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!lil 

INZAl<E 

HET OPENBAAR MINISTERIE 

EN 

EISER IN HERSTEL 

DE WOONINSPECTEUR VAN HET VLAAMS GEWEST, met zetel te 
1000 Brussel, Havenlaan 88 bus 22 

Ter zitting vertegenwoordigd door mr. 
advocaten aan de balie 

TEGEN 

BEl<LAAGDEN 

geboren te JP 
niet ingeschreven, van Belgische nationaliteit 

loco mr. 

Ter zitting noch in persoon verschenen, noch vertegenwoordigd 
door een raadsman. 

ingeschreven te 
van Belgische nationaliteit 

Ter zitting bijgestaan door mr. 

EN INZAKE 

BURGERLIJKE PARTIJ 

ingeschreven te 
van Belgische nationaliteit 

Ter zitting bijgestaan door mr. 

geboren te op 

advocaat aan de balie 

geboren te 

advocaat aan de balie 
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TEGEN 

BEKLAAGDE 

geboren te )p 
niet ingeschreven, van Belgische natiohaliteit 

Ter zitting noch m persoon verschenen, noch vertegenwoordigd 
door een raadsman. 

TENLASTELEGGING 

een w oning of specifieke woonvorm die niet voldoet aan de vereisten van art. 5 § 1 Vlaamse 
Wooncode verhuren, te huur stellen of ter beschikking stellen - feiten vanaf 11 augustus 
2013 

Als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of als persoon die een woning ter beschikking 
ste lt, 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 ntet voldoet aan de vereisten en 
normen, vastgesteld met toepassing van artikel 5 van voornoemd Decreet, rechtstreeks of via 
tussenpersoon, te hebben verhuurd, te huur gesteld of ter beschtkktng gesteld met het oog 
op bewoning, namelijk het pand gelegen te (art. 2 § l, 31°, en 
20 § 1 lid 1 Decreet 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode) 

De kadastrale omschrijving van het onroerend goed dat het voorwerp van het misdnjf is, 
zijnde: 

met een oppervlakte van 
en de eigenaars ervan geiäent1f1ceerd zijnde als; 
die de eigendomstttel hebben verkregen ingevolge akte van aankoop van 15/10/2013 verleden 
door notaris te. 

Te 
door 

van 1 janua ri 2016 tot 17/07/2017 

tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig art. 42, 3° en/of 43 bis van het 
Strafwetboek) te horen veroordelen voor wat betreft tot de biJzondere 
verbeurdverklaring van een bedrag van 22.800 EUR en in hoofde van tot 
de bijzondere verbeurdverklaring van een bedrag van 6.482,64 EUR, zijnde de op grond van 
de weerhouden feiten geraamde opbrengst van de vervolgde misdrijVen 
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1. PROCEDURE 

Beklaagden en werden door het openbaar ministerie 
rechtstreeks gedagvaard uit hoofde van de feiten onder de enige tenlaste legging. 

De rechtbank is bevoegd om kennis te nemen van de fe iten onder de voormelde 
tenlaste legg1 ng, 

Op de openbare terechtzitting van 5 november 2019 van kamer 13D van deze rechtbank en 
afdeling kwam de wooninspecteur van het Vlaams Gewest in de procedure tussen en werden 
overeenkomstig artikel 152, §1 van het wetboek van strafvordering conclusietermijnen aan 
partijen verleend en werd de rechtsdag bepaald op de terechtzitting van deze kamer van 23 
maart 2020. 

Na de voormelde terechtzitting van 5 november 2019 werden zowel namens de 
wooninspecteur van het Vlaams Gewest als namens beklaagde conclusies 
ter griffie neergelegd. Namens het openbaar ministerie en namens beklaagde 
werden geen conclusies ter gnff1e neergelegd. 

Op de openbare terechtzitting van 23 maart 2020 werd de behandeling van de zaak verdaagd 
naar de terechtzitting van 26 oktober 2020. 

