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1. TENLASTELEGGINGEN 

INZAKE HET OPENBAAR MINISTERIE 

EN EISER IN HERSTEL 

AGENTSCHAP WONEN VLAANDEREN, met zetel te 3500 
Hasselt, l<oningin Astridlaan 50 bus 11 (K.B.O. 0316.380.841); 

eiser in herstel, vertegenwoordigd door mr. 
loco mr. advocaat balie 

TEGEN BEKLAAGDEN 

1. ~eboren te 

2. 

ingeschreven te 
van Belgische nationaliteit (R.R. 

eerste beklaagde, bijgestaan door mr. 
advocaat balie 

geboren te 
ingeschreven te 

van Be lgische nationaliteit (R.R. 

tweede beklaagde, bijgestaan door mr 
advocaat balie 

op 

loco mr. 

op 

oco mr. 

De procureur des Konings vervolgt de beklaagden als dader of mededader in de zin van artikel 
66 van het strafwetboek voor de volgende strafbare feiten: 

A. Bij Inbreuk op artll<el 51 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, namelijk een woning gelegen te 

De feiten thans vanaf 1 januari 2021 omschreven en met dezelfde straffen strafbaar 
gesteld als volgt: 

Als verhuurder1 als eventuele onderverhuurder of als persoon die een woning ter 
beschikking stelt, een niet-conforme of overbewoonde woning rechtstreeks of via 
tussenpersoon te hebben verhuurd, te huur gesteld of ter beschikking gesteld met het 
oog op bewoning. (art. 3.34. Vlaamse Codex Wonen van 2021) 
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1) TE tussen 1 januari 2020 en 1 juli 2021 
door er 
ten nadele van 
voor wat betreft de woning op bus nummer 

2) Té 

door 
tussen 4 mei 2020 en 16januari 2021 

ten nadele van 
voor wat betreft de woning op bus nummer 

p 3/15 

De kadastrale omschrtMna van het onroerend goed dat het voorwerp van het misdrijf Is/ zijnde: 
en 

en de eigenaars ervan gei'clentificeerd zijnde 
als de huwgemeenschap , en d,e de eigendomstitel hebben 
verkreaen lnaevolge akte dd. 13 oktober 1995 van aankoop verleden door notaris te 

Tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig art. 42, 3° en/of 43 bis van het 
Strafwetboek, te horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring van een bedrag 
van 10.387,50 euro, leder voor de helft zijnde de op grond van de weerhouden feiten en 
weerhouden temporele tenlastelegging geraamde opbrengst van de vervolgde misdrijven. 

2. PROCEDURE 

1. Eerste beklaagde en tweede beklaagde werden gedagvaard om te 

versch11nen op 6 september 2022 bij rechtstreekse dagvaarding betekend op 30 juni 2022 aan 

eerste beklaagde in persoon /art. 33 Ger,W.) en aan de woon- ofverbliJfplaats (art. 

35 Ger.W.) van tweede beklaagde 

Deze dagvaarding werd overeenkomstig artikel 3.49, § 1, 1ste lld Vlaamse Codex Wonen 

ove rgeschreven op het Kantoor Rechtszekerheid op 4 JUii 2022, zodat de 

strafvordering ontvankel!Jk is. 

2. Ter terechtzitting van 6 september 2022 werden overeenkomstig artikel 152 Sv 

condusietermijnen bepaald voor: 

beklaagden uiterlijk op 4 oktober 2022; 

- toekomstig eiser in herstel AGENTSCHAP WONEN VLAANDEREN en eventueel het 

openbaar m inisterie uiterhJk op 3 november 2022; 

beklaagden uiterlijk op 22 november 2022. 

3. Ter griffie werd neergelegd: 

- op 4 oktober 2022, een gezamenlijke conclusie door eerste beklaagde 
tweede beklaagde 

en 
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- op 3 november 2022, een conclusie door toekomst ig eiser in herstel AGENTSCHAP 

WONEN VLAANDEREN; 

- op 22 november 2022, een gezamenllJke syntheseconclusle door eerste beklaagde 
en tweede beklaagde 

Het openbaar ministerie legde geen conclusies neer ter griffie 

4. De zaak werd behandeld in openbare zitting op 6 december 2022, waar werden gehoord: 

- eiser in herstel AGENTSCHAP WONEN VLAANDEREN, in haar vordering verwoord door 

mr. aan wie akte werd verleend van haar stelling; 

- het openbaar ministerie, m haar vordering; 

- eerste beklaagde ,m tweede beklaagde in hun middelen van 
verdediging bijgestaan door mr. die stukken neerlegde. 

