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INZAKE 

VRIJWILLIG TUSSENKOMENDE PARTIJ 

1. De wooninspecteur van het Vlaams Gewest, 

met kantoor te 1000 Brussel, Havenlaan 88 bus 22 

TENLASTELEGGINGEN 

ter zitting vertegenwoordigd door mr. 

advocaat bij de balie van 

EN HET OPENBAAR MINISTERIE TEGEN 

BEKLAAGDE 

1. 

geboren te op 

wonende te 

van Belgische nationaliteit 

ter zitting vertegenwoordigd door mr. 

van 

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

loco mr. 

advocaat bij de balie 

Bij inbreuk op artikel 5, strafbaar gesteld bij artikel 20 §1 al 1 van het Decreet dd. 15 juli 

199 7 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. 

van 21 oktober 2016 tot en met 12 oktober 201 7 

een pand, gelegen te kadastraal gekend onder 

zijnde een open bebouwing 

met één bouwlaag onder de kroonlijst, onderverdeeld in twee woonentiteiten (links woning 

met nummer rechts woning met nummer , in mede-eigendom toebehorende aan 

en , voor bewoning ter beschikking te hebben gesteld terwijl 

dit gebouw en/of de woonentiteiten volgens de detailbeschrijvingen in de processen-verbaal 

en niét voldeden aan de hoger beschreven 

normen inzake veiligheid, gezondheid en woonkwaliteit 
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Teneinde na toepassing van de strafwet, op vordering van de wooninspecteur (namens het 

Vlaamse Gewest) en/of het college van burgemeester en schepenen conform artikel 20bis 

van het Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, tevens het herstel te 

bevelen, uitvoerbaar binnen een termijn van 10 maanden na de uitspraak, te weten: 

te bevelen dat aan het pand een andere bestemming moet gegeven worden volgens de 

bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, of te bevelen dat het pand moet 

gesloopt worden (tenzij de sloop verboden is op grond van wettelijke, decretale of 

reglementaire bepalingen) (het pand komt niét in aanmerking voor renovatie-, verbeterings

of aanpassingswerken gezien er geen stedenbouwkundige vergunning voorhanden is voor de 

ombouw tot meerdere woonentiteiten) 

ondergeschikt, ingeval voor de ombouw van het voornoemde pand tot meerdere 

woonentiteiten alsnog een stedenbouwkundige vergunning zou bekomen worden/zijn, te 

bevelen dat de nodige renovatie-, verbeterings- en aanpassingswerken volbracht worden 

opdat het pand voldoet aan alle minimale kwaliteitsnormen 

over te gaan tot veroordeling tot een dwangsom van 150 euro per dag bij niet

uitvoering van het vonnis binnen de gestelde termijn 

de wooninspecteur te machtigen om ambtshalve in de uitvoering van het opgelegde 

herstel te voorzien voor het geval de overtreder in gebreke blijft om de bevolen werken zelf 

uit te voeren, waarbij de wooninspecteur tevens gemachtigd wordt om de kosten, zoals 

bedoeld in artikel 17bis, §2 van de Vlaamse Wooncode te verhalen op de veroordeelde 

de uitspraak over de herstelvordering uitvoerbaar bij voorraad te verklaren 

PROCEDURE 

De zaak werd behandeld op de openbare zitting. 

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

Ministerie, de vrijwillig tussenkomende partij en de beklaagde. 

De rechtbank heeft de zaak hernomen in de thans anders samengestelde zetel. 

Ter zitting van 05.03.2019 werden conclusietermijnen bepaald in toepassing van art. 152 Sv. 

Met akkoord van de betrokken partijen werden de eerste conclusies van beklaagde buiten 

de aldus bepaalde termijn neergelegd. 

BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

Beklaagde wordt vervolgd als verhuurder, onderverhuurder of degene die het goed ter 

beschikking stelt, de woning gelegen te , kadastraal 

gekend te hebben verhuurd, hetzij te huur of ter beschikking 

te hebben gesteld met het oog op bewoning van 21.10.2016 tot en met 12.10.2017 terwijl 

deze niet voldoet aan de vereisten van art. 5 van de Vlaamse Wooncode. 
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Uit de vaststellingen van de wooninspecteur blijkt dat de bewuste woning is opgesplitst in 2 

bewoonde wooneenheden. Beide wooneenheden verkregen 53 strafpunten en werden 

ongeschikt bevonden door de woon inspecteur. De woningen vertoonden ondermeer 

volgende structurele gebreken : gebrek aan isolatie, opstijgend en insijpelend vocht, 

gebrekkige toiletfunctie, risico op Co vergiftiging, (woning nr. 1; gebrekkige isolatie, lek in 

plafond, verrotte vloer, vocht, water in de kelder en risico op Co vergiftiging (woning nr. 

