
AFSCHRü-1 

Vonnisnummer / Griffienummer 

2021/6 

Repertoriumnummer / Europees _________ __, 
Datum van uitspraak 

5 januari 2021 

Naam van de eerste beklaagde 

Systeemnummer parket 

Dossiernummer 

19H001020 

Aangeboden op 

Niel te registreren 

rechtbank van eerste 
aanleg Limburg, 
afdeling Hasselt 
Sectie correctioneel 
Kamer 130 

Vonnis 



Rechtbank van eerste aanleg Limburg - afdeling Hasselt - -p 2 

1. TENLASTELEGGINGEN 

IN DE ZAAI< VAN HET OPENBAAR M INISTERIE 

EN DE VRIJWILLIG TUSSENKOM ENDE PARTIJ 

De wooninspecteur van het Vlaams Gewest, 
met diensten gevestigd te 1000 Brussel, Havenlaan 88 bus 
22. 

Ter zitting vertegenwoordigd door mr. loco 
mr. advocaten aan de balie 

TEGEN BEKLAAGDEN 

/" 1. 
geboren te n n 

ingeschreven te 
van Belgische nat ionaliteit. 

Ter zitting b1Jgestaan door mr. 
de balie te 

1 2. 
geboren te 
ingeschreven te 
van Belgische nationaliteit . 

Ter zitting bijgestaan door mr. 
de balie te 

advocaat aan 

advocaat aan 

De procureur vervolgt de beklaagde(n) als dader of mededader in de zin van arti kel 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. 
Te in dP. o?.riode van 1 1anuarl 2016 tot en met 19 januari 2017 
door ~n een zelfstandige woning te hebben ter beschikking 
gesteld voor bewoning te 
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De kadastrale omschrijving van het onroerend goed dat het voorwerp van het misdrijf is, 
zijnde en de e1g·enaar 

ervan geïdent ificeerd zijnde als na aankoop d.d. 17-11-1995 

· 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 
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 kantmeldlng dient samen met de dagvaarding door 
de gerechtsdeurwaarder gevoegd te worden aan het strafdossier. 

2. PROCEDURE 

Een dagvaarding gegeven door het openbaar ministerie op 02,08.2019 om te verschijnen ter 
zitting van deze rechtbank op 01.10.2019 werd door een gerechtsdeurwaarder geldig aan 
beide beklaagden betekend. 

Deze dagvaardingen werden belden als bijlage overgeschreven op het Kantoor 
Rechtszekerheid 

Op de zitting van 01.10.2019 werden conclusietermijnen en een pleitdatum bepaald. 

Op de zitting van 02.04.2020 werd de behandeling uitgesteld wegens redenen eigen aan de 
dienst binnen de rechtbank. 

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 dienstnota 
van het directiecomité van deze rechtbank dd. 17.03.2020 alsook rekening houdend met de 
noodmaatregelen van de federale regering ter bestrijding van het coronavir us uitgesteld naar 
de zitting van 01.09.2020. 

Op de zitting van 01.09.2020 werd de behandeling uitgesteld op verzoek van de 
woonlnspecteur en beklaagden, rekening houdend met een nakende hercontrole. 

Op de zitt ing van 01.12.2020 werd de zaak hernomen voor de anders samengestelde zetel, 
waarbij werden gehoord: 

dhr. substituut-procureur des Konings, gehoord m de publieke vordering; 
mr. voornoemd, met bet rekking tot de herstelvordering; 
eerste en tweede beklaagde, bijgestaan door mr. in de middelen van 
verdediging. 

De rechtbank hield rekening met de stukken van hel geding. 
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3. OP STRAFGEBIED 

3.1. Bespreking tenlastelegging 

Het staat niet ter betwistmg dat eerste en tweede beklaagde ex-echtgenoten zijn. 

Een schrijven van de dienst patrlmonlumdocum~ntatie aan het openbaar minist erie dd. 
06.06.2018 toont aan dat eerste beklaagde Ingevolge een aankoop op 17.11.1995 voor de 
geheelheid volle eigenaar is van een woning gelegen te 

Op voorspraak van de deskundige woonbeleid van de stad ging de woonrnspecteur 
op 19.01.2017 ter plaatse aan de voormelde woning. De wooninspecteur stelde vast dat er 
twee Poolse mannen in de woning verbleven en dat de woning in gebruik was als 
kamerwoning zonder een stedenbouwkundige vergunning was afgeleverd die zulks toeliet. 

Het onderzoek va n de woonmspecteur t oont aan dat de twee kamers in de woning door het 
hoge aantal strafpunten ongeschikt was en omwille van de ernstige gezondhelds- en 
veihgheldsris1co's voor de bewoners ook onbewoonbaar was. Alle andere kamers in de wonmg 
alsmede het gebouw kregen strafpunten: het t oilet (9), de keuken/leefruimte (76), de 
badkamer (48), het toilet m de badkamer (48). 