Op de openbare terechtzitting van 26 oktober 2020, waar de zaak hernomen werd voor de 
anders samengestelde zetel, werden de raadsman van de wooninspecteur van het Vlaams 
Gewest, het openbaar ministerie, alsook beklaagde en diens raadsman 
gehoord. Op deze terechtzitting stelde zich burgerlijke part1J opzichtens 
beklaagde De raadsman van beklaagde en tegelijk burgerlijke partij 

legde op de voormelde terechtzitting stukken neer. Beklaagde 
hoewel hij overeenkomstig artikel 40, lid 2 van het gerechtellJk wetboek rechtsgeldig werd 
gedagvaard doordat het openbaar ministerie de dagvaarding aan zichzelf betekende, 
verscheen niet op de voormelde terechtzitting en werd er evenmin vertegenwoordigd door 
een raadsman. 

De rechtbank nam tijdens het beraad kennis van alle stukken zich bevindende In het 
strafdossier en in het dossier van de rechtspleging. 

De namens beklaagde en tegelijk burgerlijke partij 
werden eveneens in het beraad betrokken. 

neergelegde stukken 
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2. BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

2.1. De ontvankelijkheid van de strafvordering 

Beklaagde stelt dat de aan hem betekende dagvaarding niet werd 
overgeschreven in het bevoegde hypotheekkantoor en dat de strafvordering om die reden 

onontvankelijk is. 

In tegenstelling tot wat beklaagde ✓oorhoudt, werd de aan hem betekende 
dagvaarding wel degehJk overgeschreven m het bevoegde hypotheekkantoor en dit op 14 
oktober 2019, waar deze werd ingeschreven onder de referte ' " 

Ook de aan beklaagde betekende dagvaarding werd op 20 september 2019 
overgeschreven in het bevoegde hypotheekkantoor, waar deze werd ingeschreven onder de 
referte " ., 

De strafvordering lastens beide beklaagden werd aldus wel degelijk op ontvankelijke wijze bij 

deze rechtbank aanhangig gemaakt. 

2.2. De beoordeling van de schuld 

De rechtbank is van oordeel dat de feiten onder de enige tenlastelegging, zoals omschreven 
in de gedinginleidende akte, in hoofde van beklaagden en 
bewezen zijn op basis van de resultaten van het vooronderzoek en het onderzoek ter 

terechtzitting. 

De rechtbank verwijst in het bijzonder naar: 

- de diverse vaststellingen van de wooninspecteur op 22 juni 2017 in de woning gelegen 
te ; de woning bleek op de eerste verdieping te zijn 
opgedeeld in 3 kamers die bewoond werden door in totaal 5 personen met de Poolse 

nationaliteit, zijnde 
en ; uit het onderzoek van de woonmspecteur kwamen 

diverse gebreken inzake veiligheid, gezondheid en woonkwaliteit naar voren: aan het 
gebouw zelf werden 38 strafpunten toegekend (wegens een gebrek aan stabiliteit van 
de rechterziJgevel en van de vloer aan de inkomdeur, opstijgend vocht in de binnen
en buitenmuren, diverse risico's op elektrocutie en een risico op ontploffing/brand 
wegens een gebrekkige verwarmingsinstallatie); aan de gemeenschappehJke kook- en 
leefruimte werden 7 strafpunten toegekend (wegens opstiJgend vocht, verweerde en 
gecorrodeerde ramen, gebreken aan de rolluiken en een beschadigde vloer); aan de 
gemeenschappelijke badkamer op het gelijkvloers werden 3 strafpunten toegekend 
(wegens condensatie met schimmelvorming aan het plafond); aan de 
gemeenschappelijke badkamer op de eerste verdieping werden 18 strafpunten 
t oegekend (wegens het ontbreken van stromend water in het bad en de lavabo en het 
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feit dat de badkamer niet verwarmbaar en niet vorstvnJ was); aan het 
gemeenschappehJk toilet werden 9 strafpunten toegekend (wegens een defecte 
duwknop); aa n de 3 bewoonde kamers op de eerste verdieping werden respectievelijk 
98, 98 en 113 strafpunten toegekend (wegens gebreken aan de plafonds, verweerde 
en gecorrodeerde ramen, gebreken aan de rolluiken, het ontbreken van lavabo's met 
warm en koud water, een gebrekkige verwarmingsketel en de kachel, het ontbreken 
van rookdetectoren en één kamer had een te kleine vloeroppervlakte); de 
wooninspecteur bevond de drie kamers ongeschikt voor bewoning, waarvan één 
kamer tevens onaangepast werd bevonden, gelet op de te kleine vloeroppervlakte; 

