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Dosslernr 220001410 Dertiende kamer 
1echtbank van ee1ste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dende, monde, sectie con ecttonele rechtbank 

In de zaak van het openbaar ministe1 ie 

EISER TOT HERSTEL: 

De Wooninspecteur 
met kantom te 1000 Brussel, Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 22 
gekend onder het !<BO-nummer 0316.380.841 

eiser tot herstel, vertegenwoordigd door meester 
te 

BURGERLIJKE PARTIJEN: 

geboren te o~ 
van Belgische nationaliteit 
ingeschreven te 

loco meester 

burgerh}ke partij, vertegenwoordigd door meester loco meester 

geboren te o~ 
van Belgische nationaliteit 
ingeschreven te 

burgerlijke partij, vertegenwoordigd door meester ; advocaat tE 

tegen: 

BEl<LAAGDE: 

geboren te o~ 
van Belgische nationaliteit 
ingeschreven te 

:, RRN 

bek/oogde, bijgestaan door meeste, 

1. TENLASTELEGGINGEN 

·, advocaat te 

Als dader of mededader in de zm van artikel 66 van het strafwetboek; 

Vonnisnr 
p.2 

i advocaten 

; advocaten te 

A een woning of specifieke woonvorm die niet voldoet aan de vereisten van artikel 5 § 1 Vlaamse 
Wooncode verhuren, t e huur stellen of ter beschikking stellen 
als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of als persoon die een woning ter beschikking stelt, een 
woning of een specifieke woonvorm, als vermeld m artikel 5 § 3 lid 1 van het Decreet van 15 Juli 1997 
houdende de Vlaamse Wooncode, die niet voldoet aan de vereisten en normen, vastgesteld met toepassing 
van artikel 5 van voornoemd Decreet, rechtstreeks of vla tussenpersoon, te hebben verhuurd, te huur g.esteld 
of ter beschlkl<ing gesteld met het oog op bewoning, namelijk 
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in het pand gelegen te , kadastraal gekend als 
geboren tE o~ eigendom var 

wonende te , bij akte van afstand van 21/02/1969 vei leden voor notaris 
tE 

1 een ongeschikte en onbewoonbare woning 1 te hebben verhuurd aan 
~ in de periode van 1 juli 2005 tot en met 14 februari 2020 

2 een ongeschikte en onbewoonbare woning 12 te hebben verhuurd aan 
te in de periode van 1 november 2005 tot en met 14 februari 2020 

3 een ongeschikte en onbewoonbare woning te hebben verh91,1r9,.a~1 
en 
te in de periode van 15 april 2009 tot en met 16 juni 2029.;· 

(art. 2 § 1, 31°, en 20 § 111d 1 Decreet 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wóo11i,4t';fö), 

VERMOGENSVOOROEEL: Art. 42 en 43 Bis S.W.B. 
Tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig art. 42 en 43bis van het Strafwè~J.oelç,t~·hfiren veroordelen 
tot de bijzondere verbeurdverklari ng van 124.575 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: 
Zie st. 135-136 strafdossier 

* * w 

2. PROCEDURE 

De rechtbank nam kennis van de dagvaarding door het openbaar ministerie waardoor de zaak aanhangig 
werd gemaakt bij de rechtbank. 

De dagvaarding werd overgeschreven op het Kantoor Rechtszekerheid van de plaats waar het onroerend goed 
is gelegen. 

De zaak werd behandeld op de openbare terechtzitting van 26 september 2022. 

De rechtbank nam kennis van de stukken van de rechtspleging en hoorde de aanwezige partijen. 
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3, BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

3.1 Overzicht van de feiten 

1. 
De Woon inspecteur werd via het provinciale meldpunt Woonkwaliteit door de gemeente verzocht ter plaatse 
te gaan naar een pand in de omwille van een vermoeden van misdrijf. 

Naar aanleiding van bijstand bij een gerechtsdeurwaarder, had de politie immers gebreken opgemerkt bij een 
bezoek aan woning 12. Daarnaast meldde de politie dat huurders meermaals gebreken meldden aan de 
eigenaar die deze klachten niet ernstig zou nemen. 

De Woonlnspecteur begaf zich op 14 februari 2020 ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen Het pand 
betrof een gesloten bebouwing onderverdeeld in vier zelfstandige entiteiten: woning 1, woning 11, woning 
12 en woning 21. Het pand werd onvergund opgesplitst. Er was enkel een vergunning voor winkel met woonst. 

was de enige eigenaar. 

De huurder van woning 1, ~ gaf toestemming voor een onderzoek. Woning 11 en 12 waren 
niet toegankelijk. In woning 21 was niemand aanwezig. Er waren dakwerl<ers bezig die toegang verleenden 
tot de woning. Deze woonentiteit werd betreden op heterdaad 
Uit volgende omstandigheden bleek dat het pand in elk geval niet voldeed aan de minimale 
kwaliteitsvereisten: In de inkomhal bevonden er zich oude onderdelen van de elekt rische installatie; 
onderdelen die niet meer gebruikt worden, dienen echter verwijderd te worden. De t rap naar de woning was 
te steil en open langs de rechterkant. De leuning was niet overal bruikbaar wegens bevestigingsstukken tussen 
de leuning en de muur. 

