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HET OPENBAAR MINISTERIE

EN
BURGERLIJKE PARTIJ

geboren te
in de gevangenis t e
nationaliteit

op

Ter zitting vertegenwoordigd door mr.
advocaten aan de balie

, verblijvende
van Belgische

loco mr.

TEGEN
BEKLAAGDE

geboren te
ingeschreven te
Belgische nationaliteit
Ter zitting vertegenwoordigd door mr.
aan de bahe

op
van

advocaat

TENLASTELEGGING
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 - 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 vermeid in artikel 5 § 3 lid 1 van het Decreet
van 15 j uli 1997 houdende de Vlaamse Wooncod.e, die niet voldoet aan de vereisten en
normen, vastgesteld met toepassing van artikel 5 van voornoemd Decreet, rechtstree ks 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)

Te
In het pand gelegen te

van 1 mei 2016 tot 20 juni 2017

kadastraa l gekend onder
in eigendom
toebehorende aan de
met ondernemingsnummer
de kamer met
nummer
(gelegen op de tweede verdieping) inclusief de gemeenschappelijke
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kook/leefruimte, badkamer en toilet (gelegen op de eerste verd1ep1ng en de
tussenverd1eprng), voor bewoning ter beschikking te hebben gesteld aan
terw1JI dezen volgens de detailbeschrijving m proces-verbaal
niét
voldeden aa n de hoger beschreven normen inzake ve1hghe1d, gezondheid en woonkwaliteit.

1. PROCEDURE

Beklaagde werd door het openbaar mm,stene rechtstreeks gedagvaard uit hoofde van de
feiten onder de enige tenlastelegging.
De rechtbank 1s bevoegd om kennis te nemen van de feiten onder de voormelde
tenlastelegging.
Op de openbare terechtzitting vans november 2019 van kamer 13D van deze rechtbank en
afdeling werden overeenkomstig artikel 152, §1 van het wetboek van strafvordering
conclusietermlJnen aan pa rtijen verleend en werd de rechtsdag bepaald op de terechtzitting
van deze kamer van 23 maart 2020.
Na de voormelde t erechtzitting van 5 november 2019 werden zowel namens de burgerlijke
partij als namens beklaagde conclusies ter griffie neergelegd. De raadsman van beklaagde
legde tevens stukken ter griffie neer. Namens het openbaar min1stene werd geen conclusie
ter griffie neergelegd.
Op de openbare t erechtzitting van 23 maa rt 2020 werd d e behandeling van de zaak verdaagd
naar de terechtzitting van 26 oktober 2020.
Op de openbare terechtzitting van 26 oktober 2020 werden de raadsman van de bu rgerlijke
partij, het openbaar ministerie, alsook de raadsman van beklaagde gehoord.
De rechtbank nam tijdens het beraad kennis van alle stukken zich bevindende in het
strafdossier en in het dossier van de rechtspleging.

2. BEOORDELING OP STRAFGEBIED

2.1.

De beoordeling van de schuld

De rechtbank Is van oordeel dat de feiten onder de enige tenlastelegging, zoals omschreven
in de gedinginle1dende akte, in hoofde van beklaagde bewezen zijn op basis van de resultaten
van het vooronderzoek en het onderzoek ter terechtzitting.
De rechtbank verwiJst in het bij zonder naa r:
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de diverse vaststellingen van de wooninspecteur op 29 november 2016 m het pand
gelegen te
in het biJzonder betreffende
de kamer met huisnummer
dewelke werd bewoond door
hieruit kwamen diverse gebreken inzake veiligheid, gezondheid en woonkwaliteit naar
voren; er werden in totaal 130 st rafpunten aan de voormelde kamer toegekend en
deze kamer werd door de burgemeester ongeschikt en onbewoonbaar verklaard;
de verklaring van
lopende het vooronderzoek;
de verklaring van
lopende het vooronderzoek;
de verklaring van beklaagde lopende het vooronderzoek;
en het gegeven dat de raadsman van beklaagde het hem ten laste gelegde feit ter
terechtzitting van 26 oktober 2020 niet betwistte.