Niet betwist is dat beklaagde samen met zijn moeder mede-eigenaar is van de bewuste 

woning. 

Beklaagde besluit tot de vrijspraak omdat hem een renovatietermijn werd toegekend tot 

17.12.2021. 

De Vlaamse Wooncode gaat uit van een 2-sporenbeleid inzake ongeschikte en 

onbewoonbare woningen, enerzijds een administratief en anderzijds een strafrechtelijk luik. 

Een woning is ongeschikt of onbewoonbaar na besluit van de burgemeester. 

Een woning is ongeschikt indien ze 15 strafpunten vergaart op het technisch verslag van de 

gewestelijk ambtenaar en onbewoonbaar ingeval van ernstige veiligheids- en 

gezondheidsrisico's. 

De kwestieuze woning werd ongeschikt en onbewoonbaar verklaard bij besluit van het 

College van Burgemeester en Schepenen dd. 03.01.2017. 

Bij onbewoonbaarverklaring wordt de kwestieuze woning opgenomen in de Vlaamse 

inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen. Na 12 opeenvolgende maanden 

opname in deze inventaris is een heffing verschuldigd. 

Beklaagde en zijn moeder genoten een vrijstelling van deze heffing omwille van 

voorgenomen renovatiewerken. 

De administratieve procedure met fiscale heffing houdt echter geen immuniteit in voor een 

eventuele strafrechtelijke vervolging. 

Het misdrijf van art. 20 van de Vlaamse wooncode bestraft immers de terbeschikkingstelling 

van dergelijke ongeschikte of onbewoonbaar verklaarde woningen. 

Het verhuren of ter beschikking stellen met het oog op bewoning blijft hoe dan ook strafbaar 

zolang de woning ongeschikt en/of onbewoonbaar is ongeacht eventuele toegestane 

termijnen van opschorting of vrijstelling van heffing. 

Het opsporingsonderzoek werd reeds opgestart op 21.10.2016 met het aanvankelijk pv. 

aan de Procureur des Konings. De incriminatieperiode loopt van 

21.10.2016 tot en met 12.10.2017, de toegestane vrijstelling van heffing vanaf 20.12.2017, 

respectievelijk 28.12.2017 doet hieraan geen afbreuk. 

Beklaagde betwist zijn hoedanigheid van verhuurder en vraagt daarom de vrijspraak. 

Dit verweer mist feitelijke grondslag vermits beklaagde wordt vervolgd als mededader en uit 

het onderzoek voldoende is gebleken dat beklaagde optrad als verhuurder. 
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Zowel de huurders als duidden beklaagde aan als degene die de huur regelde. 

Beklaagde zelf verklaarde : "moeder momenteel in een rus thuis. Daarom houd ik me 

tegenwoordig bezig met de verhuur''. 

Beklaagde ondertekende de huurovereenkomsten als verhuurder en trad ook op als 

verhuurder bij de plaatsbeschrijving. 

Het verweer dat beklaagde slechts blote eigenaar is zonder bevoegdheid tot verhuren of 

zeggenschap over de staat van het gebouw faalt gelet op voornoemde actieve en 

noodzakelijke bijdrage in de totstandkoming van de verhuring en bewoning door de 

respectievelijke huurders. 

Ten overvloede wordt erop gewezen dat de hoedanigheid van verhuurder niet doorslaggevend 

is vermits de wet ook de terbeschikkingstelling via tussenpersonen strafbaar stelt. 

De aard van de vastgestelde gebreken zijn eerder structureel of de verantwoordelijkheid van de 

verhuurder en niet het gevolg van gebrekkig onderhoud door de huurders. Inzake kan verwezen 

naar volgende gebreken : insijpelend en opstijgend vocht, de gebrekkige dakisolatie en 

toiletfunctie, een lek in het plafond, afwezigheid van rookmelders. 

Het gegeven dat de verwarmingstoestellen van de huurders zijn toont daarenboven aan dat het 

pand bij aanvang van de huur niet of onvoldoende (veilig) te verwarmen was (zie art. S.0 Vlaamse 

Wooncode). 

De schuld van beklaagde aan de hem ten laste gelegde feiten, zoals in de dagvaarding 

omschreven, wordt bijgevolg naar eis van recht bewezen door de onderzoeksresultaten 

verzameld tijdens het opsporingsonderzoek, en tijdens het ter zitting gevoerde onderzoek, 

inzonderheid : 

de overeenstemmende verklaringen van de huurders, 

de vaststellingen van de wooninspecteur, en 

de resultaten van de huiszoeking. 