Het gebouw had 15 strafpunten. In woning 1 bevond de wasmachine zich in de beschermde zone van het 
bad. Ook de aansluitingen en voorzieningen bevonden zich in volume 2. In woning 21 bevond er zich een 
mechanisch lichtpunt in de beschermde zone van het bad. Het lichtpunt bevond zich boven het bad. In de 
keuken was er een stopcontact waarvan de aardingspen niet was aangesloten op de aardingsinstallatie. 
De onbezochte woningen 11 en 12 hadden hierdoor in elk geval ook 15 strafpunten en waren omwille van 
ernstige gezondheids- en veiligheidsrisico's onbewoonbaar. 

Woning 1 had 72 strafpunten en was omwille van ernstige gezondheids- en veiligheidsrisico's onbewoonbaar. 
Op verschlilende wanden was er schimmelvorming. Hier en daar waren er afwerkingsproblemen. Er was geen 
trapleuning aan de keldertrap. De boiler was defect waardoor er geen warm water was in de gootsteen en 
het bad . De afvoer van de gootsteen was kapot. De ramen m de slaapkamer waren te klein. De voordeur was 
ernstig beschadigd en bood te weinig afsluitmogelijkheid. De boiler in de badkamer was buiten gebruik. Er 
waren niet voldoende rookmelders. 

Woning 21 had 68 strafpunten en was omwille van ernstige gezondheids- en veillgheidsrls1co's 
onbewoonbaar. De dal<doorvoer van de rookgasafvoer van de boiler was slecht afgewerkt. Vanuit de 
badkamer was de buitenlucht te zien naast de buis. Hierdoor was er waterinsijpeling mogelijk. De tegels rond 
het bad waren losgekomen en verweerd. De badkamer met toilet was niet afgescheiden van het woonlokaal. 
Er waren geen twee vriJe geaarde stopcontacten in de keukenfunctie. De borstwering op het terras was niet 
veilig. De plafonds waren te laag. 

verklaarde dat hij de woning 1 huurde sinds 1999. Hij had het contract afgesloten met 
.. De huurprijs was al sinds het begin 375 euro per maand. HIJ had altijd betaald via de bank. 

De woning was al van in het begin niet in orde . De verhuurder wou nooit iets herstellen. De boiler was 
bijvoorbeeld al stuk sinds hiJ e1 woonde. 

Woning 11 was niet bewoond. 
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Woning 12 werd gehuurd door 

Woning 21 werd gehuurd door 

2. 

. Hij zou In de gevangenis zitten, 

Bij brief van 2 april 2020 leidde de wooninspecteur een herstelvordering in biJ het parket. Gelet op de 
stedenbouwkundige inbreuk, kwam het pand niet m aanmerking voor renovatiewerken, 

De wooninspecteur vorderde om die reden dat er aan het pand een nieuwe bestemming werd gegeven of 
dat het pand gesloopt zou worden. 

Op zitting van 22 september 2020 besliste het college zich aan te sluiten bij de herstelvordering. 

3, 

Omwille van de toen heersende coronamaatregelen, l<on de verhuurder niet verhoord worden. Er werd hem 
een vragenlijst toegestuurd op 15 april 2020, Op 7 mei 2020 was hierop nog geen reactie gekomen. 

Op 13 mei 2020 ontving de wooninspectie een mail van , advocaat, een brief en stukken. 
was eigenaar sinds 1963, Bij aankoop werd er verbouwd naar winkel + werkhuis en 

bovenliggend appartement. Toen de winkel eind jaren 80 werd stopgezet, werd er omgevormd tot een 
meergezinswoning met 5 entiteiten. De gemeente had gezegd dat een vergunning niet nodig 
was zolang er geen structurele werken gebeurden. 
Er werd verklaard dat er nog een vijfde woning zou zijn in het pand op de gelijkvloers achteraan met adres 

Er werd verklaard dat er nooit klachten gemeld werden door de huurders. De verhuurder had 
het pand laatst bezocht in april 2020. Hij had geen idee omtrent de aanwezige gebreken. Alles ging hersteld 
worden. 

4. 
Naar aanleiding van het schrijven van 
ter plaatse op 16 juni 2020 in de woning, 

De woning werd verhuurd aan 

dat er nog een vijfde woning was, ging de wooninspectie 
in 

Het gebouw had 15 strafpunten. Dit werd al eerder vastgesteld . 

De woning had 56 strafpunten en was onbewoonbaar. Er was scheurvorming in de dekvloer van de leefruimte 
alsook beschadigde vloertegels. De onderste trede van de trap was hoger dan de anderen. Op de overloop 
op de verdieping was er een stukje zonder borstwering. De sifon onder de gootsteen zat los en was 
vastgebonden met elektrlctteitskabel. Het toilet in de badkamer had een defecte spoelbak Er waren te weinig 
geaarde stopcontacten in de keuken. De aanwezige stopcontacten hadden aardingspennen die niet waren 
aangesloten op de aardingsinstallatie. Er was onvoldoende verluchtingsmogelijkheid in de keuken, De bel 
werkte niet. Er waren niet voldoende rookmelders. Aan het plafond van de grote slaapkamer waren de 
uiteinden van de elektrische geleiders voor het lichtpunt niet afgeschermd en dus aanraal<baar, 

verklaarde dat hij de woning al 11 jaar huurde. Hij betaalde 450 euro per maand. De 
eerste vijf jaar was de woning goed, maar sinds 5 tot 6 jaar waren er problemen. Het grootste probleem was 
dat er water binnenkwam in de woning. De klusjesman van de eigenaar was de ramen wel eens komen verven 
langs de buitenkant, maar aan de oorzaken van de lekken werd er niets gedaan. Met de verwarming waren 
er ook al 2 of 3 jaar problemen. De vorige keren werd de verwarming wel hersteld. Een aantal Jaren geleden 
had hij gemeld dat zijn bed nat werd door waterinsijpeling De eigenaar reageerde toen dat hij et een emmer 
moest onderzetten, 
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s. 
Bij brief van 15 juli 2020 leidde de wooninspecteur een nieuwe herstelvordering in bij het parket (gelet op de 

ontdekking van een vijfde ent iteit). 

