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TENLASTELEGGING 

INZAKE HET OPENBAAR MINISTERIE 

TEGEN 

geboren te 
ingeschreven te 

van Nederlandse nationaliteit 
(e-mail· ) 

beklaagde 

ter zitting in persoon aanwezig 

op 
RRN: 

De procureur des Konings vervolgt de beklaagde als dader of mededader in de zin van artikel 
66 van het strafwet boek voor de volgende st rafbare feiten: 

Te van 20 juli 2018 tot 1 februari 2019 

Bij inbreuk op artikel 5, strafbaar gesteld door artikel 20§1 al 1 van het decreet d.d. 15 juli 
1997 houdende de Vlaamse Woon code, als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of als 
persoon die een woning ter beschikking, een wonin die niet voldoet aan de vereist en en 
normen van artikel 5 rechtreekds of via t ussenpersonen verhuurd, te huur gest eld of ter 
beschikking gesteld te hebben met het oog op bewoning, namelijk de woning gelegen te 

gekadastreerd als 
de eigenaars ervan geïdentificeerd zijnde als ingevolge akte van 

aankoop van 19 februari 2018 verleden door notaris 

Tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig art. 42, 3° en/of 43 bis van het 
Strafwetboek, te horen veroordelen tot de biJZondere verbeurdverklaring van een bedrag van 
10.400 EUR. 

PROCEDURE 

Beklaagde werd door het openbaar ministerie gedagvaard om te verschijnen voor deze 
rechtbank uit hoofde van de feiten van de hoger vermelde ten lastelegging. De dagvaarding 
werd rechtsgeldig aan beklaagde betekend. 

De zaak werd behandeld op de openbare zitting van 20/10/2020. 
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De rechtbank hoorde: 
beklaagde in ziJn verweermiddelen 
het openbaar ministerie in haar vordering, bij monde van 
procureur des Konings 

De rechtbank nam kennis van de stukken van de rechtspleging. 

Er werd gebruik gemaakt van de Nederlandse taa l. 

BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

Voorafgaand 

mbstituut-

Uit de stukken van het strafdossier blijkt dat de dagvaarding werd overgeschreven op het 
kantoor Rechtszekerheid onder het nummer 

De strafvordering is ontvankelij k. 

De herstelvordering werd door de woon inspecteur ingeleid bij het openbaar ministerie bij 
brief van 19 december 2018. 

De herstelvordering is ontvankelijk. 

11. Beoordeling van de tenlastelegging 

Beklaagde wordt ervan beticht zich schuldig te hebben gemaakt aan het t er beschikking 
stellen/verhuren van een woning, die niet voldeed aan de vereisten en normen van artikel 5 
Decreet Vlaamse Wooncode, namelijk een woning te 

Het misdrij f 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 wonmgkwaliteitsnormen; 

de betrokken woning wordt verhuurd, t e huur gest eld of ter beschikking gesteld met 
het oog op bewoning. 
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De materialiteit van het misdrijf blijkt in casu uit: 
de vaststellingen van de wooninspecteur zoals vervat in het aanvankelijk proces
verbaal, die gelden tot het bewijs van het tegendeel, tegenbewijs dat niet geleverd 

wordt; 
het aan het strafdossier gevoegde huurcontract tussen beklaagde en 
de verklaringen van beklaagde en een medewerker van Maaru it blijkt dat 
de woning gehuurd werd om bu itenlandse werknemers t e huisvesten. 

Beklaagde erkent gedeeltelijk de problemen met het verhuurde pand, doch ls van oordeel dat 
een aantal vaststellingen van de woon inspecteur betrekking hebben op tekortkomingen die 
door de buitenlandse huurders zelf werden veroorzaakt. De vaststellingen van de 
woon inspecteur hebben bijzondere bewijswaarde, die niet worden weerlegd door beklaagde. 
Zo is er bijvoorbeeld geen plaatsbeschrijving van de oorspronkeliJke toestand van het pand en 
bovendien betreffen het merendeel van de vastgestelde gebreken structurele gebreken. 
Echter wordt het bewijs van krotverhuur maar geleverd vanaf het ogenblik van de 
vaststellingen van de wooninspecteur, namelijk op 22 oktober 2018 zodat de in de 
dagvaarding voorziene incriminat1eperiode dient te worden beperkt als volgt : 

'van 22 oktober 2018 tot 1 februari 2019'. 

