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TENLASTELEGGING 

INZAKE HET OPENBAAR MINISTERIE 

TEGEN 

1) geboren te op 
ingeschreven t e 

nationaliteit 
van Belgische 

beklaagde 

ter zitting in persoon aanwezig en bijgestaan door mr. 
advocaat t e 

2) 
ingeschreven te 

nationaliteit 

beklaagde 

geboren t e )p 

van Belgische 

ter zitting In persoon aanwezig en bijgestaan door mr. 
advocaat t e loco mr. advocaat te 

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

een woning of specifieke woonvorm die niet voldoet aan de vereisten van art. 5 § 1 Vlaamse 
Wooncode verhuren, t e huur stellen of t er beschikking stellen - feiten vanaf 11 augustus 
2013 

Als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of als persoon die een woning ter beschikking 
stelt, een woning of een specifieke woonvorm, als vermeld in artikel 5 § 3 lid 1 van het Decreet 
van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, die niet voldoet aan de vereisten en 
normen, vastgesteld met toepassing van artikel 5 van voornoemd Decreet, rechtstreeks of via 
tussenpersoon, te hebben verhuurd, te huur gest eld of ter beschikking gesteld met het oog 
op bewoning. 
(art. 2 § 1, 31°, en 20 § 1 lid 1 Decreet 15 ju li 1997 houdende de Vlaamse Wooncode) 

Te in de periode van 1 juni 2011 tot en met 6 januari 2018 
het pand gelegen te 
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De kadastraf e omschrijving van het onroerend goed dat het voorwerp van het misdnjf is, 
ziinde: met een oppervlakte van wijk en nummer van het kadaster: 

en de eigenaars ervan ge1dentif1ceerd zijnde als 
ingevolge akte van verdeling/afstand van 22/06/2004 verleden door notans 

te 

tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig art. 42, 3" en/of 43 bis van het 
Strafwetboek, t e horen veroordelen tot de biJzondere verbeurdverklaring 
in hoofde van ,an een bedrag van 18.940 EUR, 
in hoofde van van een bedrag van 31.460 EUR, 

zijnde de op grond van de weerhouden feiten geraamde opbrengst van de vervolgde 

misdrijven. 

PROCEDURE 

Beklaagden werden door het openbaar ministerie gedagvaard om te verschijnen voor deze 
rechtbank uit hoofde van de feiten van de hoger verm elde ten lastelegging. De dagvaardingen 
werden rechtsgeldig aan beklaagden betekend. 

De zaak werd behandeld op de openbare zitting van 20/10/2020. 

De rechtbank hoorde: 
beide beklaagden en hun raadslieden in hun verweermiddelen 
het openbaar ministerie In haar vordering, bij monde van 
procureur des Konings 

De rechtbank nam kennis van de st ukken van de rechtsp leging. 

Er werd gebruik gemaakt van de Nederlandse taal. 

BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

1. Voorafgaand 

substit uut-

Uit de stukken van het strafdossier blijkt dat de dagvaarding werd overgeschreven op het 

kantoor Rechtszekerheid onder het nummer 

De strafvordering is ontvankelijk. 
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De herstelvordering werd door de wooninspecteur ingeleid biJ het openbaar biJ brief van 28 

juni 2018. 

De herstelvordenng 1s ontvankelijk. 

11. Beoordeling van de tenlastelegging 

Beklaagden worden ervan beticht zich als dader/mededader schuldig te hebben gemaakt aan 
het ter beschikking st ellen/verhuren van een woning, die niet voldeed aan de vereisten en 
normen van artikel S Decreet Vlaamse Wooncode, namelijk een woning te 

Het misdrijf van krotverhuur, zoals strafbaar gesteld door artikel 20§1, al.1 Vlaamse 

Wooncode vereist een materieel en een moreel element. 

Het materieel element heeft betrekking op de constitutieve bestanddelen van het misdrijf en 

zijn de volgende : 
- er moet sprake zijn van een woning; 

de betrokken woning voldoet niet aan de woningkwaliteitsnormen; 
- de betrokken woning wordt verhuurd, t e huur gest eld of ter beschikking gesteld met 

het oog op bewoning 

De materialiteit van het misdrijf blijkt in casu UJt : 
- de vaststellingen van de woon inspecteur zoa ls vervat in het aanvankehJk proces

verbaal, die gelden tot het bewijs van het tegendeel, tegenbewijs dat niet geleverd 
wordt. Overigens, de vaststellingen als zodanig worden niet betwist door beklaagden; 
de verklaringen van beklaagden en van de buitenlandse werknemers waaruit blijkt dat 
het pand door tweede beklaagde feitelijk verhuurd werd aan eerste beklaagde, die het 
op ziJn beurt onderverhuurde aan ziJn buitenlandse werknemers. 