6, 

Op 3 juli 2021 ontving de wooninspectie bericht van dat omwille van gezondheidsproblemen 
door Infectie met COVID-19 bij , hij zich niet meer in staat achtte om de werkzaamheden uit 
te voeren. Het pand was volledig ontruimd smds 5 augustus 2020 en sinds 3 februari 2021 werd het te l<oop 

aangeboden. 

Op 8 maart 2022 liet weten dat het niet lukte om het pand te verkopen en dat er daarom 
beslist werd om een regularisatievergunning in te dienen ,en een vergunning te vragen voor twee 

appartementen. 

Op 1 september 2022 werd een omgevingsvergunning afgeleverd voor het verbouwen van een 
meergezinswoning naar een ééngezinswoning en het slopen van een niet vergunde aanbouw en bestaande 
overdekte parkeerplaatsen. 

3.2 Bespreking van de schuldvraag 

1, 

Beklaagde moet zich voor de rechtbank verantwoorden wegens de verhuur van drie woningen in eenzelfde 
pand die niet voldeden aan de vereisten en normen van artikel 5 §1 van de Vlaamse Wooncode. 

Beklaagde verzocht een aanpassing van de Incriminatie periode, inamelijk vanaf 23 juni 2011. 

Hij verwees hiervoor naar een controle die uitgevoerd werd op 23 juni 2011 m de door de 
gemeente. Het besluit van de controle van de studio op de tweede verdieping luidde als volgt: "De studio 
voldoet aan de minimale kwaliteitsvereisten, De basisvoorzieningen, toilet, was- en kookgelegenheid, zijn 
aanwezig. Er Is centrale verwarming, voldoende verluchting- en verllchtingsmoge/Jjkheid. Op hygiënisch vlak 
voldoet de studio aan de minimumnormen. Het salon afgewerkt in hout. Huurster heeft twee brandalormtoe
stelletjes geplaatst." 
Beklaagde stelt dat de woningen in orde waren bij verhuur en de huurders nooit geklaagd hebben. Door de 
langlopende huurovereenkomsten kon de eigenaar lange tijd de woningen niet betreden zodat hij zelf de 

gebreken niet kon vaststellen. 
Minstens verzocht beklaagde de periode van 2 7 ja nuarl 2007 tot 26 februari 2010 voor wat betreft de woning 
1 niet in rekening te brengen omdat de woning dan niet werd bewoond door omdat hij In 

de gevangenis zat. 

Beklaagde wijst er op dat de gebreken in de woning 1 voornamelijk het gevolg waren van een gebrek aan 

onderhoud door 
zou de woning 12 wel huren, maar er niet effectief wonen. 

en hebben de gebrel<en die tijdens de verhuring ontstonden niet 
gemeld, 

2. 
De rechtbank stelt vast dat het verslag van 23 Juni 2011 uitsluitend de studio op de tweede verdieping betrof, 
namelijk woning 21. Voor deze woning wordt beldaagde thans niet vervolgd. Beklaagde wordt enkel vervolgd 

voor de verhuur van woning 1, woning 12 en woning 
Het uiterst beknopte verslag kan dan ook bezwaarlijk betrekking hebben op het ganse gebouw met de vi}f 
entiteiten. 
Bovendien werden er voldoende en voldoende ernstige gebreken vastgesteld die in elk geval reeds van in 
het begin aanwezig moeten geweest zijn om vast te stellen dat geen van deze drie woningen bij de sta rtvan 

de incriminatiepenodes voldeed aan de minimale woonkwaliteitsvereislen, 
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De rechtbank verwijst hiervoor naar onder meer de oude verdeelkast in de gang, de trap zonder leuning, de 
te kleine ramen, het gebrek aan I ookmelders, te weinig stopcontacten, niet geaard stopcontact, onvol
doende verluchtingsmogeliJkheden, aansluiting en wasmachine te dicht bij het bad en de aanwezigheid van 
aanraakbare elektrische geleiders. 

Los van de vaststelling dat er reeds ernstige gebreken aanwezig waren in het begin van de verhuur, kan de 
rechtbank inderdaad vaststellen dat zeker wat huurder betreft, de huurder de woning niet 
goed heeft onderhouden waardoor er een vermoeden bestaal dat een deel van de gebreken ziJn ontstaan 
door de huurder zelf of door hem zijn verergerd Dit betekent niet dat beklaagde geen schuld zou treffen. 
Een kapotte boiler en vele overige gebreken waren ten laste van de verhuurder. 

Het blijkt dat inderdaad een periode de woning niet heeft bewoond omdat hij in de gevan
genis zat. Het blijkt echter niet dat in die periode de huur werd stopgezet zodat de rechtbank de incrimina
tieperiode niet zal WiJZlgen om die reden. 

3. 
De enige tenlastelegging A (A.1, A.2 en A.3) heeft betrekking op het als verhuurder, eventuele onderverhuur
der of persoon die een woning ter beschikking stelt, verhuren, te huur stel len of ter beschikking stellen van 
een woning of een specifieke woonvorm als vermeld in artikel 5, § 3, eerste lid van de toenmalige Vlaamse 
wooncode, die niet voldoet aan de vereisten en normen, vastgesteld met toepassing van artikel S Vlaamse 
wooncode. Het betreft een inbreuk op de regels inzake de woonkwaliteit. 

