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In de zaak van : 

HET OPENBAAR MINISTERIE: 

TUSSENKOMENDE PARTU: 

DE WOONIN�PECTEUR - VLAAMS GEWEST, Koningin Astridlaan, nr. 

50 bus 11 te 3500 Hasselt. 

Eiser in herstel -

Ter zitting vertegenwoordigd door Mr. C. LEMACHE, advocaat te 

St. Truiden. 

Verdacht van: 

BEKLAAGDE: 

I, geboren te 1 

en wonende te 

Ter zitting in persoon verschenen. 

. i van 1 maart 2016 tot minstens 19 september 2016: 

op 

bij inbreuk op artikel 5, strafbaar gesteld door artikel 20§1 al 1 v<1n 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 van een woning gelegen te 1 

gekad<1streerd als 
1 ingevolge akte van ;iankoop verleden door notari� 

De dagvaarding werd overgeschreven op het hypotheekkantoor van -

Ref. 

Bedrag : 40,00 euro. 

De Hypotkeekbewaarder, 

{Get.). 1 

eigendom van 
te op 

op 
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2.PROCEDURE : 

Gezien het bevel van dagvaarding, rechtsgeldig aan beklaagde betekend. 

De zaak werd behandeld tijdens de openbare zitting van 26.06.2018 waarop werden 
gehoord: 

- Mr. C. LEMACHE, voornoemd, in zijn tussenkomst als 'eiser in herstel' namens DE 
WOONINSPECTEUR - VLAAMS GEWEST. Mr. lcmache legde ter zitting een 
herstelvordering neer. 

- Het openbaar ministerie in haar uiteenzetting van de zaak en in haar vordering, bij 
monde van dhr. B. Helsen. 

- De beklaagde in zijn verdedigingsmiddelen. 

Men sprak de Nederlandse taal, behoudens beklaagde die de 
gehoord werd d.m.v. een beëdigd tolk in deze taal. 

· i taal gebruikte en 

De rechtbank nam kennis van de stukken van het geding. 

De rechtbank stelt vast dat op 12.12.2017 voldaan is aan de verplichting om de dagvaarding 
te doen overschrijven in het hypotheekkantoor van het gebied waar de betreffende 
woningen gelegen zijn. 

De strafvordering is ontvankelijk. 

3. BEOORDELING: 

OP STRAFGEBIED: 

SCHULDVRAAG: 

De schuld van de beklaagde aan het hem ten laste gelegde feit zoals hiervoor omschreven is 
afdoende bewezen op grond van de resultaten van het vooronderzoek en het onderzoek ter 
zitting, meer bepaald : 

- de feitelijke eri technische vaststelllngen van wooninspecteur · · 

waarvan vaststaat dat de door beklaagde verhuurde woning te 

1, op grond 

1 :, die zijn eigendom·is, op i niet voldeed aan de elementaire 

veiligheids-, gezon�s- en woonkwaliteitsvereisten en normen, vastgesteld met 

toepassing van art. 5 van de Vlaamse Wooncode; 
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- het fotodossier van de wooninspecteur en de overige door deze ecvoegde stukken; 

- de door de betrokken beklaagde niet-betwiste vaststelling dat de bedoelde woningen 

gedurende de hoger vermelde incrirninatieperiode verhuurd werden, minstens ter 

beschikking van anderen gesteld werden met het oog op bewoning; 

- de huurovereenkomst gevoegd bij het aanvankelijk proces verbaal waarbij vaststaat 

dat de huur vanaf 01.03.2016 zou lopen voor een bedrag van·575 euro per maand; 

- de ver klaringen van bewoners ail n de wooninspecteur; 

- de overige vaststellingen van de verbalisanten zoals deze blijken uit het strafdossier; 

- de eigen verklaring de beklaagde op 19.09.2016, waaruit bleek dat het pand op dat 

ogenblik nog steeds verhuurd en bewoond werd. 

Voor het bestaan van het ten laste gelegd misdrij f is geen algemeen, noch een bijzonder 

opzet vereist. Het moreel bestanddeel van onachtzaamheid of een Bebrek aan voorzorg of 

voorzichtigheid is voldoende voor een strafrechtelijke beteugeling. 

