
Vonnhmummer / Griffienummer 

2020/416 

Repertortumnummer / Europees 

Datum van uitspraak 

23 maart 2020 

Naam van de eemle beklaagde 

Systeemnummer parket 

Dossiernummer 

19H001021 

Aangeboden op 

Niet Ie registreren 

rechtbank van eerste 
aanleg. Limburg, 
afdeling Hasselt 
Sectie correctioneel 
Kamer 15M 

Vonnis 



. Rechtbank van eerste aanleg Limburg-afdeling Hasselt- Rolnumm_e~ 19H001171 p.2 

INZAKE bE BÜRGERUJKE PARTIJ 

,: wonende te 

Ter zi.ttirig vert~enwoordigd door mr. loco 
mr. ~ advocaten .aan ~e balie 

EN 1-!ET OPENBAAR MINISTERIE TEGEN 

op 
, geboren te 

, ingeschre,.,~n "te 

Verdatht van: 

, val"! Belgisçhe n_at{ooalitejt 

Ter zitting vertegenwoordigd d.oor mr. 
advocaat aan de balie 

. ' 

., 

Bij inbreuk op artikel 5, strafbaar gesteld door artikel 20§1 al 1 van het decreet d.d. 15 juli 
·1997 houdende de Vlaamse Wooncode, als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of als 
persoon die een woning t~r be$Chikkjn~ een woning die niet voh;foet "an de vereiste11 en · 
normen '41n ë;lrt,ikel 5 rechtstreeks of via tussenpersoon verhuurd, te huur gesteld of ·ter 
beschikking gesteld te hebben met hetoog op bewo.nf ng, te weten de woning te 

' ' ' 

met de omstandigheid dat vä~ de activiteit een gewoonte Wórdt gemaa_kt · 

Te van 1 maart 2017 tot 19 september 2017 

De kadastrale omsçhfijvlrag van het onróerend goed dat het voorwerp van. het misdrijf is, 
zijnde: 
liggii,g: ., wijk en nummer van het kadaster: 

en de eigenaars ervan geïdentificeerd zijnde als: 

PROCEDURE 

De recht~ank stelt vast dat het dagv~ardln~sexpl~ot ·op 30 augustus 2019 wercj 
· overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te t onder ref 

zodat aan ~e wettelijke bepalingen terzake werd voldaan. 
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De strafvordering is ontvank~lîjk. 

DE TENlASTELEGGING 

Verbetering van een materiële vergissing: 

Uit de gegevens vari het.strafdossier blijkt dat de woning gelegen Is te 

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

decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, als 'Verhuurder, eventuele 
onderverhuurder of diegene die het goed ter beschikking stelt, een woning d ie niet voldo.et 

aan de vereisten van a~ikel 5, réchtstreeks of via tussenpersoon te hebben verhuurd of ter 
beschikking te hebben gesteld, met het oog op bewoning, namelijk de woning te 

· met de omstandigheid dat van de activiteit · een gewoonte wordt 
gema~kt 

De ten lasté gelegde feiten worden thans, na de inwe~ingtredlng van het_ decreet van 29 ·. 
maart 2013 ingevolge toepassing van art. 20 § 1, eerste lid Vlaamse Wooncode gestraft met 

. een gevangenisstr~f van zes maanden tot drie jaar en een geldboete van 500 to.t 25.000 euro 
of met een van die straffen alleen. 

Ten gronde 

1. 
Op basis.van een kwaliteitsonderioek uitgevoerd op 19 september 2017 bleek dat de woning 

· gelegen te ongeschikt was. (met een eindscore van 81 
punten) en onbewoonbaar (wegens het velllgheids- en gezondheidsrisico) zoals vastgesteld 
op dat ogenblik.( stukken 46-1 met fotodossier) 

De beklaagde verklaarde op 19 decem~er 2017 sedert 2016 eigenaar ( = vruchtgebruiker voor 
de geheelheid van het huis . aangekocht op 14.10.2016) te zijn van het pand en dat de 

bewone~ er sedert maart 2017 wonen. De huurprijs bedraagt 600,00 euro exclusief kosten 
voor elektriciteit, water en verwarming. Volgens de beklaàgde betaalden de huurders drie 

maanden huur reden waarom ze hen .voor het vredeger~cht daagde in betaling van de 
achterstand van de huur en huurverbreking. (vonnis 12.12.2017) 

