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INZAKE HET OPENBAAR MINISTERS

BEKLAAGDEN

geboren te 
wonende te

Mr. K. 7RUYEN loco Mr. N. ALKIS, advocaat te 3500 Hasselt, 
Thomssenlaan 98A.

2.
geboren te 
wonende te

Mr. K. TRUYE.N loco Mr. N. ALKIS, advocaat te 3500 Hassell, 
Thonrssenlaan 98A.

TENLASTELEGGINGEN 

Verdacht van:

De eerste en de tu/eede

Al$ dader of mededader, hetzij door het misdrijf te hebben uitgevoerd of aan de uitvoering 
rechtstreeks te hebben meegewerkt, hetzij door enige daad tot de uitvoering zodanige hufp 
te hebben verleend dat het misdrijf zonder zijn bijstand met had kunnen worden gepleegd, 
hetzij door giften, beloften, bedreigingen, misbruik van gezag of van macht, misdadige 
kuiperljen of argfistigheden, het misdrijf rechtstreeks te hebben uitgelokt.

Te i

A. Bij inbreuk op artikel 5, strafbaar gesteld bij artikef 20 §1 al 1 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 gesteid of ter 
beschikking gesteid te hebben met het oog op bewoning, namelijk
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Als verhuurders of personen die een woning ter beschikking stellen

De hierna beschreven panden, alien gelegen te voor bewoning ter beschikking te
hebben gestelri terwijl de/e vo'gens de vaststellingen van de Wconinspectie, gedetailleerd 
beschreven in de hierna vermelde processen-verbaal niet voldeden aan de hoger beschreven 
normen inzake veilighe’rd, gezondheid en woonkwaliteit, te weten:

I. van 26 September 2013 tot 9 juni 2015

Hetpand gelegen tel kadastraal gekend onder
. I, toebehorendeaan L en

ineevolge akte van aankoop dd. 29 iuli 1987. verleden voor notaris ' te
! . zijnde een gesloten bebouwing met twee bouwlagen onder de kroonlijst en een
onderdakse zolderverdieping, inhoudende een woonentiteit, eigendom van I

er , met de gebreken zoals in detail vermeld in de processen-
verbaal HA66.RW. 101400/2013 dd. 26 September 2013, HA66.RW. 10140^2013 dd. 23 
februari 2015 en HA66.RW.10140Q2013 dd. 8 juni 2015

II. op de hierna vermelde data

Het oand gelegen te_ kadastraal gekend onder ;
l . toebehorende aan : en

■ ineevolge akte van aankoop dd.16 September 2003, verleden voor notaris ■ te
zijnde een gesloten bebouwing met drie bouwlagen onder de kroonlijst, 

onderverdeeld in twee woorentiteiten (bus 1 en bus 2}, eigendom van I I 
en I , te weten

a. van 15 april 2014 tot 8 mei 2015
De woonentiteit met bus nummer:, met de gebreken zoals in detail beschreven in het 
proces-verbaa! HA66.RW. 100700/2014 dd. 15 april 2014 en HA.66.RW.10070^014 dd. 23 
februari 2015

b. van 15 april 2014 tot 23 februari 2015

De woonentiteit met bus nummer met de gebreken zoals in detail beschreven in het 
p-oces-verbaal HA66.RW.100700/2014 dd. 15 april 2014

III. van 15 april 2014 tot 8 mei 2015

Het pand gelegen te • >, kadastraal gekend orvder I
, toebehorende aan t en I

; ingevolee akte van aankoop dd. 29 iuli 1987. verleden voor notaris , Je
. zijnde een halfopen bebouwing met twee bouwlagen, inhoudende 4en
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woonentiteit, elgendom van I c en ! ■, met de
gebreken zoais in detail beschreven in hct proces-verbaal HAfc6.RW.100600/2014 dd. 15 april 
2014