De beklaagde is eigenaar van het verhuu rde pand te 

De beklaagde betwist niet dat hij de woning verhuurde aan >en 
Hij wist eveneens, zoals onder andere blijkt uit zijn verhoor op 19.09.2016 en het verhoor ter 
zitting dat de woningen niet voldeden aan de wettelijke kwaliteitsnormen, en hij wist of 

behoorde te weten dat de woning bijgevolg niet verhuurd mochten worden. Volgens het 

aanvankelijk proces verbaal had het gebouw mallr liefst 33 strafpunten en de woning zelf 97 

punten op het technisch verslag, wë:l ardoor geconcludeerd werd dat de woning 

onbewoonbaar was. 

Het verweer van de beklaagde dat de problemen allemaal door de verhuurders, die het huis 

afgebroken zouden hebben, zelf veroorzaakt werden, is ongeloofwailrdig, zeker gezien de 

aard van de tekortkomingen, waaronder: 

het ontbreken van rookmelders; 

hogC' vochtwaarden ecmeten in de verschillende ruimten; 

de aantaslini; van de trap door houtworm en kelderzwam; 

opstijgend vocht aan de onderzijde van de trap; 

opstijgend vocht aan de binnenmuren; 

doorslaé1nd vocht links van de buite11dcur; 

insijpelend vocht aan het plafond van de keuken, etc. 

De feiten van d e  tenlasteleg gine zijn derhalve bewezen lastens beklaagde. 
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De in de tenlastelegging weerhouden incriminatieperîode is in overeenstemming met de 
gegevens van het vooronderzoek en komt de rechtbank correct voor. 

STRAFTOEMETING: 

Het feit Is maatschappelijk onaanvaardbaar en geeft blijk van een zucht naar gemakkelijk 
geldgewin en een misprijzen voor andermans welzijn, veiligheid en gezondheid. 

Rekening houdend met de aard en de ernst van het bewezen verklaard feit, het 
maatschappelijk nadeel ervan, de omstandigheden waarin dit plaatsvond, de persoonlijkheid 
van de beklaagde zoals deze blijkt uit het strafdossier en zijn strafrechtelijk verleden acht de 
rechtbank het gepast om een bestraffing op te leggen zoals verder bepaald. 

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

BEOORDELING VAN DE HERSTELVORDERING: 

De wooninspecteur stelde bij conclusie neergelegd ter zitting op 26.06.2018 een 
herstelvordering in, ertoe strekkende om aan cle beklaagde het bevel te geven om werken 
uit te voeren in het pand om dit pand, zijnde het gebouw met d aanwezige woonentiteiten, 
te laten voldoen aan de vereisten en normen, vastgesteld met toepassing van artikel 5 van 
de Vlaamse Wooncode en dit binnen een termijn van 10 maanden vanaf heden en onder 
verbeurte van een dwangsom van€ 150,00 per dag vertraging volgend op het verstrijken van 
deze hersteltermijn. 

Tevens vordert de wooninspecteur: 
- machtiging van hemzelf om, bij gebreke aan uitvoering door beklaagde zelf, 

ambtshalve in de uitvoering van het opgelegde herstel te mogen voorzien; 
·- machtiging om de kosten bedoeld in art. 17bis, §2 Vlaamse Wooncode te verhalen op 

de beklaagde; 

om het vonnis uitvoerbaar bij voorraad te verklaren. 

De beklaagde gaf ter zitting toe dat er nog steeds gebreken zijn aan de woning en dat de 
woning sinds 2017 te koop staat, daar hij met zijn beperkt inkomen .�e herstellingswerken 
niet kan uitvoeren. 

De herstelvordering strekt ertoe om de onrechtmatige toestand ingevolge het bewezen 
verkh:iard misdrijf te doen verdwijnen en is noodzakelijk om de gevolgen van dit misdrijf 
ongedaan te maken. 

