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OPENBAAR MINISTERIE 

BEKLAAGDEN 

3354 1. ��----- geboren op  wonende te 
·,van Belgische nationaliteit 

� Ter ttrechtzfttlng von 09 5tptember 1019 vertegenwoordigd door 
mr. odvocoot te 

... ---".- _ "" geboren te op 
wonende te 

nationaliteit 
van Roemeense 

� Ter tered1tzltting von 09 segtember 2019 In persoon aanwezig, 

bljgestoon door de aangestelde tolk RoemeeM en door mr. 
, advocaat te Kortrijk 

1. TENLASTELEGGING 

Als dader of mededader In de zin van artikel 66 van het strafwetboek; 

BIJ Inbreuk op de artikel 51 strafbaar gesteld door artikel 20§1 al l van het Decreet van 15 juli 
1997 hoodende de Vlaamse Wooncode, als verhuwder, als eventuele onderverhuurder of als 
persoon die een woning ter beschikking stelt, een woning die niet voldoet aan de vereisten en 
normen van artikel 5 rechtstreeks of vla tussenpersoon verhuurd, te huur gesteld of ter 
beschikking gesteld te hebben met het oog op  bewoning, zoals gewijzigd door het Decreet van 
29 maart 2013 houdende wijziging van diverse decreten wat de woonkwallteltsbewaklng 
betreft, vanaf 11.08.2013 

• 

de eerste en de tweede 

om het wanbedrijf uitgevoerd te hebben of om aan de uitvoering ervan rechtstreeks 
medegewerkt te hebben, door enfge daad, tot de uitvoering zodanige hulp verleend te hebben 
dat zonder zijn bijstand het misdrijf niet kon gepleegd worden, 

In het pand gelegen te 
eigendom van 

wonende te. 
op wonende •ft 

wonende te 
verleden voor notaris te 

, kadastr;ial gekend als · 

, geboren te 
. geboren te 1 

op 

"" , geboren te op 
bij aankoopakte van 28.12.2011, 

een 002eschlkte woning te hebben verhuurd aar 

" ., 

-------- ----------
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Te In de perlode van 10.01.2017 tot 22.03,2018 (zie stukken 17-27, 94, 102-lll, 
192, 199-200, 214, 219-223) 

2. PROCEDURE 

• • • 

De rechtbank nam k�nnls van de dagvaarding. waardoor de zaak aanhangig werd gemaakt bij 
de rechtbank. De dagvaarding werd overgeschreven In het hypotheekkantoor van het gebied 
waar het onroere nd goed gelegen Is. 

De zaak werd behandeld op de openbare terechtzi tting van 9 september 2019. 

De rechtbank nam kennis van de stukken van de r echtspleging en hoorde de aahwezlge 
partijen. 

3. BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

3,1 Overzicht van de feiten 

De woonlnspecteur gaat op 10 Januari 2017 over tot controle van het pand gelegen aan de 
na een melding van de gemeente die een klacht had ontvangen 

van de buren wegens overlast. Het pand Is eigendom van o.a. eerste beklaagde (voor de helft 
volle eigenaar). 

Men stelt vast dat het pand een gesloten bebouwing be treft, bestaande uit 2 bouwlagen onder 
een zadeldak. Het pand Is opgedeeld In 4 kàmers, een gemeen schappelijke keuken en 
leefkamer; en 2 gemeenschappelijke badkamers. De Ind eling Is als vol�t: 

gelijkvloers: gemeenschappelijke leefkamer, gemeenschappelijke eetkamer, 
gemeenschappelijke keuken, gemeenschap·peli)ke badkamer met tollet en 2 kamers; 
"stt verdieping: gemeenschappelijke badkamer met tollet en 2 kamers. 

Aangezien de bewoners arbeiders zljh die door hun werkgever gehuisvest worden, Is deze 
bewoning niet duurzaam en wordt het pand beschouwd als kamerwoning met 4 kame rs en 
gemeenschappelijke functie. 

Men stelt de volgende gebreken vast aan t}et gebouw. 

De rechterwand (buitenmuur) bevat VOQraan (zone nabij de lnkomdeur) zichtbare 
vochtsc;hade. 
Gemeenschappelijke leefruimte (geUJkvloers, midden vooraan). 

o Aan de llnkerwand bevindt zich een dubbel stopcontact met randaarding 
(verboden In Belgli!). 



Rechtbank van eerste aanleg Oost· Vlaanderen - afdellng Dendermonde -
· · ··· _, " __ _ 

4e blad 

o Nabij het plafond In de hoek links achteraan (zone boven plafond van 
gemeenschappelijke douche) bevinden zich nJet �fgeschermde elektrische 
geleiders, mogelijk onder stroom. 

Gemeenschappelijke sas/traphal (gelljkvloers): onderaan de trap bevinden zich (aan 
de wand waar de trapleuning bevestigd Is) onvoldoende afgeschermde onde.rdelen 
van een verouderde elektrls_che Installatie met aan�aalcbare delen, mogelijk onder 
stroom. 
Gemeenschappelijke eetruimte {gelljkvloers, midden achteraan): aan dé 
scheidingswand met de gemeenschappelijke douche/toilet en de gemeenschappelljke 
trap bevinden zich ter hoogte van de deur en bel, open aftakdozen met aanraakbare 
delen, mogelijk onder strQOm. 
Gemeenschappelijke keuken (O/kl): aan de rechterwand bevindt zich eeh dubbel 
stopcontact met randaarding (verboden In Belglê). 
Gemeenschappelijke Inkom, was-, stook- en kookplaats: 

o De combi gaswandketel (toestel van ldasse I} Is aangesloten op een niet geaard 
stopcontact. Het Is v�rboden toestellen klasse 1 aan te slulten op een 
stopcontact zonder aardpen (toestellen klasse 1 : koelkast, microgolf, 
wasmachine, strijkijzer, •.. ). 