De namens eerste beklaagde en tweede beklaagde neergelegde 

conclusies en stukken, alsook de conclusies neergelegd door eiser in herstel AGENTSCHAP 

WONEN VLAANDEREN 

3. BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

3.1, Beoordeling van de schuld 

1. De rechtbank is van oordeel dat de tenlasteleggingen A 1. en A.2. bewezen ziJn op basis van 

de resultaten van het vooronderzoek en van het onderzoek tijdens de zitting. 

De rechtbank kan volstaan met te verwijzen naar de vaststellingen van de politie op 6 juli 2020 

en de foto's daarvan, waarbij werd vastgesteld dat de ramen nog enkele beglazing hadden, er 

gevaar was op elektrocutie en dat de kelder vol vocht zat (stuk 51-55). 

Dit werd bevestigd door de vaststellingen van de wooninspecteur op 7 september 2020 (stuk 

58-60 en foto's stuk 20-36), met als meest ernstige gebreken, de vochtproblemen in 
verscheidene kamers met schimmelvorming, de niet-reglementaire aansluitingen van gas

toestellen, het ontbreken van brandmelders, het gebrek aan voldoende verluchting(s

mogelljkheden) met risico op CO-vergiftiging, de niet geaarde / onveilige stopcontacten, 

doorbuiging dragende dakelementen, ... 

Het gebouw werd bovendien opgedeeld In twee woonentiteIten (schetsen stuk 49 en 150) sedert 

15 oktober 1982 (stuk 106), een woning met busnummer (op dat ogenblik verhuurd sedert 1 
april 2005 voor 400,00 euro/maand - stuk 96 - tenlastelegging A.1.) en de woning met bus

nummer ;op dat ogenblik verhuurd sedert 5 mei 2020 voor 425,00 euro/maand-stuk 86 en 124 
- t enlastelegging A.2.). Voor de opdeling was er geen stedenbouwkundige vergunning (stuk 1). 
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2. Het gebouw behaalde 27 strafpunten (stuk 47), de woonentlteit met busnummer 

behaalde 99 strafpunten. Gezien de toegang aan de woon inspecteur werd geweigerd door de 
huurders van de woonentiteit bus kon geen hier geen kwaliteitsonderzoek uitgevoerd 
worden {stuk 61), doch dit neemt niet weg dat het gebouw op zich af minstens 27 strafpunten 
behaalde en dat aldus ook deze wooneenheid minstens ongeschikt was. 

Op 27 november 2020 kon er wel een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd worden rn de 
woonentrteit met busnummer hier werden {uitgezonderd de rookmelders) Identieke 
problemen vastgesteld als bij busnummer vaststellingen stuk 155-157 en foto's stuk 125-
137) en de entiteit behaalde 89 strafpunten (stuk 143-144). 

De wooninspecteur adviseerde de ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring voor beide 
woonent1teiten (stuk 37 en 128). 

3. Tweede beklaagde werd verhoord op 1 december 2020 en verklaarde dat zij de 
woning kochten In 1995 en dat zij nooit grote werkzaamheden hadden uitgevoerd aan de 
woning (stuk 71). 

4. Op 1 februari 2021 werd overgegaan tot hercontrole van de woonelntltelt bus 1 en werden 
nog steeds ernstige gebreken vastgesteld conform de inmiddels per 1 januari 2021 in werking 
getreden Vlaamse Codex wonen, met name 10 kleine gebreken categorie 1, 4 gebreken 
categorie Il (o.a. vochtproblemen en ontbrekende daklsolatie) en één gebrek categorie 111 (risico 
op electrocutie). De woonentiteit was nog steeds ongeschikt en onbewoonbaar (stuk 192), 

5. Tot slot werd er op 21 juni 2021 een laatse controle uitgevoerd er was nog steeds risico op 
elektrocutie, doch er was niet langer een direct gevaar. De overige gebreken categorie Il 

bleven ongewijzigd (stuk 258-259) . 

