de 
huurovereenkomst toe aan het strafdossier. 

4. 
Een herstelvordering werd opgemaakt. Het Colleg~ van burgemeester en schepenen van 

sloot zich hierbij aan. Oe wooninspecteur vorderde op 23 oktober 2017 dat de 
rechtban'k zou bevelen dat de overtreder werken moet uitvoeren om het pand, z.ijnde het 
gebouw met de aanwezige woonentitelten, te laten voldoen aan de vereisten en normen, 
vastgesteld met toepassing van artikelS. 
Er diende evenwel te worden vástgesteld dat het pand niet In aanmerking kwam voor 
renovatie-, . verbeterings- of aanpassingswerken, aangezien er geen stedenbouwkundige 
vergunning voor handen is voor deze woning ars kamerwoning. 

Oaarqm vorderde de wooninspecteur: 

dat de rechtbank zou bevelen dat de overtreder aan het pand een andere bestemming 
moet geven volgens de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, hetzij 
de woning moet slopen, tenzij de sloop verboden Is op grond van wettelijke, decretale 
of reglementaire bepalingen; 
binnen een termijn van 10 maanden na de uitspraak; 

onder verbeurte van een dwangsom van 150 euro per dag vertraging volgend op het 
verstrijken van de hersteltermijn; 
met machtiging aan de wooninspecteur om ambtshalve In uitvoering van het 
opgelegde herstel te voorzien; 
met machtiging om de kosten bedoeld In artlkell7bls § 2 van de Vlaamse Wooncode 
te verhalen; 
dat de uitspraak dient uitvoerbaar bij voorraad te worden verklaard. 

Op 24 oktober 2017 verklaarde de stad de woning ongeschikt en onbewoonbaar. 

5. 
In zijn verhoor van 1 december 2017 verklaarde beklaagde samengevat het volgende: 

Hij en zljn echtgenote, kochten het huls in 2005. Ze 
woonden er enige tijd samen met hun kinderen tot zijn echtgenote In 2015 met de 
kinderen verhuisde naar het Verenigd Koninkrijk en hiJ het huls alleen bewoonde. 
In 2016 kwam bij hem wonen In de tweede kamer op 
de tweede verdieping. De laatste zes maanden kwamen ook 

en bij hem wonen. 
verliet het huls twee máan<:len geleden. 
Enkel betaalde 400,00 euro huur per maand voor 
kost en Inwoon. Hij betaalde geen huurwaarborg. betaalde ook drie 
maanden huur, om en bij de 400,00 euro In totaal. De overige bewoners betaaldèn 
geen huur. 
HIJ had geen geld.om de beschadigingen te t:lerstellen. 
HIJ besefte niet dat hij iets ve.rkeerd deed door te kamers te verhuren. 
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6. 

Hij beloofde om de kabel te vervangen en rookmelders te installeren. De problemen 
met de elektriciteit, het d~urgat de keukenkraan en stopcontacten waren intussen 
verholpen. De wasmachine en de droogkaSt stonden Inmiddels llf de garage. 
De beklaagde nam tevens kennis van de herstelvordering. Van zodra hij alles hersteld 
had, zou hij de wooninspectie contacteren voor een nieuwe Inspectie. 

Op 6 februari 2018 liet de wooninspectie weten nog geen meiding van -voiJedig herstel 
ontvangen te hebben. De wooninspecteur schreef de beklaagde die dag ook aan met het 
verzoek om haar te berichten over de stand van zaken. 

Op 23 augustus 2018 ontving de woonlnsoecteur bericht van de stad . van een 
nieuwe Inschrijving door ... . _, op het adres te aan de 

Er stonden ook nog steeds blijvend perso~en Ingeschreven op het voormelde 
adres. Oe wooninspectie ontving nog geen melding van herstel. 

Het openbaar ministerie gaf op 8 februarl2019 het bevel tot dagvaarding van de beklaagde. 

