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Rechtbank van eerste aanleg L1mburg - afdehng Hasselt• 

INZAKE 

DE WOONINSPECTIE VAN HET VLAAMS GEWEST, 
met zetel te 1000 Brussel, Havenlaan 88 bus 22, 

ter zitting vertegenwoordigd door haar raadsman mr. 

EN HET OPENBAAR MINISTERIE 

TEGEN BEKLAAGDE 

geboren te op 
ingeschreven te 
van Belgische nationaliteit 

loco mr. 

ter zitting dd. 07.01 2020 vertegenwoord igd door haar raadsman mr 

VERDACHT VAN: 

pag 2 

Als dader of mededader m de zin van artikel 66 van het strafwetboek voor de 

volgende strafbare feiten : 

Bij inbreuk op artikel 5, strafbaar gesteld door artikel 20§1 al 1 van het decreet d.d. 15 juli 
1997 houdende de Vlaamse Wooncode, als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of 
als persoon die een woning ter beschikking, 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. 

De kadastrale omschrijving van het onroerend goed dat het voorwerp van het misdrijf is, 
zijnde: 
ligging: 
en de eigenaar ervan ge·1dentif1ceerd Zijnde als: 

van 1 maart 2016 tot 19 december 2017 
het verhuren van 3 kamerwoningen m een pand te zoals 
beschreven in PV met de omstand1ghe1d dat van de act1v1te1t een 

gewoonte wordt gemaakt 

INSCHRIJVING DAGVAARDING TER HYPOTHEKEN 
De aandacht van de gerechtsdeurwaarder, met de betekening gelast, dient erop gevestigd 
te worden dat deze dagvaarding, overeenkomstig artikel 6.3.1§6 van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, artikel 20ter. al. 2 van het Woondecreet of art. 11.2.3 van het 
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Onroerend Erfgoeddecreet , door zijn zorgen aan de bewaarder der hypotheken van de 
ligging van het onroerend goed dient te worden aangeboden teneinde overschrijving. 
Het bewijs van de overschrijving en de kantmelding dient samen met de dagvaarding door 
de gerechtsdeurwaarder gevoegd te worden aan het strafdossier 

PROCEDURE: 

De zaak werd behandeld op de openbare zitting van 07.01.2020. 

De rechtspleging verliep in de Nederlandse taa l. 

De rechtbank nam kennis van de stukken van de rechtspleging en hoorde het Openbaar 

Ministerie en de aanwezige partijen. 

De strafvordering is ontvankelijk. 

BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

Ten gronde: 

Beklaagde wordt vervolgd als verhuurder. onderverhuurder of degene die het goed ter 
beschikking stelt, de woning gelegen te . te hebben verhuurd, 
hetzij te huur of ter beschikking te hebben gesteld met het oog op bewoning tussen 1 maart 
2016 en 19 december 2017 terwij l deze niet voldoet aan de vereisten van art. 5 van de Vlaamse 
Wooncode. 

De schuld van beklaagde aan de haar ten laste gelegde feiten, zoals in de dagvaarding 
omschreven, wordt naar eis van recht bewezen door de onderzoeksresultaten verzameld t ijdens 
het opsporingsonderzoek, en tijdens het ter zitting gevoerde onderzoek, inzonderheid : de eigen 
verklaringen van beklaagde, de vaststellingen van de wooninspecteur en de resultaten van de 
huiszoeking. 

Blijkens de vaststellingen van de wooninspecteur voldoet het pand en de betrokken kamers niet 
aan de minimale woonkwahte1tsvere1sten. 

De volgende strafpunten worden weerhouden: 
-Gebouw: 21 strafpunten 
-Gemeenschappelijk toilet: 66 strafpunten 
-Gemeenschappelijke keuken: 49 strafpunten 
-GemeenschappehJke badkamer. 63 strafpunten 
-Kamer 0/1 gelijkvloers: 264 strafpunten 
-Kamer 1/1 eerste verdieping: 253 strafpunten 
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-Kamer 1/2 eerste verdieping: 262 strafpunten 
-Kamer 1/3 eerste verdieping: 231 strafpunten 

Tijdens de controle worden met betrekking tot het gebouw en de betrokken kamers tal van 
gebreken weerhouden, die van die aard zijn dat ze de gezondheid en de veiligheid van de 
bewoners in het gedrang brengen, zodat er voor de kamers 0/1, 1/1, 1/2 en 1/3 een advies van 
ongeschiktheid voor bewoning en een advies van onbewoonbaarheid wordt gegeven. 