Beklaagde is mede-eigenaar van het bewuste onroerend goed, voor het ten laste gelegde misdrijf 

is geen bijzonder opzet vereist. Beklaagde wist of moest weten dat de kamers die hij mede 

verhuurde of ter beschikking stelde gebrekkig waren en niet aan de woning kwaliteitsvereisten 

voldeden. 

*** 

Beklaagde verzocht - in ondergeschikte orde - om de toekenning aan hem van de opschorting 

van de uitspraak van de veroordeling als bedoeld in de wet van 29 juni 1964 betreffende de 

opschorting, het uitstel en de probatie. 

De opschorting van de uitspraak van de veroordeling is een buitengewone gunst; als hebbende 

een uitzonderlijk karakter dient zij derhalve van een uitzonderlijke toepassing te blijven. 
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Opschorting strekt ertoe de reclassering te bevorderen en te voorkomen dat een veroordelende 

maatregel, buiten haar normalerwijze te voorziene gevolgen en onder andere door de eraan 

verbonden publiciteit, voor de beklaagde een onevenredige sociaal-ekonomische deklassering 

zou meebrengen. 

Beklaagde brengt geen elementen aan die zouden toelaten te besluiten dat de oplegging van 

een bestraffing, zoals hierna bepaald, zijn toekomst op een overdreven wijze, in 

wanverhouding tot de ernst van de in zijn hoofde weerhouden feiten, zou hypothekeren. 

Dit besluit is mede gesteund op de vaststelling dat de bewezen feiten maatschappelijk zo 

laakbaar zijn dat zij door de verzochte genademaatregel niet passend beteugeld worden. 

Om dezelfde redenen kan niet worden ingegaan op het verzoek tot een veroordeling met uitstel 

van tenuitvoerlegging. 

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

*aan de aard en de zwaarwichtigheid van de lastens hem bewezen verklaarde feiten; 

* aan het gegeven dat hij de veiligheid van de bewoners in gevaar heeft gebracht; 

*aan het feit dat zijn gedrag getuigt van misprijzen voor het welzijn van zijn medeburgers; 

*aan het feit dat hij misbruik heeft gemaakt van de kwetsbare positie van zijn huurders; 

*aan het gegeven dat de feiten het grondwettelijk recht op behoorlijke huisvesting raken en in 

die zin maatschappelijk laakbaar zijn; 

*aan zijn aandeel in de aanhangige strafbare feiten en de familiale context waardoor beklaagde 

bij de feiten betrokken raakte; 

*aan zijn gunstig strafrechtelijk verleden. 

Verbeurdverklaring 

Het openbaar ministerie vordert, door middel van een schriftelijke vordering op basis van 

ondermeer de artikelen 42,1°, 42,2°, 42,3° en 43bis Sw. de verbeurdverklaring van een 

totaalbedrag van 9.420,00 euro, als vermogensvoordelen. 

In casu bestaat volgens het Openbaar Ministerie het vermogensvoordeel uit het bewezen 

verklaarde misdrijf uit de ontvangen huur. 

Deze bedroeg : (325,00 euro/maand x 12 ) + (460,00 euro/maand x 12} = 9.420,00 euro. 
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De verbeurdverklaring is een straf en kan dus enkel persoonlijk zijn, wat tot gevolg heeft dat 

uitsluitend deze vermogensvoordelen verbeurd mogen verklaard worden die aan een specifieke 

veroordeelde zijn toegekomen. 

Beklaagde is mede-eigenaar, zijn moeder geniet het vruchtgebruik van de verhuurde woningen. 

De huurprijs wordt volgens de bepalingen van het contract overgemaakt op de bankrekening van 

de moeder van beklaagde. 

Het is niet bewezen dat beklaagde persoonlijk enig vermogensvoordeel heeft genoten, de 

vordering tot verbeurdverklaring is ongegrond. 

BEOORDELING OP BURGERLIJK GEBIED 

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 : 

"Na vaststelling dat het pand te kadastraal gekend 

niet in aanmerking komt voor renovatie-, verbeterings- of 

aanpassingswerkzaamheden, aangezien er geen stedebouwkundige vergunning voor handen 

is voor deze woning, te bevelen er een andere bestemming aan te geven overeenkomstig de 

bepalingen van de Vlaamse Codex RO van 15 mei 2009 of om de woning of het goed te 

slopen, tenzij de sloop ervan verboden is op grond van wettelijke, decretale of reglementaire 

bepalingen." 

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. 

Bij gebreke aan uitvoering door beklaagde zelf , vraagt de wooninspecteur aan hem 

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. 