IV. van 25 november 2014 tot 30 juni 2015

Het pand gelegen te. L kadastraa! gekend onder'
toebehorende aan i : en

1 ingevolge akte van aankooc dd, 11 mei 2006. verleden voor rotaris 
te 17ijrde eer open beoouwing met twee bouwlagen, inhoudende een

woonentiteit, eigendom van i : en I , met de
gebreken zoais in detail beschreven in de processen-verbaal HA66.RW. 102100/2014 dd. 25 
november 2014 en HA66.RW. 102102/2014 dd. 29 juni 2015

Teneinde na toepassing van de strafwet, op vordering van de wooninspecteur (namens het 
Vlaamse Gewest) en/of het college van burgemeester en schepenen conform artikel ?.0bis 
van het Decreet van 15 julr 1997 houdende de Vlaamse Wocrcode, tevens het herstel te 
bevelen, uitvoerbaar binnen een termijn van 10 maanden na de uitspraak, enkel voor wat 
betreft de panden zoais omschreven in de tenlasteleggingen I en IV (deze zoais voorzicn in de 
tenlasteleggingen II.a, II.b cn III werden inmidriels reeds herstcld en vertonen geen gebreken 
meer), te weten:

- te bevelen dat aan de panden werken riienen uitgevoerd om deze panden (gebouw en 
woonentiteiten) te iater voldoen aan de vereisten en normen, dit impliceert het wegwerken 
van alle gebreken aan de panden waardoor deze volledig aan de minimale kwaliteltsvcreisten 
voldoen

- over te gaan tot veroordeling tot een dwangsom van 150,00 euro per dag (aan elke 
veroordeelde) bij niet-uitvoering van het vonnis binnen de gestelde termijn

- de wooninspecteur te rnachtigen om ambtshalve In de uitvoering van het opgelegde herstel 
te voorzicn voor hct gcval de ovcrtrcder in gebreke blijft om de bevolen werken zelf uit te 
voeren, waarbij de wooninspecteur tevens gemachtigd wordt om de kosten, zoais bedoeld in 
artikel 17bis, §2 van de Vlaamse Wooncode te verhalen op de veroordeelde

- de uitspraak over de herstelvordering uitvoerbaar bij voorraad te verkfaren

Overgeschreven op het 1° hypotheekontoor te Hasselt op 22.12.2015, 
nr. 070-T-22/12/2015-12894 en ambtshalve ingeschreven.
Ontvangen : 83,88 euro. De Bewaarder (get.) I. VERHOEVEN
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PROCEDURE

De zaak werd behandeld op de operbare zitting.

De rechtbank nan kennis van de stukken van de rechtsplegrng en hoorde het Openbaar 
Ministerie en de aanwezige partijen.

Ter zitting van 03.05.2016 werd de zaak hernomen voor de thans anders samengestelde 
zetel.

BFOORDELING OP 5TRAFGEBIED 

1. Grond van de zaak

De schuld van beklaagden als daders aan de aan de hen ten laste gelegde feiten onder de 
tenlasteleggingen A.I. A.lla., A.II.b, A.III en A.IV is bewezen door de onderzoeksresultaten 
verzameld tijdens het vooronderzoek en het onderzoek ter terechtzitting.

De rechtbank verwijst te cezen o.a. naar de vaststellingen van de wooninspectie Limburg, de 
verklaringen van eerste beklaagde, de fotodossiers en de verklaringen van de huurders. Ter 
zitting van 03.05.2015 betwistten oeklaagden de aan hen laste gelegde feiten overigens met.

Op grond van deze gegevens blijkt derhalve genoegzaam de schuld van beklaagden.

2. Straftoemeting 

Eerste beklaagde

Ter zitting van deze rechtbank van 03.05.2016 werd verzocht aan beklaagde het voordeel 
van de opschorting van de uitspraak van de veroordeltng toe te staan.

Opschorting van de uitspraak van de veroordeling is een buitengewone gunst en dient 
derhalve een uitzonderlijk karakter te behouden.

