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Ingeschreven t e 
Belgische nationaliteit 

geboren op 

geboren t e 
ingeschreven te 
Belgische nationaliteit 

00 

van 

OP 
van 

⇒ Ter terechtzitting vr:m 11 Januari 2021 beiden vertegenwoordigd 
door mr. advocaat te 

1. TENLASTELEGGINGEN 

als dader of mededader In de zin van artikel 66 van het strafwetboek 

Een woning of specifieke woonvorm die niet voldoet aan de vereisten van art. S § 1 Vlaamse 
Wooncode verhuren, te huur stellen of ter beschikking stellen - feiten vanaf 11 augustus 
2013 

Als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of als persoon die een woning ter beschikking 
stelt, een woning of een specifieke woonvorm, als vermeld in artikel 5 § 3 lrd 1 van het Decreet 
van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, die niet voldoet aan de vereisten en 
normen, vastgesteld met toepassing van artikel S van voornoemd Decreet, rechtstreeks 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 lid 1 Decreet 15 Juli 1997 houdende de Vlaamse 
Wooncode), namelijk: 

in het pand gelegen te kadastraal gekend als 
eigendom van geboren te op en 

van geboren te i:,p beide wonende te 
bij aktes van 6 Juni 2005 en van 28 maart 2002 verleden door 

notaris van 

1. een ongeschikte en onbewoonbare wonins te hebben verhuurd aan 

Te 

door 

(stukken 127 e .v., 306 e.v., 312 e.v.) 

in de neriode van 1 oktober 2015 tot en met 15 maart 2019 

.. - - - -- - - - - - - - - - - - .. . - - - --- .. - - . -
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2. een one:eschikte en onbewoonbare woning 
(stukken 130 e.v., 352 e.v.) 

te hebben verhuurd aan 

Te 
door 

in de periode van 27 september 2017 tot en met 15 maart 2019 

3, een one:eschikte en onbP.wonnhiirA wnnin" t" hebben verhuurd aan 
stukken 133,316 e.v.) 

Te 
door 

iD_d__e_P..eriode van 1 luli 2013 tot en met 15 maart 2019 

4. een on~eschlkte en onbewoonbare wonim te hebben vArh11urd aan 

t 
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(stukken 136 e.v., 342 
e.v., 347) 

Te 
door 

n de periodeyan 1 april 2016 tot en met 15 maart 2019 

S. een one:eschlkte en onbewoonbare wonine: te hebben verhuurd aan 
(stukken 138 e.v.) 

Te 
door 

in de periode van 27 september 2017 tot en met 15 maart 2019 

6. een ongeschikte en onbewoonbare woning te hebben verhuurd aan 

Te 
door 

(stukken 140verso e.v., 175,331 e.v., 362) 

in_de_ru~riode van 1 çlecember 2015 tot en met 15 maart 2019 

vordering verbeurdverklaring vermogensvoordeel : Art. 42 en 43 Bis S.W.B. 
De eerste en de tweede tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig art. 42 en 43bis van 
het Strafwetboek, te horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring van 102.880 
euro, zijnde 

1. hetzij de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen, 
2. hetzij goederen en waarden die in de plaats ervan zijn gesteld, 
3 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). 
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huuropbrengst gedurende de periode 01.10.2015 tot en met 31.12.2017 of 27 maanden aan 
een maandelijkse basishuurpnjs van 600 euro, verminderd met 3000 euro (5 maanden 
huurachterstal) 
(stukken 127 e.v., 312 e.v.)= 13.200 euro 
huuropbrengst gedurende de periode 1.03.2018 tot en met 01.10.2018 of 7 maanden aan een 
maandelijkse basishuurprijs van 650 euro (stukken 306 e.v.) = 4.450 euro 

wonlns 
huuropbrengst gedurende de periode 27.09.2017 tot en met 01.10.2018 of 12 maanden aan 
een maandelijkse basishuurprljs van 600 euro, verminderd met 2.600 euro huurachterstal :: 
4.600euro 
(~-tukken 130 e.v., 352 e.v.) 

woning 
huuropbrengst gedurende de periode 1.07.2013 tot en met 01.10.2018 of 63 maanden aan 
een maandelijkse baslshuurprljs van 600 euro= 37.800 euro 
(stukken 133, 316 e.v.) 

wonlnE 
huuropbrengst gedurende de peri ode 01.04.2016 t ot en met 01.10.2018 of 30 maanden aan 
een maandelijkse baslshuurprljs van 650 euro= 19,500 euro 
(stukken 136 e.v., 342 e.v.) 

woning 
huuropbrengst gedurende de periode 27.09.2017 tot en met 01.10.2018 of 12 maanden aan 
een maandelijkse basis huurprijs van 550 euro = 6.600 euro 

(stukken 138 e.v.) 

woning 
huuropbrengst gedurende de periode 1.12.2015 tot en met 01.10.2018 of 34 maanden aan 
een maandelijkse basishuurprijs van 550 euro = 18.700 euro, verminderd met 1.970 euro (3 
maanden huurachterstal en 320 euro huurachterstal) • 16.730 euro 
(stukken 140verso e.v., 331 e.v.) 

Totaal: 
13.200 + 4.450 + 4.600 + 37.800 + 19,500 + 6.600 +16.730 = 102.880 euro 

* " * 

2. PROCEDURE 

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

de rechtbank. 
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De dagvaarding werd overgeschreven op het hypotheekkantoor van de plaats waar de 
onroerende goederen zijn gelegen. 