de spontane relazen van 
overstaan de wooninspecteur en woningcontroleur; 

de verklaringen van beklaagden 
vooronderzoek; 

en de verklaring van beklaagde 
2020. 

en 

en ten 

lopende het 

ter terechtzitting van 26 oktober 

Elke schending van de wornngkwaliteitsnormen is strafbaar gesteld. Artikel 20, §1, lid 1 van 
het Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode (verder 'de Vlaamse 
Wooncode' genoemd) voorziet geen puntengrens. Zodra er één gebrek wordt vastgesteld, 
pleegt men het misdrijf, in zoverre ook het moreel element vervuld is. Het is te dezen, gelet 
op de hiervoor aangehaalde vaststellingen van de wooninspecteur, dewelke bewijswaarde 
hebben tot het tegendeel bewezen Is, du1deli1k dat de door beklaagden en 

verhuurde/ter beschikking gestelde woning én ter beschikking gestelde 
kamers in de zin van artikel 2, §1, l0°bis van de Vlaamse Wooncode, dewelke bewoond 
werden, niet voldeden aan de woningkwaliteitsnormen. Verschillende van de te dezen door 
de wooninspecteur vastgestelde gebreken waren structureel van aard, ve rschillende van deze 
gebreken ontstonden evident niet van de ene op de andere dag doch zeer gele1deh1k aan en 
verschillende van deze gebreken werden tot slot niet veroorzaakt door toedoen van de vijf 
personen met Poolse nationaliteit die de woning betrokken. Er is dan ook geen reden om de 
incnminatieperiode te beperken, zoa ls door beklaagde ondergeschikt 
werd verzocht. Het materieel element van het aan beklaagden en 

)nder de enige tenlastelegging ten laste gelegde misdrijf Is derhalve vervuf d. 

Onachtzaamheid Is noodzakelijk, maar volstaat als moreel element voor de aan beklaagden 
onder de enige tenlastelegging ten laste gelegde feiten. De verhuurder heeft dan rnet 
doelbewust de Vlaamse Wooncode overtreden, maar uit gebrel< aan voorzorg of 
voorzichtigheid. Het gebrek aan voorzorg of voorz1cht1gheId zal er dan in bestaan dat men als 
verantwoordelijke voor de verhuur of terbeschikkingstelling van een kamer of woning heeft 
nagelaten te controleren of die kamer of woning wel aan de woningkwalite1tsnormen voldeed 
en dus of Zij wel verhuurd mocht worden. De overeenstemming van de won ing met de 
kwaliteitsnormen is niet enkel vere ist op het ogenblik van het afsluiten van de 
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huurovereenkomst of de aanvang van de terbesch1kkrngstelling1 maar gedurende de ganse 
periode van de bewoning. De eigenaar/verhuurder heeft dus niet alleen de plicht om bij 
aanvang van de huur een woning ter beschrkkmg te stellen die beantwoordt aan de normen, 
maar hij is ook verantwoordeliJk voor het behot1d in die toestand DaarbrJ wordt dezelfde 
foutdrempel toegepast als in het burgerlijk aansprakelijkheidsrecht: in beide gevallen volstaat 
de lrchtste fout. Daarbij wordt uitgegaan van de gemiddelde redelijke en vooruitziende 
persoon. Als eigenaar/verhuurder dient men te controleren of een verhuurde woning wel aan 
de won ingkwaliteltsnormen voldoet en dient men regelmatig de staat van de verhuurde 
panden te controleren. 

