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TENLASTELEGGINGEN 

Verdacht van : 

INZAKE HET OPENBAAR MINISTERIE TEGEN 

s~ Ingeschreven onder het 
ondernemrngsnummer met 
maatschaooeliike zetel gevestigd te 

TP.r z1ttrng vertegenwoordigd door mr. 
advocaat aan de balie 

Bij inbreuk op artikel 5, strafbaar gesteld bij artikel 20 §1 all van het Decreet dd. 15 juli 1997 
houdende de Vlaamse Wooncode, als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of als 
persoon die een wonmg ter beschikking stelt, een woning die niet voldoet aan de vereisten en 
normen van artikel 5 rechtstreeks of v1a tussenpersoon verhuurd, te huur gesteld of ter 
beschikking gesteld te hebben met het oog op bewoning, namelijk 

van 1 januari 2016 tot 28 juni 2017 

een pand, gelegen te kadastraal gekend onde 
zijnde een gesloten bebouwing bestaande uit een kelder, 

een gelilkvloers. een eerste verdieping en een zolderverdieping, in eigendom toebehorende 
aan de voor bewoning ter besch1kkmg te hebben gesteld terwij l dit volgens 
de detailbeschrijving in het proces-verbaal niét voldeed aan de hoger 
beschreven normen inzake veiligheid, gezondheld en woonkwaliteit 

********** 

PROCEDURE 

De rechtbank stelt vast dat het dagvaardingsexploot op 14 oktober 2019 werd overgeschreven 
op het tweede hypotheekkantoor te Jnder ref zodat aan 

de terzake geldende wettelijke bepalingen werd voldaan. 

De strafvordering is ontvankelijk. 
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DE TENLASTELEGGING 

De beklaagde wordt vervolgd als dader/mededader voor inbreuken op de artikelen 5 van het 

decreet van 15 JUli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, als verhuurder, eventuele 

onderverhuurder of d1egene d1e het goed ter beschikking stelt, een wonmg d1e met voldoet 

aan de vereisten van artikel S, rechtstreeks of via t ussenpersoon te hebben verhuurd of ter 

beschikking te hebben gesteld, nameliJk de wonmg te 

Ten gronde 

1. 

Op basis van een kwahteitsonderzoek uitgevoerd op 27.06.2017 door de woonmspecteur 

bleek dat de wonmg gelegen te ongeschikt was (met een eindscore 

van 67 punten) en onbewoonbaar (wegens het veiligheids-en gezondhe1dsnsico). 

Er was reeds een vooronderzoek uitgevoerd op 19.04.2017. ( bij lage 2 aan het P.V. 

B1j besluit van 29.05.2017 van de burgemeester van de stad werd de wonmg 

gelegen te ongeschikt en onbewoonbaar verklaar d en het 

besluit bezorgd aan de houders van het zakelijk recht. 

Blijkens de gegevens van het st rafdossier werd de woning in de openbaar 

verkocht op 01.07.2014 door met schuldbemiddelaar sedert 

13.10.2014. Ze betaalde maandelijks een huurbedrag op het rekeningnummer van 

ten bedrage van 600,00 euro. 

De toenmalige zaakvoerder van de vennoot schap (tot 01.07.2016) werd op 

27.10.2017 gehoord. Hij gaf aan het pand via notaris te hebben gekocht en enkel 

de buitenkant gez1en te hebben aanvoerende dat hij regelmat ig panden aankoopt die niet in 

orde zijn. 

Eén maand na de aankoop en aldus voor het sluiten van de huurovereenkomst zag hij voor de 

ee rste kant het pand vanbinnen en hij verschoot. ... 

Hij geeft aan regelmat ig te hebben gevraagd om het pand te verlaten doch brengt hieromt rent 

geen beWIJSstukken biJ. Evenmin omtrent het opstarten van een procedure voor de 

Vrederechter. 

H1j voegt wel een brief b1j zijn verhoor gedateerd op 20.10.2017, zij het na de vaststellingen 

vervat in het P.V. van de wooninspecteur, zij het niet ondertekend én daterende van een 

ogenblik dat hiJ geen zaakvoerder meer was in deze vennootschap. 
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Beklaagde verklaarde dat hiJ de bedoeling had van biJ de aankoop ervan het pand te 

renoveren. Het materiaal zou reeds lang geleden daartoe zijn aangekocht. BeWIJSStukken 
hieromtrent worden niet overlegd. 

geeft aan het dak voorlopig te hebben gemaakt toen het dak kapot was en het binnen 
regende. 

2. 

Uit de vaststellingen van de wooninspect ie blijkt dat de woning gelegen te 

11et voldoet aan de wonmgkwaltte1tsnormen. 

Er werden 67 strafpunten weerhouden. 

Aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woningkwaliteitsvereisten opgenomen in 

art.S van de Vlaamse wooncode is niet voldaan. 

De rechtbank verw1jst naar de in et P.V. 
gebreken. 

Deze gebrekk1ge womng werd door beklaagde 

van 27.06.2017 opgesomde 

Jerhuurd. 

Inzake ligt er een geschreven en geregistreerde huurovereenkomst van 19.11.2014 voor. 

B1j het afsluiten van de huurovereenkomst werd er geen omstandige plaatsbeschnjving 

opgesteld en kan beklaagde n1et aantonen dat de woning bij de aanvang van de 
huurovereenkomst In overeenstemming was met de wonlngkwaliteitsnormen. 

Beklaagde ontkent niet een maandelijkse huurprijs voor de verhuur van deze woning 

ontvangen te hebben. 

De rechtbank stelt vast dat er voor het bestaan van de ten laste gelegde feit en geen bijzonder, 

noch algemeen opzet vereist is. Het morele bestanddeel van onachtzaamheid of nalatigheid 

volstaat voor de strafrechtelijke beteugeling. 

Inzake is er zelfs geen sprake van een gebrek aan voorzorg of onvoorzichtigheld nu de 

zaakvoerder van de beklaagde één maand na de aankoop bij een controle aan de 
binnenzijde van de woning w1st dat deze niet aan de woningkwaliteitsvereisten voldeed en 

dus niet verhuurd mocht worden. Hij geeft zelf aan dat hij deze woning bestemd had voor een 

renovatie. 
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Een aanta l gebreken waren evident en vroegen geen enkele deskundigheid om vast te stellen 

dat de woning niet tn goede verhuurbare staat verkeerde. gaf zelf aan dat er regelmatig 

panden die niet in orde waren voor renovatte door de vennootschap werden opgekocht. 

a Is zaakvoerder van de beklaagde wist of moest weten dat de woning die zij verhuurde 

of ter beschikking stelde, gebrekkig was en met aan de woningkwahteitsveretsten vo I deed. 

Hij pleegde het misdrijf wetens en willens. Hij had de feitelijke letding bij de problematiek rond 

de uit te voeren renovatie aan genoemd pand zoals blijkt uit de verklanngen in het strafdossier 

en het door hem opgesteld document van oktober 2017. 

De rechtspersoon 

natuurlijke persoon 

heeft gehandeld door het persoonlijk handelen van de 

die in de mogelijkheld was niet enkel om het mtsdrijf te plegen 

maar ook om aan de onwettige toestand te remedtëren, hetgeen hij niet deed. 

De ts minstens nalatig geweest nu de nalevmg van de wooncode dutdelijk geen 

prioritatre bedrijfszaak was. 

Ook de plaatsbeschrijving van 23.05.2005 bij de aanvang van een eerdere huurovereenkomst 

toont dtt niet aan. 

De tenlastelegging tn hoofde van beklaagde is bewezen als verhuurder of dtegene die de 

woonentiteit ter beschikkmg stelde. 

STRAFMAAT 

Art. 23 van de Grondwet bepaa lt dat teder het recht heeft een menswaardtg leven te leiden 

en dat de wet of het decreet daartoe, rekening houdend met de overeenkomstige plichten, 

de economische, soctale en culturele rechten waarborgt. Die rechten omvatten o.m. het recht 

op een behoorlijke huisvesting. 

De overheid doet belangrijke Inspanningen om dit recht te waarborgen, o.m. door soctale 

hutsvesting te organtseren, door minimumkwaliteitseisen voor woningen te bepalen en een 

woonmspectie op te richten ... 

Van degene die huizen verhuurt, mag worden verwacht dat ook hij inspannmgen levert en zich 

minstens aan de opgelegde kwaliteitsnormen houdt. 
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Zo niet wordt het fundamenteel 1 echt op een behoorlijke huisvestmg aangetast, komen 

mogelijk mensenlevens in gevaar (CO-intoxicatie, elektrocutie} en wordt aan de gezondheid 

van doorgaans maatschappelijk kwetsbare huurders schade toegebracht. 

De raadsman van beklaagde verzocht om haar het voordeel van de opschortmg van de 

uitspraak van veroordeling toe te staan. 

Opschorting van de uttspraak van de veroordeling is een buitengewone gunst en dient een 
uitzonderl ij k karakter te behouden. 

Op het verzoek tot het verlenen van de gunst van de opschorting wordt door de rechtbank 
niet ingegaan nu deze gunst bij de beklaagde zou leiden tot een onvoldoende bewustwordmg 

van de zwaarwichtrgherd van de door haar gepleegde fetten. 

De beldaagde brengt overigens geen elementen aan die zouden toelaten te besluiten dat de 

oplegging van een bestraffing, zoals hrerna bepaald, zijn toekomst op een overdreven wijze, 
in wanverhouding tot de ernst van de in zijnen hoofde weerhouden feiten, zou hypothekeren. 