3.2 VoorafgaandelUk 

De Wooninspecteur wierp zowel in condusles als ter zitting van 7 oktober 2019 op dat de 
conclusies van beklaagde niet voldeden aan artikel 744 van het Gerechtelijk Wetboek dat 

·voorschrijft dat In condusles - achtereenvolgens én uitdrukkelijk - volgende zaken moeten 
staan: 

een uiteenzetting van de felten die pertinent zijn voor de beslechting van het geschil; 
de aanspraken van de concluderende partij; 
de mlddelen die meninroept ter ondersteuning van de vordering of het verweer. Zijn 
er meerdere middelen, dan worden die genummerd. Men vermeldt ook of ze In 
hoofdorde of In ondergeschikte orde worden voorgedragen. Dat maakt het voor de 
rechter makkelijker om te antwoorden op de middelen; 
het gevraagde beschikkend gedeelte van het vonnis. Met vermelding van de 
hoofdorde of de ondergeschikte orde van de verschillende onderdelen. 

Artlkel152, § 1 van het Wetboek van Strafvordering b~paalt dat de concJysies moeten worden 
opgesteld overeenkomstig de artikelen 743 en 744 van h.et Gerechtelijk Wetboek. 

De rechter moet In zijn vonnis antwoorden op de mlddelen die In de condusles zijn 
aangehaald. Hij moet dat enkel doen In zoverre zij voldoen áan de bovenvermelde vormregels. 
Worden de vormregels miskend dan Is de sanctie dat de rechter ·niet antwoordt op de 
middelen die niet op correcte wijze zijn voorgedragen. 

Het Is de rechter echter niet verboden de argumenten die de procespartijen In pleidooien 
aanvoeren, In zijn beoordeling te betrekken, mits hij het rechtvan verdediging niet miskent. 

- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - --- - - - - - - - - - - - - -
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3.3 Bespreking van de schuldvraag 

1. 
Beklaagde moet zich voor de rechtbank verantwoorden wegens het verhuren van een pand 
met daarin in totaal vijf wóonentiteiten die niet voldeden aan . de minimale veilighelds-, 
gezondhelds- en woonkwallteitsnormen. 

2. 
Beklaagde is mede-eigenaar van het pand waa.rop de enige tenlasteleggil')g betrekking heeft. 

Beklaagde voerde aan dat hij niet wist dat hij een misdrijf pleegde. HIJ hfelp kennissen en 
vrienden enkel om een onderdak te vinden·. De meeste bewoners betaald2t1 geen huur en 
waren tevreden over de kwaliteit van de kamers. 

Beklaagde betwistte het gebruik als meergezlnswonlng ten tfjcte van de enige tenlastelegging 
niet. 

De constitutieve bestanddelen van het misdrijf, voorwerp van de enige tenlastelegging, zijn 
derhalve verenigd: het pand voldeed niet aan de minimale kwalltettselsen,-het pand werd 
verhuurd en werd ter beschikking gesteld door beklaagde. 

Er Is geen bijzonder opzet vereist. Indien het schuldbestanddeel van een misdrijf bestaat In 
algemeen opzet, dit is het wetens en willens aannemen van een strafbare gedraging, vermag 
de rechter het bestaan van dit opzet af te lelden uit het door de dader gepleegde materiële feit 
en de vaststelling dat dit feit hem kan worden toegerekend, met dien verstande dat de dader 
vrijuit gaat wanneer hij rechtvaardiging, schuldontheffing en niet-toerekeningsvatbaarheid 
enigszins aannemelijk maakt. In ·casu · maakt beklaagde rechtvaardiging, schuldontheffing of 
niet-toerekeningsvatbaarheld niet aannemelijk. Het vereiste opzet In hoofde van bekJaagde -is 
bewezen. 

Gelet op de vele vastgestelde gebreken In de vijf verschillende woonentiteiten die door 
beklaagde werden verhuurd of ter beschikking gesteld en die op zich niet belwist worden door 
beklaagde, is de enige tenlastelegging In hoofde van beklaagde bewezen. 