6. Het 1s gezien het voorgaande en gelet op het aantal, de aard en de ernst van de vastgestelde 
gebreken duidelijk dat zij al van bij de start van de verhuringen aanwezig moeten zijn geweest. 
Dit is zeker het geval wat de vochtproblemen met schimmelvorming betreft, de 
problematische verluchting, de elektric1te1t (o.a. stopcontacten in de onmiddellijke omgeving 
van een waterbron), ... tweede beklaagde ,erklaarde trouwens dat er sedert de 
aankoop van het pand in 1995 geen grote werken werden uit gevoerd. 

7. Eerste beklaagde :!n tweede beklaagde ;tellen dat zij de woningen niet 
bezochten. Evenwel werd er voor de woning met busnummer 10g een minnelijke 
plaatsbeschnjving bij intrede opgesteld (stuk 11 en 78), zodat de toestand hen wel degel ijk 
bekend was, gegeven waaruit zij trouwens ook konden afleiden dat de toestand van de 
woonentite,t met busnummer ~elijkaardig moet zijn geweest. 
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Beklaagden zijn als verhuurders verplicht het goed in zodanige staat te onderhouden dat het 
kan dienen tot het gebruik waartoe het verhuurd Is en moeten gedurende de huurtijd alle 
herstellingen doen, die nodig mochten worden, behalve de herstellingen ten laste van de 
huurder {art 2 Wonmghuurwet, art. 1719, 2° en 1720, 2de lid oud B.W.). 

Eerste beklaagde en tweede beklaagde hadden als verhuurders 

trouwens het recht om de verhuurde goederen te betreden om zich van de staat en het 
onderhoud ervan te vergewissen, alsook het recht om de huurders te dwingen hun 
verplichtingen na te komen en hen zo nodig uit te driJven. Indien zij dit niet of onvoldoende 
deden, is dit enkel aan henzelf te w1Jten. Als verhuurders hadden zij niet alleen de plicht om 
bij de aanvang van de huur een woning te verhuren die voldeed aan de minimale gezondheids, 
velllgheids- en woonkwaliteitsvere1sten, maar waren zij ook verantwoordelijk voor het 
behoud van de verhuurde goederen in die toestand. 

Het feit dat de huurders niet zouden geklaagd hebben of nooit zouden hebben aangemaand 
om herstellingen uit te voeren, doet i:zeen afbreuk aan hoger vernoemde elementen en 
verplichtingen van eerste beklaagde :!n tweede beklaagde 

8. Het 1s gelet op het voorgaande en voornatnehJk de hoeveelheid, de aard en de ernst van de 
gebreken, duidelijk dat beklaagden wisten of minstens hadden kunnen en moeten weten dat 
de verhuurde woningen met voldeden aan de elementaire vereisten van bewoonbaarheid 

Deze elementen tezamen genomen, worden eerste beklaagde :!n tweede beklaagde 
;chuldig bevonden aan tenlasteleggingen A 1. en A 2, zoals hierboven omschreven. 

De feiten waren strafbaar onder artikel 20, § 1 Vlaamse Wooncode, thans artikel 3.34 Vlaamse 
Codex Wonen. 

3.2. Straftoemeting 

1. Eerste beklaagde en tweede beklaagde vroegen elk om hen 
respectievelijk de opschorting van de uitspraak van de veroordeling toe te kennen Dit is een 
buitengewone gunst. Het toekennen van een opschorting heeft als bedoeling de reclassering 
van de veroordeelde te bevorderen of de declassering te voorkomen. 

De rechtbank is van oordeel dat de feiten, mede gelet op het langdurige karakter te ernstig 
zijn om voor een opschorting In aanmerking te komen Eerste beklaagde en 
tweede beklaagde tonen ook niet aan dat een veroordeling hun respect ievelijke 
reclassering buiten proportie In het gedrang zou brengen. 

2. De feiten van tenlasteleggingen A.1. en A.2. zijn in hoofde van eerste beklaagde 
en tweede beklaagde telkens de opeenvolgende en voortgezette uitvoering van 
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hetzelfde misdadig opzet. Met toepassing van artikel 65, pte lid Sw. moet maar één straf 

worden opgelegd, namelijk de zwaarste. 

De gevangenisstraf en de geldboete uit artikel 20, § 1 Vlaamse Wooncode werden ongew1JZigd 

overgenomen in artikel 3.34 Vlaamse Codex Wonen. 