Opschorting strekt ertoe te voorkomen dat een veroordelende maatregel, fcuiten haar 
normalerwijze te voorziene gevoigen en/of door de eraan verbonden publicitelt, voor de 
beklaagde een onevenred ge sociaal-eccnomische declassering zou meebrengen.
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De eiementen waarover de rechtbank thans Deschikt laten echter niet toe aan te nenen dat 
deze rcdengeving in casu voorhandcn is, zcdat op het verzoek tot opschorting niet wordt 
ingegaan.

De ten laste van de beklaagde bewezen verkfaarde feiten, zijn de opeenvolgende en 
voortgezette uitvoering van eenzelfde misdadig opzet, zodat bij toeoassing van artikel 65 Sw. 
slechtseen straf, wordt uitgesproken.

De raadsman van beklaagde vrceg om een uitstel van tenuitvoerlegging van straf in 
ondergeschikte crde.

De aard van de hiema vo gende straf, en de cmvang ervan acht de rechtbank gepast gelet op 
ce aard en de ernst van de gep eegde feiten, waarbij ondermeer dient rekening te worden 
gehouden met het feit dat dergelijke woningen gevaarlijk zijn voor de tewoners.

Gezien beklaagde voorheen nog niet werd veroordeeld tot een criminele straf of tot een 
hoofdgevangenisstraf van meer dan twaaJf maanden en de feiten niet van aard zijn dat zij 
gestraft moeten worden met een gevangenisstraf van meer dan vijf jaar, wordt de hiema 
vermelde genariemaatregel van het uitstel van de strafuitvoering toegekend.

Dit voordeel zal voor beklaagde een aansporing zijn om in de toekomst de wet stipt na te 
leven, nu bij een valgende veroordeling het thans verleende uitstel kan verloren gaan.

De rechtbank bepaalt de proeftermijn cp drie jaar gelet op de aard en de ernst van de 
bewe/en verklaarde feiten.

De duur van de vervangende gevangenisstraf is aangepast aan de omvang van de opgeiegde
geldboete.

Tweede beklaagde

Ter zitting van de2e rechtbank van 03.05.2016 werd verzocht aan beklaagde het voordeel 
van de opschorting van de uitspraak van de veroordeling toe te staan.

Opschorting van de uitspraak van de veroordeling is een buitengewone gunst en dient 
derhalve een uitzonderlijk karakter te behouden.

Opschorting sirekt ertoe te voorkomen dat een veroordelende maatregei, buiten haar 
normalerwijze te voorziene gevolgen en/of door de eraan verbonden publiciteit, voor de 
beklaagde een onevenredige sociaa^economische declassering zou meebrengen.

De eiementen waarover de rechtbank thans beschikt laten echter niet toe aan te nemen dat 
aeze rcdengeving in casu voorhanden is, zodat op het verzoek tot opschorting niet wordt 
ingegaan.
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De ten laste van de beklaagde bewezen verklaarde feiten, zijn de opeenvofgende en 
voortgezette uitvoering van eenzelfde miscadig opzet, zodat bij toepassing van artikel 65 Sw. 
slechts e£n straf, wordt uitgesproken.

De raadsman van beklaagde vroeg om een uitstel van tenuitvoerlegging van straf in 
ondergeschikte orde.

De aard van de hierna volgende straf, en de omvang ervan acht de rechtbank gepast geJet op 
de aard en de ernst van de gepfeegde feiten, waarbij ondermeer dient rekening te worden 
gehouden met het feit dat dergelijke woningen gevaarfijk zijn voor de bewoners.

Gezien beklaagde voorheen nog niet werd veroordeeld tot een criminele straf of tot een 
hoofdgevangenisstraf van meer dan twaalf maanden en de feiten niet van aard zijn cat zij 
gestraft moeten worden met een gevangerisstraf van meer dan vijf jaar, wordt de hierna 
vermelde genademaatregel van het uitstel van de strafultvoering toegekend.