Op het ogenblik van de controle zijn de drie kamerwoningen op het eerste verdiep effectief 
bewoond. 

Beklaagde is eigenares/verhuurster van het bewuste onroerend goed. 

Voor het ten laste gelegde misdrijf is geen bijzonder opzet vereist. Het morele bestanddeel van 
onachtzaamheid of nalatigheid volstaat. 

Beklaagde stelde het pand ter beschikking voor huisvesting. Er kan geen betwisting bestaan over 
het feit dat het betrokken pand bestemd was om te gebruiken in het kader van bewoning. 

Gelet op de aard en de ernst van de gebreken wist beklaagde of moest zij weten dat de 
woning/kamers die zij ter beschikking stelde gebrekkig waren en niet aan de 
woningkwaliteitsvereisten voldeden. Er kan geen betwisting bestaan over de verkrotte toestand 
van het betrokken pand. 

Beklaagde toont niet aan dat de woning/kamers na de controle van 5 oktober 2017 wel zou(den) 
voldoen aan de minimale kwaliteitsvereisten, ofschoon zij nog tot begin 2019 eigenares is 
gebleven van het pand. 

Ten deze kan niet betwist worden dat beklaagde op de hoogte was van de opdeling in meerdere 
afzonderlijke woonentiteiten. Er kan desbetreffend verwezen worden naar haar eigen 
verklaringen afgelegd in het dossier. 

Uit deze verklaringen blijkt duidelijk dat beklaagde wist dat het pand verhuurd werd voor de 
huisvesting van meerdere personen en dat zij haar medewerking hieraan heeft verleend. Zij wist 
duidelijk dat het niet ging om een verhuur van een ééngezinswonlng voor de huisvesting van een 
gezin. 

Voor deze opdeling in meerdere afzonderlijke woonentiteiten en het gebruik van het pand als 
kamerwoning beschikt beklaagde niet over een stedenbouwkundige vergunning. 

Straftoemeting: 
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Beklaagde verzoekt middels besluiten, neergelegd op de zitting van 07.01.2020, om het 
voordeel van de opschorting. 

Op het verzoek tot het verlenen van de gunst van de opschorting wordt door de rechtbank 
niet ingegaan, nu deze gunst bij beklaagde zou leiden tot een onvoldoende bewustwording 
van de zwaarwichtigheid van de door haar gepleegde feiten. 

De beklaagde brengt overigens geen elementen aan die zouden toelaten te besluiten dat de 
oplegging van een bestraffing, zoals hierna bepaald, haar toekomst op een overdreven wijze, 
in wanverhouding tot de ernst van de in haren hoofde weerhouden feiten, zou hypothekeren. 

Aan beklaagde wordt de hierna vermelde bestraffing opgelegd, die aangepast is: 

* aan de aard en de zwaarwichtigheid van de lastens haar bewezen verklaarde feiten; 
* aan het gegeven dat zij de veiligheid van de bewoners in gevaar heeft gebracht voor eigen 
profijt; 
* aan haar strafrechtelijk verleden (gelijkaardige feiten). 

De opgelegde bestraffing moet beklaagde ervan weerhouden in de toekomst dergelijke 
laakbare handelingen te stellen. 

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

Aan beklaagde kan nog wel het voordeel van het uitstel van de strafuitvoering worden 
toegekend, nu zij vroeger nog geen enkele veroordeling tot een criminele straf of een 
hoofdgevangenisstraf van meer dan 12 maanden heeft opgelopen. 