In hoofde van beklaagde die de wonrng huurde van beklaagde 
en op zijn beurt ter beschrkking stelde aan de 5 personen met de Poolse 

nationaliteit dre door de Poolse firma ter beschikkrng werden gesteld om 
voor Zijn bouwfirma werkzaamheden uit te voeren, was er evident algemeen opzet aanwezig. 

Wat betreft beklaagde heeft de rechtbank hiervoor reeds opgemerkt dat 
een aantal vastgestelde gebreken structureel waren en dus reeds van aanvang van de verhuur 
aan beklaagde moeten hebben bestaan. Voor wat betreft de overige 
vastgestelde gebreken had hiJ zich lopende de huur dienen te vergewissen van de toestand 
van de door hem aan beklaagde verhuurde woning en diende hij geenszins te 
wachten op klachten of inspecties. Hij had zich desgevallend dienen te beroepen op ziJn recht 
om periodiek en zonder het huurgenot van de huurder te schenden de staat van de woning te 
controleren. Het feit dat bepaalde -doch dus zeker niet alle- vastgestelde gebreken mogelijk 
optraden nadat de huurovereenkomst werd afgesloten, neemt immers uiteraard met weg dat 
hij als verhuurder erop moest toezien dat de kwaliteit van de door hem verhuurde woning aan 
de normen bleef voldoen. De rechtbank merkt hierbij op dat aan het gebouw zelf, aan de kook
en leefruimte, aan de twee badkamers en aan het toilet eveneens strafpunten werden 
toegekend en dat de 3 bewoonde kamers ook gebreken vertoonden die geen verband hielden 
met het feit dat deze op zich als een woning beschouwd worden in de zin van artikel 2, §1, 
10°bis van de Vlaamse Wooncode, zodat het verweer van beklaagde dat 
hij niet zou geweten hebben dat er kamers voor bewoning werden ingericht in de door hem 
aan beklaagde verhuurde woning met relevant is voor de beoordeling van het 
moreel element van het aan hem ten laste ge legde misdrijf. De rechtbank merkt bovendien 
en ten overvloede op dat zowel uit zijn verklaring lopende het vooronderzoek als uit zijn 
verhoor ter terechtzitting van 26 oktober 2020 blrJkt dat hij wel degelijk wist dat er 
verschillende personen met Poolse nationaliteit in de door hem aan beklaagde 

verhuurde woning verbleven. HIJ verklaarde ter terechtzitting van 26 oktober 2020 
bovendien dat hiJ, nadat hij de woning aan beklaagde had verhuurd, zelfs nog 
af en toe rn deze woning was geweest. Hij wist dus enerzijds onmiskenbaar dat de woning was 
opgedeeld in verschillende kamers rn de zin van artikel 2, §1, 10°bis van de Vlaamse Wooncode 
én hij wist anderzijds dat zowel zijn woning als de zich daarin bevindende bewoonde kamers 
niet voldeden aan de objectieve (en subJect1eve) woningkwal1teltsnormen. Er was dus in zijnen 
hoofde, net als rn hoofde van beklaagde algemeen opzet aanwezig. 
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Uit wat voorafgaat bliJkt dat beklaagden en zich op de 
plaats en t1Jdens de incrimmatiepenode zoals weerhouden onder de enige tenlastelegging 
schuldig maakten aan het ter beschikking stellen van een woning en de zich daarin bevindende 
kamers in de zin van artikel 2, §1, lû 0 b1svan de Vlaamse Wooncode, gelegen te 

dewelke bewoond werden en dewelke niet voldeden aan de vereisten 
inzake veiligheid, gezondheid en woonkwal1te1t, vastgesteld bij toepassing van artikel 5 van de 
Vlaamse Wooncode. 