De verregaande desrnteresse van de beklaagde voor de staat waann het pand verkeerde en 

het doorschutven van de verantwoordelijkheid naar de huurders voor de 

woonomstandigheden, rechtvaardigen een effectieve geldboete. 

B1j het bepalen van de omvang van de geldboete houdt de rechtbank rekenmg met het 

gegeven dat op 09.08.2018 werd vastgesteld biJ P.V. 
beantwoordt aan deminrmale kwaliteitsvereisten. 

Verbeurdverklaring van het wederrechtelijk vermogensvoordeel 

::lat de woning 

Het openbaar ministerie vorderde btj een nota neergelegd de verbeurdverklanng van het 
wederrechtel ijk vermogensvoordeel, begroot op 10.800,00 euro m toepassmg van art. 42,3oen 

43 brsSw. 

Dit vermogensvoordeel wordt lastens beklaagde gevorderd om reden dat ze de wonmg 
ge legen te verhuurden of ter beschikkmg stelden voor verhuur 

terwijl deze niet voldeed aan de geldende kwaliteits-en veiligheidsnormen. 

Het gevorderd bedrag werd berekend over een penode van 18 maanden. 

Omdat de woning te in de in de gegeven omstandigheden niet 

mocht worden verhuurd, heeft de beklaagde rechtstreeks utt het bewezen verklaarde misdrijf 
een vermogensvoordeel gehaald. Dit voordeel werd correct begroot op 10.800,00 euro. 
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Dit vermogensvoordeel dient te worden verbeurdverklaard. 

Het zou maatschappelij k onaanvaardbaar zijn dat de beklaagde enerziJds schuldig wordt 
bevonden en gestraft, maar anderziJds in het bezit zouden worden gelaten van de 

opbrengsten die zij met de mrsdrijven realiseerden. Het plegen van mrsdrijven mag niet lonen. 

De vermogensvoordelen dre rechtstreeks uit de bewezen verklaarde misdrijven werden 

verkregen, konden nret rn het vermogen van de veroordeelde worden gevonden, zodat de 

geldwaarde ervan moet worden geraamd en de verbeurdverklaring op het daarmee 

overeenstemmend bedrag betrekkrng heeft. 

TOEGEPASTEVVEllEN 
Er werd rekening gehouden met volgende wettelijke bepalingen: 
VVetboek strafvordering art. 162, 185, 190, 194, 197; 
Strafwetboek art. 2, 38, 42, 43; 
Art. 5, 20§1 all van het decreet d.d. 15 JUli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, 
Wet 01.08.1985 art. 29 gew. Wet 22.04.2003 art. 3 gew. KB. 31.10.2005 art. 1 gew. Wet 
25.12.2016; 
Wet 05.03.1952 art.l en Wet 28.12.2011 art. 2; 
Wet van 19.03.2017: art. 4§2; 
Wet 15.06.1935 art. 11,12,13,14,31-41; 
De wetsbepalingen zoals vermeld in de gedinginleidende akte en de wetsbepalingen 
aangehaald in drt vonnis. 

UITSPRAAK 

De rechtbank statuerende OP TEGENSPRAAK 

Verklaart de tenlastelegging zoals omschreven rn de inlerdende dagvaarding bewezen in 

hoofde van beklaagde 

Veroordeelt beklaagde tot een geldboete van 500,00 euro, door verhoging met 70 

opdecremen (x8), gebracht op 4.000,00 euro. 

Verplicht de veroordeelde om brJ wijze van bijdrage tot de financienng van het bijzonder fonds 
tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasronele redders, een 

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

euro. 
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Veroordeelt de beklaagde om bij w ijze van bijdrage aan het begratingsfonds voor juridische 

tweedelijnsbijstand een bedrag te betalen van 20,00 euro. 

Verwijst de veroordeelde tot de kosten van de publieke vordering, tot op heden begroot op 

de som van 27,10 euro. 

Verklaart verbeurd het wederrechtelijk vermogensvoordeel, begroot op 10.800,00 euro in 
toepassing van art. 42,3·en 43 bis Sw lastens beklaagde. 

Zegt voor recht dat melding van het vonnis zal worden gemaakt m de rand van de 
overschrijving van de dagvaarding op het tweede hypotheekkantoor te 
onder ref. 

*** 

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

onder ref. 

D1t vonn1s IS in openbare zitting uitgesproken op 23 MAART 2020 door de rechtbank van 

eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt, 15e m kamer, samengesteld uit: 

Mevr. ·echter, alleenzetelend rechter, 

In aanwezigheld van het openbaar ministerie, 

Met bijstand van griffier 
I 