De zaak werd behandeld op de openbare terechtzitting van 11 Januari 2021. 

De rechtbank nam kennis van de stukken van de rechtspleging en hoorde de aanwez,ge 
partijen. 

3, BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

3,1 Overzicht van de feiten 

1. 
Eerste en tweede beklaagde zijn eigenaar van een pand In de 
daarin 6 appartementen die zij verhuren. 

in 

Op 27 september 2017 ging de woonmspectle ter plaatse omwille van het feit dat de stad 

met 

een vermoeden had van een m,sdnJf. Omwille van aanhoudende klachten van bewoners en 
terugkerende gebreken wegens onvakkundige herstelllngen leek het aangewezen dat het pand 
werd onderzocht, 
v,er van de zes appartementen kon worden bezocht. 

Het gebouw had een totaal van 18 strafpunten door onder meer vocht in de buitenmuren, een 
niet toegelaten flexibele aansluiting van het gasfornuis in appartement . een niet 
toegankelijke gaskraan In appartement ~n het ontbreken van gasmelders op elke bouwlaag. 
Woning ,ad een totaal van 116 strafpunten, woning had een totaal van 125 strafpunten, 
woning had een totaal van 60 strafpunten en woning had een totaal van 102 
strafpunten. De strafpunten waren aldus talrijk. Er was overal sprake van gebrekkige 
verluchting, vocht, schimmel en condens en gebrekkige afwerking ook bij de elektrische 
voorzieningen waardoor er risico was op elektrocutie. In de ruimtes waar er gasketels type B 
stonden was er geen permanente verluchting voonlen waardoor er een verhoogd risico was 
op CO. Het was noodzakelijk om een onderverluchtlng van minimaal 150 cm2 vrije oppervlakte 
te voorzien In verbinding met de bulten lucht. ('zie het verslag van de woon inspectie) 

Woning werd verhuurd aan en haar dochter 
verklaarde de woning reeds twee Jaar te huren. De huurprijs was 600 euro. Niet alle 

maanden werden betaald, ze had drie maand achterstand. Ze had een regellng getroffen met 
de eigenaar waarbij ze haar schulden aflost. Ze werkt niet en ontvangt een 
werkloosheidsvergoeding van 1.100 euro. Ze heeft klachten over de woning: kakkerlakken, 
slecht werkende elektriciteit, de afvoer is stuk. .. Zij liet dit al weten aan de eigenaar, ma ar hij 
herstelde nog niets. Het Is die het gebouw beheert. De eigenaar heeft een winkel op 
het geliJkvloers, maar hij komt niet naar boven voor de appartementen. 

Woning werd verhuurd aan en haar zoon 
verklaarde dat ze de woning huurt sinds 30 juli 2013. De 

huurprijs was 600 euro per maand. Alle maanden werden betaald door haar advocaat. 
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Ze werkt niet en ontvangt een werkloosheidsvergoeding van 1.080 euro. Ze had klachten over 
de woning: kakkerlakken, vocht, de afvoer, muizen, het Is koud ... AI die zaken had ze aan de 
eigenaar gemeld, maar hij herstelde niets. De huurders komen en gaan omdat het niet 
aangenaam wonen is hier. 

WonlnR werd bewoond door en haar moeder 
overhandigde het huurcontract afgesloten met 

Het contract ging in op 1 april 2016 voor de duur van één jaar. De huurprijs was 650 euro. ze 
verklaarde dat de eigenaar het gebouw beheert samen met zijn zoon ze werkt niet en is 
invalide. Ook haar moeder is invalide. Er zijn enkele problemen in de woning: een opening in 
de vloer van de badkamer, vloerbeschadlglng door vocht, op een dag stond alles onder water 
vla de opening In de vloer In de badkamer. De eigenaar weet van de problemen, maar hfJ 
herstelt niets. Ze had zelf verlichting gehangen In de keuken. 

Woning werd bewoond door Hij verklaarde dat hij er sinds 
december 2015 woonde. Hij sloot het contract af met de zoon van de eigenaar, De 
huurprijs is 550 euro. Hij werkt niet en Is invalide. Hij heeft klachten over de woning: vocht dat 
via het dak komt, de trap is stuk. De eigenaar weet van de problemen maar doet niets. De 
eigenaar heeft geen respect voor hen. 

2. 
De wooninspecteur leidde een herstelvordering m bij het parket bij gewone brief van 1 
december 2017. Het college sloot zich hierbij aan op 15 Januari 2018. 