3.4 Straftoemeting 

1. 
BIJ de straftoemeting houdt de rechtbank rekening met de aard en de objectieve ernst van de 
bewezen verklaarde feiten, de begeleidende omstandigheden en de persoonlijkheld van 
bekJaagde zoals die blijkt uit het strafrechtelijk verieden, 21jn ge.zlnstoestand en arbeidssituatie, 
voor zover de rechtbank die kent' · 

De straf heeft niet alleen een vergeldende functie, ze moet ook preventfef werken: ze moet 
beldaagde ertoe aanzetten in de toekomstgeen misdrijven meer te plegen. 
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2. 
Illegale verhuring và'n onbewoonbare panden en krotwoningen betekent een ernstige Inbreuk 
op de velligheld van de bewoners en op hun levenskwaliteit. Oergelijk handelen maakt een 
Inbreuk op een fundamenteel grondrecht, nl." het recht op een menswáardig leven, zoals 
gewaarborgd door artikel 23 van de Grondwet. Beklaagde dient zijn taak als verhuurder ernstig 
te nemen: de verhuurde woningen dienen te voldoen aan de verelsten van de Vlàamse 
Wooncode en mogen niet ter beschikking gesteld worden _in omstandigheden In strijd met de 
menselijke waardigheid. 

Beklaagde stelde' verschillende woonentiteiten ter beschikking die niet voldeden aan de 
minimale kwaliteitsvereisten. Oe gebreken waren talrijk. Hij Stelde duidelijk zijn eigen financieel 
belang voorop. 

3. 
Beklaagde Is 46 jaar en werd reeds negentien maal veroordeeld voor verl<eersinbreuken. 

Beklaagde stelde momenteel In schuldbemiddeling te zitten. Hij draagt de zorg voor zijn drie 
mlnderjarige dochters. Hij verkeert naar eigen zeggen In een precaire financiële situatie. 

4. 
De beklaagde vroeg ondergeschikt de gunst van de opschorting. Het openbaar ministerie 
adviseerde negatief. 

Op de vraag tot opschorting van de beklaagde wordt niet Ingegaan, gelet op het feit dat er nog 
geen herstel is van het pand en deze gunst onvoldoende zou bijdragen tot de bewustwording 
van beklaagde dat dergelijke feiten op generlel wijze kunnen getolereerd worden en onder 
geen beding voor herhaling vatbaar zijn. 

s. 
Om de beklaagde ertoe aan te zetten zich In de toekomst beter te gedragen, Is een strenge 
bestraffing zoals hierna bepaald, passend en noodzakelijk. De rechtbank kent uitstel van 
tenuitvoerlegging toe voor een deel van de opgelegde geldboete, zoals nader bEpaald In het 
beschikkend gedeelte van dit vonnis. Grotere mildheld bij de straftoemeting zou In dit 
concrete geval getuigen van permissiviteit die niet langer van aard zou zijn de beklaagde op 
effectleve wijze te confronteren met de gevolgen van zijn gedrag en te lelden tot een 
duurzame gedragswijziglng. 

3.5 Verbeurdverklaring 

1. 
Het Openbaar Ministerie vordert schriftelijk de bijzondere verbeurdverklaring van een bedrag 
van 2.000,00 euro ten aanzien van de beklaagde, waarmee voldaan werd aan de artikelen 42 
en 43bis van het Strafwetboek. · 

De vermogensvoordelen moeten inderdaad worden verbeurdverklaard. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - --------- - - --- - - - -- - - - - - - -



Rechtbank van eerst2 aanleg Oost-Vlaanderen -afdeling oendermonde- 13eblad . 

