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OPENBAAR MINISTERIE

EISERTTOT HERSTEL
DE WOONINSPECTEUR, bevoegd voor het grondgebied van het
m et kantoren gevesti gd te 1000 Brus.sel,

VIRamse Gewest,
Havenlaan 88;

::::. Ter terechtllttlng �àn 28 Januari 2019 v1utegenwoordlgcÎ doot mr. P. Van
Assche loco mr. V. Tollenaere, advocaat te Gent

BURGERLIJK� PARTIJEN
, samenwonende

� Ter teredltzlttlno van 28

te ·

Ja11uorl 2019 belden vertegenwoordigd door

mr. B. Creve, advocaat te Wnasmunster

BEKLAAGDEN

--i-'\ 41..

1.

, wonende te ·

, geboren te :

op

van Belgische nadonalltelt;
, geboren te
op

,

wonende te

·

van Belgische nationaliteit;
� Ter terec/Jtzltting van 28 /onuaf/ 2019 belden vertegenwoarrJl{ld

mr. R. l.odefler loco mr. K. Koenrges, advocaat te Antwerpen

1.

door

TENLASTELEGGING

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

deeersteende tweede
om het wanbedrijf uitgevoerd te hebben of o'm aan de uitvoering ervan reèhtstreeks

medegewerkt te hebben, door enige daad, tpt de ultvo!!ring zodanige hulp verleend të hebben
dat zonder zijn bijstand het misdrijf niet kon gepleegd worden,

Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen· afdeling Dendermonde ·

Je blad

· ·······---------

A.
BIJ Inbreuk op de artikel S, strafbaar gesteld door artikel 20§1 al 1 van het Decreet van 15 juli
1997 houdende de Vlaamse Wooncode, als verhuurder, als eventuele onderverhuurder af als

persoon die een woning ter beschikldns steft, een woning die niet voldoet aan de vereisten en
normen van artikel 5 rechtstreeks of v la 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 deaeten wat de woonkwaflteftsbewaklng
betreft, vanaf 11.08.2013
In het pand plegen te
geboren te.
en··-··
l.._ ...

___

� kadastraal gekend als

, eigendom van
op :
, wonende te ·
, ge bore n te

"

als verhuurder een ongeKhlkte woning te hebben verhuurd aan 1

Te · .
46, 56·57, 81, 82)
__.

op:

en

In de periode van 24.04.2013 tot en met OS.12.2016 (rle stuk 2-s" 30, 45·

•

2.

,wonende te

op

, Ingevolge erflating van

•

•

PROCEDURE

De dagvaarding werd overgeschreven In de registers van de hypotheekbewaarder, zoals
decretaal voorgeschreven.
De zaak werd behandeld op de openbare zitting van 28 Januari 2019.

De rechtbank nam kennis van de stukken van de rechtspleglng en hoorde het Openbaar
Ministerie en de aanwer.ige partijen.
De aanvangldatum van de tenlastelegglng dient beperkt te worden tot 20 oktober 2013, de
datum waarop eerste en tweede beklaagde de rechtsopvolgers van hun ·vader
werden.
Het kan lijn dat de uitspraak over de strafvordering vooraf de oplossing vraagt van een

rechtsvraag of een ge schilpunt dat op zJch zelf niet tot de bevoegdheid van de strafrechter

behoort, b.v. omdat het een betwisting van civielrech telijke aard Is die bij de bur ge rlijke
rechter thutshoon. De regel IS dat de strafrechter zelf die voorafgaande vragen oplost en ze

niet doorstuurt naar een andere rechter: zo oordeelt de strafrechter ook over
burgerrechtelijke betwistingen die voor hem worden opgeworpen als verweer tegen een
sttafvorderlng of tegen een burgerll!ke rechtsvordering. De rechtbank dient bijgevolg de
uitspraak van de vrederechter niet af te wachten In het huurgeschll tussen beklaagden en de
burgerlijke partijen.
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Beklaagden kunnen In de procedurè voor de strafrechter alle middelen en argumenten en alle
stukken die zij .In de procedure voor de vrederechter zouden wlllen aanvoeren, ook voor de
strafrechter aanvoeren. De eiser tot herstel voei:t dan ook terecht aan dat het ultstel van de
zaak In afwachting van een uitspraak In de procedure voor de vrederechter, rechtsweigering
zou uitmaken.

3.

