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INZAKE HET OPENBAAR MINISTERIE 

EISER IN HERSTEL 

WOON INSPECTEUR VAN HET VLAAMS GEWEST, 

met zetel te 1000 Brussel, Koning-Albert Il-laan 20 bus 8 

Vertegenwoordigd door Mr. G. LOUWET loco Mr. C. LEMACHE, 
advocaat te 3800 Sint-Truiden, Tongersesteenweg 60. 

TENLASTELEGGING 

Verdacht van: 

BEKLAAGDE 

geboren te 1 op . 

wonende te 

van Belgische nationaliteit 

Niet verschenen en niet vertegenwoordigd. 

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

Bij inbreuk op artikel 5, strafbaar gesteld bij artikel 20 §1al1 van het Decreet dd. 15 juli 

1997 houdende de Vlaamse Wooncode, als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of 

als persoon die een woning ter beschikking stelt, een woning die niet voldoet aan de 

vereisten en normen van artikel 5 rechtstreeks of via tussenpersoon verhuurd, te huur 
gesteld of ter beschikking gesteld te hebben met het oog op bewoning. 

Te 1 ·van 17 maart 2015 tot en met 2 oktober 2015 

als verhuurder een pand, gelegen te 1 :, kadastraal gekend onder 

gemeente r . , 
1,. ' zijnde een open 

bebouwing met één bouwlaag onder de kroonlijst en een onderdakse verdieping, voor 
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bewoning ter beschikking te hebben gesteld terwijl dit volgens de detailbeschrijving in· het 
proces-verbaal 1 niét voldeed aan de hoger beschreven normen inzake 
veiligheid, gezondheid en woonkwaliteit 

Teneinde na toepassing van de strafwet, op vordering van de wooninspecteur (namens het 
Vl!Jamse Gewest) en/of het college van burgemeester en schepenen conform artikel 20bis 
van het Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, tevens het herstel te 
bevelen, uitvoerbaar binnen een termijn van 10 maanden na de uitspraak, te weten: 

• te bevelen dat aan het pand werken dienen uitgevoerd (herstel van alle gebreken) 
om dit volledig te laten voldoen aan de minimale kwaliteitsvereisten 

• over te gaan tot veroordeling tot een dwangsom van 150 euro per dag bij niet
uitvoering va.n het vonnis binnen de gestelde termijn 

• de wooninspecteur te machtigen om ambtshalve in de uitvoering van het opgelegde 
herstel te voorzien voor het geval de overtreder in gebreke blijft om de bevolen 
werken zelf uit te voeren, waarbij de wooninspecteur tevens gemachtigd wordt om 
de kosten, zoals bedoeld in artikel 17bis, §2 van de Vlaamse Wooncode te verhalen 
op de veroordeelde 

• de uitspraak over de herstelvordering uitvoerbaar bij voorraad te verklaren 

••••• ••••• 

Overgeschreven te , . Kantoor Rechtszekerheid 1 

• •••• 

nr. O en ambtshalve ingeschreven. 
Ontvangen : 230,00 euro. De Bewaarder (get.)· 

"'**** ••••• ••••• 

PROCEDURE 

op 22 augustus 2018 

De zaak werd behandeld op de openbare zitting van 04.09.2018. 

De rechtbank nam kennis van de stukken van de rechtspleging en hoorde de aanwezige 

partijen. 

Beklaagde · 1 alhoewel behoorlijk gedagvaard verscheen niet ter zitting van 

04.09.2018, noch in persoon, noch in de persoon van een raadsman. 
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BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

1. Grond van de zaak 

De schuld van beklaagde aan de hem ten laste gelegde feiten wordt ten genoegen van recht 
bewezen door de onderzoeksresultaten verzameld tijdens het vooronderzoek en tijdens het 
ter zitting gevoerde onderzoek. 

Hieruit blijkt dat beklaagde zich te Halen in de periode van 17 maart 2015 tot en met 2 oktober 
2015 schuldig heeft gemaakt aan de verhuring of terbeschikkingstelling van een woning die 
geenszins voldoet aan de elementaire veiligheids-, gezondh�ids- en woon kwaliteitsvereisten. 

De rechtbank verwijst ter zake naar de gegevens van het strafdossier, onder meer: 
de vaststellingen van de wooninspecteur van 02.10.2015 (PV nr. 
1 �; 
de vaststellingen in de technische verslagen met fotodossier toegevoegd aan hoger 
vermeld PV; 
de verklaring van 1 ·toegevoegd aan hoger vermeld PV; 
de vaststellingen van 21.06.2016 

Op 23.01.2015 voerde het Agentschap Wonen een eerste onderzoek uit. In het technisch 
verslag werden alsdan 49 strafpunten weerhouden. 