De decreten over het Vlaamse woonbeleid werden gecodificeerd op 17 juli 2020 bij artikel 2 B.VI.Reg. 17 juli 
2020 {BS 13 november 2020) in de Vlaamse Codex Wonen van 2021 (art. 1). De Vlaamse wooncode werd 
mee gebundeld. 

Sinds 1 januari 2021 Is de wonlngkwaliteltsbewaking gebundeld in boek 3 van de Vlaamse Codex Wonen. 
Artikel 3.1, § 1, eerste lid, Vlaamse Codex Wonen van 2021 bepaalt de veilighelds- gezondheids- en wonlng
kwahteitsnormen, zoals die tot 1 januari 2021 vermeld waren in artikel 5, § 1, Vlaamse wooncode. 

Op grond van artikel 3.1, § 1, derde lid, Vlaamse Codex Wonen van 2021 zijn de mogelijke gebreken onder
verdeeld in de volgende drie categorieën: 
1°gebreken van categorie 1: kleine gebreken die de levensomstandigheden van de bewoners negatief beïn
vloeden of die potentieel kunnen uitgroeien tot ernstige gebreken; 
2°gebreken van categorie JI: ernstige gebreken die de levensomstandigheden van de bewoners negatief be
mvloeden maar die geen direct gevaar vormen voor hun veiligheid of gezondheid, waardoor de woning niet 
In aanmerking zou komen voor bewoning; 
3°gebreken van categorie 111: ernstige gebreken die mensonwaardige levensomstandigheden veroorzaken of 
die een direct gevaar vormen voor de veiligheid of de gezondheid van de bewoners, waardoor de woning 
niet in aanmerking komt voor bewoning. 

De strafbaarstelling voor mbreul<en op de gestelde vereisten is sinds 1 januari 2021 vervat in artikel 3.34, 
eerste lid, Vlaamse Codex Wonen van 2021 en luidt: "Als een niet-conforme of overbewoonde woning recht
streeks of via tussenpersoon wordt verhuurd, te huur gesteld of ter beschikking gesteld met het oog op bewo
ning, wordt de verhuurder, de eventuele onderverhuurder of diegene die de woning ter beschikking stelt, ge
straft met een gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en een geldboete van 500 tot 25.000 euro of 
met: een van die straffen alleen." 

Ingevolge de definitie van een conforme wonmg m artikel 1.3, §1, 7° Vlaamse Codex Wonen is een woning 
niet-conform wanneer er één of meerdere gebreken zijn van de categorie Il of 111. Meer dan zes gebreken in 
categorie! levert een exlra gebrek op in categorie ll. 
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4. 
Oij alle vaststellingen door de woonrnspectie in de betrokken woningen opgesomd in de enige tenlastelegging 
betrof het telkens onder meer ernstige gebreken, namelijk gebreken van thans minstens categorie 11, z.oals 
hiervoor vermeld. De drie woningen waren tevens onbewoonbaar en ongeschikt wa t de ernst en de hoeveel
heid van de gebreken bevestigt. 

De meeste gebreken waren tevens van die aard dat zij reeds lange tijd, minstens vanaf het begin van de 
respectlevehJke incnmmatleperiodes, moeten aanwe2ig geweest zijn (zie hiervoor in randnummer 2), 

De ten laste gelegde feiten ziJn aldus sinds 1 januari 2021 strafbaar gebleven. De strafmaten zijn dezelfde 
gebleven. 

5 
Uit de vaststellingen van de wooninspectie bhjl<t dat de drie woningen die beklaagde verhuurde, niet volde

den aan de vereisten van de Vlaamse Wooncode, nu de Vlaamse Codex Wonen. Deze vaststelllngen worden 
op zich ook niet betwist door beklaagde. 

Beklaagde kon niet onwetend zijn over de gebreken en hoorde hier kennis van te hebben. Beklaagde had als 
verhuurder trouwens het recht om de verhuurde goederen te betreden om zich van de staat en het onder

houd ervan te vergewissen. Indien hij dit niet of onvoldoende deed, is dit enkel aan hemzelf te wijten, Als 

verhuurder had hij ooi< niet alleen de plicht om btJ de aanvang van de huur een woning te verhuren die 
voldeed aan de minimale gez.ondheids-1 veilighcids- en woonkwaliteitsvereisten, maar was hij ook verant
woordelijk voor het behoud van het verhuurde goed in die toestand. 

De omstandigheid dat de huurders niet onmiddellijk begonnen te !<lagen over gebreken 1s geen reden om tot 

het tegendeel te besluiten. Nog afgezien van de omstandighe id dat de huurders dikwijls geen !<lacht durven 
neerleggen bijvoorbeeld uit schrik hun woning te verliezen en niets anders betaalbaar te vinden, is hun me
ning of aanvoelen over de kwaliteit, gezondheid en veiligheid van de woning geenszins schuldbevrijdend. 
Bovendien maakt beklaagde het niet bijzonder aannemelij k dat hij nooit klachten had ontvangen. 

verklaarde dat hij verschillende keren had geklaagd, verklaarde ook geregeld 
gebreken gemeld te hebben en even niet betaald te hebben toen er geen oplossing kwam. De politie had ook 
gemeld aan de wooninspectie dat er huurders gebreken hadden gemeld maar de eigenaar de klachten niet 
ernstig nam. 