o Aan de llnkerwan(t (tussen de gaswandketel en de deur naar -de 
gemeenschappelijke badkamer/toilet) Is ·een opbouw stopcontact niet 
verankerd In de wand. Dit stopcontact hangt op aan de geleiders. 

o Aan de linkerwand (tussen de gaswandketel en de deur naar de 
gemeenschappelijke badkamer/toilet) is tijdens dit onderzoek een dubbel 
stopcontact In gebruik (voor de wasautomaat en de droogkast). Bljgevolg Is 
het niet mogelijk dit te controleren. Op andere plaatsèli In het' pand worden 
echter meerdere ulterlljk Identieke dubbele stopcontacten aangetroffen die 
over een (In Belglë verboden) randaarding beschikken. Het Is aanbevolen dit 
dubbel stopcontact te controleren en Indien nodig, aan te passen. 

o Bovenaan In de hoek, naast de afscheiding met de aangrenzende 
gemeenschappelijke eetruimte, bevinden zich niet afgeschermde elektrische 
geleiders, mogelijk onder stroom. 

Gemeenschappelijke badkamer (O/btl): ter hoO(lte van de lavabo bevindt 2lch een 
dubbel stopcontact met randaarding (verboden In Belglê). 
Gemeenschappelijk terras: aan llnkerwan� bevindt zich (nabij een spot) een open 
llchtarmatuur. Dit Is onvoldoende beschermd tegen het indringen van vocht. 
Kamer (0/1): In de hoek llnks achteraan bevinden zich (lh de deuromkastlng) 
loszittende· stopcontacten, voorzien van een aardpen maar niet aangesloten op een 
aardgelelder. 
Kamer (0/2): 

o Nabij de scheldlngsdeur met de gémeerischappelljke eetruimte bevindt zich 
een dubbel stopcontact met randaarding (verboden In Belglê}. Bovendien Is dit 
stopcontact onvoldoende verankerd In de wand waardoor het ophangt aan de 
elektrische geleiders. 

o Ter hoogte van de deuromkastlng In de hoek llnks vooraan beVindt zich een 
lichtschakelaar zonder afscherming, met aanraakbare delen, mogelijk onder 
stroom. 
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Kamer (1/1): 
o Nabij de scheldlngsdeur met de gemeenschappelljke traphal' bevindt zich een 

dubbel stopcontact met ràndaardlog (verboden in· België). 
o Aan de andere zijde van deze deur bevinden zich stopcontacten die d.m.v. 

meermaals ondeskundig met elkaar verbonden elektrische geleiders en een 
stekker aangesloten werden op de elektrische lnstallatl_e. 

Kamer (1/2): in de hoek links achteraan (nabij de scheldlngsdeur met de 
gemeenschappelijke traphal) bevindt zich een stopcontact dat d.m.v. elektrische 
geleiders met onvoldoende sectie verbonden Is met de elektrische Installatie. 
Voor de aansluiting.van het kookfornuis (monoblok) Is een zwarte elastomeren slang 
gebruikt. Dit type slang mag enkel gebruikt worden voor het aansluiten van komforen. 
De elastomeren slang dient te worden vervangen door een metalen slang met hoge 
temperatuurweerstand "type RHTu en label A.G8/BGV, gemonteerd volgens de regels 
van goed vakmanschap. 
In het gebouw bevinden zich In bijna alle lokalen oude elektrische geleiders. Op deze 
geleiders Is er geen spanning aanwezig. Ongebruikte geleiders dient men te 
verwijderen. 
In de gemeenschappelijke Inkom, was-, stook- en kookplaats ontbreken er enkele 
stukken van de plafondbekledlng. 
Gemeenschappelijke leefruimte, (midden vooraan hoofdbouw) 

o De beglazing In de scheidlngsdeur naar de gemeenschappelijke sas/traphal Is 
defect. De resterende glasfractles bevatten scherpe randen waaraan men zich 
mogelijk kan verwonden. 

o Sch ade door opstijgend vocht aan de buitenmuur. 
De kamer Is niet uitgerust met minstens één rookmelder als vermeld In artikel 2, 2· 
van het decreet van 1 juni 2012 houdende de bevelllglng van woningen dpor optische 
rookmelders en/of de kamerwoning Is niet op elke bouwlaag uitgerust met ·.minstens 
één dergelijke rookmelder. 

Het gebouw heeft een totaal van 31 strafpunten. 

We stelden volgende gebreken vast In de gemeenschappelijke badfunctle: 

De scheidingswand met de achterliggende gemeenschappelijke eetruimte bevat 
"zichtbare vochtschade. 
Deze sanitaire cel met gemeenschappelijke douche en toilet beschikt niet over een 
voldoende groot opengaand raam In rechtstreeks contact met de buitenlucht of 
andere verluchtlngsvoorzlenlng (ih rechtstreeks contact met de buitenlucht). 
Deze sanitaire cel beschikt over een gemeenschappelijke douche en een 
gemeenschappeffjk tollet. De tolletfunctle Is niet afsluitbaar van de' douchefunctie. 
Voor de lavabo Is d.m.v. een gedeelte doorhangende flexibele afvoerleiding een 
reukafslulter gecre�erd. Deze voorziening komt niet In aanmerking als water�lot 
(sifon). 

De gemeenschappelijke badfunctle heeft een totaal van 6 strafpunten op het technl�h 
verslag. 
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Men stelt volgende gebreken vast In het gemeenschappelljk toilet: 
De scheidingswand met de achterliggende gemeenschappelijke eetruimte bevat 
zichtbare vochtschade. 
Deze sanitaire cel met gemeenschappelijke douche en toilet beschikt niet over een 
voldoende groot opengaand raam In rechtstreeks contact met de buitenlucht of 
andere verluchtlngsvoordenlng (In rechtstreeks contact met de buitenlucht). 
Deze sanitaire cel beschikt aver een gemeenschappelijke douche en een 
gemeenschappelljk toilet. Oe toiletfunctie Is niet afsluitbaar van de douchefunctie. 
Voor de lavabo Is d.m.v. een gedeelte doorhangende flexibele afvoerleiding een 
reukafslulter gecrei!erd. Deze voorziening komt niet In aanmerking als waterslot 
(sifon). 

