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In de zaak van de burgerlijke partijen: 

1. geboren te op van 
Nederlandse nationaliteit, ingeschreven te 

2. geboren te DO van Ne-
derlandse nationalltelt, ingeschreven te 

3. geboren te OP ,an Beleische nationali-
teit, ingeschreven te 

4. aeboren te 00 

nalitelt , ingeschreven te 

en het openbaar ministerie tegen: 

~eboren te op ngeschreven te 
van Belgische nationaliteit, RRN: 

beklaagd van: 

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

een woning of specifieke woonvorm die niet voldoet aan de vereisten van artikel 5 § 1 
Vlaamse Wooncode verhuren, te huur stellen of ter beschikking stellen 
als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of als persoon die een woning ter besch ikking 
stelt, een woning of een specifieke woonvorm, als vermeld in artikel 5 § 3 l id 1 van het Decreet 
van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, die niet voldoet aan de vereisten en nor
men, vastgesteld met toepassing van artikel 5 van voornoemd Decreet, rechtstreeks of via 
tussenpersoon, te hebben verhuurd, te huur gesteld of ter beschikking gesteld met het oog 
op bewon ing, namelijk 

in het pand gelegen te 
eigendom van 

te 

kadastraal gekend als 

geboren te JP vonende 
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Vonrnsnr / 
p.3 

Te in de periode van 1 december 2017 tot en met 1 februari 2018 (OK 1, st. 3-6, 32-
33, 50-54, 55, 80-83) 

2 een woning die niet voldeed aan de minrmale kwaliteitsvereisten te hebben verhuurd aan 

Te 
2) 

in de periode van 12 oktober 2016 tot 1 november 2017 (OK 1, st. 7, 80-83, OK 

(art. 2 § 1, 31 •, en 20 § 1 lid 1 Decreet 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode) 

Vermogensvoordeel : art. 42 en 43 bis Sw 

tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig art. 42 en 43bis van het Strafwetboek, te 
horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring van 3.140 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 equ ivalent bedrag). 

Berekening 

-woning huuropbrengst gedurende de incriminatieperiode of 2 maanden aan een maan-
delijkse huurprtJS van 470 euro, in totaal 940 euro (OK 1, st. 6) 
-woning : huuropbrengst in de periode 12.10.2016-01.03.2017 (staking betaling) of 4 maan
den aan een maandelijkse huurprijs van 550 euro, in totaal 2.200 euro (OK 2) 

PROCEDURE 

1. De rechtbank nam inzage van de stukken van de rechtspleging. 

De dagvaarding werd regelmatig betekend. 

De dagvaarding werd op 25 november 2021 overgeschreven op het kantoor Rechtszekerheid 
te Zij vermeldt de kadastrale omschrijving van het onroerend goed dat het voorwerp 
Is van de tenlasteleggingen en identificeert de eigenaar ervan zoals voorgeschreven door de 
wetgeving inzake hypotheken. 

Bij de behandeling van de zaak en in de processtukken werd gebruik gemaakt van de 
Nederlandse taal. 



Rolnumme, Dertigste kamer Vonmsnr I 
rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent p 4 

De beklaagde werd gedagvaard om te verschijnen op de openbare terechtzitting van 21 
december 2021. 

De zaak werd voor behandeling uitgesteld naar de terechtzittingen van 15 maart 2022, 17 mei 
2022 en 20 september 2022. 

2. De rechtbank aanhoorde op de terechtzitting van 18 oktober 2022: 

In haar els de middelen en de conclusies van de burgerliJke partij, 
tegen de beklaagde, vertegenwoordigd door meester actvocaatte . 

de middelen en de conclusies van de burgerlijke partij, 
de beklaagde, vertegenwoordigd door meester 

de middelen en de conclusies van de burgerlijke partij, 
de beklaagde, vertegenwoordigd door meester 

de middelen en de conclusies van de burgerlijke partij, 

de beklaaE?de. verte'1enwoordigd door meester 

advocaat te 

de vordering van het openbaar ministerie, uitgesproken door 

reur des Konings; 

in haar eis tegen 

in haar eis tegen 
advocaat te 

in zijn eis tegen 

advocaat te 

substituut-procu-

de beklaagde, in zijn middelen van verdediglne:. voorizedraizen door 

hemzelf en bijgestaan door meester advocaat te 

3. De verjaring van de strafvordering is op heden niet Ingetreden. 

STRAFRECHTELIJK 

Feiten 

De beklaaizde is de vruchtgebruiker van de woning gelegen te 
1s de blote eigenaar van de woning. Het pand 

betreft een hoekpand bestaande uit een gelijkvloers en drie verdiepen onder een zadeldak. 

