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1. 

1. 

OPENBAAR MINISTERIE 

EISER TOT HERSTEl 

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

=> Ter terechtzitting van 04 mei 2020 vertegenwoordigd door mr. 
loco mr. 1dvocaat te 

BEKLAAGDEN 

BTW-nummer 
ondernemlngsnummer 
gevest1gd te 

met 
Ingeschreven onder het 

met maatschappelijke zetel 

=;> In jalmg • Ter terechtzitting van 04 mei 2020 ntet vertegenwoordrgd, 
aldus verstek makend 

geboren te 
ingeschreven tE 

Afghaanse nationaliteit 

Alias geboren op 

)0 

. van 

=;> Ter terechtzitting van 04 met 2020 vertegenwoordigd door mr. 
loco mr. advocaat te 

TENLASTELEGGINGEN 

als dader of mededader In de zin van artikel 66 van het st rafwetboek 

A. 

een goed niet hoofdzakeliJk voor wonen bestemd met gebreken of ontbrekende of niet 
behoorlijk functionerende basisnutsvoorzieningen verhuren, te huur stellen of t er 
beschikking stellen 
als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of als persoon die een roerend of onroerend 
goed ter beschikking stelt, een roerend of een onroerend goed dat niet hoofdzakelijk voor 
wonen bestemd ls, rechtstreeks of vla een tussenpersoon, t e hebben verhuurd, te huur gest eld 
of ter beschikking gesteld met het oog op bewoning terwijl dit goed gebreken vertoont die een 
veiligheids- of gezondheidsrisico inhouden of terwij l in dit goed de basisnutsvoorzieningen 
zoals elektrlcitert, sanitair, kookgelegenheld en verwarmlngsmogelljkheld ontbreken of niet 
behoorlijk functioneren, namelijk 
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1n het pand gelegen tt 

en 

notaris te 

e1gendom van 
geboren tE :>p 

<adastraal gekend als 
geboren te 

bJj aankoopakte van 

op 
samenwonende te 

verleden door 

als onderverhuurder, een pand, dat niet hoofdzakelijk voor wonen was bestemd, ter 
beschJkking te hebben gesteld aan en met het oog op 
bewonmg, terwijl het goed gebreken vertoonde die velhgheJds- of gezondheldsrrsJco rnhielden 
(art 20 § llld 2 Decreet 15 juh 1997 houdende de Vlaamse Wooncode) 

T~ 

door 

2. PROCEDURE 

op 28 oktober 2016 (zie stukken 2-5. 31. 43-46) 
er 

* * * 

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

De dagvaardmg werd overgeschreven op het hypotheekkantoor van de plaats waar het 
onroerend goed zich bevindt. 

De zaak werd behandeld op de openbare terechtzitting van 4 mei 2020. 

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

De werd niet vertegenwoordigd ondanks het feit dat er bij tussenvonnis 
van 23 december 2019 door deze rechtbank ambtshalve een lasthebber ad hoc werd 
aangesteld. De lasthebber ad hoc stelde de rechtbank er bij brief van 29 april 2020 van op de 
hoogte dat de vennootschap bij vonms van 5 juli 2018 failliet werd verklaard en dat de curator 
niet wenst tussen te komen in deze procedure en z1ch verzet tegen een vertegenwoordiging 
door' de lasthebber ad hoc. Het blijkt niet dat de vereffening reeds werd afgesloten zodat de 
strafvordering ten aanzien van eerste beklaagde nog nret is vervallen. 
De rechtbank stelt aldus het verstek vast van eerste beklaagde 

3. BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

3.1 Overzicht van de felten 

1. 
Op WIJdag 28 oktober 2016 omstreeks 11u15 begaf de wooninspeetJe zich naar 

In omwille van een vermoeden van misdrijf . De stad had de wooninspeetJe 
gemeld dat er twee personen van Afghaanse origine in een bureel bij een magazijn verbleven. 
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Het pand betrof een gesloten bebouwmg acht er de huizen aan de straat. Het grng om een 
magazijn dat Uitgebaat werd als carwash. Aan dit magazijn was een bureel verbonden met een 
douche en een toilet. Het pand beschikte met over werkende basisnutsvoorzieningen zoals 
sanitair en kookgelegenheid. De aanwezige douche en tollet werkten immers niet en er was 
geen lavabo. Als kool<gelegenheid was er enkel een Ijskast aanwezig. Er was geen gootsteen en 
geen kookfornuis. Er was ook geen verwarmingsmogelljkheid en geen warm water. 
De wooninspectie voegde foto's van het bureel, onder meer foto's 24 en 35 met daaronder: 
'zetels In gebruik als slaapplaats'. Op de foto's zijn twee zetels te z1en met een paar kleihere 
kledingstukken of handdoeken In en een dekentje 
Het onroerend goed was niet hoofdzakelijk bestemd voor bewoning en er waren ernstige 
veillghelds- en gezondheidsrisico's. Voor de verdere concrete gebreken verwijst de rechtbank 
naar de opsomming In het aanvankelijk PV. 

2. 
De ruimte werd volgens de woonrnspectie bewoond door en 

verklaarde te werken In het magazijn en overhandigde een 
arbeidscontract. H1j verklaarde per dag 25 euro te ontvangen van Hij 
verklaarde niet te wonen in het magazijn. Hij verbleef er als concierge en voor de beveiliging 
van het gebouw Hij bleef er slapen na het werk. Hij woonde eigenlijk In 

Het gevoegde arbeidscontract werd gesloten tussen en 
met een adres In Het contract liep van 6 oktober 2016 tot 31 december 2016 

Nerd aangeworven als arbeider In de hand car wash voor 19 uur per 

week. 

predes was, was de wooninspectie niet duideliJk. 

3. 
Tweede beklaagde, 
beklaagde, 
te werken in de 

was ten tijde van de felten zaakvoerder van eerste 
d1e een arbeidscontract sloot met om 

werd meermaals uttgenodlgd voor verhoor maar kwam niet opdagen. 
Éénmaal maakte hij zelf telefonisch een afspraak, maar ook toen kwam hij niet. 

De eigenaar van het pand, werd wei verhoord. Sinds 2012 verhuurde hij het 
pand aan Hij wist dat er een carwash In werd uitgebaat. Hij had zelf nooit 
gehoord of gezien dat er mensen In de carwash verbleven. HIJ stelde dat het n1et de bedoeling 
was dat er daar gewoond werd. Hij wou dit gewoon verder verhuren als magazijn. Hij stelde 
dat de huurder de bestemming opnieuw moest wijzigen. HIJ ging met de huurder praten zodat 
dit in orde zou komen. Hij ging de wooninspectie contacteren als het in orde was. 

4-. 
Het pand was stedenbouwkundig gekend als garage. Er was aldus een bestemmlngswijziging 
naar wonen. De woonmspectte vorderde het herstel, met name: ofwel de woning een andere 

bestemming geven, ofwel slopen. 
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Op 23 oktober 2017 was er nog geen melding van herstel. 

3.2 Bespreking van de schuldvraag 

1. 
Beklaagden moeten z1ch voor de rechtbank verantwoorden wegens het onderverhuren van 
een onrnerenrt goP.ri dat niet hoofdzakelijk voor wonen was bestemd, aan 
en met het oog op bewonmg, terwiJl het goed gebreken vertoonde die 
velhghelds- en gezondheidsrisico's Inhielden op 28 oktober 2016, 

2. 

betw1st de feiten. HIJ meent dat er niet voldoende elementen ziJn die 
aantonen dat het bureel als wonmg gebruikt werd. De aanwezigheld van zetels zou d1t niet 
beWIJzen. Ook was het 1n geen geval zijn bedoeling om daar mensen te laten wonen. Daarnaast 
betwist beklaagde de bewijswaarde van de verklaring van dat hij daar siLep. 

zou spreken en gebrekkig Engels. Aangezien er geen tolk was, is het 
mogelijk dat Je vragen niet goed begreep. Indien daar effectlef slteo. 
dan was dit In elk geval zonder toestemming of medeweten van beklaagde. 
heeft een carwash m waar hij ook woont en kwam dus niet vaak in 
De carwash werd zelfstandig uitgebaat door en 

Mogehjks bleef slechts sporadisch overnachten In de carwash 
aangezien hij verklaarde in te wonen en er geen kookgelegenheld of sanitair tn het 
bureel was. 

