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⇒ Ter terechtZttting van 22 ;uni 2020 beiden vertegenwoordigd door

mr

1.

advocaat te

TENLASTELEGGINGEN

als dader of mededader in de zin van artfkel 66 van het strafwetboek

een woning of specifieke woonvorm die niet voldoet aan de vereisten van artikel 5 § 1
Vlaamse Wooncode verhuren, te huur stellen of ter beschikking stellen
als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of als persoon die een woning ter beschikking
stelt, een woning of een specifieke woonvorm, als vermeld m artikel 5 § 3 lid 1 van het Decreet
van 15 jul, 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, die niet voldoet aan de vereisten en
normen, vastgesteld met toepassing van artikel 5 van voornoemd Decreet, rechtst reeks of via
tussenpersoon, te hebben verhuurd, te huur gesteld of ter beschikking gesteld met het oog op
bewoning (art_ 2 § 1, 31 ", en 20 § 1 !Id 1 Decreet 15 Juli 1997 houdende de Vlaamse
Wooncode), zoals gewijzigd door het Decreet van 29 maart 2013 houdende wijziging va n
diverse decret en wat de woonkwaliteitsbewaking betreft, vanaf 11.08.2013, namelijk:
in het pand gelegen te
eigendom van
wonende te

kadastraal gekend al~
geboren te
op
bij akte d.d. 20 april 2017 verleden door notaris

te
l. een ongeschikte en onbewoonbare woning 1 te hebben verhuurd aan

Te
in de periode van 20 september 2010 (datum aanvang huurovereenkomst stukken 5, 6, 7) tot en met 1 december 2016 (datum einde huurovereenkomst- stuk 95)
door
2- een ongeschikte en onbewoonbare woning 3 te hebben verhuurd aan

en
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In de periode van 11 augustus 2014 (datum aanvang huurovereenkomst stukken 6. 7) tot en met 1 december 2016 (datum einde huurovereenkomst - stuk 95)
door

Vordering verbeurdverklaring vermogensvoordeel : Art. 42 en 43 Bis Sw.
De eerste en de tweede beklaagde tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig art 42 en
43b!s van het Strafwetboek, te horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring va n
18.687,50 euro, elk voor de helft, hetziJ elk 9.343,75 euro zijnde:
hetzij de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrij f zijn verkregen,
hetziJ goederen en waarden die m 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:
woning 1
huuropbrengst gedurende de periode van 20 september 2010 tot en met 1 december 2016 of
74 maanden aan een maandelijkse basishuurprijs van 350 euro= 25.900 euro
woning 2
huuropbrengst gedurende de periode van 11 augustus 2014 tot en met 1 december 2016 of 27
maanden aan een maandelljkse baslshuurpnjs van 425 euro"' 11.475 euro

TOTAAL· 25.900 euro+ 11.475 euro= 37.375 euro
per eigenaar: 37.375 euro : 4"' 9.343,75 EUR
*

2.

*

*

PROCEDURE

De rechtbank nam kennis van de dagvaarding waardoor de zaak aanhangig werd gemaakt bij
de rechtbank.

De dagvaarding werd overgeschreven op het hypotheekkantoor van de plaats waar het
onroerend goed is gelegen.
De zaak werd behandeld op de openbare terechtzitting van 22 Juni 2020.
De rechtbank narn kennis van de stukken van de rechtspleging en hoorde de aanwezige
partijen.
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BEOORDELING OP STRAFGEBIED

3.1

Overzicht van de feiten
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Op 22 oktober 2014 ging de wooninspect1e ter plaatse in de
In
De
woning met bus 2 behaalde 21 strafpunten en de woning met bus 3 behaalde 57 strafpunten.
De woningen werden bij besluit van de burgemeester van 22 Januari 2015 ongeschikt en
onbewoonbaar verklaard Nadien werd vastgesteld dat de bewoning werd verdergezet.