Alle constitutieve bestanddelen van de aan beklaagden ~n 
ten laste ge legde feiten onder de enige tenlastelegging, zoals omschreven in de 
gedinginleidende akte, zijn dan ook bewezen. 

Beklaagden !r ziJn derhalve schuldig aan de feiten onder 
de enige tenlastelegging, zoals omschreven in de gedmgmle1dende akte. 

2.3. De straftoemeting 

a. 

De bewezen verklaarde feiten zijn ernstig en getuigen in hoofde van beklaagden van een 
Verminderd normbesef, een asocia le ingesteldheid en een gebrek aan respect voor de 
ve1ltghe1d en de gezondheid van de personen die in de bewuste woning verbleven. 

b. 

Beklaagde verzocht ondergeschikt om hem de gunst van de opschorting 
,van de uitspraak van de veroordeling te verlenen. 

De opschorting van de uitspraak van de veroordeling 1s een buitengewone gunst en dient 
derhalve een U1tzonderl 1Jk karakter te behouden. 

Opschorting strekt ertoe te voorkomen dat een veroordeling, buiten haar normalerwiJze te 
voorziene gevolgen en/of door de eraan verbonden publiciteit, voor de beklaagde een 
onevenredige sociaal-economische declassering zou meebrengen. 

De elementen waarover de rechtbank thans beschikt, laten echter niet toe aan te nemen dat 
deze redengeving in casu voorhanden is, zodat op het verzoek tot opschorting niet wordt 
ingegaan. 

c. 

c.1. 

BIJ het bepalen van de straffen en de strafmaten houdt de rechtbank rekening met: 
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- de aard en de ernst van de bewezen verklaarde feiten, de omstandigheden waaronder 
deze feiten plaatsvonden en het maatschappelijk laakbaar karakter ervan; 

- de persoonlijkhefd van beklaagden, zoals die blijkt uit het strafdossier, uit het verhoor 
van beklaagde ter terechtzitting van 26 oktober 2020 en uit hun 
strafrechtelijk verleden (blijkens de enige zich in het strafdossier bevindende 
uittreksels uit de strafregisters, beide weliswaar reeds gedateerd zijnde op 19 februari 
2018, werd beklaagde in België éénmaal door de correctionele 
rechtbank en driemaal door de poht1erechtbank veroordeeld en werd beklaagde 

tweemaal door de politierechtbank veroordeeld}; 

- en de leeftijd van beklaagden. 

Beklaagde laat thans verstek gaan, zodat de rechtbank niet kan peilen naar 
Zijn z1enswiJze, ziJn houding, ziJn intenties en ziJn actuele situatie. 

De hierna bepaalde geldboetes worden aan beklaagden opgelegd. De hoogte van de 
opgelegde vervangende gevangenisstraffen 1s aangepast aan de omvang van de opgelegde 
geldboetes. 

Beklaagde komt nog in aanmerking voor een bestraffing met uitstel van 
tenuitvoerlegging. Gelet op het feit dat hij nog niet eerder correctioneel werd veroordeeld en 
gelet op zijn relatief gunstig strafrechtelijk verleden, wordt er uitstel van tenuitvoerlegging 
verleend voor een gedeelte van de opgelegde geldboete, zoals hierna bepaald. Teneinde de 
preventieve werking van dit uitstel van tenuitvoerlegging voldoende lang te laten duren, 
wordt dit gekoppeld aan een proefperiode van dne jaar. Hij dient te beseffen dat bij het plegen 
van nieuwe strafbare feiten gedurende de proefperiode het thans gedeeltelijk verleende 
uitstel van tenuitvoerlegging kan worden herroepen en het met uitstel opgelegde gedeelte 
van de geldboete in dat geval effectief wordt. Het verlenen van een ruimer uitstel van 
tenuitvoerlegging zou hem onvoldoende bewust maken van de ernst en de maatschappelijke 
laakbaarheid van het door hem gepleegde misdnJf. 

c.2. 