Of de huurders al dan niet steeds hun woning effectief bewoonden is niet relevant voor het bewezen zijn van 

de tenlasteleggingen. 

Voot het t en laste gelegde misdrijf is slechts (algemeen) opzet vereist als moreel element. Beklaagde han
delde met kennis van zaken en zonder dat hij rechtvaardiging, schuldontheffing of niet-toerekeningsvatbaar

heid enigszins aannemelijk maakt. Beklaagde handelde bewust en zonder dwang. Het moreel bestanddeel is 
aanwezig. 

De schuld van bel<laagde aan de feiten van de tenlasteleggingen A. 1, A.2 en A.3 is bewezen. 

3,3 Straftoemeting 

1. 
De rechtbank legt voor beklaagde overeenkomstig artikel 65, eerste lid Strafwetboek één straf op voor de 
feiten van de tenlasteleggingen A.l, A.2 en A.3 samen. 

Bij de straftoemeting houdt de rechtbanl< rekening met de aard en de objectieve ernst van de bewezen 
verklaarde feiten, de begeleidende omstandigheden en de persoonlijkheid van beklaagde zoals die blijkt uit 
het strafrechtelijk verleden, gezinstoestand en arbeidssituatie, voor zover de rechtbank die kent. 
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De straf heeft niet alleen een vergeldende functie, ze moet ook preventief werken: ze moet beklaagde ertoe 
aanzetten In de toekomst geen misdrijven meer te plegen. 

2. 
De regelgeving over het Vlaamse woonbeleid beoogt onder meer het waarborgen van het fundamenteel 
recht op menswaardig wonen. 

Personen die onroerende goederen verhuren met winstoogmerk moeten bij de verhuur of 
terbeschikkingstelling van woningen de door de overheid opgelegde kwaliteitsnormen en - vereisten strikt 
naleven en mogen niet besparen op investeringen hiertoe. Een bestraffing dringt zich op. 

3. 

Beklaagde is oud en heeft nog een blanco strafregister. De hierna bepaalde geldboete is voor 
beklaagde passend en noodzakelijk om hem de ernst van de feiten te doen inzien en om herhaling te 
voorkomen. Gelet op zijn nog gunstig strafverleden, verleent de rechtbank beklaagde de gunst van het 
gewoon uitstel voor een deel van de opgelegde geldboete. 

3,4 Verbeurdverklaring 

1. 
De wederrechtelijk bekomen vermogensvoordelen werden door het openbaar ministerie begroot op 124.575 
euro, namelijk de huuropbrengst van de woning 1 en de woning gedurende de 
incriminatie periodes. De huuropbrengsten van de woning 12 werden niet meegerekend omdat er toen nog 
geen zicht was op de hoogte van de huurgelden. Uit het gevoegde huurcontract (stuk 109 strafdossier) blijkt 
dat de huurprijs 300 euro per maand bedroeg, 

Beklaagde verzocht deze verbeurdverklaring niet uit te spreken of minstens te verminderen. Beklaagde 
verzocht ermee rekening te houden dat de incriminatleperiodes pas vanaf 23 juni 2011 kunnen lopen en er 
een onbetaalde huur is van ten bedrage van 7.730,03 euro. 
Beklaagde verzocht er ook rekening mee te houden dat hij in de periode van 2005 tot en met 2020 voor 
9.802,19 euro aan verzekeringspremies brand had betaald. Aan roerende voorheffing had hij 16.479,90 euro 
betaald en aan meerbelasting ten gevolge van het bezit van het pand 15.000 euro. 
Beklaagde werd bovendien reeds gesanctioneerd met 8.800 euro aan leegstandsheffing. 

2. 
De bewezen misdrijven hebben voor beklaagde vermogensvoordelen opgeleverd die zonder de misdrijven 
niet mogelijk waren geweest. De woningen mochten in deze toestand immers niet worden verhuurd. 
Bovendien dreef beklaagde zijn wederrechtelijke inkomsten op door het pand onvergund op te splitsen in vijf 
woningen . Het openbaar ministerie vorderde schriftelijk de biJzondere verbeurdverklaring van de 
vermogensvoordelen in de zin van artikel 42, 3° Strafwetboek en voldeed zo aan de vereiste gesteld door 
artikel 43bis, eerste lid, Strafwetboek, dat de rechtbank de mogelijkheîd bîedt deze straf op te leggen. Het is 
maatschappelijk onaanvaardbaar dat beklaagde in het bezit zouden blijven van de vruchten van het bewezen 
misdrijf. Daartoe is niet vereist dat er sprake zou zijn van een abnormale, buitensporige, bovenmatige of 
overdreven winst. 

Het openbaar ministerie berekende de vermogensvoordelen niet geheel correct nu geen rekening werd 
gehouden met de huuropbrengsten van de woning 12 (171 X 300 euro = 51.300 euro). Anderzijds toont 
bel<laagde aan dat er een huurachterstand was bij van 7.730,03 euro. 

De rechtbank hoeft geen rekening te houden met gemaakte kosten die de verhuur mogelijk maakten zoals de 
door beklaag'4é aangehaalde verzekeringspremies en belastingen. 
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De gevorderde verbeurdverklaring van verrnogensvoo1delen, die betrekking heeft op een equivalent bedrag, 
heeft naar het oordeel van de rechtba nk wel tot gevolg dat beklaagde zou worde n onderworpen aan een 
onredeHjk zware straf. Met toepassing van artlkel 43bis, laatste lid, Strafwetboek vermindert de rechtbank de 
verbeurdverklaring in hoofde van beklaagde tot 20.000 euro. 