Dit voordeel zal voor beklaaede een aansporing zijn om in de toekomst de wet strpt na te 
even, nu bij een volgende veroordeling het thans verleende uitstel kan verloren gaan.

De rechtbank bepaalt de proeftermijn op drie jaar gclet op de aard en de ernst van de 
bewezen verklaarde feiten.

De duur van de vervangende gevangenisstraf is aangepast aan de omvang van de opgelegde 
geldboete.

3. Verbeurdverklaring

Het openbaar ministerie vorderde schriftelijk de verbeurdverklaring van de geldsom van 
32.950,00 etro overeenkomstig artikel 42, 3° Sw. en artikel 43bis Sw.

Artikel 42,3 * Sw. heeft betrekking op de verbeurdverklaring van de verrrogensvcordelen 
die uit het misdrijf voortkomen.

Het spreekt voor zich dat het vermogensvoordeel dat voortkomt uit het misdrijf woningen te 
verhuren/ter beschikking te stellen die niet voldoen aan de vereisten van artikel 5 van de 
Vlaamse Wooncode, bestaat uit de betaalde huur.

De bedoeling van de strafwet is de dader het door het misdrijf opleverde voordeel te 
ontnemen. De rechtbank houdt rekening met de werkelijk genoten vermogensvoordelen.

De hoegrootheid van het vermogensvoordeel door het openbaar ministerie begroot op 
32.950,00 euro wordt niet betwist door beklaagden.
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□it vermogensvoordeel dtent dan ook verbeurd te worden verklaa-d.

De verbeurdverklaring is een straf en kan dus enkei persoonlijk zijn, wat tot gcvolg heeft dat 
uitsfuitend deze vermogensvoordelen verbeurd mcgen verklaard worden die aan oen 
specifieke veroordeelde zijn toegekomen. De uitsptitsing van de hoegrootheid van de 
vermogensvoordelen in hoofdc van iedere veroordeelde is dus een noodzakeiijke vereiste. 
Wanneer de vermogensvoordelen niet meer kunnen worden gevonden in het vermogen van 
een welbepaalde veroordeelde, dan zal de rechter de geldwaarde ervan ramen en heeft de 
verbeurdverklaring betrekkmg op een daarmee overeenstemmend bedrag (zie Joclle ROZIE, 
Voordeelsantneming, Intersentia, Antwerpen, 2005, nr. 174).

rn cas j kan het vermogensvoordeel dat eerste beklaagde .
individueel heeft bekomen bepaald worden op 16.475,00 euro ex aequo et boro gezien hij 
een van de beide mede-eigenaars van het pand is. Het vermogensvonrdeel dat tweede 
beklaagde I individueel heeft bekomen kan bepaald worden op
16.475,00 euro ex aequo et bono gezien zij de andere mede-eigenaar is.

De vermogensvoordelen die rechtstreeks uit de bewezen verklaarde misdrijven werden 
verkregen, konden niet in het vermogen van de veroordeelden worden gevenden, zodat de 
geldwaarde ervan moet worden geraamd en de verbeurdverklaring op het daarmee 
overeenstemmend bedrag betrekkirg heeft.

4. Herstelvordering

Ter zitting van 03.05.2016 deelde de raadsman van de wooninspecteur van het Vlaamse 
Gewest mee dat de toestand ter plaatse conform de herstelvordering is daar de gebreken 
waren herstefd.

De rechtbank stclt dan ook vast oat de herstelvordering zonder voorwerp is.