2. 
Uit' de vaststellingen van de woon inspectie op 23 november 2018 blÎjkt dat de woning gelegen 

te voldoet aan de woningkwaliteitsnormen en beantwoordt 



Rechtbank van eerste aanleg Limburg- afdeling Hasselt - · -Rolnummer 19H001171 p.4 

aan de minimale kwaliteitsvereisten na het uitvoeren van werken ter plaatse op verzoek van 
de beklaagde. 

Deze gebrekkige woning ~erd ve·rhuurd door beklaagde .. 

Inzake li~ ~r geen huurovereenkomst voor. 

De burgerlijke· partijen, voormalige huurders. van dit pand, leggen een vonnis neer van de 
Rechtbank van eerste aanleg Umburg Hass~lt sectie burgerlijk, van de 48-kamer zetelend in. 
beroep waarbij beklaagde werd veroordeeld tot de terugbetaling van de huur van 2._400,'00 
euro. De rechtbank kende t~vens toe een schadevergoeding van 375,P0 euro voor geleden 

. . 
ongen:iakken ten gevolge van de ernstig aan~etaste woonkwaliteit van het huurpand_, 
admi11istratieve en andere beslommeringen ont$taan ingevolge het zoeken naar een ander . . . . 

onderkomen en een tweed~ verhuis. 

. . 
De burgerlijke partijen werden veroordeeld tot de betaling van een bezettingsvergoeding van 

· 1.200,00 eUro. · · · 

De rechtbank stelt vast dat er voor het bestaan van de ten laste gelegde f~iten geen bijzonder, 
noch algemeen opzet vereist is. Het morele be:Standdeel van onachtzaamheid of nalatigheid 
volstaat voor de strafrechtelijke beteugeling. 

, · Het gebrek aan voorzorg of onvoorzichtigheid bestaat erin dat beklaagde nagelaten heeft te 
controleren of de woning wel aan de wonlngkwaliteitsverelsten, voldeed en dus wel verhuurd 
mocht worden. 

De eis van voorzichtigheid die op de beklaagde rust impliceert dat zij desnoods voorafgaand . . ' ' 

aan de verhuring zich deskundig liet adviseren. 

' . 
De nalatigheid bij het controleren van de woonkwali~eit van de woning die de beklaagde 
verhûurde staat vast : een aantal gebreken waren evident zoals blijkt uit de uitvoerig 

beschrjjving in het P.V. van de wooninspecteur. 

De beklaagde wist of moest weten dat de woning die zij verhuurde of ter beschikking stelde, 

. gebrekkig was en niet aan de woningkwaliteitsvereisten voldee9. 

Beklaagde betwist de ten laste gelegde feite·n niet en leyerde inspanningen om werken te 
laten uitvoeren tenelnc:le deze te laten beantwoorden aan de minimale kwaliteitsvereisten. 

De tenlastelegging in hoofde van de beklaagde 1s bewezen als verhuurder. 
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_De verzwarend~_.omsta~digheid is niet bewezen: er wordt op geen enkele wijze aangetoond 

afdoeng.e -naa"r°recht dat de beklaagde van de activiteit een gewoonte maakt . 
.. ·· 

STRAFMAAT 

Art. 23 \,an de Grondwet bepaah dat ieder het recht heeft een menswaardig leven te lelden 
en dat de wet of het decreet daartoe, rekening ho.udend met ·de overeenkómstige plichtep, . ····· ·· 

de econÓmische, sociale en culturele rechten waarborgt. Die rechten omvatten o.m,.hetrê~ht 
op een behoorlijke huisvesting. ..·· ... ·· 

De overheid doet belangrijke inspanningen om dit recht.te ·wáarborgen, o.m. door sociale 
.. ·· 

huisvesting te organiseren, door minlmumkwa.1.~teitsêîsen voor woningen te bepalen en een 
wooninspectie op te richten... .... 