Nu een deel van de vermogensvoordelen toekomen aan de burgerlijke partij, za l de rechtbank een deel 

toewijzen aan de burgerlijke partij zoals hierna bepaald. 

4. HERSTEL 

1. 
De wooninspecteur vordert het herstel van het pand in de in 
namelijk de herbestemming of de sloop nu de principiële herstelmaatregel niet kan worden toegepast 
ingevolge de stedenbouwkundige inbreuk ingevolge de opsplitsing van het pand In vijf woningen. 

2. 
Beldaagde toont aan dat een vergunning voor herbestemming werd verleend op 30 augustus 2022. Deze 

vergunning werd echter nog niet uitgevoerd. 

De vordering Is wettig en niet l<ennellJI< onredelijk en dient te worden bevolen 

3, 

De hierna uitgesproken modaliteiten vormen een gepaste en noodzakelijke aansporing van beklaagde om nu 

effectief zelf tot herstel over te gaan of over te laten gaan. Een vrijwillige uitvoering van de opgelegde 
herstelmaatregelen verdient vanuit het oogpunt van het algemeen belang de voorkeur, geilen een 
ambtshalve uitvoering van de herstelmaatregelen kosten voor de gemeenschap veroorzaakt, waarbij er geen 
enkele zekerheid bestaat over de recuperatie van deze kosten. 

Beklaagde krijgt een hersteltermijn vooraleer de dwangsom verbeurt, terwijl de hersteltermijn pas loopt 
vanaf het in kracht van gewijsde gaan van dit vonnis. 
De rechtbank kent de maximale hersteltermijn van twee jaar toe gelet op de omvang van de werken en nu de 

woningen thans toch niel verhuurd worden. 

Een dwangsom van 50 euro per dag ver traging is naar het oordeel van de rechtbank passend om beklaagde 
ertoe aan te zetten het opgelegde herstel uit te voeren. 

De lange tijd waarin beklaagde al kon overgaan tot het volledige herste l van de woningen en de ruime termijn 

die hem hiertoe nog wordt verleend, brengt mee dal er geen reden ts om bij toepassing van artikel 138Sbls, 
laatste alinea, Gerechtelljl< Wetboel< nog een zel<ere termijn te bepalen waarna beklaagde pas de dwangsom 

zal kunnen verbeuren . 

De rechtbank machtigt de wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen van 
tot ambtshalve uitvoering over te gaan, voor het geval het herstel niet binnen de gestelde termijn wordt 
uitgevoerd, overeenkomstig artikel 3.47 Vlaamse Codex Wonen (in plaats van het vroegere artikel 20bis, § 7, 

eerste lid, Vlaamse Wooncode). 

De rechtbank machtigt de wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen van 
ook om de kosten van herhuisvesting, bedoeld in artikel 3.33 Vlaamse Codex Wonen, te verhalen op 
beklaagde (art. 3.48 Vlaamse Codex Wonen, in plaats van het vroegere artikel 2Dbis, § 8, eerste lid, Vlaamse 
Wooncode} . 
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4. 

Vonnisnr / 
p.11 

De rechtbank is van oordeel dat er thans onvoldoende redenen zijn om de beslissing over de herstelvordering 
uitvoerbaar bij voorraad te verklaren. De woning wordt thans immers niet verhuurd. 

5. BEOORDELING OP BURGERLUI< GEBIED 

1. 
er stelden zich burgerltJke partij lastens beklaagde. Deze vorderingen zijn 

tijdig en regelmatig. Ze zijn ontvankelijk. 

vordert een schadevergoeding van 14.171,97 euro te vermeerderen met Interesten vanaf 1 
januari 2013 en een rechtspleglngsvergoedrng van 1.260 euro. begroot zijn schade wegens 
genotsdervlng op 125 euro per maand, namelijk 1/3e van de huurprijs, verminderd met de kwijtgescholden 
huurachterstal ten belope van 7 .730,03 euro. De burgerlijke partij stelt dat hij inderdaad een periode in de 
gevangenis heeft verbleven, maar dat hij altijd is blijven verder huren zodat ooi< deze periode in rekening 
moet worden gebracht. 

vordert een morele schadevergoeding van 1.250 euro te vermeerderen met interesten vanaf 
14 februari 2020 en een rechtsplegingsvergoeding van 520 euro. Hij wiJst er op dat hij 14 jaar lang in een 
woning heeft gewoond met veiligheids- en gezondheidsrisico's en hij plots genoodzaakt was om een nieuwe 
woning te gaan zoeken. 

2. 
Beklaagde meent dat er geen enkel bewijs voorligt van de schade van 
effectief woonde In de woning en de huurprijs zeer bescheiden was. 

, zeker omdat hij niet 

Beklaagde stelt dat geen verminderd genot heeft gehad, zeker niet als hij in de gevangenis 1.at.. 
Bovendien was er een huurachterstand van 7.730 euro. De gebreken heeft hij zelf veroorzaakt. Bovendié 
was de huurprijs reeds laag. 

3. 
Krachtens de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek, is degene die door zijn schuld aan een ander schade 
berokkent, verplicht deze schade integraal te vergoeden, wat impliceert dat de benadeelde teruggeplaatst 
wordt in de toestand waarin hij zich zou hebben bevonden indien de daad waarover hij zich beklaagt, niet 
was gesteld. Degene die schadevergoeding vordert moet bewijzen dat er tussen de fout en de schade, zoals 
die zich heeft voorgedaan, een oorzakelijk verband bestaat; dit verband veronderstelt dat, zonder de fout, de 
schade zich niet had voorgedaan, zoals ze zich heeft voorgedaan. 