3. 
Op 8 Januari 2018 werden beide beklaagden uitgenodigd voor verhoor. Tweede beklaagde kon 
niet aanwezig zijn. Eerste beklaagde verklaarde dat hij samen met zijn echtgenoot het pand 
kocht rond 2000 om onderaan zijn winkel open te houden. Sinds 2007 à 2008 worden de 
appartementen verhuurd. De woning vordt verhuurd aan voor 600 euro. Ze 
heeft drie maanden geen huur betaald. Woning ~ordt verhuurd voor 600 euro sinds 1 april 
2016. Woning wordt verhuurd voor 600 euro sinds 1 juli 2013. Woning wordt verhuurd 
voor 650 euro sinds 1 april 2016. Woning wordt verhuurd voor 550 euro sinds 1 april 2.017. 
Woning wordt verhuurd voor 550 euro sinds 1 december 2015. 
Voor drie huurders was er een orocedure lopende bij de rechtbank omdat ze hun huurgelden 
niet betalen. Het gaat om ~n Hij had veel problemen 
met huurders, vooral Afrikaanse huurders, ze betalen slecht en na enkele Jaren is de woning 
helemaal uitgeleefd. Zijn zoon volgt ook de verhuring op. Er waren al eerder problemen 
geweest In de woningen die hij vernam Via de stad. Hij had steeds zijn best gedaan om dit snel 
en goed te herstellen. Maar de problemen bleven komen. De huurders hebben geen respect. 
Ze veroorzaken schade door hun leefwijze: geen verluchting geeft vocht en schimmel, er wordt 
verluchting dicht gemaakt met problemen tot gevolg. Hij WIi ook menselijk zijn voor de 
huurders en de armen helpen. Hij was altijd geduldig bij de betaling, maar sommigen maken 
daar misbruik van. Zijn vrouw houdt zich niet bezig met de verhuur. De huurgelden worden 
betaald op rekening van hem en zijn vrouw. Als hij klachten krijgt van de huurders, dan herstelt 
hij steeds meteen. Hij gaat niet spontaan langs bij de huurders. 

- - - - - - - --- - . .. .. - - ~ .. - - - --- --- -- - - - ..... ,,., - - . - -- - - - --- - ... - -
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Over de door de wooninspectle vastgestelde gebreken verklaarde hij: 
Het vochtprobleem op de 3• verdieping Is er door een probleem met het dak. Hij ging 
een aannemer vragen dit te herstellen. 
De flexibel aan de gasfornuizen ging hij vervangen. 
HIJ zal rookmelders bijplaatsen. Soms nemen de huurders die weg. 
Er was enkele Jaren geleden permanente verluchting bij de gaswandketels geplaatst 
met een buis door het dak. Hij ging kijken of ze groot genoeg Is. 
Tegen mei 2018 ging alles herteld zijn 

Eerste beklaagde verklaarde nog drie andere eigendommen te bezitten, waarvan hij er nog 
twee verhuurde. 

De zoon, verklaarde dat hij sinds twee à drie Jaar zijn vader helpt bij de 
verhuring. Ze kregen nooit klachten. Als de huurders Iets zouden melden, zouden ze dit 
onmiddellijk herstellen. Er waren veel problemen met de huurders. Ze proberen een sociale 
woning te krijgen en daarom creèren ze gebreken in hun woning. De gasinstallaties werden na 
aanbouw gecontroleerd en toen was alles m orde. Hij ging het positief verslag van de 
brandweer overmaken. 
De woningen waren In orde. Dit is zeerfrustrerend maar ze zouden ze opnieuw he.rstellen. 

4. 
Na melding van herstel werd een controle gepland op 1 oktober 2018. Alle woningen konden 
worden gecontroleerd. Er waren geen gebreken meer aan het gebouw. Er was in elke woning 
een probleem met de gaswandketel en de doorstroomopeningen In de gemeenschappelijke 
hal waardoor CO zich door het ganse gebouw kon verspreiden. De woningen waren hierdoor 
allen onbewoonbaar. 

5. 
Op 8 januari 2019 werden beide beklaagden verhoord. Er werd een bundel mails overhandigd 
door beklaagden waaruit blijkt dat Agentschap Wonen-Vlaanderen nfet op de hoogte was van 
de recente wetgeving en na een discussie op 7 januari 2019 aan beklaagden hebben 
toegegeven dat doorstroomopeningen wel mogeltjk waren. Op 8 januari 2019 hebben 
beklaagden een offerte gevraagd bij een erkende Installateur om de doorstroomopeningen in 
de trappenhal te plaatsen. 

6. 
Op 15 maart 2019 stelde de wooninspectle vast dat alle gebreken hersteld waren door de 
plaatsing van bijkomende verluchtlngsroosters In de trappenhal. 

7. 
Er werd aan eerste beklaa~de bij brief van 31 mei 2019 een minneliJke schikking voorgesteld 
van 20.000 euro, te betalen voor 15 juli 2019. Op 22 augustus 2019 was er nog geen betaling 
ontvangen. 

Intussen waren verschillende brieven gestuurd door de raadsman van beklaagde om Inzage te 
krijgen In het dossier. 



Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen. afdaling Dendermonde -
î 

Se blad 

Om die reden werd er een nieuw voorstel tot betaling van minnelijke schikking opgemaakt. BIJ 
brief van 21 oktober 2019 werd aan eerste beklaagde een minnelijke schikking voorgesteld van 
20.000 euro te betalen voor 6 december 2019. 

De raadsman van beklaagde liet per brief van 7 november 2019 weten dat eerste beklaagde 
niet zou ingaan op het voorstel tot minnelijke schikking omdat hem geen schuld zou treffen. 
HIJ zou Immers niet moedwillig slechte woningen verhuren aan kwetsbare mensen. Hij 
verwees hierbij naar de vrij recente bouw van de appartementen, het positief advies van de 
brandweer, problemen met de veelal Congolese huurders (huurachterstal en huurschade) en 
de vele procedures van uithuiszetting, de dubbele rol van het ocmw om gemak van betaling te 
bepleiten, eerdere gunstige controles door de gemeente en een discussie over het 
belangrijkste gebrek die uiteindelijk in het voordeel van beklaagden werd beslecht. Het was 
voor de verluchting van de ketels dat toch mogelijk om te werken met doorstroomopenmgen 
naar de trappenhal. Een verluchting rechtstreeks aangesloten op de buitenlucht was dan toch 
niet vereist. 