Gelet op het gunstig strafrechterlijk verleden van beklaagde komt het de rechtbank gepast 
voor aan beklaagde het voordeel van het uitstel van de tenuitvoerlegging van een deel van de 
opgelegde straffen toe te staan voor een periode van drie jaar. Dit voordeel zal voor beklaagde · 
immers een bijkomende aansporing zijn om zich in de toekomst te onthouden dergelijke feiten 
te plegen, daar zij moet weten dat bij een volgende veroordeling het thans verleende uitstel 
kan verloren gaan. 

Verbeurdverklaring 

Het openbaar ministerie vorderde op de zitting van 07.01.2020 schriftelijk de verbeurdverklaring 
van 18 maanden x 600,00 euro huur per maand of in totaal het bedrag van 10.800,00 euro 
(periode maart 2016 tot en met november 2017) en dit overeenkomstig artikel 42,3° Sw en 43bis 
Sw. 
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Artikel 42,3° Sw heeft betrekking op de verbeurdverklaring van de vermogensvoordelen die uit 
het misdrijf voortkomen. 

Het spreekt voor zich dat het vermogensvoordeel dat voorkomt uit het misdrijf kamers te 
verhuren/ter beschikking te stellen die niet voldoen aan de vereisten van artikel 5 van de Vlaamse 
Wooncode, bestaat uit de betaalde huur of in vervanging daarvan de waarde van de uitgevoerde 
renovatiewerken. 

De rechtbank bepaalt het vermogensvoordeel, rekening houdend met de in het dossier 
beschikbare gegevens over de periode van de illegale verhuring en de overeengekomen 
huurprijs, maar ook rekening houdend met de waarde en de aard van de uitgevoerde 
renovatiewerken als vervanging van de betaling van de overeengekomen huurgelden. 

De vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het bewezen verklaarde misdrijf werden verkregen, 
konden niet voldoende in het vermogen van de veroordeelde worden gevonden, zodat de 
geldwaarde ervan moet worden geraamd en de verbeurdverklaring op het daarmee 
overeenstemmend bedrag betrekking heeft. 

Bij ontstentenis van nauwkeurige beoordelingsgegevens mag de raming van het equivalente 
bedrag ook naar billijkheid geschieden. 

Gezien al de voorliggende elementen, de beschikbare informatie in het dossier, begroot de 
rechtbank het vermogensvoordeel in hoofde van beklaagde naar billijkheid op een bedrag van 
5.000,00 euro. 

Dit vermogensvoordeel moet verbeurd· verklaard worden, aangezien het maatschappelijk 
onaanvaardbaar is dat de beklaagde voordeel zou putten uit het door haar gepleegde misdrij f. 

INZAKE DE HERSTELVORDERING 

De herstelvordering van de wooninspecteur van het Vlaams Gewest in toepassing van art. 20 
bis van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vl. Wooncode luidt : 

" In hoofdorde, na vaststelling dat het pand gelegen te ., 
kadastraal gekend , niet in 
aanmerking komt voor renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerkzaamheden, aan 
beklaagde het bevel te geven tot sloping en/of herbestemming overeenkomstig de 
bepalingen van de Vlaamse Codex RO en dit binnen een termijn van 10 maanden na de 
uitspraak onder verbeurte val'.1 een dwangsom van 150,00 euro per dag vertraging, volgende 
op het verstrijken van voormelde hersteltermijn. 

In ondergeschikte orde, voor zover de rechtbank van oordeel is dat de stedenbouwkundige 
inbreuk niet bewezen is, dan wel inmiddels een stedenbouwkundige vergunning werd 
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bekomen, zodat er wel renovatie -, verbeterings- of aanpassingswerken mogelijk zijn, aan 
beklaagde te bevelen alle gebreken van het pand gelegen op voormeld adres, te herstellen 
zodat dit integraal voldoet aan de woonkwallteitsnormen, vastgesteld met toepassing van 
art. 5, 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". 

Te zeggen voor recht dat de hersteltermijn niet dient beschouwd als een termijn ·van 
verbeurdverklaring van de dwangsom. 