· 

Het gemeenschappelijk toilet heeft een totaal van 9 strafpunten op het technisch verslag. 

Men stelt volgende gebreken vast in de gemeenschappelijke kook -/leefruimte: 

De wand achteraan bevat zichtbare vochtschade (zone nabij de schoorsteen). 
In een keuken zijn minimum twee vrije geaarde stopcontacten vereist naast deze In 
gebruik voor de vaste toestellen (zoals koelkast, oven, microgolfoven, dampkap, 
boller" .. ). De aanwezige stopcontacten met randaarding zijn verboden In Belglê en 
komen bijgevolg niet In aanmerking.als geaard stopcontact. 
De koelkasten zijn opgesteld In de gemeenschappelijke Inkom, was-, stook- en 
kookplaats. 
Het raam van de keuken Js verweerd. 

De gemeenschappelijke kook -/leefruimte heeft een totaal van 12 punten op het technisch 
verslag. 

Men stelt volgende gebreken vast In de gemeenschappelijke badfunctle op de eerste 
verdieping: 

Milde maar zlchthare vochtschade ailn plafond en bovenaan de wanden In de hoek 
rechts vooraan (boven de handdoekradlator). 
De tegelvloer bevat een beperkte zone met gebarsten/defecte tegels. 
De gemeenschappelijke trap van het gelijkvtoers naar de eerste verdieping Is te steil en 
aan de bovenzijde Is één trede defect, 
Deze gemeenschappelijke sanitaire cel Is 'toegankel ijk vla een sas (die vla een klelne 
trap verbinding maakt met de gemeenschappelijke traphal op de eerste �erdleping). 
De schetdlngsdeur tussen traphal en sas Is onv.oldoende hoog en te smal en voor de 
kielne trap ontbreekt een leunlnR. (In de loopzone bevat de vloerafwerklng 
beschadigde vtoertegels). 
In de achtergevel van de traphal op de eerste verdieping bevindt zJch een opengaand 
raam waarvan de borstwering lager is dan SOcm. 
Deze sanitaire cel Is niet afsluitbaar. 
De1e sanitaire cel beschikt over een gemeensc;happelljke douche en een 
gemeenschappelijk tollet. De toiletfunctie Is niet afsluitbaar van de douchefunctie. 
Deze sanitaire cel Is niet afsluitbaar. 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 
1 
1 
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Voor de lavabo ls d.m.v. een gedeelte doorhangende flexibele afvoerleldlng een 
reukafslulter gecreëerd. Deze voorziening komt niet In aanmerking als waterslot 
{sifon). 

De gemeenschappelijke badfunctle heeft een totaal van 10 punten op het technisch verslag. 

Men stelt volgende gebreken vast In het gemeenschappelijk toilet op de eerste verdieping: 

Miide maar zlchtba.re vochtschade aan plafond en bovenaan de wanden In de hoek 
rechts vooraan (boven de handdoekradiator). 
De tegelvloer bevat een beperkte zone met gebarsten/defecte tegels. 
De gemeenschappelijke trap van het gelijkvloers naar de eerste verdieping Is te stell en 
aan de bovenzijde ls é�n trede defect. 
Deze gemeenschappelijke sanitaire cel Is toegankelijk vla een sas (die vfa een klelne 
trap verbinding maakt met de gemeenschappelljke traphal op de eerste verdieping). 
De scheidlngsdeur tussen traphal en sas Is onvoldoende hoog en te smal en voor de 
kleine trap ontbreekt een leuning. (In de loopzone bevat de vloerafwerking 
beschadigde v loer1egels). 
In de achtergevel van de traphal op de eerste verdieping bevindt 2lch een opengaa·nd 
raam waarvan de borstwering lager Is dan SOcm. 
Deze sanitaire cel beschikt over een gemeenschappelijke douche en een 
gemeenschappelijk tollet. De tolletfunctle Is niet afsluitbaar van de douchefunctie. 
Deze sanitaire cel Is niet afsluitbaar. 
Voor de lavabo Is d.m.v. een gedeelte doorhangende fJexlbelc afvoerleiding een 
reukafslulter gecreêerd. Oe2e voorziening komt niet In aanmerking als waterslot 
(sifon). 

Het gemeenschappelijk toilet heeft een totaal van 19 punten op het technisch ver$lag. 
In kamer 0/1 worden de volgende gebreken vastgesteld. 

Het plafond bevat In de hoek·Unks achteraan milde maar zlchtbare·vochtschade. 
Een lavabo met toevoer van warm en koud water (en aangesloten op een 
waterafvoersysteem) ontbreekt. 
Oe kamer beschikt In de voorgevel over een vast raam. Er Is geen voldoende groot 
opengaand raam In rechtstreeks contact met de buitenlucht of andere 
verluchtlngsvoorzle·nrng (In rechtstreeks contact met de bultenlucht) aanwezlQ. 
In de kamer Is een gaskachel, type B, opgesteld, aangesloten op de sasleldlng en de 
rookgasafvoer. BIJ kamerverhuur Is enkel 0/1 luchtdichte gastoestellen of .elektrische 
verwarming.op een aparte stroomkr ing toegestaan. 
De deur naar de gemeenschappelijke sas/traphal Is niet afsluitbaar. 
De kamer beschikt enkel over één gemeenschappelijke (geen Individuele) bel en één 
gemeenschappelijke (geen Individuele) brievenbus. 
De kamer Is niet uitgerust met minstens één rookmelder als vermeld In artlkel 2, 2• 
van het decreet van 1 juni 2012 houdend e de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders en/of de kamerwoning Is niet op elke bouwlaag uitgerust met mlnsteM 
één dergelijke rookmelder. 
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De kamer bestaande uit 1 lokaal heeft een vloeroppervlakte van 19,46m2. Voor de 
bezettlngsnorm worden enkel de woonlokalen In rekening gebracht. In dit geval 1 lokaal met 
een vloeroppervlakte van 19,46 m2. 