BEOORDELING OPSTRAFGEBIED

3.1. De feiten
Op 24 augustus 2016 gaat de woonlnspectie over tot controle van het pand gelegen aan de
te

, nadat op 24 aprll 2013 al door een onderzoeker van het

agentschap Wonen Vlaanderen was vastgesteld dat het pand niet voldoet aan de mlnlmale
kwaliteitsvereisten (69 stratpunten). Oe burgemeester verklaarde de woning ongéschlkt op 10
jull 2013. Nadien we rd vastgesteld dat de bewoning werd verdér gezet.
Men stelt de volgende gebrekenvastaanhetgebouw:
De schouw Is verweerd - de vo egen zijn uitgesleten.
De elektrische Installatie beschikt niet over een dlfferentleelschakelaar.
In de berging onder de trap werden elektrische geleiders aangetroffen met een te kleine
sectie.
In de Inkom aan de elektrlcl.teltskasten Is een onvakkundige elektrische verbinding
vastgesteld. Een !usterklem omwoil�en met tape welke al een b�etJe verschroeid Is.

In de keuken Is In de hoek naast de kookplaat een l(ISllggend stopcontact vastgesteld.
Het stopcontact In de keuken naast de doorgang naar de gang Is voorzien van een
aardlngspen maar Is niet aangesloten op een aardgelelder. Dit geeft een vair> gevoel van
velllgheld. Het Is ver. boden toestellen klasse 1 aan te sluiten op een stopcontact ronder
aardgelelder, In dit geval een koelkast.
In de leefkamer aan de straatzijde bevindt zich een stopcontact met pen dat niet Is
aangesloten op een aardgelelder.
rn slaapkamer 1(slaapkamer 111' verdieping - straatzijde) bevindt zich aan het stopcontact
een �nvakkundlge af takking.

·

In slaapkamer 1 (slaapkamer 1st• verdieping· achtenljde) zit de llchtschaketaar los en er I s
e en onvakkundige aftakking gemaakt met een elektrische geleider van t e lichte sectie.
In de slaapkamer 3 (Slaapkamer 2d• verdieping '" achterzijde) en de zolderkamer bevindt
zich een stopcontact dat Is uitgerust met een aardingspen maar niet Is aangesloten op een
beschermlngsgelelder. Dergelijke Installaties zJjn verboden en geven de bewoners een vals
gevoel van velllgheld.
De elektrische geleld er van het stopcontact op de zolderkamer Is onvoldoende aan de
muur bevestigd.

··

Een nazicht van de lnstallatle In het pand en al de woningen door een vakman en/of
keuring van de installatie door een erkend keurlngsorganlsme Is aangewezen en volgens
de geldende reglementering verplicht.
In de gelijkvloerse gang (trap) ontbreekt de omranding van de llchtschakelaar.
De afloop van de gootsteen dient te worden nagekeken. Deze Is schuim gemonteerd.
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De dakgoot dient behandeld te worden om verwering te voorkomen. De verf bladdert af.
De niet-gebruikte gasgeiser In het toilet wordt best verwijderd.
De stroomkringen van de verdeelka�t zijn niet benoemd.
Het gebouw heeft een totaal van 18 strafpunten.

De lnspectle stelt v olgende cebrekenyestIndeW9nln
g:
In de leefkamer Is onderaan de muren op enkele plaatsen een ver hoogde vochtwaarde
gemeten met schade tot gevolg.
In het toil et Is de wandbekleding onder het ra am losgekomen/beschadigd.
.

links naast het bad Is het horizontaal gedeelte beschadigd.
De muur achter de boller Is onvoldoende afsewerkt.

In de keuken Is de wand, scheidingsmuur met de koer, onvakkundig afgewerkt.
In de tolletrulmte Is de wand naast de elektrische toestellen onvoldoende afgewerkt.
Algemene verwering van hel buitenschr1jnwert.
In het raam van de leefkamer aan de koer ontbreekt een ruit In het raam.
In slaapkamer 3 Is glasbreuk In het raam aanwezig.
Het rollulldlnt van het raam aan de straatzijde In de leefkamer I$ defect.
In de keuken ontbreken enkele plinten.
De vloer In het toilet is beschadigd.
De afwerking onder de badrand Is beschadigd.
In de badkamer Is de afwerking rondom de deur onvoldoende

.

In de tonetruimte Is de scheidingsmuur met de keuken, naast de elektrische toestellen
onvoldoende afgewerkt.
In slaapkamer 1 Is er een barst In het plafond.
De waterspoeling van het toilet blljft lopen.
In de keuken ontbreken twee vrije geaarde stopcontacten aan het aanrech t.

De voorziening voor een aangepaste energietoevoer ontbreekt ln de woning.
Omwille verwering van het bulten5ehrljnwesk kan het venster ter vetluchtlng van het
lokaal niet worden geopend.
Door de verwering van het raam In de keuken kan het raam niet geopend worden.
In de keuken Is geen verwarmi111 voorzien. Door de bewoners werd een petroleumkachel
geplaatst.
In de slaapkamer wordt gebruik gemaakt van een petroleumkachel

.