Van degene die hulzen..verhûurt, mag worden verwacht dat ook hij/zij Inspanningen levert en 
zich minsten~ .. ~an·dê.~pgelegde kwaliteitsnormen houdt. · 

...... ·Zó'rÎi et wordt het. fundamenteel recht op een behoorlijke huisvesting aangetast,· komen · 
mogelijk mensenlevens in gevaar·(CO-intoxicatle, elektrocutie) e~ wordt aan de gezondheid 
van doorgaan~ maatschappelijk kwetsbare huurders schade toegebracht. 

De raadsman van beklaagde verzocht om haar tiet voordeel van · de opschorting van de .. ,· 
uitspraak van veroordeling toe te staan. .··· ···· 

Of?SChorting van de uitspraak van de veroordeling is een bultengewo~~.gin'isf"~n dient een 
uitzonderlijk karakter te behouden. ······· 

Op het verzoek tot het verlenen van de guns.t .varrëi; opschorting wordt door de rechtbank 
niet ingegaan nu deze gunst bij de bek.laagde.~ou leiden tot een onvoldoende bewustwording 
van de zwaarwichtigheid van.de dóo~ haar gepleegde feiten. 

. . .. -· 

De beklaagd.e brêngt overigens geen elementen aan die zouden toelaten te besluiten dat de 

op!.egglfiii~an een bestraffing, zoals hierna bepaald, haar toekomst op een overdreven wijze, · 
.... ·· ·. ··"irÏwanverhouding tot.de ernst van de in zijnen hoofde weerhouden feiten, zou hypothekeren. . . 

De verregaan.de desinteresse van de beklaagde voor de staat waarin het pand verkeerde en 

voor .de woonomstandigheden van haar huurders waarbij ze de verantwoordelijkheid in 
eerste instantie bij de huurders legde, wordt deels gecompenseerd door haar latere houding .. ·· 
om het pand toch te laten renoveren. ..-······ 

Gezien de leeftijd van de beklaagde en het gunst ig strafrechtelijk verl~den··· 
.. ··· 
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-... ----·-·----------- --------------------

van de beklaagde is de mir:,imumgeldboete gerechtvaardigd. 

Verbe~rdverklaring van het wederrechtelljk vermogensvoordeel 

Het openbaar ministerie vorderde bij een nota de verbeu·rdverklaring van het wederrechtelijk 

vermogensvoordeel, begroot op 1.800,00 euro in toepas.sing van art. 42,3"en 43 bis Sw. 

Dit vermogensvoordeel wor~t te. laste van de bekiaagde g~vorderd om red en dat ze de woning 

gelegen verhuurde terwijl deze ni_et voldeed aan de geldende .k"Yaliteits-en veiligheidsnormen. 

Het gevorderd bedrag werd berekend over een .periode van 3 maanden. 

In de gegeven omstandigheden spreekt de rechtbank deze verbeurdverklaring, die facultatlèf 

is, niet uit. 

. '3EOORDELING OP BURGERLUI( GEBIED 

De vordering van d8 burgerliike partij 

De burgerlijke vordering tot vergoeding van de schade aan deze burgerlijke partij werd tijdig 
gesteld en is ontvankelijk. 

Deze burgerlijke partij vordert een morele schadevergoeding van 1.250,00 euro meer de 

. vergoedende intresten aan de wettelijke rentevoet vanaf 01.03.2017 tot datum van algehele 

betaling en een rechtspleglngsvergoedlng van 480,00 euro. 

De rechtbank kent naar billijkheid een bedrag van 7So,oo· euro toe voor de geleden morele 

schade· voortspruitende uit ~et bewezen misdrijf. 

De voorwaarden van artikel 162bis Sv. zijn voldaan zodat de burgerl ijke partij een 

rechtspleging~vergoeding moet worden toegewezen. 