Op 20 juni 2017 legde klacht neer tegen de beklaagde wegens feiten van 
huisjesmelkerij . In zijn verhoor verklaarde hij samengevat sedert mei 2015 in de woning met 
nummer op het gelijkvloers te wonen en daarvoor 550 euro per maand te betalen. Reeds 
bij aanvang van de huur zou de woning heel wat gebreken vertoond hebben waaronder 



Rolnummer Dertigste kamer 
rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent 

Vonnisnr I 
p.5 

-· ---- ----- - - - - --- --
schimmel aan de onderzijde van de vloer, stenen die uit de muren vielen, vochtproblemen, .. . 
De woning zou verschillende keren ongesch ikt verklaard geweest z1Jn. Op advies van zijn 
raadsman betaalde hij geen huishuur meer. 

Naar aanleiding van deze klacht werd door de afdeling Wonen Oost-Vlaanderen aan de 
burgemeester van gemeld dat reeds eerder met name op 12 oktober 2016 een 
onderzoek werd uitgevoerd naar de kwaliteit van de woning nummer en dat deze toen 
ongeschikt werd verklaard. Het technisch verslag van dit onderzoek werd aan het dossier 
gevoegd (stuk 15 e.v.). Daaruit blijken onder meer vochtproblemen aan de buitenmuren, 

gebreken aan de technische installaties (elektriciteit, gas, water), gebrek aan de dakisolatie en 
een risico op CO-vergiftiging. Het gebouw behaalde in totaal 37 punten. In de kelder bleek er 
vochtschade te zijn en waren er zwammen aanwezig. De woning behaalde 79 punten 
waardoor deze ongeschikt werd verklaard op 23 december 2016. 

De beklaagde verklaarde in een verhoor van 2 september 2017 de eigenaar van de woning te 
zijn. De huurder zou melding gemaakt hebben van verschillende problemen, maar hij kan deze 
niet vaststellen aangezien hem geen toegang tot het appartement wordt verschaft. Toen de 
huurders hun intrek In het appartement namen, beslisten ze samen dat alles in orde was. Hij 
heeft inmiddels de huurovereenkomst met de huidige huurders ontbonden maar ze wonen er 
nog steeds zonder de huur te betalen. De opzeg van de huurovereenkomst werd gevoegd met 
stuk 32 en dateert van 27 februari 2017. 

Gelet op deze Informatie werd in opdracht van het openbaar min isterie door rle 
wc-nni"lspecteur op 1 februari 2018 een nieuwe controle in het pand uitgevoerd. Woning 
en waren niet toegankelijk. Woning verd bewoond door de . Het 
gebouw behaalde 75 strafpunten (geen dakisolatie, vochtschade, scheuren in de buitenmuur, 
dakgebinte aangetast door vocht, scheuren in de binnenmuren van de hal op de 
zolderverdieping, gebreken aan de elektriciteit waaronclQr de randaarding die verboden is in 
België). Woning en behaalden 75 punten. Woning [tweede verdieping) behaalde 124 

punten op het technisch verslag en was ongeschikt. Omwille van de ernstige gezondheids- en 
veiligheidsrisicds werd de woning tevens onbewoonbaar verklaard. 

verklaarde dat zij de woning sedert 1 december 2017 huurt en 470 euro per 
maand betaalt. Ze 1s niet tevreden over de kwaliteit van de woning, vooral wat betreft de 
afwerking. De eigenaar voert soms werken uit op de andere verdiepingen In het pand. 

Op 29 maart 2018 ontving het parket de herstelvordering van de wooninspecteur, meer 
bepaald het herstel van alle woonentiteiten zodat ze voldoen aan de minimale 
kwaliteitsvereisten. 

Op 19 april 2018 verklaarde de beklaagde reeds gedurende Jaren bezig te zijn met 
vernieuwingen en verbeteringen in het pand, maar dit rustig aan te doen wegens 
gezondheidsredenen. Hij stelde de intentie te hebben om de herstelvordering uit te voeren. In 
navolging van dit verhoor maakte de raadsman van de beklaagde stukken aan de 
wooninspecteur over waaronder een vonnis gewezen op 30 november 2017 waaruit blijkt dat 

toenmalige bewoner van de woning nummer de nietigverklaring van de 
huurovereenkomst vorderde lastens de beklaagde en de terugbetaling van de door hem 
betaalde huurgelden vanaf de aanvang van de huur zijnde 1 juli 2016. Deze vordering werd 
ongegrond verklaard gelet op het fe it dat de beklaagde over een conformiteitsattest voor de 
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woning beschikte dewelke werd afgeleverd op 8 jull 2015 voor tien jaar. 