3. De hierna vermelde straf en strafmaat is respectievelijk in hoofde van eerste beklaagde 

~n tweede beklaagdE telkens gepast, rekening houdend met: 

de feiten, rn het bijzonder· 

o de aard, de ernst en de maatschappelijke laakbaarheid ervan; 

o de omstandigheden waarin ze plaatsvonden; 

o de veroorzaakte overlast; 

o de gevolgen ervan voor de slachtoffers; 

o het gelijke aandeel van beklaagden hierin; 

eerste beklaagde en tweede beklaagde en hun respectievel1Jke· 

o persoonlijkheid, zoals die bl]Jkt uit het strafdossier en elk hun strafrechtelijk 
verleden; 

o persoonlijke, professionele en financiële situatie; 

o leeftijd. 

De bewezen verklaarde feiten zijn ernstig. Beklaagden verhuurden twee woonentiteiten, 
wetende dat ziJ niet voldeden aan de elementaire vereisten van bewoonbaarheid en dit reeds 
gedurende lange tijd. Beklaagden inden louter en alleen de huurgelden, zonder zich verder 
iets aan te trekken van de staat van de woonentiteiten. 

Een geldboete zoals hieronder nader bepaald, is in hoofde van eerste beklaagde 
en tweede beklaagde telkens gepast. 

4. Gezien eerste beklaagde en tweede beklaagde nog in de wettelijke 
voorwaarden verkeren om van het voordeel van uitstel van de tenuitvoerlegging van de straf 
te kunnen genieten, past het, rekening houdende met de concrete omstandigheden om voor 

het gedeelte van de geldboete, zoals hierna bepaald uitstel van tenuitvoerlegging te verlenen. 
Beklaagden stemden hiermee in ter zitting van 6 december 2022. 

De duur van de opgelegde proefperiode Is aangeoast aan de aard en de ernst van de feiten. 
Dit voordeel zal voor eerste beklaagde en tweede beklaagde een 
aansporing zijn om In de toekomst de wet stipt na te leven, nu het thans verleende uitstel kan 
verloren gaan en de met uitstel opgelegde geldboete in dat geval effectief wordt ten aanzien 

van de beklaagde die nieuwe misdrijven pleegt. 
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Het verlenen van een ruimer uitstel van tenuitvoerlegging voor de aan elk der beklaaeden 
opgelegde geldboete zou noch eerste beklaagde noch tweede beklaagde 
voldoende bewust maken van de ernst en de maatschappelijke laakbaarheid van de door haar 
gepleegde feiten, mede rekening houdend met hun respectievelijke persoonlijkheid, 

persoonliJke, professionele en financiele situatie en elk hun strafrechtelijk verleden. 

5. Het Openbaar Ministerie vorderde schriftelijk de verbeurdverklaring van illegale vermogens
voordelen. Rekening houdend met de aard en de gevolgen van de bewezen verklaarde feiten, 
is rechtbank van oordeel dat het illegaal vermogensvoordeel inrlP.rd;i;id moet worden verbeurd 
verklaard. Het 1s onaanvaardbaar dat eerste beklaagde en tweede beklaagde 

:n het bezit zouden blijven van de opbrengsten van illegale act1vite1ten. 

Eerste beklaagde en tweede beklaagde verzoeken de betaalde 
vergoedingen aan de huurders in mindering te breng.en op de het bedrag waarvan het 

Openbaar Ministerie de verbeurdverklaring vordert. 

Een vermogensvoordeel 1n de zm van artikel 42, 3" Sw. omvat niet enkel de inkomsten die meh 
genereerde uit een misdrijf, doch omvat ook de uitgaven die men uitspaarde, zoals ten deze 
de uitgaven die men had moeten doen om het pand verhuurbaar te maken en te houden. 
Eerste beklaagde en tweede beklaagde :aven aan dat zij gedurende de 
incriminat,eperiode zogenaamd nooit in het pand waren geweest en naar eigen zeggen zelfs 
niet sedert zij het aankochten in 1995 en dat zij buite:n een nieuwe dakgoot nooit enige 
herstelfings- of onderhoudswerken deden. 

