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Rechtbank van eerste aanleg Limburg- afdeling Hasselt-

TENLASTELEGGINGEN 

HET OPENBAAR MINISTERIE TEGEN 

BEKLAAGDEN 

1. 
geboren te 
wonende te 
van Belgische nationaliteit 

ter zitting vertegenwoordigd door mr. 

de balie van 

2. 
geboren te 

wonende te 
OP 

van Belgische nationaliteit, 

ter zitting bijgestaan door mr. 

van 

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

, advocaat bij de balie 

Bij inbreuk op artikelS, strafbaar gesteld bij artikel 20 §1 all 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 op 23 september 2016 
door een pand, gelegen te 
kadastraal gekend onder onderverdeeld in 
meerdere kamers voor de huisvesting van seizoensarbeiders alsook gemeenschappelijke 
kamers (keuken, badkamers), in eigendom toebehorende aan de 
voor bewoning ter beschikking te hebben gesteld terwijl dit gebouwentot de 
woonentiteiten volgens de detailbeschrijving in het proces-verbaal niét 
voldeden aan de hoger beschreven normen inzake veiligheid, gezondheid en woonkwaliteit 

INSCHRIJVING DAGVAARDING TER KANTOOR RECHTSZEKERHEID 
(voormalig Hypotheekkantoor) 
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 



Rechtbank van eerste aanleg Limburg- afdeling Hasselt- - p. 3 

-~=---~----------=-------------~-----------=---

Ruimtel ijke Ordening, art ikel 20ter. al. 2 van het Woondecreet of art. 11.2.3 van het 
Onroerend Erfgoeddecreet, door zijn zorgen aan het Kantoor Rechtszekerheid 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 zitti ng. 

De rechtbank nam kennis van de stukken van de rechtspleging en hoorde het Openbaar 
M inisterie en de beklaagden. 

BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

Beklaagden worden vervolgd als verhuurder, onderverhuurder of degene die het goed ter 
beschikking stelt, de woning gelegen te ter beschikking te hebben 
gesteld met het oog op bewoning door seizoenarbeiders terwijl deze niet voldoet aan de 
vereisten van art. 5 van de Vlaamse Wooncode. 

De schuld van beklaagden aan de hen ten laste gelegde feiten, zoals in de dagvaarding 
omschreven, wordt naar eis van recht bewezen door de onderzoeksresultaten verzameld tijdens 
het opsporingsonderzoek, en tijdens het ter zitting gevoerde onderzoek, inzonderheid : 
de informat ie verstrekt door de bewoners, 
de vaststellingen van de wooninspecteur, en 
de resultaten van de huiszoeking. 

Het onroerend goed is eigendom van dP. deze vennootschap verhuurt 
het pand aan de feitelijke vennootschap 
Eerste en tweede beklaagden zijn zaakvoerders van de 
Voor het tenlaste gelegde misdrijf is geen bijzonder opzet vereist. Het morele bestanddeel van 
onachtzaamheid of nalatigheid volstaat. 
Beklaagden wisten of moesten weten dat de kamers die zij ter beschikking stelden voor 
bewoning gebrekkig waren en niet aan de woning kwaliteitsvereisten voldeden. 

Tijdens de vaststellingen is gebleken dat het pand bewoond werd door 16 Poolse 
seizoensarbeiders. De vastgestelde gebreken betreffen vocht, het ontbreken van trapleuningen, 
rookmelders en geaarde stopcontacten. Al deze gebreken zijn van aard de veiligheid van de 
bewoners in het gedrang te brengen en betekenden respectievelijk 143 punten {kamer 1/1) en 
158 punten (kamer 7'2) op het technisch verslag waardoor deze ruimten ongeschikt werden 
bevonden voor bewoning. 
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Beklaagden betwisten overigens hun schuld niet, doch werpen op dat artikel 6, lid 1 van het 
Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden, op 
grond waarvan één ieder, tegen wie een strafvervolging is ingesteld, het recht heeft om binnen 
een redel ijke termijn berecht te worden, te dezen werd geschonden. 

De redelijke term ijn is deze binnen welke een tegen iemand ingestelde strafvordering behandeld en 
beslecht dient te worden en gaat slechts in de dag waarop de betrokkene is beschuldigd van de 
strafbare feiten waarvoor de strafvervolging is ingesteld, dit is wanneer hij in verdenking wordt 
gesteld of wanneer hij wegens enige andere daad vanopsporings-of gerechtelijk onderzoek onder 
de dreiging van een strafvervolging leeft, en dit een ernstige weerslag heeft op zijn persoonlijke 
toestand (zie Cass. 20.03.2000, R.W., 2000-01, 623, en Cass., 14.01.2014, AR P.12.1777.N) en 
waardoor hij verplicht is maatregelen te nemen om zich te verdedigen tegen deze beschuldiging (zie 
Cass. 12 januari 2016, AR P.15.0514.N). 

In het licht van de omstandigheden van elke zaak dient te worden nagegaan of de redelijke 
termijn al dan niet overschreden is waarbij de procedure in haar geheel wordt bekeken. 