De beklaagde verkreeg nadien, met name op 23 november 2017, opnieuw een 
conformlteitsattest voor de woning in de 1a onderzoek van het pand op 
31 oktober 2017 waarbij de woning 7 punten behaalde. Dit conformlteitsattest is opnieuw 10 
Jaar geldig. 

Op 17 augustus 2018 hchtte de woon1nspectie In van het fei t een architect en 
een aannemer te hebben geraadpleegd. De definitieve plannen zouden worden ingediend in 
januari 2019 zodat de herstelvordering zal zijn uitgevoerd. Er werd opgemerkt dat ook het dak 
volledig vernieuwd zou worden, alsook de elektriciteit en de waterleidingen. Op 30 september 
2019 lichtte architect de woonlnspectie in van het feit dat de stedenbouwkundige 
vergunning nog niet werd bekomen, maar dat de aannemer in oktober zal starten met de n1et
vergunningsplichtige werken. 

Op 6 januari 2021 werd een melding van herstel ontvan1gen hetgeen op 26 januari 2021 door 
de wooninspecteur ter plaatse werd gecontroleerd. Er werden geen gebreken meer a.an het 
gebouw vastgesteld. De woning op het gelijkvloers werd ongeschikt en onbewoonbaar 
verklaard wegens 3 gebreken in categorie 111 (stuk 193). De woning op de eerste verdieping 
werd ongeschikt verklaard wegens 2 ernstige gebreken In categorie Il en 2 kleine gebreken in 
categorie 1. De woning op de tweede verdieping werd tevens ongeschikt verklaard wegen 1 
klein gebrek In categorie I en 1 klein gebrek in categorie ll. Van deze vaststellingen werden 
foto's aan het dossier gevoegd. 

Op 22 februari 2021 was er een nieuwe melding van herstel voor de woningen en De 
beklaagde was ingeschreven in wonine deze was niet toegankelijk. Aan het gebouw werden 
geen gebreken vastgesteld. Woning :eerste verdiep) en woning {tweede verdiep en 
dakverdleping) werden conform verklaard. 

Van deze vaststellingen werden foto's aan het dossier gevoegd. 

Beoordeling 

fi.ltl 

De beklaagde staat onder feit 1 terecht voor het verhuren van een ongeschikte en 
onbewoonbare woning aan te in de periode 
van 1 december 2017 tot en met 1 februari 2018. 

De beklaagde betwist deze tenlastelegging en wijst erop dat hij voor deze woning gelegen op 
de tweede verdieping na onderzoek op 31 oktober 2017 in het bezit werd gesteld van een 
conformiteitsattest op 23 november 2017 zodat hij ervan uitging dat hij een geschikte woning 
verhuurde. Dit attest maakt hij over met stuk 14 In zijn stukkenbundel B. 

Daaruit blijkt dat de woning toen een eindscore van 7 punten behaalde. 

Gelet op de daarmee strijdige vaststellingen van de wooninspectie op 1 februari 2018 (zijnde 
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nauwelijks 3 maanden later} waarbij deze woning op de tweede verdieping maar liefst 124 
punten behaalde en omwille van vastgestelde ernstige gezondheids- en veiligheidsrisico's niet 
alleen ongeschikt maar tevens onbewoonbaar werd verklaard, werd door deze rechtbank 
navolgend onderzoek bevolen teneinde deze tegenstrijdige bevindingen te verduidelrJken. In 
de brief van 10 juni 2022 stelde 1an woontoezicht hier geen duidelijke 
verklaring voor te hebben, Er werd gesteld dat de vastgestelde gebreken door de 
wooninspectie op 1 februari 2018 te wijten kunnen zijn ofwel aan handelingen van de huurder 
ofwel aan externe factoren ofwel aan niet-duurzaam herstel van bepaalde gebreken door de 
eigenaar. 

In navolging van dit antwoord stelde het openbaar ministerie op de terechtzitting van 20 
september 2022 niet langer aan te dringen op de in de dagvaarding weerhouden 
incriminatieperiode wat betreft de periode van 1 december 2017 tot en met 31 januari 2018 
en de vordering te beperken tot de datum van 1 februari 2018. 