Het illegaal vermogensvoordeel dat door eerste beklaagde en tweede beklaagde 
werd gerealiseerd, wordt derhalve geraamd op 7 500,00 euro. Dit bedrag wordt 

verbeurd verklaard bij equivalent mP.t toP.oassing van artikel 43b1s Sw. voor 3.750,00 euro ten 
aanzien van eerste beklaagde en voor 3.750,00 euro ten aanzien van tweede 
beklaagde 

6. Deze bestraffing beantwoordt het best aan de preventieve en repressieve doeleinden van 
de straf. 

3.3. Herstelvorderlng 

1. De herstelvordenng is geënt op de feiten die het voorwerp uitmaken van een bewezen 
verklaarde tenlastelegging. De rechtbank is aldus bevoegd om hiervan kennis te nemen 

2. Artikel 20b1s Vlaamse Wooncode, dat de herstelvordering regelde, werd ongew1J2igd 
overgenomen in de artikelen 3 .43 t.e m. 3.48 Vlaamse Codex Wonen, die in werking traden 
op 1 Januari 2021. 
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3. Middels zIJn herstelvordering van 19 oktober 2020 (stuk 69), gericht aan het openbaar 
ministerie, zoals vervangen op 7 december 2020 (stuk 166) en zoals geactualiseerd op 1 iuh 
2021 (stuk 294), waarbij het college van burgermeester en schepenen van 
zich aansloot b1J beslissing van 4 december 2020 (stuk 244), vorderde de Vlaamse 

Wooninspecteur dat: 

eerste beklaagde 
veroordeeld om (stuk 284): 

en tweede beklaagde zouden worden 

o binnen een termijn van maximaal 10 maanden overeenkomstig de Vlaamse 

Codex Ruimtelijke Ordening ofwel een andere bestemming te geven aan de 
woning ofwel deze te slopen, tenzij dit verboden zou ziJn; 

o en dit onder verbeurte van een dwangsom van 150,00 euro per dag vertraging; 

het vonnis uitvoerbaar biJ voorraad zou worden verklaard. 

Deze herstelvordering werd gemotiveerd vanuit het oogpunt van de conformiteit van de 
woning, vermeldt de gebreken op basis waarvan het herstel wordt gevorderd en 1s er op gericht: 

ofwel om de woning te laten voldoen aan de elementaire vei ligheids-, gezondhe1ds- en 

woonkwalite1tsverelsten In de zin van artikel 3.1 Vlaamse Codex Wonen door 
herbestemming; 

ofwel om verdere inbreuken onmogehJk te maken door de sloop van de woning. 

4. Eiser In herstel AGENTSCHAP WONEN VLAANDEREN vordert de herbestemming van het 
pand, stellende dat de loutere herstelling van de gebreken ertoe zou leiden dat eerste 
beklaagde en tweede beklaagde een stedenbouwkundige inbreuk 
zouden moeten begaan bestaande in de wijziging van het aantal woongelegenheden (art. 
4.2 1, 7" Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening). 

Volgens de hierarchie van herstelmaatregelen in artikel 20bis, § 1 Vlaamse Wooncode {thans 
art. 3.43 Vlaamse Codex Wonen) moet de rechtbank de overtreder bevelen de woning 
conform te maken en de overbewoning te beeindigen. Enkel als de rechtbank vaststelt dat de 
woning niet In aanmerking komt voor werkzaamheden of wanneer het gaat om een onroerend 
goed dat niet hoofdzakelijk voor wonen bestemd 1s, beveelt ze de overtreder om er een 

andere bestemming aan te geven overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening of om de woning of het goed te slopen. 

Gelet hierop, alsmede gelet op o.a. artikel 11.2, 15G en 2 6.4 Vlaamse Codex Ruimtel ijke 
Ordening betreft een herbestemming of bestemmingswijziging de omvorming van het pand 

naar een andere bestemming dan bewoning. 
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Het pand onder de tenlastelegging was vergund als woning en werd blijkens de bewezen 

verklaarde tenlasteleggmg eveneens gebruikt voor bewoning Er rs dan ook geen reden om de 

herbestemming te bevelen. Eerste beklaagde en tweede beklaagde 

worden er enkel toe veroordeeld om het pand onder de tenlastelegging te herstellen in de 

toestand, zoals het vergund was en dit in overeenstemming met de elementaire ve1ligheids-, 

gezondheids- en woonkwaliteitsvere1sten conform de Vlaamse Codex Wonen ofwel om het 

pand te slopen, voor zover dit niet verboden is. 

5, Deze herstelmaatregel voldoet derhalve aan artikel 3.44 Vlaamse Codex Wonen en de 

gevorderde herstelmaatregelen zijn, mede gelet op artikel 1 Eerste Aanvullend Protocol 

E.V.R.M.: 

niet onevenredig in verhouding tot de door artikel 3.1 Vlaamse Codex Wonen beoogde 

elementaire veiligheids-, gezondhelds- en woonkwallteitsvere,sten; 

niet kennelijk onredelijk, nu de voordelen die de herstelmaatregelen voor de 

woonkwaliteit opleveren m verhouding staan tot de last die ze voor eerste beklaagde 

en tweede beklaagde als overtreders veroorzaken. 