Morele schade komt niet voor precieze begroting in aanmerking. Het gaat in essentie om de Juridische 
erkenning van het leed dat werd berokkend. Bij de begroting van deze schade houdt de rechtbank rekening 
met de ernst van de feiten en de impact hiervan op het slachtoffer evenals met de bedragen die gebruikelijk 
worden toegekend In gelijkaardige gevallen. 

De burgerlijke partij werd het slachtoffer van het bewezen misdrijf van de tenlastelegging 
A.1. De door hem gehuurde woning was behept met talrijke gebreken die onder meer ook een gevaar 
opleverden voor zijn veiligheid en gezondheid. De burgerlijke partij kan aanspraak maken op 
schadevergoeding voor de schade die het gevolg is van het misdriJf gepleegd gedurende de 
bewezenverklaarde incrirninatieperlode. Deze schade correspondeert niet met hel volledige bedrag van de 
betaalde huur: er moet ook rekening worden gehouden met het beperkt genot dat de burgerlijke partij 
gedurende deze periode van de woning heeft gehad. 
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De rechtbank begroot de schade aan verminderd huu1genot rekening houdend met de ernst van de gebreken 
in billijkheid en bij gebreke aan meer concrete gegevens en rekening houdende met de te last gelegde 
penode, de aard van de gebreken, het gebrekkige onderhoud door de huurder zelf, de onbetaalde huur ten 
bedrage van 7.730 euro en de periode dat hij in de gevangenis verbleef op l0.000 euro, vermeerderd met 
interesten vanaf de gemiddelde datum, dit is 1 januari 2013. De rechtbank wijst in het bijzonder op de 
vaststelling dat er zelfs geen warm water was in de woning en de voordeur nauwelijks de woning afsloot. Nu 
deze 10.000 euro betaalde huurgelden bedraagt die aan de burgerlijke partij toebehoren, zal de rechtbank 
een deel van de verbeurd verklaarde gelden toewijzen aan deze burgerlijke partij. 

De burgerlijke partij 
gevorderd. 

heeft recht op een rechtsplegmgsvergoedmg van 1.260 euro zoals 

De burgerlijke partij werd het slachtoffer van het bewezen misdrijf van de tenlastelegging A.2. 
De door hem gehuurde woning was behept met gebreken die onder meer ook een gevaar opleverden voor 
zijn veiligheid en gezondheid. Nu de wooninspectie niet in de woning zelf is geweest, heeft de rechtbank geen 
zicht op de concrete gebreken in de woning. De burgerlijke partij kan aanspraak maken op schadevergoeding 
voor de schade die het gevolg 1s van het misdrijf gepleegd gedurende de bewezenverklaarde 
lncriminatieperiode. begrootte zijn morele schade billijk op 1.250 euro, vei meerderd met 
interesten vanaf 14 februan 2020. Bij deze vergoeding werd enerzijds rekening gehouden met het fei t dat 

niet voltijds verbleef in de woning maar zeker wel in het weekend, maar anderzijds ooi< de 
lange duur van de verhuur. 

heeft recht op een rechtsplegingsvergoedlng van 520 euro zoals gevorderd. 

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

5. TOEGEPASTE WETTEN 

De bijzondere wetten zoals vermeld In punt 1. Tenlasteleggingen; 
Wet van 15 juni 1935, art. 2, 11 tot 14, 21 tot 24, 31 tot 37, 40, 41; 
Wetb. van strafvordering, art. 162, 182, 184, 185, 186, 189, 190, 190ter, 194, 195, 226, 227; 
Strafwetboek, art. 2, 38, 40, 42; 43b1s, 65, eerste lid, 66, 79, 80; 
Wet van 5 maart 1952, art. 1, gew. programmawet d.d. 24.12.1993, art. 1; gew. art.36 Wet 07.02.2003; Art. 
2 en 3 van de Wet van 28 .12.2011 houdende diverse bepalingen Inzake justitie (B .S. 30.12.2011), zoals 
gewijzigd bij B.S. 29.12.2016, art. 59, 60; (opdeciemen); 
Art, 6 Programmawet Il van 27.12.2006; 
W.01.08.1985, art. 28, 29, gew. art. 11<.B. 31.10.2005 (25 euro); 
Wet van 29 juni 1964, art. 8§1; gew.W. 10.2.1994; (uitstel); 
Wet van 17.4.1878, art. 3 en 4; burg. wetb. art. 1382, 
Wetb. strafrecht, art.44, 45; (BP}. 
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BESLISSING 

De rechtbank beslist OP TEGENSPRAAI< ten aanzien van beklaagde :, de eiser tot herstel de 
Woon inspecteur en de burger liJ ke partijen en 

OP STRAFGEBIED 

De rechtbank 

verklaart beklaagde SCHULDIG aan de feiten van de tenlasteleggingen A.1, A.2 en A.3; 

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

veroordeelt beklaagde voor deze feiten samen tot een GELDBOETE van 4.000,00 EURO, zijnde een 
geldboete van 500,00 EURO, verhoogd met 70 opdeciemen {x8); 

zegt dat bij niet betaling binnen de door de wet bepaalde termijn de lastens beklaagde uitgesproken 
geldboete kan worden vervangen door een gevangenisstraf van 3 maanden; 

verleent beklaagde GEWOON UITSTEL van de tenuitvoerlegging van HELFT (ziinde 250,00 euro, 
verhoogd met 70 opdeciemen (x8l gebracht op 2.000 euro) van de opgelegde geldboete voor een 

periode van 3 jaar. 

wijst beklaagde er op dat het uitstel van rechtswege herroepen wordt ingeval gedurende de proeftijd 
een nieuw misdrijf is gepleegd dat veroordeling tot een criminele straf of hoofdgevangenfsstraf van 

meer dan zes maanden zonder uitstel ten gevolge heeft gehad. 