TOEGEPASTE WETTEN

Er werd rekening gehouden metvolgende wettelijke bepalingen:
Wetbcek strafvorderirg art. 162,185,194,197
Strafwetboek art. 38, 40, 65, 66
Wet 29.06.1964 art. 6,851
Wet 05.03.1952 art.l en Wet 28.12.2011 art. 2
Wet 01.08.1985 art. 29 gewijzigd door Wet 22.04.2003 art. 3 gewijzigd door 
KO. 31.10.2005 art. 1 
KB. 28.12.1950 art. 91 al.l
KB. 28.12.1950 art. 91 al.2, gewijzigd bij art. 1 K0. 13.11.2012
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Wet 15.06.1935 art. 11.12,13,14,31-41
De wetsbepalingen zoals vermeld in de gedinginleidende akte en de wetsbepalingen 
aangehaald in dit vonnis.

UITSPRAAK

De rechtbank beslist OP TEGENSPRAAK, na herneming van de zaak voor de thans anders 
samengestelde zetel.

OP STRAFGEBiED

Eerste beklaagde

Verklaart beklaagde schuidig aan de tenlasteleggingen A.I, A.II.a, A.ILb, A.III en A.IV.

Veroordeelt beklaagde hiervoor tot een geldboete van 4.000,00 euro. Stelt vast dat de 
feiten gepleegd werden 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 24.000,00 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.

Zegt dat de tenuitvoerlegging van dit vonnis zal worden uitgesteld gedurende een termijn 
van DRIE JAAR voor de volledige geldboete.

Verplicht de veroordeelde om bij wijze van bijdrage tot de financiering van het bijzonder 
fends tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele 
redders, een bedrag te betalen van 25,00 euro te verhogen met 50 opdeciemen en alzo 
gebracht op 150,00 euro.

Verwijst de veroordeelde tot de helft van de kosten van de publieke vordering, tot op heden 
voor hem begroot op de som van 74,59 euro.

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 geindexeerde vergoeding van 
51,20 euro.

Verklaart verbeurd het wederrechtelijk vermogensvoordeel ten bedrage van 16.475,00 euro 
bij equivalent.
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Tweede beklaagde

Verklaart beklaagde schuidig aan de tenlasteleggir.gen A.I, AJI.a, A.ll.b, A.IM en A.IV.

Veroordeelt haar hiervoor tot een geldboete van 4.000,00 euro. Stelt vast dat de feiten 
gepleegd werden na 31.12.2011, zodat art. 2 van de wet van 28.12.2011 i.v.m. de 
opdeciemen, van toepass:ng is en dat deze geldboete, door verhoging met 50 opdeciemen 
(vermerigvuldiging met 6), gebracht wordt op 24.000,00 euro.

Zegt aat 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.

Zegt dat de tenutvcerlegging van dit vonnis 2aJ worden uitgesteld gedurende een termrjn 
van DRIE JAAR voor de vofledige geldboete.

Verplicht de veroordeelde om bij wijze van bijdrage tot de financiering van het bijzonder 
fords tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasioned 
rodders, een bedrag te betalen van 25,00 euro te verhogen met 50 opdeciemen en al2o
gebracht op 150,00 euro.

Verwijst de veroordeelde tot de helft van de kosten van de publieke vordering, tot op heden 
voor haar begroot op de som van 74,59 euro.

Legt aan de veroordeelde in toepassing van art. 91 K.B. van 28.12.1950, gewtjzigd bij art. 1 
KB 13.11.2012, de verplichting op tot het betalen van een geTndexeerde vergoeding van 
53^20 euro.

Verklaart verbeurd het wederrechtelijk vermogensvoordeel ten bedrage van 16.475,00 euro 
bij equivalent.

Verklaart de herstelvordering van de wooninspecteur 2onder voorwerp.
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Alles gebeurde in de Nederlandse taal overeenkomstig de wet van 15 juni 1935.

Dit vonnis is in openbare zitting uitgesproken op 31 mei 2016
door de rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt, sectie correctioneel, 13° 
kamer, samengesteld uit:
Mevrouw B. HAUBEN, rechter, alleenzetelend rechter,
in aanwezrgheid van mevrouw M. KNUTS, substituut-procureur des Konings,
met bijstand van mevrouw S. THANS, griffier.

S. THANS B. HAUBEN




