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IN DE ZAAI< VAN HET OPENBAAR MINISTERIE
EN DE VRIJWILLIG TUSSENl<OMENDE PARTIJ
De wooninspecteur van het Vlaams Gewest,

met diensten gevestigd te 1000 Brussel, Havenlaan 88 bus

22.
Vertegenwoordigd door mr.
advocaten aan de balie

loco mr.

TEGEN BEKLAAGDEN

{~

1.
geboren te
op
Ingeschreven te
van Nederlandse na tionaliteit.

Die ter zitting niet verschenen is en evenmin geldig
vertegenwoordigd was.
2,

,/2,-P

geboren te
ingeschreven te
van Belgische nat1onahte1t.

op

Die ter zitting niet verschenen 1s en evenmin geldig
vertegenwoordigd was.

1. TENLASTELEGGINGEN

De procureur vervolgt de beklaagde(n) als dader of mededader m de zm van art ikel 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 vla tussenpersoon verhuurd, te huur geste Id of ter
beschikking gesteld te hebben met het oog op bewoning.

Te
van 1 september 2017 tot en met 24 mei 2018
namel!Jk een woning te
De kadast rale omschnJving van het onroerend goed dat het voorwerp van het misdnjf 1s,
z1Jnde:

1
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ligging:
aa rd en oppervlakte: huis,
w ijk en nummer van het kadaster:
en de eigenaa rs ervan geïdentificeerd ziJnde als
en
die de
eigendomstitel hebben verkregen door akte van aankoop van 19 Januari 2017 verleden door
notaris
te
tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig art. 42, 3° van het
Strafwetboek, te horen veroordelen tot de biJzondere verbeurdverklaring van een bedrag
van 10.150 EURO, zijnde de op grond va n de weerhouden feiten geraamde opbrengst va n de
vervolgde misdrijven

2. PROCEDURE

Een dagvaarding gegeven door het openbaar ministerie op 27.02.2020 om t e versch1Jnen ter
zitting van deze rechtbank op 07.04.2020 werd op 05.03.2020 respectievelijk 09.03.2020 door
ee n gerechtsdeurwaarder geldig betekend aan eerste respectievelijk tweede beklaagde.
De dagvaarding betekend aan eerste beklaagde werd
overgeschreven op het Kantoor Rechtszekerheid

op 06.03.2020 als biJlage

Op de zitting van 07.04.2020 werd de zaak rekening houdend met de dwingende richtlijnen
van het college van de hoven en rechtbanken dd. 16.03.2020 en 18.03.2020 en de d ienstnot a
van het dtrect1ecom1té van deze rechtba nk dd. 17.03.2020 alsook rekening houdend met de
noodmaatregelen van de federale regering ter bestrijding van het corona virus uitgesteld naar
de zitting van 01.09.2020.
Op de zitting van 01.09.2020 werd de zaak uitgesteld naar de zitting van 01.12.2020 teneinde
een hercontrole t oe te laten in het pand waarop de procedure betrekking heeft.
Op de zitting van 01.12.2020 werd de zaak hernomen, waarbij gehoord werden:
- dhr.
substituut-procureur des Konings, gehoord in de publieke vordering;
- mr.
voornoemd, namens de vrijwillig tussenkomende partiJ.
Beklaagden, die nochtans rechtsgeldig gedagvaard waren, verschenen niet, noch Iemand voor
hen.
De rechtbank hield rekening met de stukken van het geding.
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3. OP STRAFGEBIED
3 .1. Bespreking tenlastelegging