Aan beklaagde geen bijkomende termijn in de zin van art. 1385bis, 4° lid Ger. Wb. toe te 
staan en deze termijn uit drukkelijk uit te sluiten. 

Bij gebreke aan uitvoering door beklaagde zelf, de wooninspecteur en/of het college van 
burgemeester en schepenen machtiging te verlenen 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 alsook artikel 17bis§2 van de Vlaamse Wooncode. 

Het tussen te komen vonnis uitvoerbaar te verklaren bij voorraad." 

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. 

De principiële herstelmaatregel is het herstel van alle gebreken. 

In casu werd echter vastgesteld dat er op het gebrekkige pand een stedenbouwkundige 
inbreuk rust zodat niet zonder meer het herstel van alle gebreken kan worden gevorderd. 

In deze situatie legt de rechtbank de alternatieve herstelmaatregel van herbestemming of 
sloop op, tenzij de sloop verboden is op grond van wettelijke, decretale of reglementaire 
bepalingen. 

Het feit dat het pand ondertussen verkocht werd en al of niet meer verhuurd wordt, 
betekent niet dat de herstelvordering daardoor zonder voorwerp zou zijn. 

De verkoop impliceert niet dat beklaagde niet meer gehouden zou zijn tot de uitvoering, 
gelet op het in rem-karakter van de herstelvordering. 
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Beklaagde toont niet aan dat er inmiddels tot een integraal herstel werd overgegaan. 

De hersteltermijn wordt door de rechtbank bepaald op 12 maanden. 

Tevens bepaalt de rechtbank een dwangsom van 100,00 euro per dag vertraging indien niet 
vrijwillig door beklaagde wordt overgegaan tot de uitvoering van de herstelvordering binnen 
de termijn van 12 maanden, vanaf de eerste dag volgend op het verstrijken van de hoger 
vermelde termijn van 12 maanden, niet zijnde een dwangsomtermijn in de zin van art. 
1385bis Ger. Wb. 

De rechtbank machtigt de wooninspecteur en/of het college van burgemeester en 
schepenen 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 niet in op de vordering van de wooninspecteur om het vonnis uitvoerbaar 
te verklaren bij voorraad bij gebreke aan afdoende motivering hieromtrent. 

TOEGEPASTE wmEN 

De volgende artikelen bepalen de bestanddelen van de misdrijven, de strafmaat en de 

toepassing van de taalwet: 

Wetboek strafvordering art. 161, 185, 194, 197; 
Strafwetboek art. 38, 40, 42-43, 44, 45; 
Decreet dd. 15.07.1997 Vlaamse Wooncode art. 5, art. 20§1 al 1 
Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening art. 20 ter al.2 
Onroerend Erfgoeddecreet art. 11.2.3 
Ger.Wb; art. 1385 
Wet 29.06.1964 art. 8 § 1; 
K.B. 28.12.1950 art. 91 gew. art. 1 KB 13.11.2012; 
K.B. 28.12.1950 art. 91 gew. art. 2 KB 13.11.2012; (53,58) 
Wet 24.12.1993 art. 1.2; 
Wet 05.03.1952 art. 1, Wet 28.12.2011 art. 2 en Wet 25.12.2016 art. 59; 
Wet 1/8/85 art. 29, gew. Wet 22.04.2003 art. 3 gew. K.B. 19.12.2003 art. 23 gew. K.B. 
31.10.2005 art.l gew. Wet 25.12.2016 art. 59; 
Wet 19.03.2017 art. 4 § 2; 
Artikel 11, 12, 14, 16, 31 tot 37, en 41 van de wet van 15 juni 1935; 

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

UITSPRAAK 

De rechtbank beslist OP TEGENSPRAAK, 
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OP STRAFGEBIED 

Beklaagde 

De rechtbank verklaart de beklaagde schuldig voor de feiten van de tenlastelegging zoals 
omschreven in de inleidende akte 

De rechtbank veroordeelt de beklaagde voor de bewezen verklaarde feiten tot een 

GELDBOETE van DUIZENDVIJFHONDERD EURO, verhoogd met 70 opdeciemen (x8) tot 

TWAALFDUIZEND EURO, met een vervangende gevangenisstraf van 90 DAGEN 

De rechtbank verleent de beklaagde UITSTEL voor 4/5 van de geldboete voor een periode van 

DRIE JAAR, zijnde DUIZENDTWEEHONDERD EURO, verhoogd met 70 opdeciemen (X8) tot 

NEGENDUIZEND ZESHONDERD EURO. 