Ook aan het moreel element 1s voldaan. Voor wanbedrijven die in bijzondere wetgevingen zijn 
opgenomen is voldaan aan het moreel element bij minstens onachtzaamheid, doch dit 
volstaat. Dit wil zeggen dat het volstaat dat ,n casu de verhuurder, een gebrek aan 
voorzichtigheid of aan voorzorg kan verweten worden, zonder dat vereist is dat hij wetens en 
willens een gebrekkige kamer of woning zou hebben verhuurd. Uit zijn verklaringen lopende 
het strafonderzoek en ter terechtzitting bliJkt dat beklaagde een woning heeft verhuurd, die 
hij na jarenlange vaste bewoning door de vorige eigenaars, niet aanpaste aan de noden van 
hedendaagse verhuring. Dit blijkt eveneens uit de werken die hiJ onmiddellijk na de controle 
door de wooninspecteur heeft uitgevoerd. Zodoende is het moreel element in hoofde van 

beklaagde bewezen. 

Verbeurdverklaring 

Ter terechtzitting lichtte het openbaar ministerie de schriftelijke vordering verbeurdverklaring 

toe, die werd opgenomen In de dagvaarding. 

Het komt, gelet op het voorgaande, bewezen voor dat beklaagde vermogensvoordelen heeft 
genoten ingevolge krotverhuur in de periode van 22 oktober 2018 tot 1 februari 2019. Deze 
worden door de rechtbank begroot als volgt : 

1.320,00 euro voor de maand oktober 
1.800,00 euro voor de maanden november, december en januari 

6.720,00 euro in totaal. 
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IV. Herstelvordering 

Ter terechtzitting deelde het openbaar ministe rie mee dat de herstelvordering zonder 
voorwerp 1s. 

TOEGEPASTE WETTEN 

De volgende artike len bepalen de bestanddelen van de misdrijven, de strafmaat en de 

t aalwet: 

- Wetboek van st rafvordering: art. 185, 194, 195 
- Strafwet boek: art. 38, 40-411 42-43quater 
- Hypotheekwet: art. 84 
- Wet van 29/06/1964: art. 1-2 en 8 
- Wet van 01/08/1985: art. 29 
- K.B. va n 28/ 12/1950: art. 91, 2° lid 
- Wet van 19/03/2017: art. 4 § 2 
- Wet van 05/03/1952: art. 1 
- Wet van 15/06/ 1935: art. 11, 12, 14, 23, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 41 

De wetsbepalingen zoals vermeld in de geding Inle idende akte en de wetsbepalingen 
aangehaald in dit vonnis. 

UITSPRAAK 

De rechtbank beslist OP TEGENSPRAAK. 

OP STRAFGEBIED 

Beperkt de lncriminat 1eperiode van de t enlastelegging als vo lgt : 

'van 22 oktober 2018 tot 1 februari 2019'; 

Verklaart beklaagde schuldig aa n de t enlastelegging zoals beperkt door de rechtbank en 
veroordeelt hem hie rvoor t ot een geldboete van 500,00 euro verhoogd met 70 opdeciemen 
gebracht op 4.000,00 euro of een vervangende gevangenisstraf van 45 dagen; 

Verleent uitstel van tenuitvoerlegging voor 300,00 euro van de opgelegde geldboet e 
verhoogd met 70 opdeciemen gebracht op 2.400,00 euro en dit ged urende een t e rmijn van 
drie jaar; 
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Verklaart verbeurd lasten beklaagde op grond van de artikelen 42,3° en 43 bis SW bij 
equivalent een geldsom van 6.720,00 euro zijnde de vermogensvoordelen die beklaagde heeft 
genoten ingevolge de bewezen tenlastelegging; 

Verplicht beklaagde om bij wijze van bijdrage tot de financiering van het bijzonder fonds tot 
hulp aan de slachtoffers van opzet telijke 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. 

Verplicht beklaagde om bij wijze van bijdrage ten bate van het begrotingsfonds voor jurid ische 
tweedelijnsbijstand een bedrag t e betalen van 20.00 euro. 

Legt aan beklaagde in toepassing van art. 91 l<.B. van 28.12.1950, de verplichting op tot het 
betalen van een vergoeding van 50,00 euro. 

Veroordeelt beklaagde tevens tot betaling van de kosten van de strafvordering, tot op heden 
begroot op 29,84 euro. 

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 - t er 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 juni 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 griffier (a rt. 330ter Ger.W.) 