Uit wat voorafgaat blijkt dat beklaagde zich op de plaats en t ijdens de incrimmatieperiode
zoals weerhouden onder de enige tenlastelegging schuldig maa kte aan het ter beschikking
stellen aan
,an een kamer, zich bevindende op de tweede verdieping in het
pand gelegen te
met nummer
inclusief de gemeenschappelijke kook- en leefruimte gelegen op de eerste verdieping en de
badkamer en toilet gelegen op de tussenverdieping, dewelke niet voldeed aan de vereisten
inzake vei11ghe1d, gezondheid en woonkwaliteit , vastgesteld bij toepassing van artikel 5 van
het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en dewelke door haar bewoond
werd.
Alle constit ut ieve bestanddelen van de aan beklaagde ten laste gelegde feiten onder de enige
tenlastelegging, zoals omschreven in de gedinginle1dende akte, ziJn dan ook bewezen.
Beklaagde is derhalve schuldig aan de feiten onder de enige tenlastelegging, zoals omschreven
in de gedinginleidende akte.
2.2.

De straftoemeting

a.
De bewezen verklaarde feiten zijn ernstig en getuigen in hoofde van beklaagde van een
verminderd normbesef, een asociale ingesteldheid en een gebrek aan respect voor de
veiligheid en de gezondheid van

b.
Beklaagde verzocht om hem de gu nst van de opschorting van de uitspraak van de veroordeling
te verlenen.
De opschorting van de uitspraak van de veroordeling 1s een buitengewone gunst en dient
derhalve een uitzonderlij k karakter te behouden.
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Opschorting strekt ertoe te voorkomen dat een veroordeling, buiten haa r normalerw1JZe te
voorziene gevolgen en/of door de eraan verbonden publiciteit, voor de beklaagde een
onevenredige sociaal-economische declassering zou meebrengen.
De elementen waarover de rechtbank t hans beschikt, laten echter met toe aan te nemen dat
deze redengeving in casu voorhanden is, zodat op het verzoek tot opschorting met wordt
ingegaan.

c.
c.l.
Bij het bepalen va n de straffen en de strafmat en houdt de rechtbank rekening met:
-

-

de aard en de ernst van de bewezen verklaarde feiten, de omstandigheden waaronder
deze feiten plaatsvonden en het maatschappelijk laakbaar karakter ervan;
de persoonlijkheid van beklaagde, zoals die, bij gebreke van zijn persoonlijke
verschijning ter terechtzitting van 26 oktober 2020, blijkt uit het strafdossier en uit zijn
strafrechtelijk verleden (blijkens het enige zich in het strafdossier bevindende
uitt reksel uit het strafregister, gedateerd zijnde op 25 juni 2018, werd beklaagde
vijftien maal veroordee ld door de politierechtbank);
en de leeftijd van beklaagde.