Deze kamer heeft een totaal van 105 punten op het technisch verslag (deel B + C + O) en Is dus 
ongeschikt. De beze�tlngsliorm van deze kamer Is gelijk aan 2 perso(o)n(en)'. Dit betekent dat 
de kamer zonder de hoger opsesomde en beschreven gebreken, op basis van het aantal 
woonlokalen (1) en de netto-vloeroppervlakte {19,46 m2) geschikt Is voor bewon ing door 
maxJmaal 2 perso(o)n(en). 

In kamer 0/2 worden de volgende gebreken vastgesteld. 

De wand achteraan bevat zichtbare vochtschade ter hoogte van de schouw en de zone 
naar de hoek links achteraan. 
De .scheidingswand met de voorliggende kamer bevat onderaan, ter hoogte van de 
deuromkasting In de linkerhoek, zichtbare vochtschade 
De scheidingswand met de gemeenschappelijke eetruimte bevat zichtbare 
vochtschade vanaf de radiator tot In de hoek rechts achteraan. 
Defecte, beschadigde en deels ontbrekende vloertegels aan de opstap die zich net aan 
de buitenzijde van de scheldlngsdeur met de gemeenschappelijke eetruimte bevindt. 
Een lavabo met toevoer van warm en koud water (en aangesloten op een water 
afvoersysteem) ontbreekt. 
De kamer beschikt niet over een voldoende groot opengaand raam In rechtstreeks 
contact met de buitenlucht of andere verluchtlngsvoonlenlng (In rechbtreeks contact 
met de buitenlucht). 
De deur naar de gemeenschappelljke eetruimte Is niet afsluitbaar. 
De kamer beschikt enkel over één aemeenschappell)ke (geen Individuele) bel en één 
gemeenschappelijke {geen Individuele) brievenbus. 
De kamer bestaande uit 1 lokaal heeft een vloeroppervlakte van ll,56m1• De totale 
netto vloeroppervlakt'e voldoet niet aan de minimale normen. 
De kamer Is niet uitgerust met minstens één rookmelder als vermeld In artikel 2, 2• 
van het decreet van 1 Juni 2012 houdende de bevelllglng van woningen door optische 
rookmelders en/of de kamerwoning Is niet op elke bouwlaag uitgerust met minstens 
één dergelijke rookmelder. 

De kamer beslaande uit 1 lokaal heeft een vloeroppervlakte van 11,56m2 . Voor de 
bezettlngsnorm worden enkel de woonlokalen In rekening 1ebracht. In dit geval 1 lokaal met 
een vloeroppervlakte van 11,56 m2. 

Deze kamer heeft een totaal van 106 punten op het technisch verslag {deel B + C + D) en Is dus 
oi:t1eschlkt. De bezettlngsnorm van deze kamer Is gelijk aan 0 perso(o)n(en}. Dit betekent dat 
de kamer zonder de hoger opgesomde en beschreven gebreken, op basis van het aantal 
woonlokalen (1) en de netto-vloeroppervlakte (11,56 m2) geschikt Is voor bewoning door 
maximaal 0 perso(o)n(en). Aangezien de kamer wordt bewoond door 2 bewoner(s), Is deze 
overbewoond. 

De woonlnspectle stelt de volgende gebreken vast In kamer 1/1. 
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Oe sluiting van. het linkse raam Is stuk. 
Een lavabo met toevoer van warm en koud water (en aangesloten op een 
waterafvoersysteem) ontbreekt. 
De gemeenschappelijke trap van het gelljkvloers naar de eerste verdieping Is te steil en 
aan de bovenzijde Is één trede defect. 
In de achtergevel van de traphal op de eerste verdieping bevindt zich een opengaand 
raam waarvan de borstwering lager Is dan SOcm. 
De deur naar de gemeenschappelijke traphal Is niet afsluitbaar. 
De kamer beschikt enkel over één gemeenschappelijke (geen lndlvlduele) bel en één 
gemeenschappelljke (geen Individuele) brievenbus. 
De kamer Is niet uitgerust met minstens Mn rookmeldef als vermeld In artikel 2, 2" 
van het decreet van 1 juni 2012 houdende de bevelliglng van woningen door optische 
rookmelders en/of de kamerwoning Is niet op elke bouwlaag uitgerust met minstens 
één dergelijke rookmelder. 

De kamer bestaande uit 1 lokaal heeft een vloeropper.Aakte van 15,SOm2. Voor de 
bezettlngsnorm worden enkel de woonlokalen In rekening gebracht. In dit geval 1 lokaal met 
een vloeroppervlakte van 15,SO m2. 

Deze kamer heeft een totaal van 90 punten op het technisch verslag (deel 8 + C + 0) en Is dus 
ongeschikt. De bezettlngsnorm van deze kamer Is gelijk aan 1 perso(o)n(en). Dit betekent dat 
de kamer zonder de hoger opgesomde en beschreven gebreken, op basis van het aantal 

woonlokalen (1) en de netto-vloeroppervlakte (15,S m2) geschikt Is voor bewoning door 
maximaal 1 perso(o)n(en). 

In kamer 1/2 worden de volgende gebreken vastgesteld. 