Op 18 november 2016 stelde de woonmspect,e vast dat de womng met bus 1 werd verhuurd
en bewoond. De woning behaalde 72 strafpunten. De woning met bus 2 was op dat ogenbltk
niet toegankelijk. De woning met bus 3 werd verhuurd en bewoond. De woning behaalde 44
strafpunten. De verhuurders die de huurovereenkomsten afsloten waren
en
Het pand was eigendom van

en

De woonmspecteur leidde bij brief van 27 januari 2017 een herstelvordering m biJ het parket.
Het college besloot zich hierbij aan te sluiten.
verklaarde op 21 maart 2017 dat hij herstellingen had uitgevoerd na de eerste
controle Hij had geen nieuwe controle aangevraagd omdat hij dacht dat alles in orde was.
Door het vele werk met hun eigen zaak, hadden ze weinig tijd om de verhunng op te volgen.
Daarom gmgen ze het pand verkopen. De verhuring was intussen al stopgezet. Momenteel was
er een nieuwe eigenaar. Hij ging met hem afspreken om het herstel te melden.
,er klaarde dat zij de echtgenote was van
~n mede-eigenares. Ze
sloot zich aan bij de verklaring afgelegd door haar man. De boetes voor leegstand waren al
betaald.
Bij hercontrole op 14 januari 2019 bleek elke woning nog'l2 strafpunten te behalen.
Aan
e1
werd een VSBG voorgesteld van 4 000 euro voor elk van
hen. Zij betaalden dit bedrag.
Aan beklaagden werd eveneens een VSBG voorgesteld van 4.000 euro voor elk van hen. ZiJ
betaalden deze niet.

Op 25 september 2019 werd het herstel vastgesteld door de wooninspecteur na een melding
van herstel door de nieuwe eigenaar

3.2

Bespreking van de schuldvraag

1.
Beklaagden moeten zich voor de rechtbank verantwoorden wegens het verhuren van twee
woningen die niet voldeden aan de vereisten van de Vlaamse Wooncode in een pand gelegen
in de
in
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Beklaagden hebben de tenlasteleggingen niet betwist. Beklaagden verklaren dat ziJ het pand
hadden aangekocht met vier personen met de bedoeling om dit op te knappen en te verhuren.
In het begin was de woning in orde, maar met de tijd verslechterde de toestand en heten ze na
om dit goed op te volgen. De VSBG hadden ze uiteindeliJk wel betaald, maar te laat.

2.
Gelet op de verschillende vaststellingen van de woontnspectie en nu beklaagden de
tenlastelegging niet betwisten, staat hun schuld aan de ten laste gelegde feiten vast
Beklaagden bleven de twee woningen verhuren ook na de ongeschikt en
onbewoonbaarverklaring. Ze heten na om een nieuwe controle te laten uitvoeren. Intussen
ontvingen zij huurgelden

3.3

Straftoemeting

1.

De rechtbank legt voor beklaagde overeenkomstig artikel 65, eerste lid Strafwetboek één straf
op voor de feiten van de tenlasteleggingen 1. en 2. samen, met name de zwaarste.
Bij de straftoemeting houdt de rechtbank rekening met de aard en de objectieve ernst van de
bewezen verklaarde feiten, de begeleidende omstandigheden en de persoonlljkheld van
beklaagden zoals die blij kt uit het strafrechtelijk verleden, hun gezinstoestand en
arbeidssituatie, voor zover de rechtbank dle kent.
De straf heeft niet alleen een vergeldende functie, ze moet ook preventief werken: ze moet
beklaagden ertoe aanzetten in de toekomst geen misdriJven meer te plegen.

2.
Beklaagden verhuurden twee woningen die niet voldeden aan de minimale kwaliteitsvereisten.
De gebreken waren talrijk. Aldus brachten beklaagden de ve1/ighe1d en gezondheid van de
bewoners in gevaar. Ze stelden duidehJk hun eigen (fmanc1èle) belangen voorop.

3.
Beklaagden hebben beiden een blanco strafregister en verzochten de rechtbank om de gunst
van de opschorting Het openbaar ministerie adviseerde negatief
Gelet op hun blanco strafregister en het feit dat beklaagden de VSBG betaalden nog voor zlj
gedagvaard werden en gelet op het Intussen bereikte herstel, gaat de rechtbank in op het
verzoek. Beklaagden dienen wel te beseffen dat de feiten niet geminimaliseerd kunnen worden
en niet voor herhaling vatbaar zijn én dat zij zich van nieuwe strafbare feiten dienen te
onthouden, bij gebrek waaraan de opschorting alsnog kan worden herroepen.