c.2.
De hierna bepaalde geldboete wordt aan beklaagde opgelegd. De hoogte van de opgelegde
vervangende gevangenisstraf 1s aangepast aan de omvang van de opgelegde geldboete.
Beklaagde komt nog in aanmerking voor een bestraffing met uitstel van tenuitvoerlegging.
Gelet op het feit dat hij nog niet eerder correctioneel werd veroordeeld, wordt er uitstel va n
tenuitvoerlegging verleend voor een gedeelte van de opgelegde geldboete, zoals hierna
bepaald.
Teneinde de preventieve werking van dit uitstel van tenuitvoerlegging voldoende lang te laten
duren, wordt dit gekoppeld aan een proefperiode van dn e jaar.
Beklaagde dient t e beseffen dat bij het plegen van rneuwe strafbare feiten gedurende de
proefperiode het thans gedeeltelijk verleende uitstel van tenuitvoerlegging kan worden
herroepen en het met uitstel opgelegde gedeelte van de geldboete in dat geval effectief
wordt.
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c.3.
Het openbaar ministerie vorderde schriftelijk de verbeurdverldaring van wederrechtelijk
verkregen vermogensvoordelen ten bedrage van 3.850,00 euro (275,00 euro x 14 maanden)
lastens beklaagde.
Blijkens de tussen beklaagde en
)p 6 april 2016 afgesloten huurovereenkomst
bedroeg de door die laatste maandelijks te betalen huur 350,00 euro, inbegrepen een
forfaitair bedrag van 75,00 euro voor de nutsvoorzieningen. De te betalen huurwaarborg
bedroeg blijkens deze overeenkomst twee maanden huur.
Uit het voorliggende strafdossier kan enkel met zekerheid worden gesteld dat
m het kader van de huur op 28 april 2016 een bedrag van 466,00 euro oversch reef naar de
rekening van beklaagde en dit middels een doorlopende opdracht. Volgens beklaagde
bet aa lde
in vier maal telkens een bedrag van 116,00 euro voor de
huurwaarborg, wat neerkomt op een totaalbedrag van 464,00 euro. Het 1s onduidelijk of
voormeld bedrag van 466,00 euro betrekking heeft op de huurwaarborg, vermits dit niet in
vier maal, maar in één maal werd overgeschreven en 2,00 euro meer bedraagt dan wat door
beklaagde wordt voorgehouden. Alleszins staat het vast dat dit bedrag van 466,00 euro door
Mine Karaoglu naar de rekening van beklaagde werden overgeschreven en dat dit bedrag
bet rekking had op de huur. Voorts ste lt beklaagde op pagina 6 va n zijn syntheseconclusle dat
Mine Karaoglu gedurende de eerste vier maanden van de huurovereenkomst maandelijks een
bedrag van 350,00 euro aa n huurgelden (met inbegrip van de kosten van de
nutsvoorzieningen) aan hem overmaakte en dat zij vanaf 1 augustus 2016 geen huurgelden
meer aan hem had betaald. In het door beklaagde onder zijn stuk 2 bij gebrachte verzoekschrift
m beta ling achterstallige huurgelden en huurverbreking dd. 20 februari 2017, dat ter griffie
van het vredegerecht van het kanton Houthalen-Helchteren op dezelfde datum werd
neergelegd, wordt inderdaad gesteld dat
:een huurgelden had betaald voor de
maanden augustus tot en met december 2016 en voor de maanden januari en februari 2017.
brengt geen stukken biJ waaruit zou blijken dat zij meer huurgelden heeft
betaald dan t ha ns door beklaagde wordt voorgehouden. Haar enkele verklaring d1enaangaand
volstaat niet om daartoe met zekerheid te besluiten, evenmin als het feit dat op het zich in
het strafdossier bevindende bankrekernngu1ttreksel van 21 mei 2016 wordt vermeld dat de
overschrijving van het bedrag van 466,00 euro op 28 april 2016 kaderde in een doorlopende
opdracht, ver mits deze immers op eender welk ogenblik kon worden gestopt.
Het is duidelijk dat het op 28 april 2016 betaalde bedrag van 466,00 euro en de gedurende
vier maanden betaalde huurgelden van telkens 350,00 euro wederrechtelijke
vermogensvoordelen vormen die door beklaagde uit het bewezen verklaarde misdrijf werden
verkregen. Het zou maatschappelijke onaanvaardbaar zijn mocht hij in het bezit hiervan
blijven.
Beklaagde stelt dat de kosten van de nutsvoorzieningen waarvan
gebruik
maakte, dienen te worden afgetrokken van het gedeelte va n de betaalde huurwaarborg en de
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betaalde huurgelden. Vermits de bewuste kamer niet aan de woningkwahte1tsnormen
voldeed, werd elke vergoeding die daarop betrekking heeft door beklaagde onwettig
verkregen en dient deze dus verbeurd te worden verklaard, inbegrepen de vergoedingen
dewelke door
werden betaald voor het gebruik van de nutsvoorzieningen Er
is derhalve geen reden om enige aftrek van betalingen voor nutsvoorzieningen door te voeren.
Het totaal door beklaagde ingevolge het in zijnen hoofde bewezen verklaarde misdrijf
verkregen wederrechtelijk vermogensvoordeel bedraagt dan ook 1.866,00 euro (466,00 euro
+ (4 x 350,00 euro)).
Dit wederrechtelijk vermogensvoordeel van 1.866,00 euro werd niet in het vermogen van
beklaagde aangetroffen, zodat dit overeenkomstig de artikelen 42, 3° en 43bis, lid 2 van het
strafwetboek bij equivalent wordt verbeurd verklaard.
Dit bij equivalent verbeurd verklaarde bedrag van 1.866,00 euro wordt overeenkomstig art ikel
43bis, lid 3 van het st rafwetboek toegewezen aan de burgerlijke partij.
Er wordt voor recht gezegd dat alle bedragen die de burgerhJke partiJ v,a de toew1Jzmg van dit
verbeurd verklaarde bedrag zal ontvangen, zullen worden toegerekend op het bedrag van de
aan haar toegekende schadevergoeding.

c.4.
Een dergelijke bestraffing beantwoordt het best aan de preventieve en de repressieve
doeleinden van de straf.
2.3.