Bij besluit van 16.03.2015 verklaarde de burgemeester van de stad 
ongeschikt en onbewoonbaar. 

1 de woning 

Op 02.10.2015 wordt een tweede onderzoek uitgevoerd door de wooninspecteur. Er werden 
tal van strafpunten weerhouden, met name voor het gebouw 3 strafpunten en voor de woning 
63 strafpunten. Het pand werd alsdan bewoond door drie personen, met name door 
1 • 1 ;, zijn echtgenote 1 en zijn broer . 
Aanvankelijk werd volgens 1 ·een maandelijkse huurprijs betaald van 700 euro 
doch deze zou herleid zijn tot 240 euro ingevolge tussenkomst van de Vrederechter. 

Beklaagde is eigenaar van het desbetreffende onroerende goed. Hij verhuurde het pand aan 
1 ·welke laatste samen met zijn vrouw en zijn broer in het pand woonde 
sedert maart 2014. 

Op basis van het voorgaande acht de rechtbank de feiten bewezen lastens beklaagde. 
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2. Straftoemeting 

De aard van de hierna volgende straf, en de omvang ervan acht de rechtbank gepast gelet op 
de aard en de ernst van de gepleegde feiten" waarbij onder meer dient rekening te worden 
gehouden met het feit dat dergelijke woning levensgevaarlijk is voor de bewoners ervan gelet 
op het CO-gevaar en het risico op elektrocutie ingevolge de gebrekkige elektrische installatie, 
de.persoon van beklaagde en diens strafregister. 

3. Herstelvordering 

1. 
De wooninspecteur van het Vlaamse Gewe.st vordert als herstelmaatregel voor het pand, 
gelegen te   kadastraal gekend

dat in aanmerking komt voor renovatie-, verbeterings-of 
aanpassingswerken, om aan beklaagde het bevel te geven tot het herstel van alle gebreken 
aan het pand, zodat dit voldoet aan de normen bepaald in artikel 5 van de Vlaamse Wooncode 
en dit binnen een termijn van 10 maanden na de uitspraak onder verbeurte van een 

dwangsom van 150,00 euro per dag vertraging, volgende op het verstrijken van voormelde 
hersteltermijn. 
Tevens vordert hij te zeggen voor recht dat de termijn van herstel niet dient beschouwd te 
worden als een termijn van verbeurdverklaring van de dwangsom en verzoekt hij geen 
bijkomende termijn in de zin van artikel 1385bis, 4° lid Ger.W. toe te staan en deze termijn 
uitdrukkelijk uit te sluiten. 

Bij gebreke aan uitvoering door beklaagde zelf, vraagt de wooninspecteur aan hem machtiging 
te verlenen om ambtshalve in de uitvoering van het opgelegde herstel te voorzien met kosten 
ten laste van beklaagde op grond van art.20 bis§ 7 en § 8 van de Vlaamse wooncode. 

De wooninspecteur vraagt tevens het tussen te komen vonnis uitvoerbaar te verklaren bij 
voorraad. 

2. 

De rechtbank is verplicht de gevorderde herstelmaatregel in te willigen indien deze met de 
wet strookt. 

Immers, dient de teruggave overeenkomstig art. 44 en 50 Sw. en 161 Sv. verplicht te worden 
uitgesproken. 

Een veroordeelde mag niet in het voordeel van het bewezen verklaarde misdrijf blijven. 
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De principiële herstelmaatregel is het herstel van alle gebreken. 

De termijn voor het uitvoeren van de werken wordt door de rechtbank bepaald op 10 

maanden. 

Tevens bepaalt de rechtbank een dwangsom van 150,00 euro per dag vertraging in de 

tenuitvoerlegging van de werken. 

De rechtbank machtigt de wooninspecteur om ambtshalve in de uitvoering van het opgelegde 

herstel te voorzien bij gebreke aan uitvoering door beklaagde en dit op zijn kosten. 

De rechtbank gaat in op de vordering van de wooninspecteur om het vonnis uitvoerbaar te 

verklaren bij voorraad. Gelet op de graad van ernst van de gebreken aan de woonentiteit en 
de veiligheidsrisico's voor de bewoners is een snelle uitvoering noodzakelijk. 

