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OPENBAAR MINISTERIE 

BURGERWKE PAATlJ 

wonende te 

~ Ter wrechtzlttfng wn 09 ~cember 1019 lltfftf}Mwoordlgd door mr. 
advocoat re 

BEKLAAGDEN 

1. 
Ingeschreven te 

van Belgische natlom~lltelt 

, geboren te 

2. ,geboren te 
, lnge.schreven te 

BelaiSene nationaliteit 

op 

·op 

, van 

~ Ter tefedrtzlttjng van 09 december 2019 belden fn petlOOn 
OOTIWellg. b/jg~n door mr. ~ advoanJt te 

1. JENI.ASJELEGGING 

als dader of mede~ ader In de zin van artikel 66 van het strafwetboek 

A. 

een wonloc of specifieke woonvorm die niet voldoet aan de verelsten van artikel 5 § 1 
Vlaamse Wooncode verhuren, te huur Stellen af ter beschilckln& stellen 
als verhuurder, als eventuele onden~erhuurder of als persoon die een woning ter besthikicing 
stelt, een woning of een specifieke woonvonn, als vermeld In artikel s § 31id 1 van het Decreet 
van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, die niet voldoet aan de verelsten en 
normen, vastgesteld met toepassing van artikel S van voornoemd Decreet, reehutreeks of vla 
tussenpersoon, te hebben verhuurd, te huur gesteld of ter beschikking gesteld met het oog op 
bewoning, namelijk 
In het oand aeleeen te leadastraal gekend als 

, eigendom van de 
klln!~çh blologe - Ookter 
maatschappelijke zetel te 

e:cboren te . op . 
op , samenwonende te 
verleden door notaris te 

met 
en de heer 

en mevrouw , geboren te I 
, blj aankoopakte van 22.06.2017, 

..1 
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als verhuurders een ongeschikte en onbewoonbare woning te hebben verhuurd aan 
en 

(art. 2 § 1, 31•, en 20 § llid 1 Deereet 15 jull 1997 houdende de Vlaamse Wooncedel 

Te '· In de oerlode van 19 april 2016 tot en met 8 september 2016 (zie stukken 2· 
5 18·19. 39. 54-57. 73. 98 en 101 
door 

VERMOGENSVOORDEEl: Art. 42 en 43 Bis S.W.B. 

Tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig art. 42 en 43bls van het Strafwetboek, te 
horen veroordelen tot de bijtandere verbèurdverklarfng van 1.350,00 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). 

Berekening: 

-huuropbrengst gedurende de periode van 19.04.2016 tot en met 08.09.2016 of 5 maanden 
aan een maandelijkse basishuurprijs van 270,00 euro= 1.350,00 euro 

. . . 
2. PROCEDURE 

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

oe dagvaarding werd overgeschreven op het hypotheekkantoor van de plaats waar het 
onroerend goed gelegen Is. 

De zaak werd behandeld op de openbare terecht%Jtttng van 9 december 2019. 

De rechtbank nam kennis van de stukken van de rechtspleafnl en hoorde de aanwezige 
partiJen. 
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3. BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

3.1 Overzidrt van de felten 

1. 
Op 19 april 2016 stelde de wooninspecteur vast dat de verhuurde !-VOnlng In de In 

niet voldeed aan de minimale kwallteitsverelsten en 175 strafpunten had. De 
gewesteliJk ambtenaar adviseerde op 17 mei 2016 de ongeschiktheid. Omwille van de ernst 
van de gebreken werd onmiddellijk de strafrechtelijke procedure opgestart. Er waren 
Indicaties van risico op elektrocutie, brand en ontploffing. Door de aanwezigheid van honden 
kon de badkamer niet worden bezocht. De woning was In zeer slechte staat en er was 
opstijgend en Insijpelend vocht. 

De woning werd verhuurd aan en haar zoon. Ze huurde de wonlllJ sinds 1 j anuari 
1990 en betaalde 270 euro per maand. Ze veridaarde dat de hulsbaas niets doet en nooit Jets 
gedaan heeft van werken. De verhuurder was de echtgenoot van de eigenaar. 

2. 
Slj brief van 19 september 2016 werd er een herstelvordering overgemaakt aan het parket 
door de woonlnspecteur. Het college! van burgemeester en schepenen van de stad 

sloot zich hierbiJ aan. 