3. 
Gelet op de vaststelling door de wooninspectie van t alriJke gebreken In het bureel In de 

1n en de bestemming van het goed als garage, staat het vast dat dit 
onroerend goed niet hoofdzakelijk bestemd was voor wonen, gebreken vertoonde die een 
velllghe1ds- of gezondheidsrisico inhielden en er basisnutsvoorzieningen ontbraken of niet 
functioneerden. Dit element wordt ook niet betwist door tweede beklaagde. 

4. 
De rechtbank Is echter van oordeel dat niet bewezen Is dat :m dE 

m bureel ais onderverhuurder wP.tEm.c; en willens ter besch1kkmg stelden met het 
oog op bewoning. Zahir Helamand had met en 
enkel een arbeidscontract gesloten. Dit blijkt ook uit de Dlmona aangiftes. Het blijkt niet dat hl i 
wl~t nf knn weten dat daar soms sliep. Het blllkt niet dat hiJ daar door 

verplicht werd om te slapen als con cl erge. verklaarde ook {!at 
hij In woonde. Uit de gegevens blijkt dat slechts vanaf 6 
oktober 2016 in de carwash werkte zodat d1e In w oonde, het 
aannemelijk maakt dat hiJ ook niet gemerkt had dat er overnacht werd In het bureel. Het 
bureel was bovendten totaal niet Ingericht als woning zodat ook hier niet de bedoeling van 

uit kan afgeleid worden dat hiJ het bureel ter beschikking wenste te stellen 
voor bewoning. Uit de loutere aanwezigheid van zetels en een Ijskast, kan de rechtbank deze 
Intentie niet afleiden. De wooninsoectie heeft ook niet kunnen vaststellen dat 
(die volgens tweede beklaagde heet) woonde ln het bureel. 
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De loutere Inlichting van de stad dat er twee personen van Afghaanse ongme verbleven in het 
bureel is voor de rechtbank niet voldoende ais bewiJS. 

De rechtbank zal be1de beklaagden dan ook bij gebrek aan bewijs vnjspreken voor de feiten 
van de en1ge tenlastelegging. 

4. HERSTEL 

Gelet op het ontslag van rechtsvervolging, IS de herstelvordenng van de woon inspecteur, voor 
de strafrechter noodzakelijk gesteund op het ten laste gelegde misdrijf, niet gegrond. De 
vordenng tot verbeurte van een dwangsom 1s zonder voorwerp. 

5. TOEGEPASTE WETIEN 

De bijzondere wetten zoals vermeld In punt 1. Tenlastelegging; 
Wet van 15 juni 1935, art. 2, 11 tot 14, 21 tot 24, 31 tot 37, 40, 41; 
Wetb van strafvordering, art 182, 184, 185, 190, 190ter, 191. 

BESLISSING 

De rechtbank beslist OP TEGENSPRAAK ten aanzien van de eiser tot herstel DE 
WOONINSPECTEUR en tweede beklaagde en BIJ VERSTEK ten aanzien van 

eerste beklaagde 

OP STRAFGEBIED 

1. 

De rechtbank spreekt eerste beklaagde VRIJ voor de feiten van de enige 

tenlastelegging. 

* * " 

2. 

De rechtbank spreekt tweede beklaagde VRIJ voor de feiten van de enige 

tenlastelegging. 

* * .. 

HERSTEL 

Oe rechtbank verklaart de herstelvordering van de woonlnspecteur, gesteund op het ten laste 

gelegde misdrijf, ontvankelijk doch ongegrond. 
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en laatste blaci 

De rechtbank legt de kosten van huidige procedure, thans begroot op 256,52 euro, ten laste 

van de Belgische Staat . 

Alles gebeurde in de Nederlandse taal overeenkomstig de wet van 15 jun/1935 

Dit vonnis is In openbare terechtzitting uitgesproken op VIJFENTWINTIG MEI TWEEDUIZEND 
TWINTIG door de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, 
D13M kamer, samengesteld uit: 

rechter, voorzitter van de D13M kamer, 

In aanwezigheld van 
MPt hll<:t:.nrl u<:> n a•lfflor 

substituut-procureur des Konings 

Voor eenslUidend afschnft afgelevero 
aan het Openbaar M1n1stene 

Dendermonde, de 2 6 ME r: I 20Z 
De grlffler-heefd-varHiter\SF. 0 