TOEGEPASTEVVETTEN 

Er werd rekening gehouden met volgende wettelijke bepalingen: 
Wetboek Strafvordering art. 16 2,186,194,197 

Strafwetboek art. 38,40, 

Wet 05.03.1952 art. 1, Wet 28.12.2011 art. 2 en Wet 25.12.2016 art. 59 

Wet 01.08.1985 art. 29 gewijzigd door Wet 22.04.2003 art. 3 gewijzigd door KB. 31.10.2005 

art. 1 

KB. 28.1 2.1950 art. 91al.1 

KB. 28.12.1950 art. 91 al. 2 gewijzigd bij art. 1 KB. 13.1 1.2012 

Wet 19.03.2017 art. 4§3 
Wet 15.06.1935 art. 13,14,31-41 

De wetsbepalingen zoals vermeld in de gedinginleidende akte en de wetsbepalingen 
aangehaald in dit vonnis. 

UITSPRAAK 

De rechtbank beslist BIJ VERSTEK op1ichtens beklaagde en OP TEGENSPRAAK opzichtens 

vrijwillig tussenkomende partij, eiser in herstel 

� 1 
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OP STRAFGEBIED 

Verklaart beklaagde schuldig aan de feiten zoals omschreven in de dagvaarding. 

Veroordeelt beklaagde hiervoor tot een geldboete van 2.500,00 euro. Stelt vast dat het feit 
gepleegd werd na 31.12.2011, zodat art. 2 van de wet van 28.12.2011 i.v.m. de opdeciemen, 
van toepassing is en dat deze geldboete, door verhoging met 50 opdeciemen 
(vermenigvuldiging met 6), gebracht wordt op 15.000,0() euro. 

Zegt dat de duur van de gevangenisstraf waardoor de geldboete zal mogen vervangen worden 
bij gebrek aan betaling binnen de termijn vermeld in artikel 40 van het strafwetboek bepaald 
wordt op 90 dagen. 

Verplicht de veroordeelde om bij wijze van bijdrage tot de financiering van het bijzonder fonds 
tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, een 
bedrag te betalen van 25,00 euro te verhogen met 70 opdeciemen en alzo gebracht op 200,00 
�· 
Verwijst de veroordeel.de tot de kosten van de publieke vordering, tot op heden begroot op 
de som van 287,69 euro, doch niet inbegrepen de kosten van betekening van huidig vonnis, 
welke eveneens door de veroordeelde dienen gedragen te worden. 

legt aan de veroordeelde in toepassing van art. 91 K.B. van 28.12.1950, gewijzigd bij art. 1 KB 
13.11.2012, de verplichting op tot het betalen van een geïndexeerde vergoeding van 51.20 
�· 
De rechtbank veroordeelt de beklaagde om bij wijze ·van bijdrage aan het begrotingsfonds 
voor juridische tweedelijnsbijstand een bedrag te betalen van 20,00 euro (toepassing van 
artikel 4 §3 van de Wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de 
juridische tweedelijnsbijstand). 

*** 

Verklaart de herstelvordering van de wooninspecteur ontvankelijk en gegrond. 

Beveelt beklaagde · 1, alle gebreken aan het pand gelegen te : 
kadastraal gekend dat in 

aanmerking komt voor renovatie-, verbeterings-of aanpassingswerken te herstellen en dit 
binnen een termijn van 10 maanden na de uitspraak, niet zijnde een dwangsomtermijn in de 
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zin van art.1385 bis Ger.W, en dit onder verbeurte van een dwangsom van 150,00 euro per 

dag vertraging, volgende op het verstrijken van voormelde hersteltermijn. 

Sluit een bijkomende termijn in de zin van art. 1385bis, 4e lid Ger. W. uitdrukkelijk uit. 

Zegt voor recht dat bij gebreke aan uitvoering door beklaagde zelf, de wooninspecteur 

gemachtigd is om ambtshalve in de uitvoering van het opgelegde herstel te voorzien met 

kosten ten laste van beklaagden op grond van art.20 bis§ 7 en§ 8 van de Vlaamse wooncode. 

Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad. 

Zegt voor recht dat melding van het vonnis zal worden gemaakt in de rand van de 

overschrijving van de dagvaarding op het tweede hypotheekkantoor te 1 ·onder ref. 

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

Dit vonnis is in openbare zitting uitgesproken op 2 oktober 2018 

door de rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt, sectie correctioneel, 13° 
kamer, samengesteld uit: 

Mevrouw 1. LOMMELEN, rechter, alleenzetelend rechter, 

in aanwezigheid van de heer E. STEYLS, substituut-procureur des Konings, 

met bijstand van mevrouw S. THANS, griffier. 

ÀtltCau.b 
S. THANS 1. LOMMELEN 




