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OPENBAAR MINISTERIE 

BEKLAAGDE 

geboren te op ingeschreven 
te van Belgische nationaliteit 

⇒ Ter terechtzitting van 14 seotember 2020 in persoon aanwezig, 
bijgestaan door mr. advocaat te 

1, TENLASTELEGGING 

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 artikel s § 1 
Vlaamse Wooncode verhuren, te huur stellen of ter beschikking stellen • feiten vanaf ll 
augustus 2013 

als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of als persoon die een woning ter besch1kk1ng 
stelt, een woning of een specifieke woonvorm, als vermeld m artikel 5 § 3 hd 1 van het Decreet 
van 15 Juh 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 Juh 1997 houdende de Vlaamse 
Wooncode), namelijk: 

m het oand gelegen te 
eigendom van 

maatschappeli1ke z.etel te 
door notaris te 

kadastraal gekend als 
JnrlP.rriemmgsnummer met 

, biJ akte d.d. 17 apnl 2019 verleden 

een ongeschikte woning te hebben verhuurd aan 
en 

re_ in de periode van 1 februari 2015 (stukken 18. 2verso - datum aanvang 
huurovereenkomst) tot en met 20 november 2018 (stuk 67verso - verlating pand door 
bewoners} 

" * * 

2. PROCEDURE 

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

De zaak werd behandeld op de openbare terechtz1ttmg van 14 september 2020. 
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De rechtbank nam kennis van de stukken van de rechtspleging en hoorde de aanwe21ge 
partijen 

3. BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

3.1 Overzicht van de feiten 

1. 
Bij besluit van de burgemeester van stad 
van beklaagde, m de in 

werd er nog bewoning vastgesteld. 

2. 

van 9 januari 2017 werd het pand, eigendom 
mbewoonbaar en ongeschikt verklaard Daarna 

Op 13 april 2018 deed de woon1nspect1e vaststellingen In het pand dat een ééngezmswoning 
betrof. De woning had 49 strafpunten en was ongeschikt. De bezettlngsnorm was gehJk aan v ijf 
personen. De woning werd bewoond door vijf personen. Er was een huurcontract afgesloten 
voor 108 maanden tussen beklaagde en De huurpriJs bedroeg 600 euro per 
maand. De huurster bewoonde het pand met haar kinderen sinds februari 2015. Ze was niet 
tevreden over de woning. Er was geen warm water in de keuken en boven was er geen 
verwarming. Er waren vochtproblemen in de volledige woning, het toilet stond los en er zaten 
slakken m de woning. Haar kinderen werden ziek van het vochtprobleem. Volgens de huurster 
kende de verhuurder de problemen maar wou hij ze niet oplossen zolang zij er woonde Hij 
had haar gezegd dat ze moest vertrekken, maar ze vond geen andere woning. Het huis stond al 
lang te koop, maar het raakte niet verkocht. 

3. 
Op 18 Juni 2018 w erd een herstelvordering ingeleid door de wooninspecteur bij gewone brief 
gericht aan het parket. 

4. 
Op 16 juli 2018 werd beklaagde verhoord Hij verklaarde wel werken uitgevoerd te hebben bij 
aankoop en dat hij het voornemen had gehad om elk jaar Iets aan te pakken Het huis werd nu 
verhuurd aan 

5. 
Op 27 augustus 2018 heeft het college zich aangesloten biJ de herstelvordering 

6 
Op 20 november 2018 hebben de huurders het pand verlaten. 

7 

In Januari 2019 werd het pand verkocht aan 
volledig heropbouwen. 

Hij zou de woning strippen en 

Er werd aan beklaagde een minnelijke schikking voorgesteld van 5.000 euro. Deze werd niet 
betaald. 
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8. 

Op 3 oktober 2019 werd er bevel tot dagvaarding gegeven. 

Op 19 augustus 2020 werd door de woonlnspecteur het herstel vastgesteld. 

3.2 Bespr,eklng van de schuldvraag 

l. 

Beklaagde moet zich voor de rechtbank verantwoorden wegens het verhuren van een niet 
conforme woning aan vijf personen m de pertode 1 februari 2015 tot en met 20 november 
2018. 

Beklaagde verzocht de vrijspraak omdat hij wel stappen had ondernomen om de huurster uit 
de woning te krijgen, maar dat hij medelijden had omdat zij geen andere woning vond en hij 
een gezin met vier kinderen niet op straat wou zetten. Zolang de woning bewoond werd kon 
hij de noodzakelijke werken met uitvoeren (bv. vochtprobleem). 

2. 
Hoewel de rechtbank niet blrnd 1s voor de moeilijkheden die soms gepaard gaan met het 
buitenzetten van huurders met weinig fmanciêle mogelijkheden, stelt de rechtbank vast dat de 
woning in bijzonder slechte staat was en er verschillende gebreken waren aan de woning die 
reeds 1n het begin van de huur in 2015 aanwezig waren en gekend waren door beklaagde Hij 
had de huur aldus toen reeds niet mogen aanvatten en had op dat moment alle gebreken 
moeten wegwerken. De rechtbank verwijst naar de ernstige vochtproblemat1ek en de 
schimmel die dit veroorzaakte, de hellingsgraad van de t rap, het gebrek aan warm water aan 
de gootsteen en het ontbreken van voldoende verlichting en ramen Beklaagde besliste aldus 
bewust om ziJn gebrekkig pand te verhuren en jarenlang huurgelden te innen voor een 
ongeschikte en onbewoonbare woning Gelet op zlin plan om de woning te verkopen, wenste 
hij duidel1Jk met verder te investeren en gebreken weg te werken. In die omstandigheden kan 
beklaagde zich bezwaarlijk verschuilen achter medelijden met de huurders. 