Verbeurdverklaring 

De rechtbank verklaart een bedrag van 20.000 euro verbeurd lastens beklaagde als equivalent van de 
wederrechtelijk bekomen vermogensvoordelen en wijst hiervan een bedrag toe aan de burgerlijke part ij zoals 

hierna bepaald. 

Blidragen - vergoeding - kosten 

De rechtbank: 

spreekt in hoofde van beklaagde de verplichting uit om EENMAAL een bedrag van 25,00 euro, met 70 
opdeciemen verhoogd, 200,00 euro bedragende, te betalen bij wijze van bijdrage tot financiering van 
het Fonds tot financiële hulp aan slachtoffers van opzettelljke gewelddaden; 

legt beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostpriJs van de strafprocedure van 52,42 euro 
overeenkomstig artikel 91, 2de lid van het konlnl<lijk besluit van 28 december 1950 houdende algemeen 

reglement op de gerechtskosten In strafzaken; 

veroordeelt beklaagde, krachtens artikel 4 §3 van de wet van 19 maart 2017 l ot oprichting van een 
Begrot ingsfonds voor de jurid ische tweedelijnsbijstand, tot het betalen van een bijdrage aan het 

Fonds van 24,00 euro; 

veroordeelt beklaagde tot de gerechtskosten, tot op heden begroot op de som van 293,60 euro. 
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HERSTEL 

De rechtbank· 

beveelt aan op vordering van de wooninspecteur het pand gelegen te 
'.,_ te herbestemmen of te slopen tenzij de sloop verboden is; 

en in zoverre het pand na de eventuele herbestemming nog een woonfunctie heeft, de nodige re no
vatie-, verbeterlngs- of aanpassingswerken uit te voeren zodat de woning conform 1s aan de veilig
he1ds-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten bedoe ld in artikel 3.1 Vlaamse Codex Wonen 2021; 

beveelt dat het herstellen/herbestemmen/slopen zoals hierboven bevolen gebeurt binnen een ter
mi jn van twee 1aar na het in kracht van gewijsde gaan van dit vonnis, onder verbeur te van een dwang
som van 50 euro per dag vertraging in geva l van niet-uitvoering van dit vonnis binnen de gestelde 
termijn; 

machtigt, voor het geval een pand niet binnen de opgelegde termijn werd hersteld, de woonlnspec
teur en het college van burgemeester en schepenen van de gemeente ambtshalve in 
de uitvoering van de bevolen herstelmaatregel te voorzien, met de daaraan verbonden kosten ten 
laste van de veroordeelde; 

machtigt de woonlnspecteur en hel college van burgemeester en schepenen van de gemeente 
om de kosten van herhuisvesting, bedoeld in artikel 3.33 Vlaamse Codex Wonen, te verha

len op de veroordeelde. 

OP BURGERLIJI< GEBI ED 

De rechtbank: 

verklaart de vordering van de burgerlijke partij ontvankelijk en deels gegrond. 

veroordeelt beklaagde om aan de burgerlijke partij een definitief bedrag van 10.000 
euro te betalen voor de geleden schade, te vermeerderen met de vergoedende interesten aan de 
wettelijke interestvoet vanaf 1 januari 2013 tot de datum van dit vonnis en vanaf dan te vermeerde
ren met de gerechtelijke interesten aan de wettelijke Inte restvoet lol de datum van algehele be taling. 

veroordeelt beklaagde tot de kosten van deze burgerlijke partij, hierin begrepen een rechtspleglngs
vergoeding van 1.260 euro. 

wijst van het bedrag van de bijzondere verbeurdverklaring die ten aanzien var 
uitgesproken, een bedrag van 10.000 euro toe aan de burgerliJke partij . 

verklaart de vordering van de burgerlijke partij . ontvankelijk en gegrond. 

is 

veroordeelt beklaagde om aan de burgerlijke partij een definitief bedrag van 1.250 
euro te betalen voor de geleden ~chade, te vermeerderen met de vergoedende interesten aan de 
wettelijke interestvoet vanaf 14 februari 2020 tot de datum van dit vonnis en vanaf dan te vermeer
deren met de gerechtelijke interesten aan de wettelijke Interestvoet tot de datum van algehele beta
ling. 

- veroordeelt beklaagde tot de kosten van deze burgerlijke partij, hierin begrepen een rechtsplegings
vergoedlng van 520 euro. 
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en laatste blad 
houdt de beslissing over de overige burgerlijke belangen ambtshalve aan. 

Alles gebeurde in de Nederlandse taal overeenkomstig de wet van 15 juni 1935. 

Dit vonnis is in openbare terechtzitting uitgesproken op 24 OKTOBER 2022 door de rechtbank van eerste 
aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, D13M kamer, samengesteld uit: 

:1 rechter, voorzitter van de D13M kamer, 

In aanwezigheid van 
Met-biistand_ van,wlffler 

, substituut Procureur des l<onings, 