Op 12 februari 2020 werd bevel tot dagvaarding gegeven. 

3.2 Bespreking van de schuldvraag 

1 
Beklaagden moeten zich voor de rechtbank verantwoorden wegens het verhuren van zes 
woningen in één pand die niet voldeden aan de vereisten en normen vastgesteld met 
toepassing van de Vlaamse Wooncode in de periode van 1 Juli 2013 tot en met 15 maart 2019. 

2. 
Beklaagde vragen de vrijspraak. Zij verwijzen naar volgende elementen om aan te tonen cfat zij 
niet wetens en willens handelden: 

Op 27 april 2015 was er een positief advies geweest van de brandweer. 
De huurders betaalden slecht en zorgden niet goed voor de woning. Congolezen 
houden van uitgl?breid koken en brachten zelf gasfornuizen mee en namen de 
rooltmelders weg. Oorspronkelijk waren er enkel elektrische fornuizen. 
Het OCMW ging akkoord met de verhuur en stelde zelfs afbetalingsplannen voor of 
betaalde de huurwaarborg. 
Op 4 mei 2016 werd appartement 12 door de stad gecontroleerd en waren er slechts 6 
strafpunten die daarna hersteld werden. De deskundige woonkwaliteit van de 
gemeente verklaarde de woning geschikt op 13 mei 2016. Er was toen een rookmelder 
aanwezig. In het verslag werd uitdrukkelijk verwezen naar de ondertoevoorverluchtlng 
die uitgaf op de gemeenschappelijke trappenhal. Daar werd toen geen opmerking over 
gemaakt. 
De hoofdreden waarom de woningen onbewoonbaar werden verklaard In 2018 bleek 
achteraf geen stand te houden. In 2018 werd gesteld dat het noodzakelijk was dat er 
een onderverluchting was die in verbinding stond met de buitenlucht, terwijl in 2019 
werd gesteld dat er wel met doorstroomopeningen naar de t rappenhal mocht worden 
gewerkt Uiteindelijk moesten enkel de roosters vervangen worden. 
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3. 
Tot en met 31 december 2020 bepaalde artikel 20 van het Decreet houdende de Vlaamse 
Wooncode dat de verhuurder, de eventuele onderverhuurder of diegene die een woning ter 
beschikking stellen die niet voldoet aan de vereisten en normen, vastgesteld met toepassing 
van artikel 5, werd gestraft met een gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en een 
geldboete van 500 tot 25.000 euro of met een van die straffen alleen. 

Vanaf 1 januari 2021 bepaalt artikel 3.34 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 dat de 
verhuurder, de eventuele onderverhuurder of diegenen die een woning ter beschikking stellen 
die ni et-conform of overbewoond is worden gestraft met een gevangenisstraf van zes 
maanden tot drie jaar en een geldboete van 500 tot 25.000 euro of met een van deze straffen 
alleen. 

De straffen bepaald In de Vlaamse Wooncode en de Vlaamse Codex Wonen van 2021 zijn 
dezelfde gebleven. De decreetswijzlging leidde echter tot een mildere misdrljfomschrijving 
waardoor niet elk feit dat strafbaar was onder artikel 20 van de Vlaamse Wooncode nog 
strafbaar is onder de Vlaamse Codex Wonen van 2021. Onder de bepalingen van de Vlaamse 
Wooncode was het (onder)verhuren of ter beschikking stellen van een woning vanaf 1 
vastgesteld strafpunt strafbaar. Sinds 1 Januari 2021 is enkel nog het verhuren van een niet
conforme woning strafbaar. Artikel 1.3, 7° van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 definieert 
een conforme woning als volgt: "een woning die geen enkel gebrek als vermeld in artikel 3.:l, 
§1, derde lid, 2• en 3 •, vertoont". Sinds l januari 2021 is het verhuren van een woning met 
slechts kleine gebreken hierdoor niet meer strafbaar. 

Artikel 3.1, §1, derde lid, 2° en 3° van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 bepaalt: 
"2° gebreken van categorie Il: ernstige gebreken die de levensomstandigheden van de 
bewoners negatief beTnvloeden maar die geen direct gevaar vormen voor hun vefligheid of 
gezondheid, waardoor de woning niet in aanmerking zou komen voor bewoning; 
3• gebreken van categorie fll; ernstige gebreken die mensonwaardige levensomstandigheden 
veroorzaken of die een direct gevaar vormen voor de veiligheid of de gezondheid van de 
bewoners, waardoor de woning niet in aanmerking komt voor bewoning." 

Deze mildere strafbaarstelling moet conform artikel 2 Strafwetboek onmiddellijk toegepast 
worden in die zin dat de rechtbank thans enkel schuldig kan verklaren indien de feiten zowel 
strafbaar zijn onder de oude mlsdrijfomschrijving als onder de nieuwe misdrijfomschrijving. De 
rechtbank moet aldus onderzoeken of de destijds vastgestelde gebreken te kwalificeren vallen 
onder de gebreken van categorie Il of 111. De vaststelling van één gebrek uit categorie Il of 111 

volstaat. 