De rechtbank dient - gelet op de weerhouden tenlastelegging - na te gaan of uit de gegevens 
van het strafonderzoek onomstotelijk vaststaat dat de beklaagde op bewuste wijze een 
ongeschikte en onbewoonbare woning heeft verhuurd aan n de hem ten 
laste gelegde periode. Onachtzaamheid volstaat in de gegeven kwalificatie. 

De tegenstrijdige stukken omtrent de kwaliteit van de woning laten de rechtbank evenwel niet 
toe om vaststaande conclusies te trekken, laat staan dat ze volstaan om de strafrechtelijke 
kwalificatie te schragen en om enige onachtzaamheid m hoofde van de beklaagde te 
weerhouden. Aangezien de beklaagde op het ogenblik van de verhuring over een 
conformlteitsattest voor de betrokken woning beschikte, kon hij deze woning verhuren en 
mocht hij ervan uitgaan dat ook in de drie maanden nadien de woning nog steeds geschikt 
was. Samen met de dienst woontoezicht dient de rechtbank vast te stellen dat de op 1 februari 
2018 vastgestelde gebreken te wijten kunnen zijn aan meerdere externe oorzaken. In elk geval 
staat naar het oordeel van de rechtbank niet afdoende vast dat de op 1 februari 2018 
vastgestelde gebreken te wijten zijn aan een structureel gebrekkig onderhoud van de woning 
door de beklaagde. 

In de gegeven omstandigheden dient dan ook te worden geconcludeerd dat het moreel 
constitutief bestanddeel van het aan de beklaagde ten laste gelegde misdrijf niet weerhouden 
kan worden zodat hij dient te worden vrijgesproken voor het hem ten laste gelegde feit 1 onder 
de enige tenlastelegging. 

Feit 2 

De beklaagde wordt onder dit feit vervolgd voor het verhuren van een woning die niet voldeed 
aan de minimale kwaliteitsvereisten aan in de periode van 
12 oktober 2016 tot 1 november 2017. Deze tenlastelegging heeft betrekking op woning 

De beklaagde betwist ook deze tenlastelegging en vraagt hiervoor te worden vrijgesproken. 

De beklaagde maakte In de door hem neergelegde stukken ter terechtzitting aannemelijk dat 
reeds in augustus 2016 samen met de burgerlijke partij beslist werd om minnelijk een einde 
te maken aan de lopende huurovereenkomst teneinde er werken uit te voeren en de woning 
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vervolgens zelf te betrekken. Dit werd ook zo door de beklaagde verklaard tiJdens het 
opsporingsonderzoek. 

Deze overeenkomst tot minnelijke beëindiging blijkt uiteindelijk niet ondertekend te zijn daar 
de beklaagde eigenhandig als voorwaarde toevoegde dat de burgerlijke partij de toelating aan 
hem moet geven om hem werken te laten uitvoeren na de eerste afspraak en het appartement 
ten laatste op 1 november 2016 vrij diende te zijn. De burgerlijke partij bleek daarmee niet 
akkoord te kunnen gaan. 

De burgerlijke partij legde vervolgens op 6 september 2016 klacht neer tegen de beklaagde 
waarna de woning - na een controle van 12 oktober 2016 door het agentschap Wonen 
Vlaanderen - ongeschikt werd verklaard. Dit betreft de aanvangsdatum van de aan de 
beklaagde ten laste gelegde periode. 

De beklaagde maakt evenwel aan de hand van de door hem voorgelegde stukken aannemelijk 
dat hij reeds in augustus 2016 werken aan de woning wou uitvoeren, maar dat de burgerlijke 
partij hem daartoe geen toegang tot de woning verschafte zodat hiJ deze werken niet kon 
uitvoeren. 

Deze stelling wordt door de beklaagde aannemelijk gemaakt met zijn stuk 5 kaft B waaruit 
blijkt dat de raadsman van de beklaagde op 27 februari 2017 een niet-vertrouwelijk schrijven 
richtte naar de raadsman van de burgerlijke partij met de aanmaning om de beklaagde binnen 
te laten in de woning zodat de nodige werken uitgevoerd konden worden ("uw cliënten laten 
cliënt niet binnen om de nuttige werken uit te voeren"). 