Beklaagden erkennen de problemen met het verhuurde pand en dit van zodra zij kennis 
kr~gen van de vast stellingen van de wooninspecteur. Voor de periode voordien verwijzen zij 
naar werken en renovaties die zij uitvoerden aan het pand. Voor wanbedrijven die in 
bijzondere wetgevingen z11n opgenomen is voldaan aan het moreel element bij minstens 
onachtzaamheid, doch dit volstaat. Dit wil zeggen dat het volstaat dat in casu de verhuurder 
en onderverhuurder, een gebrek aan voorzichtigheid of aan voorzorg kan verweten worden, 
zonder dat vereist is dat zij wetens en willens een gebrekkige kamer of woning hebben 
verhuurd. Uit hun verklaringen lopende het strafonderzoek en ter t erechtzitting blijkt dat 
beklaagden bij aanvang van de bewoning en de eerste jaren daarna wel degelijk inspanningen 
hebben geleverd om een bewoonbaar pand ter beschikking t e stellen van de {onder)huurders 
met oog voor veiligheid en basiscomfort. Hiervan worden ook stukken bijgebracht. Om die 
reden betwisten zij ook de gevorderde verbeurdverklaring van beweerde 
vermogensvoordelen. Deze betwisting heeft invloed op de beoordeling van de 
tenlastelegging, meer bepaald het moreel element in hoofde van beklaagden gedurende de 
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door het openbaar ministerie voorziene incriminatieperiode. Door het openbaar ministerie 
wordt een incriminatieperiode weerhouden van 1 juni 2011 tot en met 6 januan 2018. De 
vaststellingen van de woornnspecteur, die in casu het bewijs vormen van krotverhuur en die 
door beklaagden niet betwist worden, dateren echter maar van 31 mei 2018 en dit na een 
kennisgeving van mogehjks krotverhuur door de wijkagent per mail van 19 februari 2018. 

Terecht werpen beklaagden op dat het niet vaststaat dat zij gedurende 8 j aar zoals voorzien 
in de dagvaarding een woning zouden verhuurd hebben, die niet voldeed aan de vereisten en 
normen van artikel 5 Decreet Vlaamse Wooncode. Elke vaststelling, elke inlichting, elke door 
stukken gestaafde verklaring hierover ontbreekt. 

De tenlastelegging zoals omschreven in de dagvaarding komt dan ook niet bewezen voor zodat 
beklaagden hiervan dienen te worden vnJgesproken. 

111. Verbeurdverklaring 

Gelet op de vriJspraak van beklaagden is de rechtbank zonder rechtsmacht om te oordelen 
over de vordering verbeurdverklaring. 

IV. Herstelvordering 

Gelet op de vrijspraak van beklaagden is de rechtbank zonder rechtsmacht om te oordelen 
over de herstelvordering. 

TOEGEPASTE WETTEN 

De volgende artikelen bepalen de bestanddelen van de misdrijven, de strafmaat en de 

taalwet: 
Wet boek van strafvordering: art. 185, 191 
Hypotheekwet : art. 84 
Wet van 15/06/1935: art. 11, 12, 14, 23, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 41 

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

aangehaald in dit vonnis. 

UITSPRAAK 

De rechtbank beslist OP TEGENSPRAAK. 

f, 



OP STRAFGEBIED 

Verklaart beklaagden niet schuldig aan de tenlastelegging zoals omschreven in de dagvaarding 
en spreekt hen hiervan vrij; 

Legt de kosten van de strafvordering ten laste van de Belgische Staat. 

Zegt dat, van zodra dit vonnis kracht van gewijsde heeft bekomen, de griffier een uittreksel 
van dit vonnis - dat de naam, voornamen en de woonplaats van betichte bevat alsook de 
vermelding van de rechtbank waardoor het vonnis is gewezen - ter hand zal stellen van de 
hypotheekbewaarder om er melding van te maken in de rand van de inschrijving waarin reeds 
melding werd gemaakt van de dagvaarding. 

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

Dit vonnis Is in openbare zitting uitgesproken op 17/11/2020. 
door de rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Tongeren, sectie correctioneel, 11 e 

kamer, samengesteld uit : 
mevr. rechter, alleenzetelend rechter 
in aanwezigheid van het openbaar ministerie zoals bij naam vermeld op het Pro Justitia van 

uitspraak, 
met bijstand van mevr. aangesteld griffierJ9rJ:.-330ter-Ger-,W.j_ 