De concrete indeling van gebreken in verschillende categorieën werd verder uitgewerkt in het 
ministerieel besluit van 26 november 2020 houdende regels voor het invullen van technische 
verslagen van het onderzoek van de kwaliteit van woningen door een wonlngcontroleur 
(verder afgekort als MB van 26 november 2020). 

4. 
De rechtbank zal hieronder onderzoeken of de gebreken vastgesteld in elk van de zes 
woningen en in het gebouw vallen onder de categorie Il of 111. 
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De rechtbank zal hierbij geen rekening houden met de vaststelling van de gebreken met 
betrekking tot de doorstroomopeningen. Geheel terecht voeren beklaagden aan dat zij op dit 
vlak niet wetens en willens handelden. Het gebrek, dat nochtans alles te maken heeft met 
brandveiligheid, werd bij de Inspectie door de brandweer op 27 april 2015 niet opgemerkt. 
Ook werd het gebrek met opgemerkt door de Inspectie van de stad In mei 2016 terwljl er wel 
du1dehJk naar de Installatie werd verwezen in het verslag. Bij de controle door de 
wooninspectie op 27 september 2017 werd er vervolgens bijzonder zwaar getild aan dit gebrek 
terwiJI achteraf bleek dat dit nauwelijks een gebrek was. In die omstandigheden hebben 
beklaagden wat dit gebrek betreft wel degelijk gehandeld als goede huisvader en konden zlJ 
onmogelijkheid weten dat er een probleem was met de doorstroomopeningen. 
Ook zal de rechtbank geen rekening houden met de vochtproblemen vastgesteld in het 
gebouw en in alle woningen. Vochtproblematleken worden al naar gelang de ernst ervan thans 
ondergebracht in categorie 1, Il of 111. De rechtbank beschikt niet over voldoende gegevens om 
deze gebreken met zekerheid correct in t e delen. 
De rechtbank wijst beklaagden er nog op dat het zowel onder de oude als onder nieuwe 
wetgeving geenszins vereist was dat een woning onbewoonbaar zou zijn alvorens de verhuur 
ervan strafbaar zou zijn. Ongeschiktheid of onbewoonbaarheid zijn geen criteria die een 
invloed hadden of hebben op de stratbaarheld. 

Woning 
In de woning Nerd vastgesteld dat er onder meer niet voldoende rookmelders aanwezig 
waren op 27 september 2017. Het afwezig zijn van rookmelders Is een gebrek van categorie Il 
ingevolge artikel 28, §2, 1 • van het MB van 26 november 2020. Er werd ook vastgesteld dat de 
type B gaswandketel was aangesloten met een aluminium flexibel en het gasfornuis was 
aangesloten met een zwarte elastomeren slang. Ook dit zijn een gebreken van categorie Il (art. 
23, §2 van het MB van 26 november 2020). De wooninspecteur stelde ook risico op 
elektrocutie vast door het ontbreken van bescherming tegen rechtstreekse aanraking door het 
ontbreken van een afdekplaatje in de zekeringkast. Dit Is een gebrek van categorie lil (artikel 
21 MB van 26 november 2020). Het staat door de aard van de gebreken voor de rechtbank 
vast dat deze gebreken reeds blJ de aanvang van de huur op 1 oktober 2015 aanwezig waren. 
Uit niets blijkt dat de bewoonster dit gasfornuis zelf zou aangevoerd hebben. Het is het enige 
fornuis aanwezig in de keuken. Ook bij de gebreken aan het gebouw zelf waren er gebreken 
van categorie ll. Deze worden besproken onder de bespreking van woning 

Woning 
Deze woning werd inderdaad niet bezocht op 27 september 2017 en beklaagden leggen een 
verslag voor van de stad waarin staat dat de woning geschikt was. Omdat deze woning een 
appartement Is In een groter gebouw, hebben de gebreken aan het gebouw wel degelijk een 
Invloed op dit appartement. Er werden op 27 september 2017 een aantal gebreken aan het 
gebouw vastgesteld die een indicat ie vormen voor brand en ontploffing. Het Is evident dat ook 
een brand of ontploffing elders In het gebouw een risico inhoudt voor de bewoners van 
woning Zo werd er vastgesteld dat er In appartement ien gasfornuis werd aangesloten 
met een elastomeren slang en de bewoners In appartement geen toegang hadden tot de 
gaskraan. Deze gebreken aan het gebouw zijn gebreken van categorie Il (art. 23, §2 van het MB 
van 26 november 2020). Het afwezig zijn van rookmelders op elke bouwlaag Is een gebrek van 
categorie Il ingevolge artikel is, §2, 1° van het MB van 26 november 2020. De rechtbank 
aanvaardt niet dat alle bewoners alle rookmelders hebben verwijderd. 
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De rookmelders kunnen ook geplaatst worden In de trappenhal alwaar beklaagden zelf ook 
gemakkelijk toegang tot hadden zeker nu zijn hun winkel beneden hadden. 