De feiten van de enige tenlastelegging 1n de ten laste gelegde periode zijn bewezen. 

3.3 Straftoemeting 

1. 
De rechtbank stelt vast dat de feiten onder de enige tenlastelegglng 2.ijn gepleegd met 
eenzelfde strafbaar opzet in de vervolgde periode, zodat de rechtbank overeenkomstig artikel 
65 lid 1 van het Strafwetboek, slechts één straf zal opleggen. 

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 
beklaagde zoals die blijkt uit het strafrechtelijk verleden, zijn gezinstoestand en arbeidss1tuat1e, 
voor zover de rechtbank die kent 
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De straf heeft niet alleen een vergeldende functie, ze moet ook preventief werken: ze moet 
beklaagde ertoe aanzetten in de toekomst geen m1sdr1Jven meer te plegen. 

2. 
Beklaagde verhuurde een woning die manifest niet voldeed aan de minimale 
kwahte1tsvereisten. Zelfs na de ongeschikt en onbewoonbaarverklaring door de burgemeester 
zette h1J de verhuur verder. De gebreken waren talrijk Aldus bracht beklaagde de ve1hghe1d en 
geiondhe1d van de bewoners In gevaar. HiJ stelde duidehJk zijn eigen financieel belang voorop. 

3. 
Beklaagde Is 39 jaar oud en heeft een blanco strafregister. HIJ verklaarde geen woningen meer 
te verhuren. Hij werkt en heeft een gezin. HIJ verzocht ondergeschikt om de gunst van de 
opschorting. 

Gelet op de ernst van de feiten en het flnanc,eel oogmerk dat ermee gepaard ging, gaat de 
rechtbank niet in op de vraag om de gunst van de opschorting. De hierna bepaalde 
mmimumgeldboete is wel degehJk passend en noodzakelijk om beklaagde de ernst van de 
feiten te doen inzien en hem te weerhouden van recidive. 

Gelet op zijn blanco strafregister zal de rechtbank een deel van de geldboete opleggen met de 
gunst van het uitstel. Beklaagde moet weten dat dit een gunst Is en dat het uitstel kan worden 
herroepen indien hij nieuwe misdrijven zou plegen gedurende de proefperiode. 

4. BEOORDELING OP BURGERLIJK GEBIED 

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

5. TOEGEPASTE WETTEN 

De bijzondere wetten zoals vermeld m punt 1. Tenlastelegging; 
Wet van 15 Juni 1935, art. 2, 11 tot 14, 21 tot 24, 31 tot 37, 40, 41; 
Wetb. van st rafvordering, art. 162, 182, 184, 185, 189, 190, 190ter, 194, 195; 
Strafwetboek, art. 2, 38, 40, 65, eerste lid, 66; 
Wet van 5 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 28.12.2011 houdende diverse bepalingen inzake 
justit ie (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.8. 31.10.2005 (25 euro); 
Wet van 29 Juni 1964, art. 8§1; gew W 10.2.1994; (uitstel). 
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BESLISSING 

De rechtbank beslist OP TEGENSPRAAI( ten aanzien van 

OP STRAFGEBIED 

De rechtbank: 

verklaart beklaagde SCHULDIG aan de feiten van de enige tenlastelegging, 

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

veroordeelt beklaagde voor deze feiten 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 beklaagde 
uitgesproken geldboete kan worden vervangen door een gevangenisstraf van 3 
maanden; 

verleent beklaagde GEWOON UITSTEL van de tenu1tvoerleggrng van een gedeelte yan 
2.800.00 euro. zHnde 350.00 euro verhoogd met 70 opdeciemen (x8l van de opgelegde 
geldboete voor een periode van drie jaar. 

wiJst 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 uitstel ten 
gevolge heeft gehad. 

Biidragen - vergoeding - kosten 

De rechtbank: 

spreekt in hoofde van 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 flnanciele hulp aan slachtoffers 
van opzettelijke gewelddaden; 

legt beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de strafprocedure van 
50,00 euro overeenkomstig artlkel 91, 2•• lid van het koninklijk besluit van 28 december 

1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten In strafzaken; 

veroordeelt beklaagde, krachtens artikel 4 §3 van de wet van 19 maart 2017 tot 
oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsb1jstand, tot het 

betalen van een bijdrage aan het Fonds van 20,00 euro; 
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veroordeelt beklaagde tot de gerechtskosten, tot op heden begroot op de som van 
29,13 euro. 

HERSTEL 

De rechtbank verklaart de herstelvordering van de wooninspecteur zonder voorwerp. 

OP BURGERLIJK GEBIED 

De rechtbank houdt de beslissing over de burgerhJke belangen aan 

Alles gebeurde m de Nederfandse taal overeenkomstig de wet van 15 juni 1935. 

Dit vonnis is m openbare terechtzitting uitgesproken op TWAALF OKTOBER TWEEDUIZEND 
TWINTIG door de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, 

013M kamer, samengesteld uit· 

rechter, voorzitter van de 013M kamer, 

In aanwezigheid var 
M_!l,UHjstaAd. van;mff1er 

substituut-procureur des Konings 

Voor eensluidend afschnfi afgeleverd 
aan hel Openbaar M1nister1e 
Dendermonde, de 1 3 OKT, 2020 

De gnffier-hocfè van dienst. 

griffier-hoofd van dienst 