Een schnJven van de dienst patrimoniumdocumentatie aan het openbaar ministerie dd.
03.10.2018 toont aan dat eerste beklaagde samen met zijn echtgenote in onverdeeldheid voor
de geheelheid volle eigenaar is van de woning gelegen te
dit Ingevolge de aankoop ervan op 19.01.2017 met tussenkomst van notaris
met standplaats te
Ingevolge vermoedens dat het pand in kwestie niet aan de woningkwaliteltsnormen van de
Vlaamse Wooncode voldeed, vond er op 04.07.2017 een controle plaats door de
wooninspecteur.
De wooninspecteur stelde vast dat het pand een gesloten bebouwing betrof en twee
zelfstandige woningen omvatte in de zin van de Vlaamse Wooncode. Omdat er geen
vergunning afgeleverd was om de ééngezinswoning op te splitsen of het aantal
woongelegenheden te wijzigen, maakte de wooninspecteur hiervan melding in het
aanvankelijk proces-verbaal.
Het gebouw totaliseerde 17 strafpunten. De woning op het gelijkvloers totaliseerde 42
strafpunten en werd ongeschikt verklaard. Omwille van de ernstige gezondheids- en
veillgheidsns1co's werd de woning ook onbewoonbaar verklaard De woning op de verdieping
totaliseerde 30 strafpunten en werd ongeschikt verklaard. Omwille van de ernstige
gezondheids- en veiligheidsrisico's werd de woning ook onbewoonbaar verklaard.
De wooninspecteur stelde vast dat er in de woning op het gelijkvloers drie Bulgaren woonden,
die samen tegelwerken uitvoeren voor een Belgische werkgever. Eén van hen verklaarde er
samen met een tweede te wonen sedert september 2017. De derde vervoegde hen in Januari
2018. Elk van de drie bewoners betaalde maandelijks 350,00 euro, daarin begrepen de kosten
voor water, elektriciteit en verwarming. Eerste beklaagde was de eigenaar van het pand, maar
ze betaalden aan
van de Turkse winkel op het plein.
De woornnspecteur stelde vast dat er in de woning op de verdieping twee Bulgaren woonden,
dit sedert maart 2018, die net zoals hun bovenburen tegelwerken uitvoerden voor een
Belgische werkgever, weze het niet dezelfde. Ook zij betaalden elk 350,00 euro huur, daarin
begrepen de kosten voor water, elektriciteit en verwarming. Ook ziJ bevestigden dat ze de
eigenaar van het pand niet kenden, maar wel wisten dat het een Nederlander was Ook zij
verklaarden dat alle contacten verliepen met
de uitbater van een winkel op het
plein, aan wie zij de huur betaalden.
kwam volgens hen ook éénmaal per maa nd in
de woning.
De huurders werde n later ook door de politie verhoord, waar ZIJ gehJkl u1dende verklaringen
aflegden.
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Berekend tot op het ogenbltk van de controle had de eigenaar van de woning derhalve al
10.150,00 euro ontvangen uit de verhuur van de beide woningen.
Een herstelvordering werd opgesteld op 03 .08.2018 en aan het dossier gevoegd.
Eerste beklaagde werd door de politie verhoord op 23.07.2018. Zijn verhoor toont aan dat hij
wist dat er geen vergunning was voor de opdeling van de won ing In twee afzonderlijke
woonentiteiten. Zijn verklaring bevestigt de gezegden van de huurders wanneer deze stelden
dat
van de groentewinkel de huurders zocht, de huurovereenkomst opstelde, en de
huur inde. Eerste beklaagde werd door de woninginspecteur verhoord op 10.09.2018, bij
welke gelegenheid hij een gelijkluidende verklaring aflegde .
. de persoon waarvan sprake door de verhuurders en door eerste beklaagde, werd
geïdentificeerd als zijnde tweede beklaagde. Hij werd verhoord door de politie op 18.07.2018
en door de wooninspecteur op 17.09.2018. Hij legde een verklaring af die Inhoudelijk
overeenstemmend was met de verklaringen afgelegd door de huurders en door eerste
beklaagde.
Een bericht van de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente
dd. 14.09.2020
alsook een besluit van het college van burgemeester en schepenen toont aan dat eerste
beklaagde op 17.09.2018 een omgevlngsvergunnrng bekwam voor het verbouwen van de
woning tot een tweewoonst. Volgens de deskundige waren er op 14.09.2020 voor eerste
beklaagde evenwel nog drie dagen om de werken aan te vatten, voorafgaand aan het verval
van de voormelde vergunning wegens het verstrijken van de vervaltermijn van twee jaar voor
het aanvatten van werken waarvoor de vergunning is verleend. Volgens hem waren er tot dan
toe geen werken aangevat, gezien er geen aanvangsmelding ingediend was.
Na een melding van herstel afkomstig van eerste beklaagde, voerde de wooninspecteur op
07.09.2020 in de aanwezigheid van eerste beklaagde een hercontrole uit. De woning was
blijkens de vaststellingen van de wooninspecteur nog steeds bewoond. De woning
totaliseerde nu 48 strafpunten, zijnde substantieel meer dan bij de controle op 04.07.2017.
De woning op het gelijkvloers totaliseerde nu 91 strafpunten, eveneens substantieel meer dan
bij de controle op 04.07.2017, en werd ongeschikt verklaard. Omwille van de ernstige
gezondhe1ds- en veilighe idsrisico's werd de woning ook onbewoonbaar verklaard. De woning
op de verdieping totaliseerde 75 strafpunten, eveneens substantieel meer dan bij de controle
op 04.07.2017, en werd ongeschikt verklaard. Omwille van de ernstige gezondheids- en
ve1hgheidsrisico's werd de woning ook onbewoonbaar verklaard.
De herhaalde vaststellingen van de wooninspecteur, ondersteund door de verklaringen van
eerste en tweede beklaagde en de bewoners ervan, tonen aan dat de woning gelegen
te
waarvan eerste beklaagde de eigenaar 1s, niet aan
de vereisten en normen van artikel 5 van de Vlaamse Wooncode voldoet. Dezelfde
bewijselementen tonen aan dat de woning desalniettemin rn die staat verhuurd wordt vanaf
01.09.2017 tot m september 2020, en dus in elk geval gedurende de door het openbaar
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ministerie weerhouden incrim1nat1eper1ode. Eerste beklaagde 1s, eigenaar van deze woning
zijnde, te beschouwen als de verhuurder.
Door een woning te verhuren die niet voldoet aan de vereisten en normen van artikels van
de Vlaamse Wooncode, maakte eerste beklaagde zich schuldig aan de feiten van de
tenlastelegging, d ie in de ged1nginleidende dagvaarding juridisch correct gekwalificeerd
werden.
Tweede beklaagde gedroeg zich bij de verhuring van het pand als tussenpersoon: h1J werd op
voorhand door eerste beklaagde aanzocht als zaakwaarnemer, ontving de eerste
geïnteresseerde huurder, maakte de huurcontracten op en zorgde gedurende de volledige
huurperiode voor de ontvangst en het doorstorten van de huurgelden aan eerste beklaagde.
Door als tussenpersoon op te treden bij de verhuring van een woning die niet voldoet aan de
vereisten en normen van artikel 5 van de Vlaamse Wooncode, maakte tweede beklaagde zich
schuldig aan de feiten van de tenlastelegging, die in de gedlnglnleidende dagvaarding juridisch
correct gekwalificeerd werden.
De tenlastelegging is daarmee ten genoege van recht bewezen in hoofde van beide
beklaagden.