De bekomen vermogensvoordelen maken Immers Inherent deel uit van het In hoofde van de 
beklaagde bewezen verklaarde misdrijf. Het gaat niet op om misdrijven bewezen te veridaren 
en dan te zeggen dat men de bekomen voordelen mag behouden. Dit Is een bijkomend signaal 
naar de beklaagde om hef!l bewu~t te maken dat dergelijke misdrijven niet lonend zijn. 

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 die het misdrijf mogelijk hebbèn gemaakt, ongeacht of die goederen al dan niet . . 
wettelijk zijn verteregen of in bezit zijn van de beklaagde. 

Het argument van beklaagde dat niet de volledige huurprijs In rekening mag gebracht worden 
aangezien hierin ook een vergoeding voor eten, gas en ëfektricltelt vervat zat, gaat aldus niet 
op. 

2. 
De begroting van de vermogensvoordelen In hoofde van de beklaagde komt de rechtbank 
correct voor. 

Het openbaar ministerie begrootte de huuropbrengst vanaf de datom van de vaststellingen 
door de wooninspecteur oo 9 auc!llc:tus 2017 tot 1 december 2017 waarop beklaagde 
verklaarde dat enkel 400,00 euro huur per maand betaalde 
zodat een totaa 1. bedrag van 2.000,00 euro verbeurd dlent verklaard te worden. 
Het past evenwel om het In hoofde van beklaagde verbeurd te vertelaren bedrag op basis van 
artikel 2 en 43bls, laatste lid van het strafwetboek, te vermlnderen tot 1.000 euro, daar anders 
aan deze beklaagde een onredelijk zware straf zou worden opgelegd. 

4. H~L 

De wooninspecteur vordert het herstel ·van het pand, genoemd In de dagvaarding. De 
herstelvordering is gesteund op de bewezen misdrijven van de enige tenlastelegging. Ztj strekt 
tot het herbestemmen van het pand naar een volgens de VCROvergunde toestand of de sloop, 
tenzij de sloop om andere redenen verboden zou zijn, en dit blnne!l een termijn van tien 
maanden onder verbeurte van een dwangsom van 150 euro per dag vertraging. 

Beklaagde argumenteerde dat de meeste bewoners het pand zouden verfaten nu hun 
asielprocedure is afgesloten en ze het land dienen te verlaten. Beklaagde zou er dan enkel 
wonen met zijn drie dochters en zijn schoonbroer. De woning zou 
dus terug een eengezinswoning betreffen zodat de herstelvordering zonder voorwerp Is. 

Volgens de laatste vaststellingen van 23 augustus 2018 woonden er nog steeds niet
familieleden in ·het pand. Zelfs als de schoonbroer komt Intrekken, blijft de woning. opgesplitst 
In meerdere woonentitelten. De herstelvordering Is dus nog steeds gegrond. 
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De stopzetting van de verhuring brengt in beginsel het einde mee van het vervolgde misdriJf, 
maar brengt echter niet mee dat de gebreken zijn weggewerkt of dat de herstelmaatregel, die 
het Verhogen beoogt van. de woonkwaliteit en beoogt te vermijden dat bewoners/huurders In 
slechte omstandigheden worden gehuisvest, zonder voorwerp Is geworden. . 

Oe. herstelvordering van . de wooninspecteur strekt tot het realiseren van de In artikel 5 
Vlaamse Wooncode bedoelde elementaire veilighefds-, gezondhelds- en woonkwalitetts
normen. Zolang het bewijs van het herstel nfet is geleverd, kan de herstelvordering regelmatig 
worden uitgeoefend. 

De herstelvordering Is voldoende gemotiveerd. l-Iet herstel is noodzakelijk. Er wordt geen 
regularisatievergunning voorgelegd en er Is geen proces-verbaal van uitvoering van herstel. 

. . 
De rechtbank kent beklaagde een termijn van twaalf maanden toe. . ·-- . 

Gelet gp het talmen van beklaagde om tot t1et volledige herstel over te gaan, wordt terecht de 
verbeurte van een dwangsom gevorderd. De hierna bepaalde modaliteiten zullen beklaagde 
aanzetten om tot een spoedig herst~l over te gaan. 