Woning 

Er werd op 27 september 2017 onder meer vastgesteld dat er een gevaar was op elektrocutie 
omdat de elektrlclteltskast geen afdekplaat had. Dit Is thans een gebrek van categorie 111 
(artikel 21 MB van 26 november 2020). De type B gaswandketel was aangesloten met een 
aluminium flexibel. Ook dit Is een gebrek van categorie Il (art. 23, §2 van het MB van 26 
november 2020). Het afwezig zijn van rookmelders is een gebrek van categorie Il Ingevolge 
artikel 28, §2, 1 • van het MB van 26 november 2020. Er werd vastgesteld dat de gaskraan van 
het kookfornuis niet bereikbaar was voor de bewoners van woning Ook dit Is een gebrek 
van categorie Il (art. 23, §2 van het MB van 26 november 2020). 
Ook bij de gebreken aan het gebouw zelf waren er gebreken van categorie ll. Deze worden 
besproken onder de bespreking van woning 
Het staat door de aard van de gebreken voor de rechtbank vast dat deze gebreken reeds bij de 
aanvang van de huur op 1 Juli 2013 aanwezig waren. 

Woning 
In de woning werd vastgesteld dat er onder meer niet voldoende rookmelders aanwezig 
waren op 27 september 2017. Het afwezig zijn van rookmelders is een gebrek van categorie Il 
ingevolge artikel 28, §2, 1 • van het MB van 26 november 2020. Er werd ook vastgesteld dat de 
type B gaswandketel was aangesloten met een alumlnlum flexibel. Ook dit is een gebrek van 
categorie Il (art 23, §2 van het MB van 26 november 2020). 
Ook bij de gebreken aan het gebouw zelf waren er gebreken van categorie ll. Deze worden 
besproken onder de bespreking van woning 
Het staat door de aard van de gebreken voor de rechtbank vast dat deze gebreken reeds bij de 
aanvang van de huur op 1 april 2016 aanwezig waren. 

Woning 
Deze woning kon net zoals woning 1let worden bezocht op 27 september 2017 zodat er 
geen vaststelling 1s van gebreken in deze woning. Ook bij de gebreken aan het gebouw zelf 
waren er echter gebreken van categorie Il die ook voor woning in rekening moeten worden 
gebracht. Deze worden besproken onder de bespreking van woning 

Woning 
In de woning werd vastgesteld dat er onder meer niet voldoende rookmelders aanwezig 
waren op 27 september 2017. Het afwezig zijn van rookmelders is een gebrek van categorie Il 
Ingevolge artikel 28, §2, 1 • van het MB van 26 november 2020. Er werd ook vastgesteld dat de 
type B gaswandketel was aangesloten met een aluminium flexlbel. Ook dit is een gebrek van 
categorie Il (art. 23, §2 van het M B van 26 november 2020). 
Ook b1J de gebreken aan het gebouw zelf waren er gebreken van categorie ll. Deze worden 
besproken onder de bespreking van woning 
Het staat door de aard van de gebreken voor de rechtbank vast dat deze gebreken reeds bij de 
aanvang van de huur op 1 december 2015 aanwezig waren. 
De rechtbank stelt daarnaast ook vast dat er bijzonder veel vochtschade was In deze woning 
door lnsijpelend vocht en doorslaand vocht. 
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Zelfs indien dit slechts gebreken zouden zijn van categorie 1, dan zou door het aantal gebreken 
(meer dan 6) in elk geval een gebrek van categorie Il zijn toegekend. 

s 
De rechtbank oordeelt dat beklaagden de zes gebrekkige woningen wetens en willens 
verhuurden tot de datum van 1 oktober 2018, namelijk de datum waarop de wooninspectie 
het herstel vaststelde met uitzondering van het gebrek aan de doorstroomopeningen. 

Zoals hierboven reeds gesteld, is de rechtbank van oordeel dat het moreel opzet in deze niet Is 
bewezen voor wat betreft het gebrek aan deze verluchting met doorst roomopeningen. De 
rechtbank zal beklaagden dan ook vrijspreken voor de ten laste gelegde periode van 1 oktober 
2018 tot en met 15 maart 2019. De woningen waren tot 1 oktober 2018 niet conform z:oals 
bedoeld m de Vlaamse Codex Wonen van 2021 

Het OCMW kan onmogelijk voor Iedere huurder die zij onderdak wil geven de woonkwaliteit 
cont roleren. Het is niet omdat het OCMW aandringt onderdak te willen geven, dat niet aan de 
woonkwaliteitsvereisten moet voldaan zijn. 

Beklaagden hadden als verhuurders het recht om de verhuurde goederen te betreden om zich 
van de staat en het onderhoud ervan te vergewissen. Indien zij dit niet of onvoldoende deden, 
,s dit enkel aan hunzelf te wijten. Als verhuurders hadden zij niet alleen de plicht om bij de 
aanvang van de huur een woning te verhuren die voldeed aan de minimale gezondheids-, 
veilighelds- en woon kwaliteitsvereisten, maar waren zij ook verantwoordelijk voor het behoud 
van het verhuurde goed in die toestand. 

De ten laste gelegde feiten van de tenlasteleggingen 1 tot en met 6 waren (ln de bewezen 
periodes) zowel ten tijde van de feiten als nu strafbaar. 

De schuld van beide beklaagden aan de feiten van de tenlasteleggingen l tot en met 6 staat 
voor de rechtbank vast (In de bewezen periodes). 