Aan het raam op de overloop naar de 2d• verdlepln1 Is de hoogte tussen de begane vloer
en de onderlljde van het raam beperkt. Hierdoor wordt een onvelllge situatie flecreferd
en dient een borstwering geplaatst te worden.
De woning Is niet op elke bouwlaag uitgerust met minstens één rookmelder als vermeld In
artikel 2, r van het deaeet van 1 Juni 2012 houdende de bevei liging van woningen door
optische rookmelders.

u tenophett
echnisch yerslH (deel B + C) en Is dus
De woning heeft een totaal van 97 pn
ongeschikt.
De bezettlngsnorm van de woning Is gelijk aan S personen. Dit betekent dat de woning zonder
de hoger opgesomde en beschreven gebreken, op basis van hel aantal woonlokalen (4) en de
netto·vloeroppervlakte (70,7 ml) geschikt Is voor bewoning do or maximaal

5 personen.

Rechtbank van eerste unk!g Oost·VINnderen afdeling Oendennonde

6eblad

•

De woning wordt bewoond door:
,geboren op
geboren op
,geboren op ·

te
te
te

, nationaliteit: Betglê;
, natlonalltelt: Belg!@;
, nationaliteit: België.
·

blijkt dat betrokkene In het pand vérbllJft samen met haar en
Uit dit verhoor van 1
man en dochter sinds 2009. Men had destijds een huurcontract met de vader,
� van de huidige eigenaars. De huurprijs bedroeg 500€/maand. Men kreeg hier
steeds een bewijs van. In hel contract stond dat er renovaties mochten gebeuren en dal de
eigenaar dit zou betalen. Sommige maanden betaalde men minder huur omdat et renovatle
kosten werden gemaakt. Onder meer de keuken en de badkamer werd door de bewoners zelfs
geplaatst. In 2012 of 2013 was er een brê!nd op het gelljkvloers. De verzekering heeft betaald
aan '
. De bewoners deden bijna alle werken maar on�ngen geen cent. Bijgevolg werd het
raam In de living niet hersteld.
Is gestorven In 2013. Het huls kwam In handen van de
dochters. Tot 1 Jaar terug bleef men cash betalen. Men bleef aandringen voor een
rekeningnummer maar men kreeg nooit een officieel document hiervoor,enkel
'een vod papier'. Na het besluit van de burgemeester namen de bewoners contact op met een
raadsman. Nadien werden een nntal brieven verstuurd naar de eigenaar Inzake de gebreken
maar zonder resultaat. Begin dit jaar Is men na advies van de raadsman gestopt met huur te
betalen en te renoveren. In april/mei kreeg men de opzeg van het huurcontract. Men moet het
pand verlaten op 01/12/2016. Men Is op zoek naar een nieuwe woonst. Er zijn tal van
gebreken. Destijds had men de afspraak dat men het pand zou herstellen en men dan als
eerste het pand zouden kopen. Betrokkenen wensen zich In deze zaak burgerlijke partij te
stellen.
Beklaagden verklaren In vertloor het volgende.
Ze hebben al 22 maanden geen huur meer ontvangen.
Het huls wordt helemaal niet door de huurster onderhouden. Het grootste deel van de
gebreken werd door de huurders veroorzaakt.
Na het besluit van ongeschiktheid van de burgemeester van 10.07.2013 hadden ze geen
geld om te renl>Vi!ren.
Op 2 juni 2017 heeft de Inspectie nog geen melding van herstel gekregen.
3.2. Grond van de zaak

Het bij artikel 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden gewaarborgde recht op een eerlijke behandeling van de zaak houdt
In dat de beslissing op dè strafvordering melding maakt van de overwegingen die de rechtbank
van de schuld of onschuld van de beklaagde hebben overtuigd en dat zij minstens de
voornaamste redenen aangeeft waarom de tenlastelegging al dan niet bewezen wordt
verklaard, on11eacht of een conclush! wordt Ingediend. Het recht op een eerlijke behandeling
van de zaak houdt In dat, ook bij ontstentenis van een conclusle, de besnsslng omtrent de
schuld met redenen wordt omkleed (Cass. 8 juni 2011 (P.11.0570.F), N.C. 2012/2, 170-171 en
AC 2011, nr. 391, Cass. 29 mei 2012 (P.11.2037.N),N.C. 2013, 131-132).
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De rechter voldoet aan deze verdragsrechtehjke verpllchtlng door vast te stetlen dat de
beklaagde de gegrondheid van de strafvordering niet betwist of door de concrete redenen te
vermelden, zij het QP beknopte wijze, dle hem hebben overtuigd van zijn onschuld of schuld
(Cass. s juni 2012 (P.11.092.N), N.C. 2013, 132 (met noot l. HUYBRECHTS) en Cass. 23 oktober