OVereenkomstig artikel20bls, §.7 van de Wooncode moeten dil! wooninspecteur en het college 
van burgemeester en schepenen van de stad gemachtigd worden tot de 
ambtshalve uitvoering van het herstel voor het geval dat de herstelmaatregel door de 
overtreden niet binnen de door de rechtbank gestelde termijn wordt uitgevoerd. 

Omdat beklaagde nog geen enkele Inspanning heeft gedaan om tot een herstel te komen, gaat 
de redttbank in op de vraag om het vonnis uitvoerbaar biJ voorraad te verklaren. 

5. BEOORDEUNG OP BURGERLUK GEBIED 

Omdat het door beklaagde gepleegde mlsdnïf mogelijk schade heeft veroorzaakt. houdt de 
rechtbank de burg~rlijke belangen ambtshalve aan, overeenkomstig artikel 4 van de 
Voorafgaande Titel wetboek van Strafvordering (art. 4 V.T .Sv.). 

6. TOEGEPASTE WEITEN 

De bijzondere wetten zoals vermeld In punt 1. Tenlastelegging; 
Wet van 15 juni193S, 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, 43bls, 66; 
Wet van S 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 28,12.20U houdende diverse bepalingen Inzake justitie 
(B.S. 30.12.20U), zoals gewijzigd bij B.S. 29.12.2016, art. 59, 60; (opdeciemen); 
Art. 6 Programmawet IJ van 27.12.2006; 
W.01.08.1985, art. 28, 29, gew. art. 1 K.B. 31.10.20QS (25 euro); 
Wet van 29 junl1964, art. 3 en 6; gew.W.10.2.1994 & W.22.3.99; (opschorting); 
Wet van 29 junf 1964, art. 8§1; p,ew.W. 10.2.1994; (uitstel). · 
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BESliSSING 

Oe rechtbank beslist OP TEGENSPRAAK ten aanzien van de eiser tot herstel De 
Wooninspecteur en beklaagde 

OP 'SIRAFGEBIED 

De rechtbank: 

verklaart beklaagde SCHULDIG aan de feiten van de enige tenlaste!egglng; 

veroordeelt beldaagde voor deze feiten samen tot ~EtDBOETE van 4.000,00 EURO, 
zijnde een ge.ldboete van 500,00 EURO, verhoogd met 70 opdeciemen (x8); 

zegt dat bij nï'et betaling binnen de door de wet bepaalde termijn de lastens beklaagde 
uitgesproken geldboete kan worden vervangen door een gevangenisstraf van 3 
maanden; 

verleent beklaagde GEWOON UilSTEL van de tenuitvoerlegging van een gedeelte van 
3.000,00 euro. zllnde 375,00 verhoogd met ZO opdeciemen (x 8) van de opgelegde 
geldboete voor een periode van drie jaar. 

Wl)st beklaagde er op dat het uitstel van rechtswege herroepen wordt Ingeval 
gedurende de proeftijd een nieuw mtsdrijf Is gepleegd dat veroordeling tot een 
criminele straf of hoofdgevangenisstraf van meer dan zes maanden zonder uitstel ten 
gevolge heeft gehad. 

Verbeurdverklaring 

De rechtbank veridaart beklaagde VERBEURD van 1.000 euro aan vermogensvoordelen. 