3. 
Op 1 december 2016 werd ondervraagd. Hij ver1cl3arde dat de woning 
van zijn echtgenote . was. Maar hiJ en zijn vrouw deelden de raken van de 
verhuring. Het huurcontract werd afgesloten In 1990 toen ziJn schoonmoeder nog el&enaar 

was. Na haar 011er1ljden had zijn echt&enote een nieuw huurcontract at)esloten. De huurster 
woonde daar graag. Eerst woonde re er met haar partner die het pand goed onderhield. Na 
zijn overlijden werden de onderhoudswerken niet meer gedaan. Ze geraakten moeDIJk binnen 
In het huls. De huurster woonde er met haar zoon die twee twnden had. Dit had ze hen niet 

gemeld. Ze bracht hen nlet op de hoogte van gebreken. Naar aanleiding van het onderzCHJk 
meldde ze wet dat de kelder vol water stond. Oe huurster wou In de woning blijven. Ze hadden 
dit bekeken, maar de werken waren niet mogelijk zo.lang de huurster el\ bleef wonen. Ze 
hadden de vrederechter Ingeschakeld, maar net voor de zaak glr1J voorkomen, kon de huurster 
toch verhuizen. Ze hadden zJch nooit vragen 1esteld bij de verhuur. Het huls was een erfenis 
en de huurster woonde er graag. Er was ool( een zekere sodale problematiek aanwezig. Het 
pand stond nu te koop. HIJ was nog eigenaar van drie panden, waarvan twee samen met ziJn 

echt&enoté. Deze werden alle verhuurd. 
tweede beklaagde, sloot zich aan biJ de ver1darina van haar eçhtgenoot. 

Het Agentschap Wonen kreeg op 18 december 2018 bericht van eerste beldaagde dat het pand 
gesloopt werd. Dit werd aaneetoond met foto's van de sloopwerken. De wooninspecteur 
stelde vast dat de herstelvordering werd uitgevoerd. 
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3.2 Bespreking van de schuldyraaa 

1. 
Beklaagden moeten zich voor de rechtbank verantwoorden wegens het verhuren van een 
ongeschikte en onbewoonbare woning In de periode van 19 april 2016 tot en met 8 september 
2016. 

Beklaasden vragen om de vrijspraak bij gebrek aan moreel element of overmacht. 

2. 
De woning voldeed In de periode van de enige tenlastelegglns manifest niet aan de vereiste 
kwalltelts·, gezondheids- en veiligheidsnormen van de Vlaamse Wooncode, wat op zich ook 
niet wordt betwist. Hiermee Is het materieel bestanddeel aangetoond De omstandigheld dat 
de l>ewoners geen opmerkingen hadden over de kwaliteit Is geen reden om tot het tegendeel 
te besluiten. Vaak zijn huurders niet op de hoogte van de reglementaire bepanngen ter t.lke, 
zodat hun mening of aanvoelen over de kwaliteit en velligheld van de wontoa eeenszins 
strafrechtetijk schuldbevrijdend ls. Beldaagden hadden als verhuurder trouwens het recht om 
het verhuurde goed te betreden om llch van de sta'ilt en het onderhoud ervan te vergewissen. 
Indien zij dit niet of onvoldoende deden, Is dlt enkel aan henzelf te wijten. Als verhuurders 
hadden ziJ ook niet alleen de plicht om bij de aanvang van de huur een wonint te verhuren die 
voldeed aan de minimale gezondhelds-, velllghelds-~ woonkwallteltsvereisten, maar waren 
zij ook verantwoordelijk voOt' het behoud van het verhuurde goed In die toestand. Beldaagden 
handelden bewust en vrijwillig, dit Is met kennis van zaken en zonder dwang. Dat sprake Is van 
bewust en vrijwillig handelen wordt overigens verondersteld bij het plegen van de mat.erll!le 
handeling, die als de uiting van de vrije en bewuste wil moet worden aangezien, nu zij het 
bestaan van een schulduitslultlngsgrond, zoals overmacht of onoverkomelijke dwaling, of van 
een rechtvaardigingsgrond, zoals noodtoestand, niet enigszins geloofwaardig maken. 
Beklaagden handelden in strijd met wat een normaal voorzichtig en vooruitziend P,ersoon In 
dezelfde omstandigheden zou hebben gecban. Het moreel element Is aldu5 wel degelijk 
bewezen en van enlee overmacht is geen sprake. 

De enige tenlastelegging in hoofde van beide· beklaagden Is bewezen. 

3.3 Straftoemeting 

1. 
De rechtbank legt voor beklaagden overeenkomstig artikel 65, eerste lid Strafwetboek ~én 
straf op voor de felten van de enige tenlastelegging samen. 

BIJ de straftoemètlng houdt de rechtbank rekening met de aard en de objectleve ernst van de 
beweten verklaarde feiten, de begeleidende omstandigheden en de persoonlijkheld van 
beklaasden zoals die bliJkt uit het strafrechtelijk verleden, hun gelinstoestand en 
arbeidssituatie, voor zover de rechtbank die kent. 