Zij behoort tot de strafvordering in ruime zin, maar is niettemin als bijzondere vorm van 
teruggave een maatregel van burgerlijke aard. Krachtens de art. 44 Sw. en 161 en 189 Sv. 
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dient de teruggave verplicht te worden uitgesproken. Len veroordeelde mag niet in het 
voordeel van het bewezen verklaard misdrijf blijven. 

De rechtbank is dan ook verplicht orn de herstelmaatregel te bevelen zoals gevorderd door 

de herstelvorderende overheid. Zij dient wel de interne en externe wettigheid van de 
maatregel te toetsen en in het bijzonder na te gaan of de voordelen die de herstelmaatregel 

voor 

de woonkwaliteit oplevert wel in verhouding-sta;m tot de last die ze voor de overtreder 

veroorzaken. 

De rechtbank is op grond van de voorliggende gegevens van het strafdossier en de 
aangevoerde motieven van oordeel dat de herstelvordering tot het wegwerken van alle 
gebreken aan het pand, waardoor dit voldoet aan de minimale kwaliteitsvereisten in casu 

wettig en gerechtvaa rdigd is en kennelijk niet onredelijk of buitenproportioneel is, daar zij 
noodzakelijk is om te beletten dat in de toekomst nog mensen zouden worden gehuisvest in 

slechte woonomstandigheden. 

De termijn voor het uitvoeren van de herstelmaatregelen dient; gelet op de aard en de 

omvang ervan, te worden bepaald op tien maanden vanaf het in kracht van gewijsde treden 
van huidig vonnis. Tevens is h�t gepélst om een dwangsom op te leggen, nu de 

veroordeelden tot op heden niet het bewijs leveren dat zij vrijwillig zijn ovcrgegêlan tot 
uitvoering van de herstelvordering. 

Het bedrag van de dwangsom dient bepaald te worden op € 100,00 per dag vertraging in de 

tenuitvoerlegging van de herstelmaatregelen. Deze dwangsom zal verbeuren vanaf de eerste 
dag na het verstrijken van de hoger vermelde hersteltermijn, in zoverre huidig vonnis voornf 

werd betekend. Dit houdt concreet in dat er geen dwangsomtermijn wordt toegestaan. 

Verder dienen bij toepassing van art. 20bis, §7 van de Vlaamse Wooncode de 

wooninspccteur of het college van burgemeester en schepenen te worden gemachtigd om 

ambtshalve in de uitvoerin3 van het opgelegde herstel te voorzien bij gebreke aan uitvoerin3 

door de veroordeelden en dit op hun kosten. 

Bij loep;issing van art. 20bis, §8 van de Vlaamse Wooncode dienen de wooninspecteur en 
het collège van bureemeester en schepenen te worden gemachtigd orn de kosten, vermeld 

in art. 17bis, §7 van de Vlaamse Wooncode te verhalen op de veroordeelde overtreders. 

De rechtb<ink acht het niet aangewezen om in t e  gaan op de vorder ing van de 
wooninspecteur om het vonnis uitvoerbaar te verklaren bij voorraad, nu het pand voorlopig 
niet wordt bewoond. 
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OP BURGERLIJK GEBIED: 

In toepassing van art. 4 V.T.Sv. houdt de rechtbank de overige burgerlijke belangen 
ambtshalve aan. 

4. TOEGEPASTE WETIEN : 

Wetboek van rechtspleging in strafzaken: 194, 185, 161 en 189. 

Strafwetboek: 40, 44. 

Art. 5, strafbaar gesteld door artikel 20§1 al 1 van het decreet d.d. 15 juli 1997 houdende de 

Vlaamse Wooncode. 

Wet van 15.6.1935: art. 11, 12, 14, 23, 31, 32, 34, 35, 36, 37 en 41. 

De wetsbepalingen zoals vermeld in de geding inleidende akte en de wetsbepalingen 

aangehaald in dit vonnis. 

UITSPRAAK: 

De Rechtbank beslist op tegenspraak. 

OP STRAFGEBIED: 

Verklaart de beklaagde 1 schuldig aan het hem ten· laste gelegd feit, zoals 

omschreven in het bevel van dagvaarding. 