2012 (P.2012.0300.N)).
Beklaagden halen de chrono!OQle van het dossier door elkaar. De burgerlijke part.ljen hebben
huur betaald tot oktober 2014. De burgemeester verklaarde de wonil18 echter al onge$Chlkt op
10 Juli 2013. Uit de vaststelllngen van do woontnspectle d.d. 24 augustus 2016 en uit het
fotodossler blljkt dat het pand door beklaagden werd verhuurd terwijl het niet voldeed aan de
woon· en kwaliteitsvereisten. Beklaagden hun rechtsvoorganger was nochtans al sinds de
eerste controle van 24.04.ZOU op de hoogte dat het pand niet voldeed, doch hij en nadien zijn
dochters hebben de verhuur verder gezet. Opdat er sprake zou Zijn van een Inbreuk op arttkel

S van de Vlaamse Wooncode Is er trouwens geen bijzonder opzet vereist. Voor wan bedrijven
die bijkomend In bijzondere wetgevingen werden opgenomen, Is minstens onachtzaamheid
vereist, doch dit volstaat. Dit wU zesgen dat het volstaat dat aan de verhuurder een gebrek
aan voorzichtigheid of aan voorzorg kan verweten worden, zonder dat vereist Is dat hij wetens
en willens

een gebrekkige kamer of woning

heeft verhuurd. In deze zaak betekent dit dat het

votstaat dat beklaagden moesten weten dat de woningen die ze verhuurde gebrekklg waren en
dat zJJ had moeten onderzoeken of nagaan of de door haar verhuurde woningen voldeden aan
de kwallteltsverelsten gesteld door de Vlaamse Wooncode.
Het feit dat beklaagden verkrot pand door erfenis hebben verkregen Is niet van belang. ze
hadden de mogelijkheid om de erfenis te verwerpen. Door het aanvaarden van de erfenis,
hebben ze ook de strafrechtelijk gesanctioneerde verbintenissen van hun vader aanvaard, nl.
het verhuren van panden ln overeenstemming met de Vlaamse Wooncode en hadden ze de
nodige Investeringen moeten doen.Al op 4 december. 2014 werd de notaris van beklaagden
aangeschreven door de raadsman van de burgerlijke partijen met de vraag wat hun Intenties
zijn m.b.t. de renovatie van de huurwoning. Beklaagden hadden toen al de nodige stappen
moeten ondernemen om het pand te renoveren zodat het zou voldoen aan d e vereisten van
de Vlaamse Wooncode.

Verschlllende gebreken zijn bovendien structureel van aard en kunnen niet te wijten zijn aan
handelingen van de bewoners, zoals een verweerde schouw, een manifest gebrekkige
elektrische

lnstallatle,

opstijgend

vocht,

onvakkundige

afwerkingen,

verweerd

(bulten)schrijnwerk, afwezigheid ven verwarming en rookmelder, ".. Een vermeldlns In de
huurovereenkomst bij wijze van stljlformule dat het pand In "volledig nieuwe staat Is" doet aan

het bovenstaande dan ook geen afbreut, te meer daar er geen plaat�beschrljvlng werd
opgemaakt. Gelet op hetgeen voorafgaat, twijfelt de rec;htbank er dan ook niet aan dat
beklaagden zich schuldig gemaakt hebben aan het misdrijf onder de entge tenlastelegging.

3.3. Straftoemeting
De straf moet worden bepaald gelet op de aard en de objectieve emst van de bewezen
verklaarde feiten, de begeleldende omstandigheden en de persoonlijkheid van beklaagden
zoals die blijkt uit hun strafrechtelijk verleden, gezinstoestand en arbeidssituatie, voor zover de
rechtbank gekend.
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Niettemin dient de straftoemeting niet enkel de vergeldlngsbehoefte te dienen, doch moet
deze ook oog hebben voor de speciale preventie. De sanctionering moet dan ook van aard zijn
de beklaagden ervan te. weerhouden zich In de toekomst nog aan dergelijke feiten schuldig te
maken.
De feiten zijn ernstig. Illegale verhuring van onbewoonbare panden en krotwoningen betekent

een ernstige Inbreuk op de velllgheld van de bewoners en op hun levenskwalltelt. Dergelijk
handelen maakt een Inbreuk op een fûndamenteel grondrecht, nl. het recht op een
menswaardig leven, zoals gewaarborgd door artikel 23 van de grondwet. Beklaagden dienen
hun taak als verhuurder emstlger te nemen: de verhuurde woningen dienen te voldoen aan de
vereisten van de Vlaamse Wooncodc en mogen niet ter beschikking gesteld worden In
omstandigheden In strijd met de menselijke waardigheid.
l .

werd één maal veroordeeld: btJ vonnis van de correctlonele rechtbank te
Dendermonde van 12 aptll 1988 werd ze voor valsheid In geschriften, gebruik van valse
stukken en opllchtlng veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 maanden (met uitstel 3 jaar)
en een gel�boete van 200 BEF.
.