Een lavabo met toevoer van warm en koud water (en aangesloten op een 
waterafvoersysteem) ontbreekt. 
De gemeenschappelijke trap van het gelijkvloers naar. de eerste verdieping Is te stelt en 
aan de bovell21jde Is één trede defèct. 
De toegangsdeur tot de kamer heeft slechts een hoogte van 182 an. 

In de achtergevel van de traphal op de eerste verdieping bevindt zich een opengaand 
raam waarvan de borstwering lager Is dan SOcm. 
De deur naar de gemeenschappe[Jjke traphal Is niet afsluitbaar. 
De kamer beschikt enkel over é.én gemeenschappe[Jjke (geen lndlvlduele} bel en één 
gemeenschappelijke (geen Individuele) brievenbus. 
De kamer Is niet uitgerust met minstens �én rookmelder als vermeld In artikel 2, r 
van het decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van wonlnsen door optische 
rookmelders en/of de kamerwoning Is niet op elke bouwlaag uitgerust riiet minstens 
één dergelijke rookmelder. 

De kamer bestaande uit 1 lok.aal heeft een vl.oeroppervfakte van 15,10m2. Voor de 
bezettingsnorm worden enkel de woonlokalen In rekening gebracht In dit geval 1 lokaal met 
een vloeroppervlakte van 15,10 m2. 
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Deze kamer heeft een totaal van 87 punten op het technisch verslag (deel B + C + D) en Is dus 
ongeschikt. De bezettingsnorm van deze kamer Is gelijk aan 1 perso(o)n(en). Dit betekent dat 
de kamer zonder de hoger opgesomde en beschreven gebreken, op basis van het aantal 
woonlokalen (1) en de netto-vloeroppervlakte (15,1 m2) geschikt is voor bewoning door 
maximaal l perso(o)n(en). 

De kamer (0/1) wordt bewoond door: 
• geboren op te nationaliteit: 

geldentlflceerd aan de hand van een Btlltenlandse Identiteitskaart met nummer 

• 

natlonalltell: 
met nummer 

geboren op te 
geTdenttflceerd aan de hand van een Buitenlandse Identiteitskaart 

De kamer (0/2) wordt bewoond door: 
• geboren op te 
natlonalltelt: 

geïdentificeerd aan de hand van een Buitenlandse Identiteitskaart met nummer 

• 

nationaliteit: 
met nummer 

geboren op te 
geïdentifkeerd aan· de hand van een Bultenlandse Identiteitskaart 

De kamer (1/1) wordt bewoond door: 
• geboren op :e , natlonalltelt: 

geîdentlficeerd aan de hand van een Bultenlandse Identiteitskaart met nummer 

• 

natfonatlteit: 
met nummer 

Qeboren op te 

, geïdentificeerd aan de hand van een Bultenlandse Identiteitskaart 

De kamer (i/2) wordt bewoond door: 
• geboren op te 
nationaliteit: . geïdentificeerd aan de hand van een Buitenlandse Identiteitskaart 
met nummer 
• 

natlonalltel�: 
met nummer 

geboren op te 
geîdentlflceerd aan de hand van een Bultenlanclse Identiteitskaart 

Uit verhoor van de bewoner blijkt dat hij sinds 2.5 tot 3 Jaar In het 
gebouw woont met collega's. Alle bewoners werken voor dezelfde baas zij 
heeft een Roemeens bedrijf. Soms gaan hij of de andere bewoners terug naar Roemenië. voor 
vakantie. Meestal wonen ze In het gebouw met 8 personen, maar soms wonen ze er ook maar 
met 4 of S. Ze zJjn vorige week toegekomen In het gebouw, hij kwam terug, de andere 
bewoners iljn hier voor het eerst In Roemenië wonen de bewoners op verschillende plaatsen, 
maar ze werken allemaal voor Ze kennen elkaar als collega's en worden als 
werknemers naar België gestuurd om te werken. 
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ze betalen niet voor de wdnln(I, heeft het gevonden en betaalt ervoor. Als er een 
probleem Is dan bellen ze haar, ze hebben geen Belgische contactpersoon. Soms komt 

naar Belglê. 
Ze werken allemaal voor· het Belglsche bedrijf . Ze verdienen ongeveer € 2 000 
per maand, het schommelt soms, niet elke maand verdienen ze hetzelfde. Hij Is tevreden met 
de woning, alles Is In orde. Sinds 3 jaar dat hij er woont heeft hij nog geen problemen gehad. 

Op het pand rust een stedenbouwkundige Inbreuk. Het pand Is Immers vergund als 
ééngezlnswonlng en niet als kamerwoning . 

Een herstelvorderlng werd opgemaakt door de woonillspectle. De gemeente 
aan bij deze herstelvorderlng. De wooninspecteur vordert:· 

;loot zich 

dat de rechtbank beveelt dat de overtreder aan het p·and een andere bestemming 
moet geven volgens de bepallngen van de V laamse Codex Ruimtelijke Ordening, hetzij 
de woning moet slopen, tenzij de sloop verboden Is op grond van wettelijke, decretale 
of reglementaire bepalingen; 
binnen een termijn van 10 maanden na de uitspraak; 
onder verbeurte vao een dwangsom van 150 euro per dag vertraging volgend op het 

verstrijken van de hersteltermlJn; 
met machtiging aan de woonlnspecteur om ambtshalve In uitvoering van het 
opgelegde herstel te voorzien; 

met macht iging om de kosten bedoeld In artlk.el 17bls § 2 van de Vlaamse Wooncode 
te verhalen; 
de uitspraak dient uit voerbaar bi) voorraad te worden verklaard. 

Eerste beklaagde verklaart In verhoor het volgende. 

Zijn belde z.onen (die ook eigenaar lijn van het pand) zijn niet betrokken bij de 
verhuring van het pand. 
Toen ze het pand aankochten was het In goede staat . Ze hebben zelf een toilet en 
sanitair geplaatst. 