6, Het is gepast om een dwangsom op te leggen, zoals nader bepaald In het beschikkend 

gedeelte en dit per dag vertraging na de opgelegde hersteltermiJn, die ingaat vanaf datum van 

betekening van onderhavig vonnis. De dwangsom zal verbeuren vanaf de eerste dag na de 

h erstelte rmij n. 

De eerste vaststellingen dateren mmiddels van 7 september 2020 en uit het strafdossier blijkt 

niet, noch wordt door eerste beklaagde en tweede beklaagde 

aangetoond dat: 

én ziJ overeenkomstig artikel 3.46 Vlaamse Codex Wonen Inmiddels het nodige deden 

opdat alle vastgestelde gebreken werden weggewerkt; 

én het pand op heden voldoet aan alle vereisten uit artikel 3.1 Vlaamse Codex Wonen 

en dat de veiligheid en/of de gezondheid van huidige en toekomstige bewoners van 

het pand niet meer in gedrang kunnen komen; 

het ofwel thans onmogelijk zou zijn nog over te gaan tot de uitvoering van de herstel• 

maatregel. 

Wat dit laatste betreft, blijft het van belang dat de inbreuken worden stopge~et opdat de 

veiligheid en/of de gezondheid van bewoners In de toekomst niet meer in het gedrang kan 

komen, reden waarom overeenkomstig artikel 3.49, § 3, 1ste lid Vlaamse Codex Wonen deze 

maatregel in beginsel door iedereen moet worden gedoogd, ook al werd het pand inmiddels 

overgedragen aan een derde. 
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Rekening houdende met de minderwaarde bij de verkoop van het pand In de gebrekkige 
toestand in verhouding tot de meerwaarde bij de verl<0op na uitvoering van de herstel
maatregelen, heeft de overtreder er wat liet laatste punt betreft belang bij om in tussentijd 
snel over te gaan tot verkoop van het gebrekkige pand, teneinde mogelijke herstel
maatregelen en de daarm ee gepaard gaande kosten, te vermijden. 

7. Gelet op de herstelvordering, dient tevens te worden bevolen dat de woonmspecteur en 

het college van burgemeester en schepenen van 

overeenkomstig artikel 3.47, 15te lid Vlaamse Codex Wonen ambtshalve m de 
uitvoering van de herstelmaatregelen kunnen voorzien voor het geval dat deze door 

de eerste beklaagde en tweede beklaagde niet binnen de 
gestelde termijn worden uitgevoerd; 

- overeenkomstig artikel 3.48, pte lid Vlaamse Codex Wonen worden gemachtigd de in 
het beschikkend gedeelte nader bepaalde kosten van herhuisvesting van de bewoner(s) 
van het kwestieuze pand terug te vorderen van eerste beklaagde en tweede 
beklaagde gelet op het feit dat eerste beklaagde en tweede 
beklaagde zoals bepaald onder de bewezen verklaarde tenlastelegging, een 
niet-conforme woning verhuurden, te huur steldern of ter beschikking stelden met het 

oog op bewoning (art. 3.33 of 3.34 Vlaamse Codex Wonen); 

met de verplichting voor eerste beklaagde en tweede beklaagde als 
overtreders om alle uitvoeringskosten (art. 3.47, 2de lid Vlaamse Codes Wonen) en/of 
herhulsvestlngskosten (art. 3.48, 2de lid Vlaamse Codex Wonen) te vergoeden op vertoon van 

een staat, opgesteld door de woon inspecteur of het college van burgemeester en schepenen 
van of begroot en uitvoerbaar verklaard door de beslagrechter in de 
burgerlijke rechtbank. 

8. De rechtbank ziet geen redenen om de beslissing uitvoerbaar bij voorraad te verklaren in 

de zin van artlkel 203, § 3 Sv. 

4. BEOORDELING OP BURGERLIJK GEBltD 

De rechtbank houdt de beslissing over de burgerlijke belangen aan. 