werd twee maal veroordeeld voor verkeerslnbreuken.
Op de vraag tot opschorting van belde beklaagde wordt niet Ingegaan, gelet op:
de ernst van de feiten. De ten laste van beklaagden bewezen verklaarde feiten, zoals
vo·ormeld, zijn te zwaarwichtig om het verlenen van de gun.st van de opschorting van de
ult�j>raak van de veroordeling aan beklaagde te verantwoorden. Deze gunst zou
onvoldoende bijdragen tot de bewustwording van beklaagde dat dergelijke feiten op
generlei wljie kunnen getolereerd worden en onder geen beding voor herhaling �tbaar
zijn;
beklaagden gedurende de procedure niet overgingen tot herstel;
het feit dat aan beklaagden thans enkel een geldboete wordt opgelegd en hun sociale
redasserfng blJgevolg geenszins In het gedrang komt.
Het past om de belde beklaagden een geldboete op te leggen. BIJ het bepalen van de hoogte
van de geldboete houdt de rechtbank rekening met de volgende motieven.
Een geldboete moet van die aard zijn dat zij ontmoedigt nog langer de wet te over�reden
of aanzet tot een afweging van pakkans en economisch voordeel.
Bij het bepalen van de geldboete houdt de rechtbank rekening met het winstbejag dat
wórdt nagestreefd.
Bovendien moet ook rekening worden gehouden met de maatschappelijke kost die door
de beklaagden veroorzaakt wordt In de vorm van de noodzakelijke Inzet van mensen en
middelen voor de handhaving. De Inzet van Inspectiediensten, politie en justitie
betekenen voor de gemeenschap een grote kost.
T�nslotte vervalsten de beklaagden de eerlijke concurrentie met verhuurders die wel
Inspanningen doen om de wet na te leven.
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Gelet op de aard en �st van dè feiten, de doelstelllnge11 van de straftoemeting en het

s trafrechte lijk verleden van belde beklaagden, komt de minimum geldboete van 500 euro de
rec;htbank gepast voor. Hierván wordt de helft met uitstel opgelegd
voor een pro efte rmijn van
·

drie jaar.

De bijdrage bedoeld In artikel 29, tweede lld, van de Wet van 1 augustus 1985 houdende
flscale en-andere bepaOngen, heeft een eigen karakter.en Is geen straf, zodat op die bijdrage
bljgevolg.artlkel 1 EVRM en artikel 2 Strafwetboek niet van toepassing zlJn;.de verhoging van
de opdeciemen waarmede deze bijdrage moet worde n vermeerderd, gaat dan ook In vanaf de
lnwerklngtredlnQ van de wet die re .,;ioorschrljft, ongeacht het tljdstlp waarop het misdrijf Is
gepleegd. Mét lng ana van 1 Januari 2017 werd In artikel 1, ee(sté ·en tw eede Ud van de wet van
5 maart 1952 betreffende de opdeclemes op de strafrechtellJke geldboeten het woord vijftig
vervangen door het woord zeventig. Deze nieuwe ol)declmes, ongeacht of ze nu hoger of lager
zijn moeten vanaf hun lnwerklnBtredlng onmtddellljk toegepast worden op de b ijdra ge voor
het slachtofferfonds, ook al wordt de2·e opgelegd bil een veroordeling weg�ns feiten gepleegd
. vóór de lnWef'klngtredlng van de wetsbepaling die c(e nieuwe opdecl�es Invoerde
·

·

.

Krachtens artlkel 4 §3 en s §§ 1 en 2 van de wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een
Begrotingsfonds voor de f urfdlsche tweedelljnsbljstand wordt, behalve Indien hij van. d e
Juridische tweedellJnsblJstand geniet, Iedere door een strafgerecht veroordeelde verdachte,
lnverdenklnggestelde, beklaagde, beschuldlgÇe of \/oor het misdrijf burgerrechtêllji<
aansprakelljke persoon, yeroordeeld tot het betalen van een bijdrage aan t)el Fonds. Behalve
lndle·n 111 van d, jurldlsdte t\Yeedelljnsbljstand geniet, wo�t .de burgerlijke partij, wanneer zij
het Initiatief tot de rechtstreekse dagvaarding heeft genomen of wanneer een onderzoek Is
geopend ten gevolge van haar optreden als burgerlijke partlJ en zij In het ongelijk wordt
gesteld, veroordeeld tot het betalen van eeo blJdr age aan het Fonds. Dez� plJdrage bedraagt
thans 20,00 euro.

4.

BEOORDEYNG OP BURGERUJKGEBIED

4.1. Herstelvordering

Een herstelvordering werd opgemaakt doór de woonlnspecteur. De Stad.
op 10 oktober 2016 aan De eiser tot herstel vordert het v olgend e herste l
.

sloot zich

,

Het uitvoeren van renovatie·, verbe�erlnss- of aáopasslngswert<zaan:tft!!den (door herstel

v an alle gebrekên) waardoor het pand voldoet aan de ·minimale kwa llteltsveretsten.