Het pand wordt verhuurd aan HIJ zei dat het pand zou bewoond 
worden door kennissen en vrienden. Het was hem niet duldelljk dat het pand zou 
bewoond worden voor bewoning door buitenlandse arbeiders. Het pand word� 
verhuurd vanaf 01.01.2014 voor 425 euro per maand. De huur wordt correct betaald. 

Hij heeft geen klachten ontvangen van de huurders. De huurders hebben zelf centrale 
verwarming gelegd en de elektriciteit aangepast. De elektrfcltelt was conform bij de 
aanvang van het huurcontract. 
Omdat hlJ geen klach�en ontving, Is hij qua.si nooit ter plaatse geweest. 
Het was niet de bedoeling om het pand als kamerwoning te verhuren. 
HIJ heeft de volgende opmerkingen bij de vaststelllngen. 

o De badkamer op het gelijkvloers was niet aanwezig. bij aanvang van de 

verhuur, die hebben de huurders zelf geïnstalleerd. 
o Er zijn problemen geweest aan het dak, die hebben de huurders zelf hersteld. 
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o Er Is door de bewoners zelf aan de elektrlcitelt geweri<t, zo zeker de 
stopcontacten met randaarding, die heeft hij zeker niet 1elf geplaatst of laten 
plaatsen. Deze zijn trouwens niet verkrijgbaar In de Belgische handel. 

o De vochtschade zal resterende schade zijn van een eerder probleem. 
Voor het overige heeft hij geen opmerkingen bij de opgesomde gebreken. HIJ zal het 
pand volledlg renoveren en alle gebreken herstellen. 

de zaakvoerder van , verklaart In· verhoor het 
volgende. 

Eerste beklaagde heeft haar aangesproken om het pand te verhuren. Het pand heeft 
op haar website gestaan. Ze heeft de woning bezocht, foto's genomen en een 
beschrljVlng opgemaakt. 
Zij heeft de huurovereenkomst opgesteld met Eind november 2013 Is  
de huurder uit de woning vertrokken. Eerste beklaagde heeft haar gemeld dat hij een 
andere huurder had gevonden. ZIJ heeft de woning dus niet opnieuw te huur gesteld. 
Ze heeft wel de plaatsbeschrijving opgemaakt. Ze heeft ook he\ huurcontract 
afgesloten. 
De woning was Inderdaad niet In zo'n goede staat. Het Is aan de eigenaar om te zorgen 
dat de Installaties van gas en elektrldtelt In orde zijn. Ze heeft eerste beklaagde 
hierover aangesproken en die zei dat hij een keuringsattest had dat de woning mocht 
verhuurd worden. Ze heeft dat document nooit gezien. 
Ze wist niet dat er 2oveel gebreken waren aan het pand. 

Tweede beklaagde verklaart In verhoor het volgende. 

Het afsluiten van de huurovereenkomst was een vriendendienst: hij hielp vrienden In 
het vinden van een verblijfplaats. Omdat hll Belgische papieren had, ging dit 
makkelljker. Zij storten het geld aan hem en hij betaalt de eigenaar. De betalingen aan 
hem gebeuren door . dit Is de werkgever van de bewoners van 
het pand. 
Hij heeft geen financiêle motieven en verdient er ook niets aan. HIJ had zelf 
meegemaakt hoe moeilijk het Is als buitenlander. Hij wou helpen. Hij Is enkel In het 
pand geweest bij het afsluiten van het huurcontract. Het pand was volgens hem In 
nonnale staat. 
HIJ wist niet dat er zoveel gebreken waren aan het pand. Hij Is slechts één maaJ In het 
pand geweest. 

Op 17 november 2017 ontving de Inspectie een melding van herstel. Op 4 december 2017 gaat 

men over tot nacontrole. Het betreft terug een eengezinswoning maar nog niet alle 
strafpunten zijn weggeweri<t: er zijn nog steeds 40 strafpunten, Op 26 februari 2018 kwa� er 
een tweede meldlng van herstel binnen. De Inspectie ging op 22 maart 2018 ter plaatse. Nu 

loopt de woning 56 strafpunten op. 

Op 21 jun.12018 was er opnieuw melding van herstel. De woonlnspectle kwam op 6 september 
2018 ter plaatste en stelde het herstel vast. 
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. ' -----------------.-------------------

De ééngezlnswonlng beantwoordde aan. de minimale .kwaliteitsvereisten. De. woning was 
geschikt voor bewoning door maximaal negen personen. Op het moment van controle woonde 
er één persoon. 

Op 12 november 2018 gaf het openbaar mlnlsterle bevel tot dagvaarding. 

3.2 Bespreking yan de schuldvraag 

1. 
Beklaagden moet zich voor de rechtbank verantwoorden wegens het verhuren van een 
ongeschikte woning aan negen personen. 

Belde beklaagden betwisten.de tenlastelegging en vragen de vrijspraak. 

2. 
Eerste beklaagde stelt dat de woning In orde was in het begin van de verhuur en het moreel 
element van het misdrijf niet vervuld is. Bij de opmaak van de plaatsbeschrijving werd geen 
opmerking gemaakt en er waren ook nooit klachten van de huurders. _De huurders hebben 
echter zelf het sanitair, de elektriciteit en de centrale verwarming veranderd. Zij hebben ook 
zelf kamers gemaakt In het huls, terwijl het huls bedoeld was voor een gezin van maximaal vier 
personen. Daarnaast meent eerste beklaagde dat het moreel element van het misdrijf niet 
vervuld Is. 