De herstelvordering

De wooninspecteur leidde bij brief van 29 maart 2017 zijn herstelvordering, gedateerd zijnde
op dezelfde datum, in bij de procureur des konings.
Vermits de bewuste woning inmiddels werd gesloopt, 1s deze herstelvordering inmiddels
zonder voorwerp geworden.
2.4.

De kosten en de bijdragen

Beklaagde wordt tot slot verwezen tot de kosten van de publieke vordering.
Hij wordt tevens veroordeeld tot betaling van de bijdrage aan het fonds tot hulp aan de
slachtoffers van opzettehJke gewelddaden en t ot betaling van de bijdrage aan het
begrotingsfonds voor juridische tweedelijnsbtjstand, vermits de wettelijke Voorwaarden
daartoe telkens vervuld zijn.

Rechtbank van eerste aanleg l.1mburg- afdeling Hasselt -

p 8

3. BEOORDELING OP BURGERLIJK GEBIED

3.1.

De vordering van de burgerlijke partij

a.
Gelet op wat voorafgaat, is de rechtbank bevoegd om kennis te nemen van de vordering van
de burgerliJke partiJ

b.
De vordering van de burgerlijke partij werd t ijdig en regelmatig ingesteld. Zij beschikt over het
vereiste belang en over de ve reiste hoedanigheid. De vordering Is ontvankelijk.

c.
c.l.
De burgerlijke partij vordert van beklaagde een bedrag van 5.828,00 euro, te vermeerderen
met de vergoedende intresten vanaf de gemiddelde datum, alsook met de gerechtelijke
intresten. Zij stelt immers dat ZIJ van me, 2016 tot en met december 2016 maandelijks een
bedrag van 466,00 euro aan huurge lden betaalde (zunde dus voor een totaalbedrag va n
3.728,00 euro) en dat zij van januari 2017 tot en met juni 2017 maandelijks een bedrag van
350,00 euro aan huurge lden betaalde (zijnde dus voor een totaalbedrag van 2.100,00 euro).
Beklaagde betwist deze vordering.
c.2.
Zoals hiervoor bij de bespreking van de straft oemeting onder punt c.3. werd gesteld, is het
slechts aa ngetoond dat de burgerlijke partij in kader van de huur t ot op heden een
t otaalbedrag van 1.866,00 euro aan beklaagde betaa lde.
De vordering van de burgerlijke partij is dan ook gegrond ten belope van een bedrag rn
hoofdsom van 1.866,00 euro.
De burgerlijke partIJvordert om op de hoofdsom vergoedende intresten toe te kennen "vanaf
de gemiddelde datum", doch specificeert deze datum niet. Het is niet aan de rechtbank om
deze datum te bepalen, op straffe van schending van het beschikkingsbeginsel. Er worden
derha lve geen vergoedende int rest en toegekend. Er worden op de hoofdsom vanaf heden wel
gerechtelij ke int resten t oegekend, zoa ls gevorderd, te berekenen aan de wettelijke
intrest voet.
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Er wordt voor recht gezegd dat het bedrag dat de burgerlijke partij via de toewij zing van het
verbeurd verklaarde bedrag mogeltjk za l ontvangen, zal worden toegerekend op de door
beklaagde aan haar verschuldigde schadevergoeding.
Aan de burgerhjke partij wordt tot slot overeenkomstig artikel 162bts, hd 1 van het wetboek
van strafvordering een rechtsplegmgsvergoeding van 480,00 euro toegekend.
3.2.

De overige burgerlijke belangen

De rechtbank houdt overeenkomstig artikel 4, lid 2 van de voorafgaande titel van het wetboek
van strafvordering ambtshalve de overige burgerlijke belangen aan.