Binnen een termijn van 10 maanden.
Onder verbeurte van een dwangsom v.in -150 euro per dag vertraging t.a.v. elke
veroordeelde.
Met ultslultlng van een. dwangsomtermijn In de zin van iirllkel 1385bls Gerec;htellJ�

Wetboek.

·

Oe·ulivoerbaarhefd b!J voorraad dient bevolen te werden.
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Deze vordering Is voldoende predes: de woonlnspecteur dient niet te verduldelljken welke
werken pretles dienen te worden uitgevoerd, maar beklaagden dienen zo te handelen dat blJ
een volgende controle de woning voldoet aan de minimale kwallteltsverelsten van de Vlaamse
Wooncode. De keuze van de In te zetten middelen komt toe·aan de beklaagden: dit gaat van
het stopen van het pand tot een totale renovatie van het pand.
Als bijzondere vorm van teruggave dient het herstel verplicht te worden uitgesproken wanneer
de rechter de beklaagden schuldig acht aan het verhuren, te huur stellen of ter beschikking
stellen van een gebrekkige woning of kamer. Dat het misdrijf thans niet meer voortduurt en
het pand niet meer verhuurd wordt of ze trs geen eigendom meer Is van beklaagden, Is
Irrelevant m.b.t. de Ingediende herstelvordering en neemt niet weg dat het pand In zijn geheel
op elk moment In de toekomst terug verhuurd kan worden en terug op de huurmarkt kan
verschijnen. De finaliteit van de herstelmaatregel Is trouwens het verbeteren van de
wonlngkwalltelt, t.a.v. alle woningen, ook deze die niet meer verhuurd worden.
De rechter kan, op grond van artikel 159 van de Grondwet, de gevorderde herstelmaatregel op
zijn externe en interne wettigheid toetsen, alsmede onderzoeken of de vordering strookt met
de wet dan wel op machtsoverschrijding of machtsafwendlng berust. De rechter beschikt
echter niet over een opport\JnlteltSC>ordeel. HIJ Is verplicht de gevorderde herstelmaatregel In
te willigen Indien deze met de wet strookt.
De Ingediende herstelvordering Is niet kennelijk onredellJk en strookt met de wet. Het
gevorderde herstel dient te worden toegestaan. Een termijn van 1 Jaar vanaf het In kracht van
gewijsde treden van dit vonnis kan volstaan. De ultvoerbaarverklarlng blJ voorraad wordt niet
bevolen. Er wordt wel een dwangsom opgelegd van 125 euro per dag vertraging per beklaagde
bil niet-uitvoering binnen de gestelde termijn.
4.2. Buraerlljke partl)stelllng van

en

Zoals elk slachtoffer van een misdrijf heeft de huurder de keuze om vergoeding van zijn schade
te vorderen voor de strafrechter, dan wel voor de burgerlijke rechter. Het door de beklaagden
aangehaalde adagium van "electa una vla" maakt geen deel uil van het Belgisch positief recht.
Het Is belangrijk te vermelden dat bij het vorderen van schadevergoeding voor de strafrechter,
de rechter bij het toekennen van de schadevergoeding beperkt Is tot het vergoeden van de
schade ten gevolge van het bewezen verklaarde misdrijf, dus beperkt tot de periode van de
bewezen verklaarde tenlastelegging.
krachtens de artikelen 1382 en 1383 Burgerlljk Wetboek, Is degene die door zijn schuld aan
een ander schade berokkent, verplicht deze schade Integraal te vetsoeden, 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 schadeve. rgoedlng
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 2.lch
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.
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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.
Beklaagden verhuurden aan de burgerlijke partij een woning die gebrekkig was en die door de
woninginspectie ongeschikt en onbewoonbaar werd verklaard. Dit Is een handellng die In
artlkel 20, §1 van de Vlaamse Wooncode wordt omschreven als een misdrijf.
Wanneer een overeenkomst door een mls«!Jf werd verkregen ot een misdrijf werd gepleegd
door mlddel van een overeenkomst, mag deze overeenkomst geen effect sorteren en dient zij
nietig te worden verklaard. Deze nlellgverldarlng onderscheidt zkh niet van de nietigheid die
de

burgerlijke

rechter

In

voorkomend

geval

uitspreekt

Wonlngkwollte/tsbewok/ng In het Vlaamse Gewest, Reeks 'Recht
Kluwer Belglum, Mechelen, 2016, 242).

(tie

T.