Veroordeelt de beklaagde voor dit bewezen verklaarde feit tot een geldboete van 500 euro, 

verhoogd met 50 opdeciemen en alzo gebracht op 3.000 euro of drie maanden vervangende 

cevangenisstraf. 

Verplicht beklaagde bij toepassing van artikel 29 van de Wet van 01.08.1985, gewijzigd bij 
de Wet van 22 april 2003, het K.B. van 19 december 2003, het K.B. van 31 oktober 2005 en 

de artikelen 2 en 3 van de wet van 28 december 2011, tot betaling van een bedrag van 25 

euro, vermeerderd met 70 opdeciemen en alzo gebracht op 200,00 euro, bij wijze van 

bijdrage tot de financierine van het Bijzonder Fonds tot hulp aan de slachtoffers van 

opzettelijke gewelddaden en aan occasionele redders, ingesteld bij artikel 28 van de Wet van 

01.08.1985. 
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legt aan beklaagde overeenkomstig artikel 91, tweede lid van het K.B. van 28.12.1950, 

houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken, een vergoedine op van 
51,20 euro. 

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

juridische tweedelijnsbijstand een bedrag te betalen van 20 euro. 

Verwijst de beklaagde tot de ko�ten van de strafvordering tot op heden in totaal begroot op 

0 euro. 

MET BETREKKING TOT DE HERSTELVORDERING: 

Verklaart de herstelvordering tot herstel ontvankelijk en gegrond; 

Beveelt de beklaagde om de hierna bepaalde herstelm<Jatregel uit te voeren, meer 

bepaald om aan de woning, gekadastreerd als 

" eigendom van . ingevolge akte van aankoop verleden door 

notaris 1 te 1 op 1 • alle nodige renovatie-, verbeterings-, of 

aanpassingswerkzaamheden uit te voeren Wilardoor het pand voldoet aan de minimale 

kwaliteitsvereisten vasteesteld bij ilrtikel 5 viln de Vlaamse Wooncode. 

Beveelt dat deze herstelmaatregel integraal dient te worden uitgevoerd binnen een 
termijn van tien maanden vanaf het in kracht van gewijsde treden van dit vonnis; 

Beveelt, voor zover de opgelegde herstelmaatregel niet integraal zou zijn uitgevoerd 
binnen deze termijn, dat de wooninspecteur of het college van burgemeester en 
schepenen ambtshalve in de uitvoerine ervan kunnen voorzien op kosten van de 

beklaagde; 

Machtigt de wooninspecteur en hC!l colleee van burgemeester en schepenen om de 

eventuele kosten, vermeld in ilrt. 1 Ibis, §2 van de Vlélamse Wooncode te verhalen op de 

beklaagde; 

Veroordeelt de beklaagde voor het 5cval dat <1an de opgelegde herstel maat regel nier 
vrijwillig zou worden voldaan, tot bctalint: van een clw..:ingsom van 100,00 euro per dag 

vertr<Jging vanaf de eerste dag volgend op het verstrijken van de hoger vermelde 

hersteltermijn en in zoverre huidie vonnis voorafgaandelijk werd betekend; 

7.cgt voor recht dat vnn dit vonnis melding dient te worden gemaakt in de r<Jnd van de 

overschrijving van de dagvaarding op het eerste hypotheekkantoor te · 1 onder 

rcf 
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OP BURGERLIJK GEBIED: 

Houdt de burgerlijke belangen dr. art. 4 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering 

aan. 

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

Dit vonnis is in openbare zitting van de 11° Kamer uitgesproken op twaalf juli tweeduizend 

achttien door dhr. K. SWENNEN, Rechter in d e  rechtbank van eerste aanleg te Limburg, 

afdeling Tongeren, met bijstand van aang. Griffier (art. 330 ter Ger.W.) Vandyck Michel, 

waar verder aanwezig was het lid van het openbaar ministerie zoals vermeld in het Pro 

Justitia van uitspraa . 

M. VANDYCK. 