3.2. Strafmaat
Het verhuren van een woning die niet voldoet aan de elementaire vereisten vervat in de
Vlaamse Wooncode, 1s ernstig. Dat de hercontrole aantoont dat de eerdere controle niet tot
verbetering, doch integendeel tot een verergering van de situatie leidde, maakt de feiten des
te ernstiger.
Eerste beklaagde heeft een blanco strafregister en tweede beklaagde werd éénmaal eerder
veroordeeld door de politierechtbank wegens verkeersinbreuken.
Beide beklaagden IJeten verstek gaan, zodat de rechtbank niet kon peilen naar hun houding,
huidige levenswijze, persoonlijke situatie en Intenties.
De hierna voor elk van beide beklaagden bepaalde hoofdgevangenisstraf en geldboete ziJn
zowel naar hun aard als naar de opgelegde strafmaat passend ter beteugeling van de lastens
hen bewezen verklaarde feiten. BIJ de bepaling van de aard van de straffen en hun omvang,
hield de rechtbank rekening met de volgende factoren:
De aard en de ernst van de feiten;
De leefomstandigheden van de huurders, die niet in overeenstemming zijn met het
wettelijke minimum, die er het gevolg van waren;
Het winstoogmerk dat aan het handelen van eerste beklaagde ten grondslag hgt;
Het strafregister van beide beklaagden.
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De duur van de vervangende gevangenisstraf is aangepast aan de omvang van de opgelegde
geldboete.
Het openbaar ministerie vordert bovendien in de dagvaarding en in een schnft eliJke nota die
deel uitmaakt van het dossier met toepassing van de artikelen 42, 3° en 43 b is Sw. de
verbeurdverkla ring in hoofde van eerste beklaagde va n een vermogensvoordeel van
10.150,00 euro. Het bedrag waarop de vordering tot verbeu rdverklaring betrekking heeft,
betreft de huurgelden die woning vanaf de verhuring opbracht, berekend tot aan het t iJdst1p
van de eerste cont role. Het staat vast dat de verhuring van een woning die manifest niet aan
de minimale normen voldeed en derhalve nooit verhuurd had mogen worden eerste
beklaagde als verhuurder het voorme lde bedrag opleverde. Nu een misd riJf niet mag lonen, is
het passend in te gaan op de vordering tot verbeurdverklaring. Deze verbeurdverklaring vormt
gee n overdreven straf, te meer nu de woning ook na de eerste cont role door de
wooninspecteur verder verhuurd werd, hetgeen ook nog het geval was b1J de hercontrole in
september 2020
Deze best raffing beantwoordt het best aan de preventieve en repressieve doeleinden van de
straf.