Verplicht de veroordeelde om bij wijze van bijdrage tot de financiering va n het bijzonder fonds 
tot hulp aan de slachtoffers va n opzettehJke gewelddaden en aan de occasionele redders een 
bedrag te betalen van 25 euro te verhogen met 70 opdeciemen en alzo gebracht op 200,00 
euro. 

Verplicht de veroordeelde om biJ w1Jze van bijdrage ten bate van het begrotingsfonds voor 

Juridische tweedehjnsb1Jstand een bedrag te beta len van 20,00 euro. 

Verklaart beklaagde VERBEURD van 5.000,00 euro aan vermogensvoordelen bij equivalent. 

Veroordeelt beklaagde tot de kosten van de publ ieke vordering, in totaa l begroot op de som 
van 27,11 euro. 

HERSTELVORDERING 

De rechtbank verklaart de herstelvorder ing ontvankelijk en in voormelde mate gegrond. 

Beveelt aan beklaagde over te gaan tot de herbestemming van de woning gelegen te 
overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Codex Ru1mtehJke 

Ordening. 

Beveelt dat beklaagde binnen een termiJn van 12 maanden na het in kracht van gewijsde 
gaan van huidig vonnis, niet zijnde een dwangsomtermijn in de zin van art. 1385b1s Ger.Wb., 

de hoger vermelde werken dient uit te voeren. 
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Zegt voor recht dat beklaagde geen aanspraak kan maken op een bijkomende termijn op 
grond van artikel 1385bis, 4° l id Ger.Wb. 

Beveelt voor het geval niet binnen de termijn van 12 maanden na het in kracht van gewijsde 
gaan van huidig vonnis het nodige wordt gedaan door beklaagde, dat de wooninspecteur 
van het Vlaams Gewest en/of het college van Burgemeester en Schepenen, ambtshalve in de 
uitvoering ervan kunnen voorzien op kosten van beklaagde en dit op grond van artikel 20bis 
§7 en §8, alsook op grond van artikel 17bis §2 van de Vlaamse Wooncode. 

Veroordeelt beklaagde voor het geval zij in gebreke blijft huidig vonnis na te leven, tot 
betaling van een dwangsom van 100,00 euro per dag vertraging vanaf de eerste dag volgend 
op het verstrijken van de hoger vermelde hersteltermijn en in zoverre huidig vonnis vooraf 
betekend werd. 

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

Het vonnis werd gewezen, nadat erover beraadslaagd werd, door mevrouw 

alleenzetelend rechter. 

., 

De griffier stelt vast dat mevrouw , alleenzetelend rechter, in de onmogelijkheid 
verkeert om het vonnis te ondertekenen en uit te spreken wegens wettelijke verhindering 
(art. 786, lid 1 Ger. W.) 

Wij, , voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg Limburg, bevestigen de 
onmogelijkheid van mevrouw om het vonnis te ondertekenen en uit te spreken 
wegens wettelijke verhindering en duiden mevrouw , rechter, aan om mevrouw 

, die het vonnis heeft beraadslaagd en gewezen, te vervangen op het ogenblik van 
de uil5r,raak (art. 782bis, lid 2 en 786 lid 1 Ger.W.). 

et vonryjS"werd uitgesproken op 04 februari 2020 in openbare zitting van de 130 kamer van 
cte reçhtbank van eerste aanleg te Limburg, afdeling Hasselt door: 
ME}v'r. . rechter, aangewezen door de afdelingsvoorzitter om uit te spreken; 
i,,{aanwezigheid van een lid van het openbaar ministerie en 

/met bijstand van de heer griffier. 