Het openbaar ministerie vordert schnftelijk de verbeurdverklaring van wederrechtehjk 
verkregen vermogensvoordelen lastens beklaagden en 

De door beklaagde met betrekking tot het bewuste pand t ijdens de 
incriminatieoeriode ontvangen huurgelden ten bedrage van 22.800,00 euro en de door 
beklaagde met betrekking tot het bewuste pand tijdens de 
incriminatieperiode ontvangen huurgelden ten bedrage van 6.482,64 euro, zoals blijkt uit het 
uitgevoerde bankonderzoek, betreffen wederrechtelijk verkregen vermogensvoordelen 
afkomstig uit het in hunnen hoofde bewezen verklaarde misdrijf. 
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Het z.ou maatschappehJk onaanvaardbaar Zij n mochten beklaagden rn het bezrt bl1Jven van 
deze wederrechtehJk verkregen vermogensvoordelen afkomstig. 

Deze wederrechtelijk verkregen vermogensvoordelen werden nret in het vermogen van 
beklaagden aangetroffen, zodat deze overeenkomstig de artikelen 42, 3° en 43bts van het 
strafwetboek b1J equivalent verbeurd worden verklaard. 

c.3. 

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

2.4. De herstelvordering van de woon inspecteur van het Vlaams Gewest 

a. 

De wooninspecteur van het Vlaams Gewest leidde bij brief van 8 november 2017 zijn 
herstelvordermg, gedateerd ziJnde op dezelfde datum, m b1J de procureur des konrngs. Het 
college van burgemeester en schepenen van de gemeente sloot zich hierbij aan bij 
brief van 13 december 2017. 

De woonrnsoecteur vordert thans In conclusie als herstelmaatregel voor het pand gelegen te 
kadastraal gekend 

aan beklaagden het bevel te geven tot het herstel van alle gebreken, 
zodat dit integraal voldoet aan de minimale woonkwaliteitsnormen van artikel 5 van de 
Vlaamse Wooncode en dit binnen een termijn van 10 maanden na de uitspraak onder 
verbeurte van een dwangsom van 150,00 euro per dag vertraging, volgend op het verstrtJken 
van voormelde hersteltermijn. Tevens vordert hij voor recht te zeggen dat er geen aa nleiding 
bestaat tot het toekennen van een termijn in de zin van artikel 1385bis, lid 4 van het 
gerechtelijk wetboek. 

Bij gebreke aan urtvoenng door beklaagden, vraagt de woonmspecteur hem en/of het college 
van burgemeester en schepenen machtiging te verlenen om ambtshalve in de uitvoering van 
het opgelegde herstel te voorzien, met kosten ten laste van beklaagden en dit op grond van 
artikel 20bis, § 7 en §8 van de Vlaamse Wooncode, alsook artikel 17bis, § 2 van de Vlaamse 
Wooncode. 

Tot slot vraagt hij om de uitspraak uitvoerbaar bij voorraad te verklaren. 

b. 

De rechtbank 1s verplicht de gevorderde herstelmaatregel m te willigen ind ien deze met de 
wet strookt. Immers, dient de teruggave overeenkomstig de artikelen 44 en 50 van het 
strafwetboek en artikel 161 van het wetboek van strafvordering verplicht te worden 
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uitgesproken. Een veroordeelde mag niet in het voordeel van het bewezen verklaarde m1sdnJf 
blijven. 

De gevorderde herstelmaatregel Is niet onevenredig in verhouding tot de beoogde 
elementaire veihghe1ds-, gezondheids- en wonmgkwahte1tsvereisten, vermeld in artikel 5 van 
de Vlaamse Wooncode. Er bestaat geen kennehjke wanverhouding tussen de gevorderde 
herstelmaatregel en de doelstelling van algemeen belang. 