De vaststellingen van de wooninspecteur tonen aan dat slechts één van de twee aa nwezlge 
bewoners, een beetje Nederlands verstond. Volgens de wooninspecteur had 
de man gezegd dat hij sedert een jaar met tussenpozen in het pand verbleef. Ze verbleven er 
nu met twee personen. Hij zou gezegd hebben dat tweede beklaagde de eigenaar was. De 
huurprij s kende hij niet. 

Tijdens de vaststellingen was tweede beklaagde aangekomen Hij was opgejaagd, en verweet 
dat er geen afspraak was gemaakt. Hij zei dat hij al lang niet meer in het pand geweest was en 
dat niet hij maar eerste beklaagde de eigenaar ervan was. De bewoners van het pand werkten 
wel voor hem en mochten er gratis wonen. 

Tweede beklaagde had op 26.03.2017 schriftelijk laten weten dat hij weigerde een verklaring 
af te leggen. HIJ wees erop dat h1J niet de eigenaar, huurder of verhuurder w as van de woning 
in kwestie en dat hij evenmin iets t e maken had met de eventuele tekortkomingen die ze 

vertoonde. 

Eerste beklaagde legde op 03.04.2017 een verklaring af. Ze bevestigde de eigenaar te zijn. Ze 
had toegestaan gratis in de woning te verblijven. Dat gebeurde zo al sedert 
enkele jaren, enkele weken per jaar. 

Strafbaar wegens schending van artikel 20 §1 Vlaamse Wooncode Is hij die als verhuurder, 
onderverhuurder of persoon die rechtst reeks of onrechtstreeks met het oog op bewoning een 
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woning ter beschikking stelt die niet voldoet aan de vereisten gesteld in artikel 5 Vlaamse 
Wooncode. 

De vaststellingen van de woonlnspecteur tonen aan, en zulks staat niet ter betwisting, dat de 
woning gelegen te niet voldeed aan de vereisten gesteld in artikel 5 
Vlaamse Wooncode. 

De verklaring van eerste beklaagde en de vaststellingen van de wooninspecteur tonen aan dat 
eerste beklaagde, die eigenares is van de woning, deze met het oog op bewoning ter 
beschikking stelde aan ~n diens vriend. 

Daarmee is de schuld van eerste beklaagde aan de feiten van de tenlastelegging, die in de 
gedingmleidende dagvaarding juridisch correct gekwa liftceerd werden, ten genoege van recht 
bewezen. 

Het feit dat tweede beklaagde ter plaatse kwam noch het feit dat de beide Poolse mannen op 
zijn bedrijf werkten, maakt dat hij kan worden beschouwd als verhuurder, onderverhuurder 
of persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks de kwestieuze woning ter beschikking stelde. Er 
zijn geen andere objectieve onderzoeksresultaten die een dergel1Jke beoordel mg wel 
ondersteunen. Evenmin z1Jn er bewiJselementen die aantonen dat hij handehngen stelde die 
toelaten hem te beschouwen als mededader of medeplichtige van het lastens eerste 
beklaagde bewezen verklaarde misdrijf. In die omstandigheden Is de phchtigheid van 
beklaagde aan de feiten van de tenlastelegging niet bewezen, zodat hij moet worden 
vrijgesproken. 

3.2. Strafmaat 

De feiten zijn ernstig. De omstandigheden waarin en in het pand 
leefden, waren niet menswaardig. Dat er geen huurprijs gevraagd werd, doet daaraan niets 

af. 

Eerste beklaagde verzocht in hoofdorde om de gunst van de opschorting. Opschorting van de 
uitspraak van de veroordeling is een buitengewone gunst. Het toekennen van een opschorting 
heeft als bedoeling de reclassering van de veroordeelde te bevorderen of zijn declassering te 
voorkomen. De rechtbank is van oordeel dat de feiten te ernstig zijn om voor een opschorting 
in aanmerking te komen. Eerste beklaagde toont ook niet aan dat een veroordeling zijn 
reclassering buiten proportie In het gedrang zou brengen. 