TOEGEPASTE W ETTEN
Er werd rekening gehouden met volgende wettelijke bepalingen:
Wetboek st ra fvordering art. 162, 162bis, 185, 190, 194, 197;
Strafwetboek: art. 1, 2, 3, 7, 38, 40, 42, 43, 44, 45;
Art. 5 Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode
Wet 29.06.1964 art. 8§1;
Art. 4 V.T.Sv.;
Burgerlij k wetboek art. 1382;
Ger.W. art. 1022;
K.B. 26 10.2007 art. 1, 2, 3, 6, 8, 10;
Wet 05 .03.1952 art.1 en Wet 28.12.2011 art. 2;
Wet van 19.03.2017: art. 4§2;
K.B. 28.12.1950 art. 91;
Wet 01.08.1985 art. 29 gew. Wet 22.04.2003 art. 3 gew. KB. 31.10.2005 art. 1 gew. Wet
25.12.2016;
Wet 15.06.1935 art. 11,12,13,14,31-41;
De wetsbepalingen zoals vermeld in de gedinginleidende akte en de wetsbepalingen
aangehaa ld in dit vonnis.

UITSPRAAK
De rechtbank beslist op t egenspraak.
OP STRAFGEBIED

1.
Verklaart beklaagde schuldig aan de feiten onder de enige tenlastelegging, zoals omschreven
in de gedmginleidende akte.
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Veroordeelt beklaagde voor de bewezen verklaarde feiten tot betaling van een geldboete van
1.000,00 euro, na verhoging met 70 opdeciemen gebracht op 8.000,00 euro.
Bepaalt een vervangende gevangenisstraf van 3 maanden voor het geval de geldboete niet
tijdig wordt betaald .
Zegt dat de tenuitvoerlegging van het vonnis wordt uitgesteld voor wat betreft een gedeelte
van 300,00 euro van de opgelegde geldboete, na verhoging met 70 opdeciemen gebracht op
2.400,00 euro, en dit gedurende een proefperiode van drie jaar.
Verklaart overeenkomstig de artikelen 42, 3° en 43b1s van het strafwetboek lastens beklaagde
b1J equivalent een wederrechtelijk vermogensvoordeel verbeurd van 1.866,00 euro en wijst
dit verbeurd verklaarde bedrag toe aan de burgerhjke partij.
Zegt voor recht dat het bedrag dat de burgerlijke partij via het toegewezen verbeurd
verklaarde bedrag mogelijk zal ontvangen, za l worden toegerekend op de door beklaagde aan
haar verschuldigde schadevergoeding.
Verpltcht beklaagde tot betaling van een bed rag van 25 euro, vermeerderd met 70
opdeciemen en alzo gebracht op 200,00 euro, bij wijze van bijdrage tot de financiering van
het Bijzonder Fonds t ot hulp aan de slachtoffers van opzettehjke gewelddaden en aan
occasionele redders.
Veroordeelt beklaagde om bij wijze van bijdrage aan het begrotingsfonds voor juridische
tweedehj nsbijstand een bedrag te betalen van 20.00 euro.
Legt aan beklaagde in toepassing van art. 91 K.B. van 28.12.1950 de verplichting op tot het
betalen van een vergoeding van 50,00 euro.
Veroordeelt beklaagde tot de kosten van de publieke vordering, in totaal begroot op de som

van 29,82 euro.
2.
Verklaart de herstelvordering van de wooninspecteur zonder voorwerp.
OP BURGERLIJK GEBIED
1. De vordering van de burgerlijke partij

Verklaart de vordering van de burgerlijke partij
bepaalde mate gegrond.

ontvankehJk en in de hierna
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Veroordeelt beklaagde tot betaling aan de burgerlijke partij van een bedrag van 1.866,00
euro, te vermeerderen met de gerecht elijke intresten aan de wettelijke intrestvoet vanaf
heden.
Zegt voor recht dat het bedrag dat de burgerhJke partij via het toegewezen verbeurd
verklaarde bedrag mogelijk zal ontvangen, zal worden toegerekend op de door beklaagde aan
haar verschuldigde schadevergoeding.
Veroordeelt beklaagde tot betaling aan de burgerlijke partij van een rechtsplegingsvergoedmg
van 480,00 euro.
2. De overige burgerlijke belangen
Houdt de overige burgerlijke belangen ambtshalve aan.

***
Alles gebeurde in de Nederlandse taal overeenkomstig de w et van 15 juni 1935.
Dit vonnis is In openbare zitting uitgesproken op 23 NOVEMBER 2020 door de rechtbank van
eerst e aanleg Limburg, afdeling Hasselt, sectie co rrectioneel, 15M-kamer, samengesteld uit:
De heer

alleenzetelend rechter,

in aanwezigheid van het openbaar ministerie,
met bijstand van de hee1

griffier.