TOEGEPASTE WETTEN 

Er werd rekening gehouden met volgende wettelijke bepalingen· 
Wetboek strafvordering art. 162, 185, 194, 197; 
Strafwetboek art. 25, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 65; 
Wet 29.06.1964 art. 8§1, 
Wet 05.03 1952 art .1 Wet 25.12 2016 art. 59 
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Wet 01 .08.1985 art. 29 gewijzigd door Wet 22 04.2003 art. 3 gew1Jzigd door KB. 31.10.2005 
art. 1; 
KB. 28.12.1950 art. 91 al.1; 
KB. 28.12.1950 art. 91 al.2, gew1Jz1gd biJ art 1 KB. 13.11.2012; 
Wet van 19.03 .2017 art. 4 §2; 
Burgerlijk wetboek art. 1382 
Art. 4 Vt.S.V. 

Ger.W. art. 1022; 
K.B. 26.10.2007 art. 1,2,3,6,8,10; 
Wet 15.06.1935 art. 13,14,31-41; 
De wetsbepal ingen zoals vermeld in de gedrnginle1dende akte en de wetsbepalingen 
aangehaald in dit vonnis. 

UITSPRAAK 

De rechtbank beslist op tegenspraak. 

OP STRAFGEBIED 

Eerste beklaagde 

Verklaart eerste beklaagde 
zoals hierboven omschreven. 

,chuldig aan de tenlasteleggingen A.1. en A.2., 

Veroordeelt eerste beklaagde voor de vermengde feiten onder de 
tenlasteleggingen A.1. en A.2 tot een geldboete van 500 euro, verhoogd met 70 opdeciemen 
en alzo gebracht op 4.000 euro of een vervangende gevangenisstraf van 90 dagen 

Verleent eerste beklaagde uitstel van tenuitvoerlegging van de straf 
gedurende 3 jaar voor 1/2 van de geldboete, zijnde 250 euro, verhoogd met 70 opdeciemen 
en al20 gebracht op 2 000 euro. 

Verklaart lastens eerste beklaagde verbeurd b,j equlvalent overeenkomstig 

artikel 42, 3° en 43b1s Sw. een vermogensvoordeel van 3.750,00 euro. 

Verplicht eerste beklaagde bij toepassing van artikel 29 Wet 01 08.1985, 
gewijzigd bij Wet 22 .04.2003, KB. 19.12.2003 en K.B . 31.10,2005 tot betaling van een bedrag 

van 25 euro, verhoogd met 70 opdeciemen en alzo gebracht op 200 euro, bij wijze van bijdrage 

tot de financiering van het Bijzonder Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke 

gewelddaden, ingesteld bij artikel 28 Wet 01.08.1985, 
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Legt aan eerste beklaagde overeenkomstig artikel 91, 2de lid en 149 l<.B. 
2812.1950, houdende het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken, een 
vergoeding op van 52,42 euro. 

Veroordeelt eerste beklaagde overeenkomstîg artikel 4, § 3, 1 s1e Ud Wet 19 

maart 2017 tot een bijdrage van 24,00 euro aan het begrotingsfonds voor de juridische 

tweedel11nsbijstand. 

Tweede beklaagde 

Veroordeelt tweede beklaagde voor de vermengde feiten onder de 

tenlasteleggingen A.1. en A.2. tot een geldboete van 500 euro, verhoogd met 70 opdeciemen 
en alzo gebracht op 4.000 euro of een vervangende gevangenisstraf van 90 dagen. 

Verleent tweede beklaagde uitstel van tenuitvoerlegging van de straf 
gedurende 3 jaar voor 1/2 van de geldboete, zijnde 250 euro, verhoogd met 70 opdeciemen 
en alzo gebracht op 2.000 euro. 

Verklaart lastens tweede beklaagde verbeurd bij equivalent overeenkomstig 
artikel 42, 3" en 43b/s Sw. een vermogensvoordeel van 3. 750,00 euro. 

Verplicht tweede beklaagde bij toepassing van artikel 29 Wet 01.08.1985, 
gew1jz1gd bij Wet 22.04.2003, l<.B 19.12.2003 en K.B. 31.10.2005 tot betaling van een bedrag 
van 25 euro, verhoogd met 70 opdeciemen en alzo gebracht op 200 euro, bij wijze van bijdrage 
tot de financiering van het Bijzonder Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzetteliJke 
gewelddaden, Ingesteld biJ artikel 28 Wet 01.08 1985. 

Legt aan tweede beklaagde overeenkomstig artikel 91, 2de lid en 149 K.B. 
28.12.1950, houdende het algemeen reglement op de gerechtskosten In strafzaken, een 
vergoeding op van 52,42 euro. 