3.3. Herstelvordering
In conclusies, neergelegd ter griffie op 01.04.2020, formuleerde de wooninspecteur een
herstelvordering op grond van artikel 20bis Vlaamse Wooncode.
De vaststellingen van de woornnspecteur tonen aan dat de woning zonder vergunning
verbouwd werd tot een t weewoonst.
Gezien het pand met een stedenbouwkundige Inbreuk behept is, komt het niet in aanmerking
voor renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerkzaamheden.
In die omstandigheden is de recht bank ertoe gehouden de overtreder te bevelen om er een
andere bestemming aan te geven overeenkomstig de bepalingen van de VCRO of om de
won ing of het goed t e slopen, tenzij de sloop ervan verboden is op grond van wetteliJke
decretale of reglementaire bepalingen.
Er zij n geen gegevens waaruit zou blijken dat de sloop van de woning verboden zou zijn op
grond van wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen.
De recht bank bepaalt de herstelt ermijn op één j aar.
Opdat de herstelvordering zou worden nageleefd, is het passend om aan de niet-uitvoering
ervan binnen de voormelde t ermijn van één jaar, een dwangsom te koppelen van 150,00 euro
per dag vertraging.
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De woon inspecteur en het college va n burgemeest er en schepenen wordt met toepassing van
artikel 20bis §7 Vlaamse Wooncode gemachtigd om de kosten vermeld in artikel 17 §2
Vlaa mse Wooncode terug te vorderen va n de verhuurder o f de persoon die de woning ter
beschikking heeft gesteld.
Voor het geval dat de herstelmaat regelen niet binnen de door de voormelde termijn worden
uitgevoerd, worden de wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen
gemachtigd ambtshalve in de uitvoering ervan te voorzien.
Gezien de ernst van de gebreken aa n de woning en de veiligheidsrisico's voor de bewoners
die daaraan verbonden zijn, Is een snelle.uitvoering gewenst. Het wegwerken van de gebreken
mag niet uitgest eld worden door processuele vertragingstechnieken. De verdere verkrotting
van het pand moet vermeden worden en de onbeschikbaarheid van het pand voor de
huurmarkt mag niet worden bestendigd, reden waarom de herstelvo rde ring uitvoerbaar bij
voorraad wordt verklaard.
De herstelvordering Is in de hierna bepaalde mate gegrond.
4. OP BURGERLIJK GEBIED

De burgerlijke belangen worden ambtshalve aangehoude n.
TOEGEPASTE WETTEN

Er werd rekenrng gehouden met volgende w ettelijke bepa lingen:
Wet boek strafvordering art. 162, 162bis,185,186,194,197;
Strafwetboek art. 25, 38, 40, 42, 43, 44,45;
Wet 05.03.1952 art.1 Wet 25.12.2016 art. 59;
Wet 01.08.1985 art. 29 gewijzigd door Wet 22.04.2003 art. 3 gewij zigd door KB. 31.10.2005
art. 1;
KB. 28.12. 1950 art. 91;
Wet van 19.03.2017 art. 4 §2;
Burgerlijk wetboek art. 1382
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 wetsbepalingen zoals vermeld in de gedinginleidende akte en de wet sbepalingen
aangehaald in dit vonnis.
UITSPRAAK

Uitspraak doende BIJ VERSTEK opzichtens beklaagden en OP TEGENSPRAAK opzichtens de
wooninspecteur.
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OP STRAFGEBIED
Eerste beklaagde