De vaststellingen dateren van 23.09.2016. 
Beklaagde werd verhoord op 23.01.2017. 
Op 23.05.2017 werd de toestand ter plaatse geverifiee rd na de melding tot herstel. 
Het onderzoek kende verder een normaal verloop zonder opvallende stilstand. 
Het Openbaar Ministe rie bood een verval van de strafvordering aan tegen betaling van een 
minnelijke schikking bij brief van 01.02.2018. Beklaagden zijn hierop niet ingegaan. 
De opdracht tot dagvaarding dateert van 11.03.2019, de zaak werd vervolgens ten gronde 
behandeld op 03.09.2019 na overschrijving van de dagvaarding op het Kantoor 
Rechtszekerheid op 14.05.2019. 
Gelet op dit procesverloop kan in casu niet besloten tot een overschrijding van de redelijke 
termijn. 

*** 

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

*aan de aard en de zwaarwichtigheid van de lastens hen bewezen verklaarde feiten; 
* aan het gegeven dat zij de veiligheid van de bewoners in gevaar hebben gebracht voor eigen 
geldgewin; 
*aan het feit dat zij misbruik maakten van de kwetsbare positie van hun huurders; 
* aan ieders aandeel in de aanhangige strafbare feiten; 
*aan de omstandigheid dat beklaagden het pand inmiddels ontruimd hebben en andere 
verblijfsaccomodatie huren voor hun seizoenarbeiders; 
*aan hun gunstig strafrechtelijk verleden. 
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TOEGEPASTE WETTEN 

Er werd rekening gehouden met volgende wettelijke bepalingen: 

Wetboek strafvordering art. 162, 185, 194, 197; 

Strafwetboek art. 25, 38, 40; 

Wet 05.03.1952 art.l Wet 28.12.2011 art. 2 

- p. 5 

Wet 01.08.1985 art. 29 gewijzigd door Wet 22.04.2003 art. 3 gewijzigd door KB. 31.10.2005 
art. 1; 
KB. 28.12.1950 art. 91 al. l; 

KB. 28.12.1950 art. 91 a1.2, gewijzigd bij art. 1 KB. 13.11.2012; 

Wet van 19.03.2017 art. 4 §2; 
Art. 4 Vt.S. V. 

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 op t egenspraak. 

OP STRAFGEBIED 

Verklaart eerste beklaagde 
dagvaarding omschreven. 

plichtig aan de ten laste gelegde feiten zoals in de 

Veroordeelt beklaagde voor deze feiten tot een geldboete van 750,00 euro, door verhoging 
met 50 opdeciemen (vermenigvuldiging met 6), gebracht wordt op 4.500,00 euro. 

Zegt dat de duur van de gevangenisstraf waardoor de geldboete zal mogen vervangen 
worden bij gebrek aan betaling binnen de termijn vermeld in artikel40 van het strafwetboek 
bepaald wordt op 90 dagen. 

Verplicht de veroordeelde om bij wijze van bijdrage tot de financiering van het bijzonderfonds 

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 

euro. 

Legt aan de veroordeelde in toepassing van art. 91 K.B. van 28.12.1950, gewijzigd bij art. 1 

K.B. van 13.11.2012, de verplichting op tot het betalen van een geïndexeerde vergoeding van 

54,76 euro. 
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Verplicht de veroordeelde om bij wijze van bijdrage ten bate van het begratingsfonds voor 
juridische tweedelijnsbijstand een bedrag te betalen van 20,00 euro. 

Verklaart tweede beklaagde 
de dagvaarding omschreven. 

plichtig aan de ten laste gelegde feiten zoals in 

Veroordeelt beklaagde voor deze feiten tot een geldboete van 750,00 euro, door verhoging 
met 50 opdeciemen (vermenigvuldiging met 6), gebracht wordt op 4.500,00 euro. 

Zegt dat de duur van de gevangenisstraf waardoor de geldboete zal mogen vervangen 
worden bij gebrek aan beta ling binnen de termijn vermeld in artikel 40 van het st rafwetboek 
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 beta len van 25,00 euro te verhogen met 70 opdeciemen en alzo gebracht op 200,00 
euro. 

Legt aan de veroordeelde in toepassing van art. 91 K.B. van 28.12.1950, gewijzigd bij art. 1 

K.B. van 13.11.2012, de verplichting op tot het betalen van een geïndexeerde vergoeding van 
54,76 euro. 

Verplicht de veroordeelde om bij wijze van bijdrage ten bate van het begratingsfonds voor 

juridische tweedelijnsbijstand een bedrag te betalen van 20,00 euro. 

Veroordeelt beklaagden hoofdelijk tot de kosten van de publieke vordering, tot op heden 
begroot op de som van 311,34 euro. 

Zegt voor recht dat melding van het vonnis za l worden gemaakt in de rand van de 
overschri jving van de dagvaarding op hel te onder ref. 

OP BURGERLIJK GEBIED 

Houdt de burgerlijke belangen ambtshalve aan. 

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

Dit vonnis is in openbare zitting uitgesproken op 01 oktober 2019 door de rechtbank van 
eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt, sectie correctioneel, 13D kamer, samengesteld uit: 
De heer ondervoorzitter, alleenzetelend rechter, 
in aanwezigheid van het openbaar ministerie, 
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met bijstand van de heer griffier. 