TOEGEPASTE WETTEN 
Er werd rekenin~ gehouden met volgende wettelijke bepalingen: 

·wetboek strafvordering art. 162, 162bis, 185, 19.0, 194, 197; 
Strafwetboek art. 2, 38, 40, 44, 45; 

. Art. 5, 20§1 al 1 van het decreet d.d. 15 juli 199Thoudende de Vlaamse Wooncode; 
Burgerlijk Wetboek art. · 1382; 
Gerechtelijk Wetboek art. 1022; 

· KB. 26.10.2007 art. 1, 2, 3, 6, 8, 10; 
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----..... .. •-·--·--~~ .... ~-...... --,-· .......,......., _______________ _ 

Wet 01:08.1985 a,ioZ9,Ï;~:::::.:::3 art. 3 gew. KB. 31.10.2005 art. l geW. Wet 
25.12.2016;--·--- . 

Wet·OS.Ó3.1952 art.1 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 gedinglnleidende akte en de wetsbepalingen 

-------- aangehaald in dit vonnis.· 

UITSPRAAK. 

De rechtbank statuèrende OP TEGENSPRAAK 

OP STRAFGEBIED 

Verbetert de tenlastel~gging.-

Bij in!2f-eulCÓ;;·;~·;:~; S, strafbaar gesteld door artikel 20§1 al 1 van het decreet d.d. 15 juli 
---1997 houdende deVlaamse Wooné:ode; als verhuurder, al.s 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, te weten de woning te 

--- · met de omstandigheid dat va~ de activ!teit een gewoonte wordt ---

:m~~:~ttale o::;::i:: :::
7
h:: ::,::::~::::t heJ~;;:~:-::::~~::~:---// 

zijnde: · . ____________ · · · 

ligging: w!Jk-erfn~mmer van het kadaster: 
· en de eigena~rs-ervár1 geïdentificeerd·zijnde als: 

Verklaart de tenl~etéggl~;--:::,s verbeterd bewezen In hoofde van beklaagde 
---b-ehoudens de verzwar~nde omstandigheid dat van de activiteit eeri 

gewoonte-wordt gemaakt . . · 

---_________ ........ ----·· .. ··" ___ _.--:.,oordeelt beklaagde, tot een geldboete van 500,00 euro, door verhoging m.et . 70 
_ __ __ opdeciemen {><8), gebracht op 4.000,00 euro en zegfdat de geldboete; bij gebrek aan·betaling 

::~~:.~:,:~~!: ::::~n.ln artikel 40 Strafwetboek, zal vervangen worden ::~~::~-__ /_/ 

Verplicht de veroordeelde om bij wijze van bijdrage tot de financiering van h~t.bljtónder fonds 

tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan d~_oeca·sfÓ-nele redders, een 
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~edrag te betalen van 25,00 euro te verhogen met 70 opdeciemen en alzo gebracht op 200.00 

euro. 

Veroordeèlt de beklaagde om bil wijze van bijdrage aan het begrotingsfonds voor juridische 

t~eedelijnsbijstand een bedrag te betalen van 20.00 euro. 

Verwijst de veroordeelde t9t de koster, van· de publieke vordering, tot op heden begroot op 
de som van 23,56 euro~ 

·zegt voor recht dat melding van het vonnis zal worden ·gem~ak.t in de rand van de . . 
overschrijving· van de dagvaarding op het tweede hypotheekkantoor te onder rèf•. 

onderref 

·op BURGERLIJK GEBIED 

Verklaart de vordering van. de burgerlijke partij 
ontvankelijk ·tm in voormelde mate gegrond. 

tegen de beklaagde 

Verc:>ordeelt !)~klaagde tot betaliÏ1g aan haar van _ een bedrag van een 

schadevergoeding van 750,00 euro. meer de .vergoedende intresten aan de wettelijke 

rentevoe_t tot heden waarna de_ gerecht~lijke intresten aan de wettelijke intrestvoet tot _ 
algehele betaling en een rechtsplegingsvergoeding van 48;0,00 euro. 

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

Pit vonnis is il"! opènbare zitting · ultgesprpken op 23 IYIAART 2020 door qe -~chtbank van 

eerste aanleg Limburg~ afdeiing Hasselt, fse m kamer, samengesteld uit : 

Mevr, , rechter, allèenzetelend rechter, 
In aanwe;zighe_id van het openbaar ml11isterie, 

Met bijstand van griffier 