· 

De rechtbank Is ervan overtuigd dat eerste beklaagde wist dàt de woning bij aanvang van de 
huur niet voOedlg In orde was en wist dat de woning óverbewoond werd door Roemeensé 
arbeiders. Eerste beklaagde verklaarde In verhoor dat de woning niet luxueus was en dat hij de 
staat met zijn zonen besproken had dat en dat ze hadden besloten dat het In degelijke staat 
was. Hieruit blijkt toch al dat eerste beklaagde twijfelde over de staat van de woning. Bij twijfel 
had hij zich moeten laten adviseren en een conformlteitsattest laten opmaken .. Ook verklaarde 
eerste beklaagde dat ze geen grote werken hadden uitgevoerd omdat ze het pand gingen 
verbouwen naar enkele appartementen. Hieruit blijkt evenzeer dat eerste beklaagde wist dat 
het pand In geen al te beste staat was, maar gelet op de tl)dellJkheld er niet veel geld wou 
Insteken, Ook uit de bljzonder·lage huurprijs die eerste beklaagde vroeg voor een dergelijke 
grote woning met vier slaapkamers, tuin en garage, blijkt zijn kennis van de slechte staat van 
de woning. Eerste beklaagde was er zich bovendien van bewust dat tweede bekla"gde niet zelf 
In de woning ging wonen, maar dat er 'kennissen en vrienden' van hem gingen Intrekken. Op 
basis van deze Informatie wist eerste beklaagde dat er geen regulier gezin In zijn woning ging 
Intrekken" De woning Is bovendien dicht gelegen bij zijn eigen woning zodat hij moet gezien 
hebben dat de woning overbewoond werd door Roemeense arbeiders met alle risico's op het 
vlak van kwall�elts-, gezondhelds· en veiligheidsnormen. Deze normen zijn Immers anders voor 
kamers dan voor ééngezlnswonlngen. Eerste beklaagde had als verhuurder trouwens het recht 
om de verhuurde woning te betreden om zich van de staat en het onderhoud ervan te 
vergewissen. Indien hlJ dlt Riet of onvoldoende deed, Is dit enkel aan hemzelf te wijten. Als 
verhuurder had hij ook niet alleen d.e plicht om bij de aanvang van de huur een woning te 
verhuren die voldeed aan de mlnhnale gez.ondhelds-, velligbelds- en woonkwaliteltsverelsten, 
maar was hij ook verantwoordelijk voor het behoud van het verhuurde goed In die toestand. 
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Het feit dat er ook werken gebeurden door de hu1irders zelf. waardoor de gebreken mogelljks 
opliepen, brengt voor eerste beklaagde geen schuldultslultende verschonlngsgrond of een 
rechtvaard!slngsgrond mee. nu er ook talrijke andere gebreken waren, die duidelijk ni et aan de 
huurders te wijten waren. 

De woning voldeed In de periode van 10 Januari 2017 tot 22 maart 2018 manifest niet aan de 
vereiste kwalltelts-, gezondhelds- en velllgheldsnormen van de Vlaamse Wooncode . Deze 
feltelljke vaststellingen worden op zich niet betwist door eerste beklaagde. De omstandigheid 
dat sommige bewoners zelden dat zij geen opmerkingen hadden over de kwallteft Is geen 
reden om tot het tegendeel te besluiten. Vaak zlfn huurders, zeker buitenlanders zoals hier, 
niet op de hoogte van de reglementaire bepalingen ter zake, zodat hun mening of aanvoelen 
over de kwaliteit en veil igheid van de woning geenszins strafrechtelijk schuldbevrijdend Is. 

De.schuld van eerste beklaagde aan de enige tenlastelegglns staat vast. 

3. 
Tweede beklaagde stelt dat hlJ slechts pro forma de huurder was. HIJ had het pand slechts 
éénmaal geilen, namelijk op het ogenblik van het sluiten van de huurovereenkomst. Daarna Is 
hlJ nooit meer ter plaatse geweest. HIJ wou bultenlandse vrienden helpen die moellljkhèden 
hadden om een woning te vinden In Belglê. HIJ deed enkel dienst als een doorgeefluik. HIJ 
ontving geld van de Roemeense firma en hij stortte dit bedrag dan VQlledlg door. HIJ haalde er 
zelf geen financieel voordeel ult. Hij meent dat hij In feite geen onderverhuurder was en dus 
niet valt onder de strafbepaling van artikel 2<> Vlaamse Wooncode. Het Is ook niet zo dat het 
misdrijf niet gepleegd had kunnen worden zonder zijn bijstand. 
Daarnaast voert tweede beklaasde een gebrek aan moreel element aan omdat tweede 
beklaagde helemaal niet wist dat de woning gebre�en vertoonde. Tweede beklaagde wijst de 
rechtbank er ook op dat de Roemeense standaarden van woonkwaliteit veel lager liggen en 
dat noch het lmmokantoor, noch·de werkelijke bewoners hem problemen gemeld hebben. 

De rechtbank Is van oordeel dat tweede bel<laagde wist dat de woning niet voldeed aan de 
minimale kwallteltsnormen. HIJ had de woning gezien en kon de gebreken waarnemen. Indien 
hij dat niet deed, Is dit aan hem te wijten. Bovendien had hij minstens weet van het feit dat het 
een ééngezlnswonlng betrof die niet geschllt was als kamerwoning voor het huisvesten van 
een tiental arb(?ldcrs. Hij wist Immers dat dit de bestemming was van de woning. 
De rechtbank volgt het verweer van tweede beklaagde niet waarbij hij aanvoert dat hlJ 
eigenlijk geen onderverhuurder wa$ en hij ook geen noodzakelijke hulp bood aan het misdrijf 
gepleegd door eerste beklaagde. De rol van tweede beklaagde blJ het sluiten van de 
huurovereenkomst was wel degelijk cruciaal. Indien dit n iet zo was, Is er geen enke le reden te 
bedenken waarom deze omweg moest gemaakt worden. Tweede beklaagde leende zich 
bewust en vrljwllllg tot het opzetten van een nepconstructle waarbij een ééngezlnswonlng 
verhuurd werd aan één persoon die er nooit zou wonen, maar In werkelijkheid een wisselende 
samenstelling van een tiental Roemeense arbeiders de woning zou betrekken als 
kamerwoning. Eerste beklaagde zou nooit tien verschlllende huurcontracten aange8aan 
hebben met de Roemeense arbeiders zodat het voor de rechtbank vaststaat dat zijn hulp 
noodzakelijk was. Doordat de ééngezlnswonlng als kamerwonins werd gebruikt, stapelden de 
strafpunten zich op waardoor tweede beklaagde evenzeer verantwoordelijk Is voor het 
verhuren van een onge�chlkte woning. 
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De rechtbank kan er evident geen rekening mee houden dat de Roemeense standaarden qua 
woonlcwaliteJt lager zijn. Indien tweede beklaagde geen weet had van wat de standaarden hier 
waren, had hij zich ook moeten onthouden van het ond�rverhuren van een woning. 