Eerste beklaagde werd nooit eerder veroordeeld en heeft een blanco strafregister. Ze 
verleende haar medewerking aan het onderzoek. Een zeer recent stuk van de hand van de 
wooninspecteur (dd. 26.11.2020) werd ter zitting dd. 01.12.2020 neergelegd door eerste 
beklaagde. Uit dit stuk blijkt dat eerste beklaagde de herstelvordering helemaal uitvoerde. 
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Rekening houdend met de aard en de ernst van de feiten, het feit dat er In haren hoofde geen 
winstbejag was, haar blanco strafregister, haar specifieke fmanciële situatie zoals die uit 
voorgelegde bewijsstukken blijkt en de vaststelling dat zij investeringen deed om het pand te 
doen beantwoorden aan de minimumnormen is de hierna bepaalde geldboete zowel naar de 
aard van de straf als naar de omvang passend ter beteugeling van de lastens eerste beklaagde 
bewezen verklaarde feiten. De duur van de vervangende gevangenisstraf is aangepast aan de 
omvang van de opgelegde geldboete. 

Het blanco strafregister van eerste beklaagde laat het opleggen van een straf met uitstel toe. 
Het gegeven dat zij op haar leeftijd nooit eerder veroordeeld werd, de door haar verleende 
medewerking aan het strafonderzoek en het gegeven dat zij de woning inmiddels passend 
opwaardeerde zoals dit blijkt uit het strafonderzoek en het onderzoek ter zitting, tonen aan 
dat een effectief uit te voeren straf niet nodig is om eerste beklaagde de aard en de ernst van 
de feiten en het onduldbaar karakter ervan In te doen zien. Op basis hiervan en met het oog 
op de kans op verbetering en maatschappeliJke Integratie van beklaagde, zal de rechtbank de 
uitvoering van de geldboete met ultstel opleggen. Om de preventieve werking van het uitstel 
zo lang mogelijk te laten duren, wordt het uitstel opgelegd voor een periode van dne jaar voor 
de geldboete. 

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

3.3. Herstelvordering 

Rekening houdend met het proces-verbaal van vaststell ing van uitvoering van een 
herstelvordering dd. 26.11.2020, zich bevindend als stuk 5 in het bundel van de beklaagden, 
is de herstelvordering op heden zonder voorwerp. 

4. OP BURGERLIJK GEBIED 

De burgerlijke belangen worden ambtshalve aangehouden. 

TOEGEPASTE WETTEN 

Er werd rekening gehouden met volgende wettelijke bepalingen: 
Wetboek strafvordering art. 162, 162b1s, 185, 191, 194, 197; 
Strafwetboek art. 25, 38, 40; 
Wet 29.06.1964 art 8§1; 
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 gewijzigd door KB. 31.10.2005 
art. 1; 
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KB. 28 12 1950 art. 91; 
Wet van 19.03.2017 art. 4 §2; 
Wet 15.06.1935 art. 13,14,31-41, 
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De wetsbepalingen zoals vermeld m de gedinginleidende akte en de wetsbepalingen 
aangehaald in dit vonnis. 

UITSPRAAK 

Uitspraak doende OP TEGENSPRAAK; 

OP STRAFGEBIED 

Eerste beklaagde 

Verklaart de tenlastelegging bewezen en veroordeelt beklaagde hiervoor tot een GELDBOETE 
van 1.000,00 EURO, verhoogd met 70 opdeciemen (x8) tot ACHTDUIZEND EURO, 
ondergeschikt tot een vervangende gevangenisstraf van 90 DAGEN. 

Verleent beklaagde gedurende een proeftermijn van drie jaar uitstel van tenuitvoerlegging 
voor de haar opgelegde geldboete. 

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 betalen van 25 euro te verhogen met 70 opdeciemen en alzo gebracht op 200,00 
euro. 

Legt aan de veroordeelde m 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 OllJ bij wijze van bijdrage ten bate van het begrotingsfonds voor 
juridische tweedehJnsb1Jstand een bedrag te betalen van 20,00 euro. 

Veroordeelt beklaagde tot de kosten van de publieke vordering, tot op heden begroot op de 
som va n 565,86 euro 

Tweede beklaagde 

Verklaart de tenlastelegging niet bewezen in hoofde van beklaagde en spreekt hem hiervan 
vrij zonder kosten . 

Herstelvordering 

Stelt vast dat de herstelvordering zonder voorwerp 1s. 
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OP BURGERLUI( GEBIED 

Houdt de burgerltJke 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. 
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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 (art. 786, lid 1 Ger. W.) 

Wij afdelingsvoorzi t ter van de rechtbank 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 
gewezen, te vervangen op het ogenbhk van de uitspraak (art. 782b1s, lid 2 en 786 hd 1 

Ger .W.). 

Het vonnis werd uitgesp~ken op 05.01.2021 in openbare zitting van de 130 kamer van de 
rechtbank van eers~a'nleg te Limburg, afdeling Hasselt door: 
de heer 'echter, aangewezen door de afdelingsvoorzitter om uit te spreken, 
in aanwezighéid van het openbaar ministerie, 
met bijstand van de heer . griffier. 