Veroordeelt tweede beklaagde overeenkomstig artikel 4, § 3, 1ste lid Wet 19 

maart 2017 tot een bijd rage van 24,00 euro aan het begrotingsfonds voor de juridische 
tweedehjnsbijstand. 

Herstelvordering: 

Veroordeelt eerste beklaagde en tweede beklaagde 
overeenkomstig artikel 3.43 Vlaamse Codex Wonen, hoofdelijk om: 

- aan het pand gelegen te kadastraal gekend onder 
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o ofwel de nod ige werken uit te (laten) voeren en alle vastgestelde gebreken weg 

te werken opdat het pand {terug) zou voldoen aan de vereisten uit artikel 3,1 

Vlaamse Codex Wonen en dit conform de toestand, zoals deze vergund werd; 

o ofwel te slopen, t enzij de sloop verboden zou zijn; 

dit binnen een termijn van 12 maanden na de betekeni ng van dit vonnis, 

en zulks onder verbeurte van een DWANGSOM van 150 euro per dag vertraging vanaf 
de eerste dag na het verstrijken van voornoemde hersteltermijn met een mm<imum 
van 250.000 euro. 

ZEGT VOOR RECHT dat de Vlaamse Wooninspecteur en indien de herstel-

maatregel niet vrijwillig wordt uitgevoerd, overeenkomstig artikel 3 47 Vlaamse Codex Wonen 

zelf ambtshalve in de uitvoering ervan kunnen voorzien en dat in mlk geval eerste beklaagde 
en tweede beklaagde worden verplf cht alle uitvoerings~ 

kosten te vergoeden op vertoon van een staat, opgesteld door de Vlaamse Woon!nspecteur 

en/of of begroot en uitvoerbaar verklaard door de beslagrechter in de 

burgerlijke rechtbank. 

Machtigt overeenkomstig artikel 3.48 Vlaamse Codex Wonen de wooninspecteur en de 

gemeente Peer om volgende kosten van herhuisvesting van de bewoner(s) van de ongeschikte 

of onbewoonbare woning terug te vorderen van eerste beklaagde m tweede 

beklaagde ils verhuurders of personen die de woning ter beschikking stelden: 

1. de kosten om de woning te ontruimen; 

2. de kosten voor het vervoer en de opslag van het meubilair en de goederen van de 

bewoner(s); 

3. de installatiekosten met betrekking tot de nieuw te betrekken wonmg; 

tl. gedurende een periode van maximaal één jaar: het verschil tussen de kosten per 

maand van de woning, vermeld in punt 3., of van het verbliJf in een daartoe uitgeruste 

voordening, en 20 % van het maandeliJkse beschikbare inkomen van de bewoner. 

Verzoekt de griffie om overeenkomstig artikel 3.45 Vlaamse Codex Wonen een afschrift van 

onderhavig vonn is te bezorgen aan de Vlaamse Wooninspecteur en de gemeente Peer binnen 

de te rmijn om rechtsmiddelen tegen de uitspraak aan te wenden , 

Zegt voor recht dat huidige eindbeslissing overeenkomstig artikel 3.49, § 1, 2de lid Vlaamse 

Codex Wonen en artikel 84, 11te lid Hypotheekwet op de kant van de overgeschreven 

dagvaarding dient te worden overgeschreven door het bezorgen aan de Algemene 

Admin istratie van de Patnmoniumdocumentat le van twee uittreksels van het vonnis 

afgegeven door de griffier met vermelding van: 

de naam, de voornamen en de woonplaats van de partiJen; 
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het beschikkende gedeelte van de beslissing; 

de vermelding van deze rechtbank, afdeling en kamer, die de beslissing wees 

Kosten 

Veroordeelt beklaagden eerste beklaagde en tweede beklaagde 

hoofdelijk tot de kosten van de publieke vordering, tot op heden begroot op 

316,92 euro. 

OP BURGERLIJI< GEBIED 

Houdt de beslissmg over de burgerlijke belangen aan. 

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

Dit vonnis is in openbare zitting uitgesproken op dinsdag 3 januari 2023 door de rechtbank van 

eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt, sectie correctioneel, 13D kamer, samengesteld uit: 

alleenzetelend rechter, 
In aanwezigheid van het openbaar ministerie, 
met bijstand van griffier. 