De stnrf heeft niet alleen een vergeldende t\mçtle, :ze moet ook preventlef Yierken: ze ~TK~et 
bekÎaagden ertoe sànzetten In de toekomst geen misdrijven meer te plegen. 
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2. 
Beklaagden verhuurden een woning die niet voldei!d aan de minimale kwallteftsverelsten. Oe 
gebreken waren bijzonder talrijk. Aldus brachten beklaagden de veiligheid en gezondheld van 
de bewoners In gevaar. Ze stelden hiermee hun eigen (flnandl!le) belangen voorop. 

3. 
Belde beklaagden hebben nog een blanco strafregister. ZIJ verzochten de rechtbank 
ondergeschikt om hen de gunst van de op5chorting van de uitspraak te verlenen. Het openbaar 
ministerie adviseerde negatie( 
Gelet op hun blanco strafregiSter en het feit dat beklaaaden onmiddellijk een elnde stelden aan 
de huur en het pand Intussen hersteld Is, gaat de rechtbank In op het ven:oek. Oe rechtbank 
houdt er In het voordeel van beklaagden rekening mee dat het een sociale situatie betrof die 
werd overgeêrfd. Beklaagden zouden nog andere huizen verhuren waarbiJ er zich geen enkel 
probleem stelt. Beldaagden dienen wel te beseffen dat de felten niet gemlnlmallseerd kunnen 
worden en niet voor herhaling vatbaar 2ljn én dat zlj tlch van nieuwe strafbare feiten dienen te 
onthoudén, biJ gebrek waaraan de opschorting alsnog kan worden herroepen. 

3.4 Verbeurdverlclarlng 

l . 
Het Openbaar Ministerie wrdert schriftelijk de bijzondere verbeurdverktaring van een bedrag 
van 1.350 euro ten aanzien van de eerste en de tweede beklaaade. Hiermee werd voldaan aan 
de artikelen 42 en 43bls van het Strafwetboek. 

Oe vermogensvoordelen moeten Inderdaad worden verbeurdverklaard. De bekomen 
vermogensvoordelen maken Immers Inherent deel uit van het in hoofde van d~ beklaagden 
bewezen verklaarde misdrijf. Het gaat f\let 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. 
Oe begroting van de vermogensvoordelen Is gesteund op de maandelijkse huurprijs van 270 
euro gedurende vijf maanden. Dit resulteert In een wederrechtelijk vermogensvoordeel van 
1.350 euro, dat gelijk kan verdeeld worden onder belde beklaagden. 

3. 
Het vermogensvoordeel werd correct berekend en de verbeurdverklaring W()(dt uitgesproken 
zoals hlema bepaald. 

4. BEOOROEUN§ OP BUBGERWK GEBIED 

1. 
stelde zich burgerlijke partlj ltastens bekJaaaden en vordert de terugbetaling van 

de huurgelden ten bedrage van 1.350 euro als schadevergoeding. 
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Gelet op de talrijke gebreken oordeelt de rechtbank dat er geen daadwerl<eliJk huurgenot 
meer was bij de burgerlijke partij gedurende de bewezen verklaarde periode van de enige 
tenlastelegging zodat de sd'lade Inderdaad kan bepaald worden op de totale som van de 
huurgel den, dit is 1.350 euro. 

Het hiervoor verbeurdverklaarde bedrag van 1.350 euro betreft goederen of waarden die door 
de beklaagden In de pl~ts zijn gesteld van de huurgelden die toebehoorden aan de burprlljke 
partij. De rechtbank Is van oordeel dat bij tocpassln11 van artikel 43bls, derde lid Strafwetboek 
deze som aan de burgertljke partij kan worden toegewezen. 

Oe rechtbank kent interesten toe en een rechtsplegtngsveJ'Boedlns zoals hierna bepaald. 

2. 

Omdat het door ~laagden gepleegde mtsdrijf mogelijk nog andere schade heeft veroorzaakt, 
houüt de rechtbank de overige burgerliJke belangen ambtshalve aan, overeenkomstig artikel 4 
van de Voorafgaande lltel wetboek van Strafvordering (art. 4 V.T .Sv.). 

S. TOEGEPASTE WEITEN 

Oe biJzondere wetten z:oals vermeld In punt 1. lenlastelegingen; 
Wet van 15 junl 1935, art. 2, 11 tot 14, 21 tot 24, 31 tot 3?, 40, 41; 
Wetb. van strafvordering. art. 162, 182, 184, 185, 189, 190, 190ter, 194, 195; 
Strafwetboek, art. 2, 42, 43bis, 50, 66; 
Art. 6 Programmawet 11 van 27 .12.2006; 
Wet van 29 juni 1964, art. 3 en 6; gew.W. 10.2.1994 & W.223.99; (opschorting}. 
Wet van 17.4.1878, art. 3 en 4; burg. wetb. art. uaz, 
Wetb. strafrecht, art.441 45; (BP). 