Ook hieraan blijkt door de burgerlijke partijen geen gevolg te zijn gegeven waardoor de 
huurovereenkomst uiteindelijk op initiatief van de beklaagde beëindigd werd door de opzeg 
te betekenen aan de burgerlijke partijen. Zelfs na het verstrijken van de opzegtermijn op 31 
augustus 2017 bleven de burgerlijke partijen het pand bezetten zodat de beklaagde ertoe 
genoodzaakt was om via een burgerlijke procedure bij de vrederechter de geldig en van 
waardeverklaring van de opzeg voor eigen bewoning, betekend op 27 februari 2017, ingaand 
op 1 maart 2017 en eindigend op 31 augustus 2017 bekrachtrgd te zien. Tevens werd de 
betaling van de achterstallige huurgelden gevorderd en de bezettingsvergoeding vanaf 
september 2017. Bij vonnis van 22 maart 2018 gewezen door de vrederechter werd deze 
vordering van de beklaagde gegrond verklaard en werd de tegeneis van de burgerlijke partijen 
waarbij zij een schadevergoeding vorderden wegens verminderd huurgenot en het lijden van 
schade ingevolge vochtproblemen in de woning, afgewezen. 

Gelet op deze elementen van het dossier, de verklaringen van de beklaagde in die zin in zijn 
diverse verhoren en de stukken voorgelegd door de raadsman van de beklaagde, staat het naar 
het oordeel van de rechtbank vast dat de beklaagde door eigen toedoen van de burgerlijke 
partijen niet in staat werd gesteld om m de hem ten laste gelegde periode verbeteringswerken 
in woning uit te voeren. 

Het kan dan ook bezwaarlijk aan de beklaagde strafrechtelijk verweten worden dat hij door 
een gebrek aan voorzorg een niet-geschikte woning heeft verhuurd aan het koppel 

De beklaagde blij kt integendeel geconfronteerd te zijn geweest met onwillige huurders 
waardoor hij zelf in de problemen kwam en uiteindelijk een burgerlijke procedure diende aan 
te::N-stten teneinde het koppel .Jit de woning te krijgen. 
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De rechtbank herinnert hierbij het belangrijk principe in ons strafrecht. Een beklaagde hoeft 
z1Jn onschuld niet te bewijzen; men is onschuldig tot het tegendeel is bewezen; de minste 
redelijke twijfel omtrent de schuld van de beklaagde moet hem ten goede komen. Gelet op 
het feit dat het naar het oordeel van de rechtbank niet genoegzaam vaststaat dat de be
klaagde met het vereiste moreel opzet heeft gehandeld voor wat betreft het hem ten laste 
gelegde feit 2 onder de enige tenlastelegging, om de hierboven vermelde redenen, dient hij 
ook voor deze feiten te worden vrijgesproken. 

BURGERRECHTELIJK 

Ten aanzien van 

De rechtbank verklaart zich onbevoegd om te oordelen over de els van de burgerlijke partijen 
gelet op de vrijspraak voor feit 1 onder de enige tenlastelegging. 

Ten aanzien van 

De rechtbank verklaart zich onbevoegd om te oordelen over de eis van de burgerlijke partijen 
gelet op de vrijspraak voor feit 2 onder de enige tenlastelegging. 

Om deze redenen, en gelet op de volgende artikelen: 

art. 11, 12, 14, 16, 31, 32, 34, 35, 41 Wet van 15 juni 1935; 
art. 162, 182, 184, 185 §1, 189, 190, 191, 194 Wetboek van Strafvordering; 

de rechtbank, recht doende op tegenspraak, 

STRAFRECHTELIJK 

Spreekt de beklaagde vrij voor de feiten 1 en 2, voorwerp van de enige tenlastelegging. 

Laat de gerechtskosten voor het openbaar ministerie ten laste van de Belgische Staat, begroot 
op 267,56 euro. 
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Ten aanzien van 

Verklaart zich niet bevoegd te statueren over de eis van de burgerlijke partijen gelet op de 
vrijspraak van de beklaagde voor fett 1 onder de enige tenlastelegging. 

Laat de gebeurlijke kosten gevallen aan de z11de van de burgerlijke partijen te hunnen laste. 

Ten aanzien van 

Verklaart zich niet bevoegd te statueren over de eis van de burgerlijke partijen gelet op de 
vrijspraak van de beklaagde voor feit 2 onder de enige tenlastelegging. 

Laat de gebeurlijke kosten gevallen aan de zijde van de burgerlijke partijen te hunnen laste. 

Dit vonnis is gewezen en uitgesproken in openbare zitting op 15 november 2022 door de 
rechtba0nk van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, kamer G30D1: 

rechter 
in aanwezigheid van een magistraat van het openbaar ministerie, 
met bijstand van griffier 