Verklaart de tenlast elegging bewezen en veroordeelt beklaagde hiervoor tot een
GEVANGENISSTRAF van ZES MAANDEN en een GELDBOETE van 500,00 EURO, verhoogd met
70 opdeciemen (x8) t ot VIERDUIZEND EURO, ondergeschikt tot een vervangende
gevangenisst raf van 90 DAGEN.
Verklaart verbeurd in hoofde van beklaagde een vermogensvoordeel van 10.150,00 euro;
Verplicht de veroo rdeelde 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 va n 25 euro te verhogen met 70 opdeciemen en alzo gebracht op 200,00

~ -

Legt aan de veroordeelde in toepassing van art. 91 K.B. van 28.12.1950 de verplichting op tot
het betalen van een vergoeding van 50,00 euro.
Verplicht de veroordeelde om bij wijze van bijdrage ten bate van het begrotingsfonds voor
j uridische tweedelijnsbiJstand een bedrag te betalen van 20,00 euro.
Tweede beklaagde

Verklaart de tenlastelegging bewezen en veroordeelt beklaagde hiervoor tot een
GEVANGENISSTRAF va n ZES MAANDEN en een GELDBOETE van 500,00 EURO, verhoogd met
70 opdeciemen (x8) tot VIERDUIZEND EURO, ondergesch ikt tot een vervangende
gevangenisstraf van 90 DAGEN.
Verplicht de veroordeelde om biJ wijze van bijdrage t ot 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 euro te verhogen met 70 opdeciemen en alzo gebracht op 200,00
.fil,!!Q.

legt aan de veroordeelde in toepassing van art. 91 K.B. van 28.12.1950 de verplichting op tot
het betalen van een vergoeding van 50,00 euro
Verplicht de veroordeelde om bij wijze van bijdrage ten bate van het begrotingsfonds voor
j uridische tweedelijnsb1Jstand een bedrag te betalen van 20,00 euro.
Eerste en tweede beklaagde

Veroordeelt beklaagden hoofdelijk tot de kosten va n de publieke vordering, tot op heden
begroot op de som va n 326,30 euro, doch niet inbegrepen de kosten van betekening van
huidig vonnis, welke eveneens door de veroordeelde dienen ged ragen te worden

'
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Herstelvordering

Verklaart de herstelvordenng van de wooninspecteur ontvankelijk en in de hierna bepaalde
mate gegrond.
Beveelt hetzij de bestemmingswijziging overeenkomstig de bepalingen van de VCRO, hetz1J de
sloop van de woning, te realiseren binnen de termijn van één Jaar na de uitspraak van
onderhavig vonnis, onder verbeurte van een dwangsom van 150,00 euro per dag vertraging,
volgend op het verstrijken van de voormelde hersteltermijn.
Machtigt de wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen om de kosten
vermeld in artikel 17 §2 Vlaamse Wooncode terug te vorderen van de verhuurder of de
persoon die de woning ter beschikking heeft gesteld.
Machtigt de wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen gemachtigd
ambtshalve en op kosten van de overtreder in de uitvoering ervan te voorzien ingeval de
herstelmaatregelen niet binnen de voormelde term 1Jn worden uitgevoerd .
Verklaart de veroordeling uitvoerbaar bij voorraad.
Wijst de herstelvordering voor het eventuele anders- en/of meergevorderde af als zijnde
ongegrond.
OP BURGERLIJK GEBIED

Houdt de burgerlijke belangen ambtshalve aan.

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

***
Het vonnis werd gewezen, nadat erover beraadslaagd werd, door de heer
alleenzetelend rechter.
De griffier stelt vast dat de heer
alleenzetelend rechter, in de
onmogelijkheid verkeert om het vonnis te ondertekenen en uit te spreken wegens wettelijke
verhindering (a rt. 786, lid 1 Ger. W.)
Wij,
afdelingsvoorzitter van de rechtba nk van eerste aanleg Limburg,
afdeling Hasselt, bevestigen de onmogelijkheid van de heer
om het vonnis
te ondertekenen en uit te spreken wegens wettelijke verhindering en duiden de heer
rechter, aan om de heer
die het vonnis heeft beraadslaagd en

'
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gewezen, te vervangen op het ogenblik van de uitspraak (art. 782b1s1 lid 2 en 786 lid 1
Ger.W.).

Het vonnis werd uitgésproken op 05.01.2021 in openbare zitting van de 13D kamer van de
rechtbank vai:vée;ste aanleg te Limburg, afdeltng Hasselt door:
de heer
rechter, aangewezen door de afdehngsvoorzitter om uit te spreken,
in aanwezigheid van het openbaar ministerie,
met biJstand van de heer
, griffier.