De wooninspecteur vraagt tevens 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. 
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De principiële herstelmaatregel is het herstel van alle gebreken. Deze herstelplicht rust op 

de overtreder, nl. degene die het kwestieuze pand verhuurt of ter beschikking stelt voor 

bewoning. Deze veroordeling is immers het gevolg van het bewezen verklaarde misdrijf en 

dus kan ook een niet-eigenaar worden veroordeeld. 

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. 

De bevoegde ambtenaar van de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente 

bevestigde op 22.11.2016 nog dat er geen vergunning werd verleend voor de opsplitsing in 2 

wooneenheden (st. 174), hetgeen in besluiten door beklaagde niet wordt betwist. 

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. 

De termijn voor het uitvoeren van de werken wordt door de rechtbank bepaald op 10 

maanden. 

Gelet op het reeds verstreken tijdsverloop en de ernst van de gebreken en de hiermee 

samenhangende veiligheidsrisico's beslist de rechtbank tevens tot een dwangsom van 

150,00 euro per dag vertraging indien niet vrijwillig door beklaagde wordt overgegaan tot de 

uitvoering van de werken binnen de termijn van 10 maanden, vanaf de eerste dag volgend 

op het verstrijken van de hoger vermelde termijn van 10 maanden, niet zijnde een 

dwangsomtermijn in de zin van art. 1385bis Ger. Wb. 

De rechtbank machtigt de wooninspecteur 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 motivering hieromtrent door de wooninspecteur. 

TOEGEPASTE WETTEN 

Er werd rekening gehouden met volgende wettelijke bepalingen: 

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

Strafwetboek art. 25, 38, 40, 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 gewijzigd door KB. 31.10.2005 

art. 1; 

KB. 28.12.1950 art. 91 al.1; 

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

Wet van 19.03.2017 art. 4 §2; 
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Burgerlijk wetboek art. 1382 

Art. 4 Vt.S.V. 

Wet 15.06.1935 art. 13,14,31-41; 

p.9 

De wetsbepalingen zoals vermeld in de gedinginleidende akte en de wetsbepalingen 

aangehaald in dit vonnis. 

UITSPRAAK 

De rechtbank beslist op tegenspraak. 

OP STRAFGEBIED 

Verklaart beklaagde plichtig als mededader aan de ten laste gelegde feiten zoals in de 

dagvaarding omschreven. 

Veroordeelt beklaagde voor deze feiten tot een geldboete van 2.000,00 euro door verhoging 

met 70 opdeciemen (vermenigvuldiging met 8), gebracht wordt op 16.000,00 euro. 

Zegt dat de duur van de gevangenisstraf waardoor de geldboete zal mogen vervangen 

worden bij gebrek aan betaling binnen de termijn vermeld in artikel 40 van het strafwetboek 

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 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. 

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

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

Veroordeelt beklaagde tot de kosten van de publieke vordering, tot op heden begroot op de 

som van 282,17 euro. 

OP BURGERLIJK GEBIED 

Inzake de herstelvordering 

Verklaart de herstelvordering van de wooninspecteur ontvankelijk en gegrond. 
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kadastraal gekend , dat niet in aanmerking komt voor 

renovatie-, verbeterings-of aanpassingswerken, te herbestemmen volgens de bepalingen 

van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, hetzij het pand te slopen, tenzij de sloop 

verboden is en dit binnen een termijn van 10 maanden na de uitspraak, niet zijnde een 

dwangsomtermijn in de zin van art.1385 bis Ger.W, en dit onder verbeurte van een 

dwangsom van 150,00 euro per dag vertraging, volgende op het verstrijken van voormelde 

hersteltermijn. 

Zegt voor recht dat bij gebreke aan uitvoering door veroordeelde zelf, de wooninspecteur 

gemachtigd is om ambtshalve in de uitvoering van het opgelegde herstel te voorzien met 

kosten ten laste van veroordeelde op grond van art.20 bis § 7 en § 8 van de Vlaamse 

wooncode, met inbegrip van de kosten, zoals bedoeld in art. 17 bis § 2 van de Vlaamse 

Wooncode. 

Zegt voor recht dat melding van het vonnis zal worden gemaakt in de rand van de 

overschrijving van de dagvaarding op het Kantoor Rechtszekerheid onder ref. 

Houdt de burgerlijke belangen ambtshalve aan. 

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

Dit vonnis is in openbare zitting uitgesproken op 05 augustus 2019 door de rechtbank van 

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

De heer ondervoorzitter, alleenzetelend rechter, 

in aanwezigheid van het openbaar ministerie, 

met bijstand van de heer griffier. 