VANOROMME,

en Praktijk', nr. 88, Wolters

De rechtbank dient In huidige zaak d"n ook een einde te maken aan de met de wet strijdige
na 20
toestand, nl. de verderzettlnc van de verhuur door 1
en
oktober 2013 en spreekt de nietigheid van de huurovereenlomst ult.
Een eevolg van deze nietigheid Is de tert.tggav e aan de burger1ijke partij van de huurgelden die
zij betaalde.
Volgens beklaagden betalen de burserll}ke partijen geen huur meer sinds oktober 2014, m.u.v.
oktober en november 2015. Er zou een achterstal zijn van 36 maanden.
Uit de door de burgerlijke partij voorgebrachte betalingsbewijzen blljkt dat zij gedurende de
lncrlmlnatleperlode 7.000 euro naer de beklaagden heeft overgemaakt. Eerste en tweede
beklaagde dienen veroordeeld te worden om dit bedrag terug te betalen aan de burgerlijke
partijen, net als de huurwaarborg van 1.000 ela"o. De verhuiskosten worden bqroot op 500
euro, de administratiekosten op 12S euro en de morele schadevergoeding op 500 euro. De
burgerlljke partij heeft tevens recht op Interesten aan de wettell)ke Interestvoet vanaf 14
februari 2015 (gemiddelde datum) �n op een rechtsplegingsvergoeding, begroot op 1080 euro.

S.

TOEGEPASTE WETTEN

De bijzondere wetten zoals vermeld In punt 1. Tenlastelegging;
Wet van 15 Juni 1935, art. 2, 11tot 14, 21tot24, 31 tot 37, 40, 41;
Wetb. van strafvordering, art. 162, 182, 184, 185, 189, 190, 190ter, 194, 19S;
Strafwetboek, art. 2, 38, 40, 65, eerste lld, 66;
Wet van S maart 1952, art. 1. gew. programmawet d.d. 24.12.1993, art. 1; sew. art.36 Wet
07 .02.2003; Art. 2 en 3 van de Wet van 28.12.2011 houdende diverse bepallngen Inzake justitie
(B.S. 30 .12.2011), ioals gewijzigd bij a.s. 29.12.2016, art. 59, 60; (opdeciemen);
Art. 6 ProgrammawetIl van 27 .12.2006;
W.01.0S.1985, art. 28, 29, gew. art. 1 K.8. 31.10.2005 (2S 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, 4S; (BP).
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UITSPRAAK
DE RECHTBANK BESLIST OP TEGENSPRAAK
OPSJRAFGEBIED

Oe rechtbank:
verklaart eerste beklaagde SCHULDIG aan de feiten omscJ1reven onder de hierboven
vermelde tehlastelegglng A;
TOEPASSING makend van artikel 65, lid 1 van het Strafwetboek;

veroordeelt eerste beklaagde tot een GELDBOETE van VUFHONDERD EURO, verhoogd
met 50 declemen (x 6) of 3.000,00euro;
2egt dat bij niet betallng binnen de door de wet bepaalde termijn de lastens eerste
beklaagde uitgesproken geldboete kan worden vervangen door een gevangenisstraf
van 3 maanden;
verleent eerste beklaagde GEWOON UITSTEL yan detenultyoerlesslna van de HELFT
ge les
degeldboete voor een periode van drie Jaar.
vande op

wijst eerste beklaagde er op dat hel uitstel van rechtswege herroepen word� Ingeval
gedurende de proeftijd een nieuw misdrijf Is gepleegd dat veroordeling tot een
criminele straf of hoofdgevangenlsstraf van meer dan zes maanden zonder uitstel ten
gevolge heeft gehad.

Bl!drPl!e versoedlng
•

De rechtbank:
spreekt In hoofde van ee.rste beklaagde de verplichting uit om EENMAAL een bedrag
van 25,00 euro, met 70 opdeciemen verhoogd, Z00,00 euro bedragende, te be�alen bij

wlJZ!! van bijdrage tot financiering van het Fonds tot ftnanclöle hulp aan slachtoffers
van opzettelijke gewelddaden;
veroordeelt eerste beklaagde, krachtens artikel 4 §3 van de wet van 19 maart 2017 tot
oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelljnsbljstand, tot het
betalen van een bijdrage aan het Fonds van 20,00 euro;

Rechtbank van �nte eanleg Oost-Vlianderen afdeling Dendermonde
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legt eerste beklaagde bovendien een verso.edins op VOO!( d'e kostprijs van de
strafprocedure wn 53,58 euro overeenkomstig artikel 91, 2do lid en 148 van het korilnkllJk
besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten In
strafzaken;
•

•

•

2. :

De rechtbank:
verklaart tweede beklaagde SCHULDIG aan de feiten omschreven onder de hierboven
vermelde tenlastelegglng A;

TOEPASSING makend van artikel 65, lld 1 van het Strafwetboek;
veroordeelt tweede beklaagde tot een GELDBOETE van VIJFHONDERD EURO,
verhoogd met 50 declemen (x 6) of 3.ooo;oo euro;
zegt dat bij niet betaling binnen de door de wet bepaalde termijn de lastens tweede
beklaagde uitgesproken _geldboete kan worden vervangen �oor een gevangenisstraf
van 3 maanden;
verleent tweede beklaagde GEWOON UITSTEL vande tenuitvoerleggingvan<ieHElFT

vandeopgelegdegeldboete voor een perfode van drie Jaar.
wijst tweede 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'h�fdgevangenisstraf van meer dan zes maanden zon .der uitstel ten
gevolge heeft gehad.