Bijdragen- vergoeding -.kosten 

De rechtbank: 

spreekt In hoofde van beklaagde de verplichting uit om EENMAAL een bedrag van 
25,00 euro, met 70 opdecièmen verhoogd, 200,00 euro bedragende, te betalen bij 
wijze van bijdrage tot finanderlog van het Fonds tot financiële hulp aan slachto~rs 
van opzettelijke gewelddaden; 

veróordeelt beklaagde, krachtens artfkel 4 §3 van de wet van 19 maart 2017 tot 
oprichting van een Begratingsfonds voor de juridische tweedelij~bljstand, tot het 
betalen van een bijdrage aan het Fonds van 20,00 euro: 
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legt beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de strafprocedure van 
54,76 euro overeenkomstig artikel 91, 2~ rld en 148 van het koninklijk besluit van 28 
december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten In strafzàken; 

veroordeelt beklaagde tot de gerechtskosten, tot op heden begroot"'bp de som van 
281150 euro. · 

HÊRSTEL 

De rechtbank: 

beveelt beklaa~rde over te gaan tot het herstel van het pand te 
Nat impliceert 

1} zo beklaagde geen regulariserende stedenbouwkundige vergunnln_ç ~ekomt" op grond 
van artikel4.2.1,7• V~O: · 

. . 
- ofwel het betrokken pand een andere bestemming te geven op basis van de bepalingen 
van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; · 

- ofwel het pand te slopen, tenzij dit verboden is op grond van wettelijke, decretale of 
reglementaire bepalingen; 

2) zo beklaagde een reg uiariserende stedenbouwkundige vergunning bekomt op grond van 
artlkel4.2.1,r VCRO: 

-het wegwerken door middel van renovatie-, verbetertngs- en aanpassfngswerken van de 
gebreken aan het gebouw en de daarin ondergebrachte woongelegenheden, zodat "dit 
gebouw en de daarin ondergebrachte woongelegenheden voldoen aan de veilighelds,-, 
gezondhelds- en woonkwallteltsvereisten zoals bedoeld In artikel 5 van het decreet van 15 
juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, opdat het aantal punten In het technisch 
verslag wordt teruggebracht op nul, 

dit binnen een termijn van twaalf maanden vanaf de dag waarop dit vonnis In kracht 
van gewijsde zal treden, wat geen dwangsomtermijn fs In de zin van artlkel l38Sb/s 
Gerechtelijk Wetboek. 

zegt dat op vordering van de wooninspecteur door beklaagde een dwangsom van 100 
euro zal worden verbeurd per dag vertraging In de nakoming van dit bevel te rekenen 
vanaf het verstrijken van de tennljn van twaalf maanden vanaf de dag waarop d1t 
vonnis In kracht van gewijsde z~~ zijn getreden, met een maximum van 60.000 euro. 

zegt voor recht dat de veroordeelde overeenkomstig artikel 20bls, § 6, Vlaamse 
Wooncode de wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen van de 
stad onmiddeRljk bij aangetekende brief of door afgifte tegen 
ontVangstbewijs op de hoogte brengt wanneer de opgelegde herstelmaatregelen 
werden uitgevoerd; 
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beveelt dat voor het geval niet binnen de opgelegde termijn voldaan werd aan de 
herstelvordering de wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen 
van de stad ambtshalve Jn de uitvoering van de bevolen herstelmaatregel 
zullen kunnen voorzien. 

veroordeelt beklaagde tot vergoeding van al.le . uitvoeringskosten In geval van 
ambtshalv~ uitvoering overeenkomstig artikel20bls, § 7 Vlaamse WooncodE!. 

verklaart huldig vonnis wat betreft de herstelvorder/na · uitVoerboor bü voorraad 
niettegenstaande elk rechtsmiddel. 

OP BURGERLUK GEBlED 

De rechtbank houdt de beslissing over de burgerlijke belangen aan. 

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

o·lt ·vonnis Is In openbare terechtzlttlng uitgf!Sp'roken op VIER NOVEMBER lWEEDUIZfND 
NEGENTIEN door de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, 
013M kamer, samengesteld uit: · 

rechter, voorzitter van de D13M kamer, 

In aanwezigheld van 

~~griffier 

substituut-procureur des Konings 

Voor eensluidend afschrift afgeleverd 
aa n he t OpenbSNrS ~~Lst.e.t\'§· 
Dendermonde, de U lU 

De griffier-1lec~::f '"" dien~. 
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