· Ook het feit dat tweede beklaagde bewee� geen flnancleel voordeel gedaan te hebben, Is van 
geen belang, nu 1elfs het gratis ter beschikking stellen van een ongeschikte woning strafbaar Is. 

De schuld van tweede beklaagde aan de feiten van de enige tenlastelegging staat vast. 

3.3 Straftoemeting 

1. 
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 blijkt uit het strafrechtelijk verleden, hun 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. 

2. 
Beklaagden verhuurden een woning die niet voldeed aan de minimale kwallteltsverelsten. De 
gebreken waren talrijk. Al�us brachten beklaagden de veiligheid en gezondheid van de 
bewoners in gevaar. Ze stelden duidelijk hun eigen (financiële) belangen voorop. 

3. 
Belde beklaagden hebben nog een blanco strafregister. ZIJ verzochten de rechtbank 
ondergeschikt om hen de gunst van de opschorting van de uitspraak te verlenen. Het openbaar 
ministerie adviseerde positief. 
Gelet op hun blanco strafregister en het feit dat tweede beklaagde onmlddellijk een einde 
stelde aan de huur en eerste beklaagde alle gebreken heeft weggewerkt, gaat de rechtbank In 
op het verzoek. Beklaagden dienen wel te beseffen dat de feiten niet gemlntmallseerd kunnen 
worden en niet voor herhaling vatbaar zijn én dat zij zich van nieuwe strafbare feiten dient te 
onthouden, bij gebrek waaraan cie opschorting alsnog kan worden herroepen. 

4. BEOORDELING OP BURGERLUK GEBIED 

Omdat het door beklaagden gepleegde misdrijf mogelijk schade heeft veroorzaakt, houdt de 
rechtbank de burgerlljke belangen ambtshalve aan, overeenkomstig artikel 4 van de 
Voorafgaande Titel wetboek van Strafvordering (art. 4 V.T.Sv.). 
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5. TOEGEPASTE WETTEN 

De bljzo'ndere wetten zoals vermeld In punt 1. Tenlastelegglng; 
Wet van 15 funi 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, 50, 66; 
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). 

UITSPRAAK 

Oe rechtbank beslist OP TEGENSPRAAK ten aanzien van en 

OP STRAFGEBIED 

1. 

De rechtbank: 

16ebl3d 

verklaart eerste beklaagde SCHULDIG aan de feiten van de enige tenlastelegging-; 

GELAST de OPSCHORTING van de uitspraak van de veroordeling van eerste beklaagde 
gedurende een ptoeftermljn van VIJf jaar. 

Blldraae - vergoeding 

De rechtbank: 

2. 

veroordeelt eerste beklaagde, krachtens artikel 4 §3 van de wet van 19 maart 2017 tot 
oprichting van een Begrotingsfonds voor de Jurldlsc!le tweedelljnsbljstand, tot het 
betalen van een bijdrage aan het Fonds van Z0,00 euro; 

legt eerste beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de 
strafprocedure van 54,76 euro overeenkomstig artlkel 91, 2• 11d en 148 van het koninklijk 
beslult van 28' december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten In 
strafzaken. 

• • • 

De rechtbank: 

verklaart'tweede beklaagde SCHÛLDIG aan de feiten van de enlge tenlastelegging; 
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en laatste blad 

GELAST de OPSCHORTING van de uitspraak van de veroordeling van tweede beklaagde 
gedurende een proeftermijn van vijf Jaar. 

Blldrage - vergoeding 

De rechtbank: 

veroordeelt tweede beklaagde, krachtens artikel 4 §3 van de wet van 19 maart 2017 
tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de J1.1rldlsche tweedelljnsbljstand, tot het 
betalen van een bijdrage aan het Fonds van 20,00 euro; 

legt tweede beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de 
strafprocedure van 54,76 eui'o over.�enkomstlg artikel 91, 2d• 11d en 148 van het koninklijk 
besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten In 

strafzaken. 

" . . 

De rechtbank veroordëeit eerste en tweede beklaagde boofde!llk tot de gerechtskosten, tot 
op heden begroot op de som van 311,62 euro. 

OP BURGERLIJK GEBIED 

De rechtbank houdt de besllsslng over de burgerlijke belangen ambtshalve aan. 

Alles gebeurde In de Nederlandse taàl overeenkomstig de wet van 1.5 Juni 1.935. 

Dit vonnis Is In openbare terechtzitting uitgesproken op VEERTIEN OKTOBER TWEEDUIZEND 
NEGENTIEN door de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdellng Dendermonde, 
D13M kamer, samengesteld uit: 

rechter, voo rzitter van de Dl3M kamer, 

In aanwezigheid van 
Met bijstand van griffier 

Voor eensluidend afschrift afgeleverd 
aan hel Openbaar Ministerie. 
Dendermond.e, de 1 6 --10· 2019 

De grlffier ... hoofd van dienst, 

griffier-hoofd van dienst 

Eerste substituut-procureur des konings 