3.3 Straftoemeting 

1. 
De rechtbank legt voor beklaagden overeenkomstig artikel 65, eerste lid Strafwetboek één 
straf op voor de feiten van de tenlasteleggingen 1 tot en met 6 (voor de bewezen verklaarde 

periodes) 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 persoonlijkheid van 
beklaagden zoals die blijkt uit het strafrechtelijk verleden, gezinstoestand en arbeidssituatie, 

voor zover de rechtbank die 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. 
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Beklaagden verhuurden zes woningen die niet voldeden aan de minimale kwaliteitsvereisten 
en ook onder de vereisten van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 niet conform waren. De 
gebreken waren talrijk. Aldus brachten beklaagden de veiligheid, comfort en gezondheid van 
de bewoners in gevaar. Nochtans heeft elkeen het recht op menswaardig wonen. Beklaagden 
stelden duidelijk hun eigen financieel belang voorop. 

3. 
Eerste beklaagde Is 64 Jaar oud en heeft een blanco strafregister. 
Tweede beklaagde is 61 j aar oud een heeft een blanco strafregister. 

Gelet op de blanco strafregisters van beklaagden en het snel bereikte herstel, is het opleggen 
van de minimumgeldboete van 500 euro per beklaagde passend. De rechtbank zal de 
geldboetes opleggen met de gunst van het gewoon uitstel. Beklaagden komen voor deze gunst 
nog in aanmerking. 

3,4 Verbeurdverklaring 

1. 
Het openbaar ministerie vordert schriftelijk de verbeurdverklaring van 102.880 euro aan 
vermogensvoordelen, zijn de huuropbrengst van de zes woningen In de thans bewezen 
verklaarde periode, dit 1s tot 1 oktober 2018. 

De vermogensvoordelen moeten inderdaad worden verbeurdverklaard. De bekomen 
vermogensvoordelen maken immers inherent deel uit van de in hoofde van beklaagden 
bewezen verklaarde misdrijven. Het gaat niet op om misdrijven bewezen te verklaren en dan 
te zeggen dat men de bekomen voordelen mag behouden. Dit is een bijkomend signaal naar 
de beklaagden om hen bewust te maken dat dergelijke misdrijven niet lonend zijn. 

2. 
De begroting van de vermogensvoordelen is gesteund op de maandeliJkse huurprijzen en er 
werd rekening gehouden met de huurachterstallen. Dit resulteert in een wederrechtelijk 
vermogensvoordeel van 102.880 euro, dat verdeeld kan worden onder belde beklaagden. 

3. 
Het vermogensvoordeel werd correct berekend en de verbeurdverklaring wordt uitgespr,oken 
zoals hierna bepaald. De rechtbank houdt er echter rekenlng mee dat beklaagden snel voldaan 
hebben aan het herstel. Het verbeurd verklaren van het totaal aan wederrechtelijk verkregen 
vermogensvoordelen 1s hierdoor een erg onredelijk zware straf. Uit niets blijkt dat zij onwillig 
waren om te herstellen. De rechtbank zal daarom het te verbeuren bedrag verminderen tot 
een bedrag van 4.000 euro voor elk van hen. 
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4. HERSTEL 

Gelet op het vastgestelde herstel van de zes woningen, Is de herstelvordering thans zonder 
voorwerp. 

s. BEOORDELING OP BURGERLIJK GEBIED 

Omdat de door beklaagden gepleegde misdrijven mogelijk nog schade hebben veroorzaakt, 
houdt de rechtbank de burgerlijke belangen ambtshalve aan, overeenkomstig artikel 4 van de 
Voorafgaa nde Titel wetboek van Strafvordering (art 4 V.T.Sv.). 

6. TOEGEPASTE wmEN 

De bijzondere wetten zoals vermeld in punt 1. Tenlasteleggingen; 
Wet van 15 juni 1935, art. 2, 11 tot 14, 21 tot 24, 31 tot 37, 40, 41; 
Wetb. van strafvordering, art. 162, 182, 184, 185, 189, 190, 190ter, 194, 195; 
Strafwetboek, art. 2, 38, 39, 40, 42, 43bls, 50, 65, eerste lid, 66; 
Wet van S maart 1952, art. 1, gew. programmawet d.d. 24.12.1993, art. l ; gew. art.36 Wet 
07.02.2003; Art. 2 en 3 van de Wet van 28.12.2011 houdende diverse bepalingen inzake 
Justitie (B.S. 30.12.2011), zoals gewijzigd bij B.S. 29.12.2016, art. 59, 60; (opdeciemen); 
Art. 6 Programmawet Il van 27.12.2006; 
W.01.08.1985, art. 28, 29, gew. art. 1 K.B. 31.10.2005 (25 euro); 
Wet van 29 juni 1964, art. 8§1; gew.W. 10.2.1994; (uitstel). 

BESLISSING 

De rechtbank beslist OP TEGENSPRAAK ten aanzien var 

OP STRAFGEBIED 

1. 