B!ldraae vergogdlmr
•

De rechtbank:
spreekt In hoofde van tweede beklaagde d� verplichting uit om EENMAAL een bedrag
bedragende, te betalen bfJ
wijze van bijdrage tot fln11ntterlng van het Fonds tot flnancll!le l\ulp aan slachtoffers
van opzettelljke gewelddaden;
van 25,00 euro, met 70 opdeciemen verhoogd, 20D,OO euro

veroordeelt tweede belclaagde, krachtens �l�el 4 §3 van de wet van 19 maart 2017
tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de Juridische tweedelljnsblJstand, tot' het
betale!'l van een bijdrage aan het fonds van 20,00 �um;

·
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legt tweede beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de
strafprocedure van 53,58 euro overeenkomstig artikel 91,·211e lid en 148 van het konlnkllJk
besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten In
strafzaken;
•

•

•

De rechtbank veroordeelt eerste en tweede beklaagde hoofdelllk tot de gerechtskosten, tot
op heden begroot op de som van 308,57 euro.

OPBURGERLIJKGEBIED
./ Herstelvorderlng
De rechtbank beveelt beklaagden hoofdelllk om over te gaan tot het herstel van de gebreken
van het betro�ken pandgelegen te 1
kadastraalgekend als
,
zodathetpand opnieuw voldoetaanartikel 5van
de Vlaamse Wooncode.
De rechtbank zegt dat dit trerstel dient te worden gerealiseerd binnen een termijn van 1 jaar
na het In !eracht van gewijsde treden van dit vonnis.
De rechtbank zegt voor recht. dat de beklaagde na uitvoering van de werken de .
woonlnspecteur en het college van burgemeester en schepenen dient te verwittigen.
De recht�an
. k zegt v9or recht dat Indien de plaats niet word.t hersteld binnen .een terrriljn van 1
JAAR na het In kracht van gewijsde treden van dit vonnis, de woonlnspecteur en het college
worden gemachtigd om van
van burgemeester en schepenen van de stad
ambtswege In de uitvoering ervan te kunnen voorzien.

De rechtbank zègt voor recht dat wanneer de overtreder In gebreke blijft, hij verplléht Is alle
uitvoeringskosten te vergoeden op vertoon van een staat, opgesteld door de overheid of
begroot en uitvoerbaar verklaard door de beslagrechter In de burgerlijke rechtbank.
De rechtbank zegt dat aan !lik van de befdaagden een dwangsom zal worden opgelegd van
125 euro per dag vertraging bij de nlet-ul�voerlng van het herstel wanneer het herstel niet
word . t uitgevoerd blnn�n de hoger bepäalde hersteltermljn.
De rechtbank zegt voor recht dat dé voorgemelde termijn enkel aan de hoofveroordellng
wordt gekoppeld en geen dwangsomtermijn Is In de zin van artikel 138Sbls Ger.Wb.
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De rechtbank machtigt de woonlnspec;teur en het college van burgemeester en schepenen om
de kosten van a rtlkel i7bls, § 2 Vlaamse Wooncode te vertialen op beklaagden. De re chtbank
zegt voor recht dat zij deze kos1en dienen te vergoeden op vertoon van een staat, opgesteld
door de overheid of begroot en uitvoerbaar verklaard door de beslagrechter In de burgerlijke
rechtbank.

./ Vorderl l'lg1
De rechtbank verklaart de vordering van de burser lljke partij ontvankelijk en gegron.d.
De rechtbank verklaart de tussen partijen bestaande huurovereenkomst nietig.
De rechtbank veroordeelt beklaagden boofdelom
llk
aan de burgerlijke parti jen he·t bedrag van
9.125 euro te

betalen, en te vermeerderen ml?t de vergoedende Intrest tegen de wettelijke
ren tevoet Vélnaf 14 februari 2015 tot vandaag en met de gerechtellJke Intrest tegen de
wettelljke Intrestvoet op de hoofdsom vanaf vandaag tot de dag van vollecllge betaling, en de
kosten, begroot op 1.080 eur o rechtsplegtnasvergoedlng.
·

Alles gebeurde In de Nederlandse toal overeenkomstig de wet von 15J11nl 1935.

Aldus. gewezen en uitgesproken In openbare t�rachtzlttlng van
VIJFENTWINTIG MAART TWEEDUIZEND NEGENTIEN
Aanwezig:
v. Roelants, rechter, voorZltter van de D13M kamer,

V. l<ochuyt, substituut Procureur des Konings,
G. De Visscher

G. DE VISSOfER
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