3.4

Verbeurdverklaring

In hoofde van elke beklaagde wordt door het openbaar ministerie schriftelijk de bijzondere
verbeurdverklaring gevorderd van een bedrag van elk 9.343,75 euro, waarmee voldaan werd
aan artikel 42 en 43bis van het Strafwetboek.

r'
1
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Het bekomen vermogensvoordeel, namelijk de ontvangen huurgelden, maakt inherent deel wt
van het bewezen verklaarde misdrijf. Het gaat dan ook niet op om het mlsdriJf als bewezen te
verklaren en dan te zeggen dat men de bekomen voordelen mag behouden. Dit 1s een
bijkomend signaal naar beide beklaagden om deze bewust te maken dat dergel!Jke misdriJven
met lonend zijn.

Beklaagden verzochten de rechtbank om dit bedrag te verminderen . Ze wijzen er ook op dat 2ij
al vele krotbelastmsen dienden te betalen.
Om beklaagden geen onredel!Jk zware straf op te leggen, vermindert de recht bank de te
verbeuren bedragen naar elk 3.000 euro.

BEOORDELING OP BURGERLIJK GEBIED

4.

Omdat het door beklaagden gepleegde m1sdriJf mogeliJk schade heeft veroorzaakt, houdt de
rechtbank de ovenge burgerlijke belangen ambt sha lve aan, overeenkomstig artikel 4 van de

Voorafgaande Titel wetboek van Strafvordering (art. 4 V.T.Sv.).

TOEGEPASTE WETTEN

5.

De bijzondere wetten zoals vermeld in punt 1. Tenlasteleggingen,

Wet van 15 Juni 1935, art. 2, U 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, 39, 40, 50, 65, eerste lld, 66, 79, 80;
Art. 6 Programmawet Il van 27.12.2006;
Wet van 29 Juni 1964, art 3 en 6; gew W. 10.2.1994 & W.22 3.99; (opschorting).

BESLISSING
De rechtbank beslist OP TEG ENSPRAAK ten aanzien van

en

OP STRAFGEBIED

1,
De rechtbank:
verklaart eerste beklaagde SCHULDIG aan de feiten van de tenlasteleggingen 1 en 2;

gelast de OPSCHORTING van de uitspraak van de veroordeling van eerste beklaagde
gedur ende een proeftermijn van drie jaar;

1

r
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Verbeurdverklaring
De rechtbank verklaart eerste beklaagde verbeurd van 3.000 euro aan vermogensvoordelen

Bijdrage - vergoeding

De rechtbank·
legt eerste beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de
strafprocedure van 50,00 euro overeenkomstig artikel 91, z de lid van het koninklijk besluit
van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in
strafza ken;
veroordeelt eerste beklaagde, krachtens artikel 4 §3 van de wet van 19 maart 2017 tot
oprichting van een Begrotingsfonds voor de Juridische tweedehJnsbfjstand, tot het
betalen van een bijdrage aan het Fonds van 20,00 euro.

,.

*

*

2.
De rechtbank:
verklaart tweede beklaagde SCHULDIG aan de feiten van de tenlasteleggingen 1 en 2,
gelast de OPSCHORTING van de uitspraak van de veroordeling van tweede beklaagde
gedurende een proeftermijn van drie jaar;

Verbeurdverklaring
De rechtbank verklaart tweede beklaagde verbeurd van 3.000 euro aan vermogensvoordelen.

Bijdrage - vergoeding
De rechtbank.

legt tweede beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de
strafprocedure van 50,00 euro overeenkomstig artikel 91, 2d" IJd van het koninklijk besluit
van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten m
strafzaken;
veroordeelt tweede beklaagde, krachtens artikel 4 §3 van de wet van 19 maart 2017
t ot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, tot het
betalen van een bijdrage aan het Fonds van Z0,00 euro,

;f
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De rechtbank veroordeelt eerste en tweede beklaagde hoofdelijk tot de gerechtskosten, tot
op heden begroot op de som van 282,13 euro.

OP BURGERLIJK GEBIED
De rechtbank houdt de be.slissing over de burgerlijke belangen aan.

Alles gebeurde In de Nederlandse taal overeenkomstig de wet van 15 Juni 1935.

Dit vonnis is in openbare terechtzitting uitgesproken op EENENTWINTIG SEPTEMBER
TWEEDUIZEND TWINTIG door de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling

Dendermonde, Dl3M kamer, samengesteld uit:
, rechter, voorzitter van de D13M kamer,
In aanwezigheid van
Met.bus.tand van.e-rlffier

, substituut-procureur des Konings

Voor eensluidend afschrift afgeleverd
aan het Ope nb aar Min1ster 1e

Dendermcn1rZ de
De gnff) 4.óokl

t2 ~çp

\'GP

IOA~

2020
t

,Î