De rechtbank: 

en 

spreekt eerste beklaagde VRIJ voor de periode van l oktober 2018 tot en met 15 
maart 2019 voor wat betreft alle zes de tenlasteleggingen; 

verklaart eerste beklaagde SCHULDIG aan de feiten van de tenlasteleggingen l t .e.m. 6 
tot 1 oktober 2018; 

toepassing makend van artikel 65, lid 1 van het Strafwetboek; 
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veroordeelt eerste beklaagde voor de bewezen verklaarde feiten samen tot een 
GELDBOETE van 4.000,00 EURO, zij nde een geldboete van 500,00 EURO, verhoogd 
met 70 opdeciemen (x8); 

zegt dat bij niet betaling binnen de door de wet bepaalde termiJn de lastens eerste 
beklaagde uitgesproken geldboete kan worden vervangen door een gevangenisstraf 
van 3 maanden; 

verleent eerste beklaagde GEWOON UITSTEL van de tenuitvoerlegging van het GEHEEL 
yan de opgelegde geldboet e voor een periode van drie jaar. 

wijst eerste beklaagde er op dat het uitstel van rechtswege herroepen wordt ingeval 
gedurende de proeftijd een nieuw misdrijf is gepleegd dat veroordeling tot een 
criminele straf of hoofdgevangenlsstraf van meer dan zes maanden zonder uitstel ten 
gevolge heeft gehad. 

Verbeurdverklaring 

De rechtbank verklaart een bedrag van 4.000 euro VERBEURD In hoofde van eerste beklaagde 
als wederrechtelijk vermogensvoordeel. 

Bijdragen - vergoeding 

De rechtbank: 

spreekt In hoofde van eerste beklaagde de verplichting uit om EENMAAL een bedrag 
van 25,00 euro, met 70 opdeciemen verhoogd, 200,00 euro bedragende, te betalen b 1J 
wijze van bijdrage tot financiering van het Fonds tot flnanclële hulp aan slachtoffers 
van opzettelijke gewelddaden; 

legt eerste beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de 
strafprocedure van 50,45 euro overeenkomstig artikel 91, 2de lid van het koninklijk besluit 
van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in 

strafzaken; 

veroordeelt eerste beklaagde, krachtens artikel 4 §3 van de wet van 19 maart 2017 tot 
oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedehJnsbiJstand, tot het 
betalen van een bijdrage aan het Fonds van 20,00 euro. 

* • * 
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2. 

De rechtbank: 

spreekt tweede beklaagde VRU voor de periode van 1 oktober 2018 tot en met 15 
maart 2019 voor wat betreft alle zes de tenlasteleggingen; 

verklaart tweede beklaagde SCHULDIG aan de feiten van de tenlasteleggingen 1 t .e.m. 
6 tot 1 oktober 2018; 

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

veroordeelt tweede beklaagde voor de bewezen verklaarde feiten samen tot een 
GELDBOETE van 4.000,00 EURO, zijnde een geldboete van 500,00 EURO, verhoogd 
met 70 opdeciemen {x8); 

zegt dat bij niet betaling binnen de door de wet bepaalde termiJn de lastens tweede 
beklaagde uitgesproken geldboete kan worden vervangen door een gevangenisstraf 
van 3 maanden; 

verleent tweede beklaagde GEWOON UITSTEL van de tenuitvoerlegging van het 
GEHEEL van de opgelegde geldboete voor een periode van drie jaar. 

wijst tweede beklaagde er op dat het uitstel van rechtswege herroepen wordt ingeval 
gedurende de proeftijd een nieuw misdrijf Is gepleegd dat veroordeling tot een 
criminele straf of hoofdgevangenisstraf van meer dan zes maanden zonder uitste l ten 
gevolge heeft gehad. 

Verbeurdverklaring 

De rechtbank verklaart een bedrag van 4.000 euro VERBEURD in hoofde van tweede 
beklaagde als wederrechtelijk vermogensvoordeel. 

Bijdragen - vergoeding 

De rechtbank: 

spreekt in hoofde van tweede beklaagde de verplichting uit om EENMAAL een bedrag 
van 25,00 euro, met 70 opdeciemen verhoogd, 200,00 euro bedragende, te betalen bij 
wijze van bijdrage tot financiering van het Fonds tot financiële hulp aan slachtoffers 
van opzettelijke gewelddaden; 
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en laatste blad 

legt tweede beklaagde bovendien een vergoedlne op voor de kostprijs van de 

strafprocedure van 50,45 euro overeenkomstig artikel 91, 2c1e hd van het koninklijk besluit 
van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in 
strafzaken; 

veroordeelt tweede beklaagde, krachtens artikel 4 §3 van de wet van 19 maart 2017 
tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de Juridische tweedelijnsbijstand, tot het 
betalen van een bijdrage aan het Fonds van 20,00 euro. 

* * .. 

De rechtbank veroordeelt eerste en tweede beklaagde hoofdelljk t ot de gerechtskosten✓ tot 
op heden begroot op de som van 283,34 euro. 

HERSTEL 

De rechtbank verklaart de herstelvordering van de wooninspecteur zonder voorwerp. 

OP BURGERLIJK GEBIED 

De rechtbank houdt de beslissing over de burgerlijke belangen aan. 

Alles gebeurde in de Nederlandse taaf overeenkomstig de wet van JS Juni 1935. 

Dit vonnis Is in openbare terechtzitting uitgesproken op ACHT FEBRUARI TWEEDUIZEND 
EENENTWINTIG door de recht bank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling 
Dendermonde, 013M kamer, samengesteld uit: 

rechter, voorzitter van de D13M kamer, 

In aanwezigheid van 
Met bllstand van .Rr.ittler 

substituut-procureur des Konings 

Voor eensluidend afschrift afgelevero 
aan het Openbaar Ministerie 
Dendermonde, de O ~ FEB. 2021 

De gnff1er-hoofd van dienst, 

griffier-hoofd van dienst 