BESUSSING 

De rechtbank beslist OP TEGENSPRAAK ten aanzien van beklaagden 
e n en de burgerfijke partiJ 

OP STAAFGEBIED 

1. 

Oe rechtbank: 

vertJaart eerste beklaagde SCHULDIG aan de feften van de enige tenlastelegging; 

gelast de OPSCHORTING van de ultsprallk van de veroordeling van eerste beklaagde 
gedurende een proeftermiJn van vijf )ailr. 
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Verbeurdverklaring 

De rechtbank verklaart eerste beldaagde verbeurd van een bedrag van 675 euro. 

Blidrue ·vergoeding 

De rechtbank: 

2. 

veroordeelt eerste beklaagde, knchtens artlke14 §3 van de wel van 19 maart 2017 tot 
oprlchUng van een Begrotlncsfond$ voor de juridische tweedelljnsbijstand, tot het 
betalen van een bljdr.~ge aan het Fonds van 20,00 euro; 

legt eerste beldaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de 
str.~fprocedure van 54,76 euro 011ereenkomstlg artikel91, 2•1id en 148 van het koninklijk 
beslult van 28 december 19SO houdende algemeen reglement op de geredlUkasten In 
strafzaken. 

. . .. 

Oe rechtbank: 

Verklaart tweede beklaagde SCHULDIG aan de felten van de enige tenlastelegging; 

gelast de OPSotORTING van de ult5praak van de veroordeling van tweede beklaagde 
gedurende een proaftarmijn van viJf jaar. 

VerbeurdvericJarina 

De rechtbank verlelaart tweede beklaagde verbeurd van een bedrag van 675 euro. 

Bl!drage - vereoeding 

De rechtbank: 

veroordeelt tweede beldaagde, krachtens artikel 4 §3 van de wet van 19 maart 2017 
tot oprichting van een Begratingsfonds voor de juridisèhe tweedelijnsbijstand, tot het 
betalen van een biJdrage aan het Fonds van zo,oo euro; 

legt tweede beklaaade boven<lien een vergoeding op voor de kostprijs van de 
strafprocedure van 54,76 euro overeenkomstig artike191, 261 lid en 148 van het konlnkJijk 
besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de geredltskosten In 
strafzaken. 

-------------------------------------------------------------------------------- . 
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* • • 

Oe rechtbank veroordeelt eerste en tweede beklaagde hoofdellik tot de gerechtskosten, tot 
op heden besroot op de som van 284,23 euro. 

OP BURGERLUK GEBIED 

" vordering 

Oe rechtbank: 

verklaart de vordering van ontvankelijk en g~grond. 

veroordeelt eerste en tweede beklaagde boofdenJk tot het betalen van een 
schadevergoeding van 1.350 euro aan , vermeerderd met de verg<Jedende 
Interesten aan de wettel ijke Interestvoet vanaf 8 september 2016 tot de datum van dit 
vonnis en vanaf dan vermeerderd met de gerechtelijke Interesten aan de wettelijke 
Interestvoet tot de datum van algehele betaling. 

veroordeelt beklaagden hoofdellik tot de kosten van de burgerlijke partij, hierin 
begrepen een rechts piesinasvergoeding van 480 a.ro. 

zegt dat 1.350 euro van het aan toegekende bedrag wordt toegerekend 

op de verbeurdverklaarde som van 1.350 euro, en aan wordt 

teruggegeven • 

./ Overige burgedBke belangen 

Oe rechtbank houdt de beslissing over dé over1ge burgerlijke belangen aan. 

Alles gebeurde In de Nederlandse tooi overeenkomstig de wet van 15 juni 1935. 
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en raats1e bi~,. 

Dit vonnis is in openbare terechtzitting uitgesproken op DERTIEN JANUARI TWEEDUIZEND 
TWINTIG door de rechtbank van eerste aanleg Oost~Vfaanderen, afdeling Dendermonde, 
Dl3M kamer, samengeMeld uit: 

, rechter, voorzitter van de DUM kamer, 

In aanweligheld van 
Met bilstand van crrlffler 

, substituut-procureur des Konings 

Voor eensluidend afschrift afgeleverd 
aan hel OpenbafrJ. fi.11J1 1 St~Il~ .. 
n endermonde, de ., JAN. l UZU 

De griffier ~9GhhaA diaast, 