De principiële herstelmaatregel is overeenkomstig artikel 20bis, §1 van de Vlaamse Wooncode 
het herstel van alle gebreken, dewelke te dezen bevolen kan worden, vermits beklaagde 

op 9 april 2019 een omgevingsvergunning bekwam voor het verbouwen 
van de bewuste woning. 

Behoudens bewijs van het tegendeel geldt overeenkomstig artikel 20b,s, §6 van de Vlaamse 
Wooncode alleen het proces-verbaal van uitvoering opgesteld door de wooninspecteur als 
bewijs van het herstel en van de dat um van het herstel. Beklaagden tonen niet aan dat alle 
gebreken aan de woning inmiddels werden hersteld. Het louter voorleggen van foto's van de 
tot op heden uitgevoerde werkzaamheden aan de bewuste woning, zoals door beklaagde 

wordt gedaan, volstaat daartoe niet. 

De rechtbank beveelt dan ook lastens beklaagden en het 
uitvoeren van alle werken aan het pand gelegen te 
kadastraal gekend teneinde dit te 
laten voldoen aan de vereisten en normen, vastgesteld met toepassing van artikel 5 van de 
Vlaamse Wooncode. 

De termijn voor het uitvoeren van de werken wordt door de rechtbank in de voorllggende 
concrete omstandigheden bepaald op de 10 maanden, te rekenen vanaf het in kracht van 
gewijsde treden van huidig vonnis. Deze termijn moet beklaagden de nodige tijd verschaffen 
om zich aan de hen bij dit vonnis opgelegde verplichtingen te conformeren. Bij het bepalen 
van deze termijn heeft de rechtbank rekening gehouden met de omvang van de werken en de 
tijd die reeds verstreken is sinds de vaststellingen. 

Tevens bepaalt de rechtbank overeenkomstig artikel 20bis, §1, lid 2 van de Vlaamse 
Wooncode een dwangsom van 150,00 euro per dag vertraging in de tenu1tvoerlegg1ng van de 
bevolen herstelmaatregel. 

Het Is niet nodig om u1tdrukkehJk te bepalen dat er naast dat de hersteltermijn geen 
dwangsomtermijn in de zin van artikel 1385bis, lid 4 van het gerechtelijk wetboek wordt 
toegekend, zoals door de wooninspecteur wordt gevraagd. Het is immers enkel wanneer de 
rechtbank naast de hersteltermijn ook een dwangsomtermijn zou toekennen dat dit 
uitdrukkelijk dient te worden vermeld in het vonnis, wat te dezen niet het geval Is. 
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Voor het geval dat de herstelmaatregel door beklaagden niet binnen de door de rechtbank 
bepaalde termijn worden uitgevoerd, wordt overeenkomstig artikel 20, §7 van de Vlaamse 
Wooncode bevolen dat de woonmspecteur van het Vlaams Gewest en het college van 
burgemeester en schepenen ambtshalve in de uitvoering ervan kunnen voorzien. 

De rechtbank machtigt overeenkomstig artikel 20bts, §8 van de Vlaamse Woon,code de 
wooninspecteur van het Vlaams Gewest en het college van burgemeester en schepenen om 
de kosten vermeld in artikel 17bis, §2 van de Vlaamse Wooncode te verhalen op beklaagden 

en 

Er 1s tot slot geen gegronde reden om deze uitspraak uitvoerbaar b1J voorraad te verklaren 

2.5. De kosten en de bijdragen 

Beklaagden en .vorden t ot slot hoofdelijk verwezen tot de 
kosten van de publieke vordering. 

Zij worden tevens elk veroordeeld tot betaling van de bijdrage aan het fonds tot hulp aan de 
slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en tot betaling van de bijdrage aan het 
begrotingsfonds voor juridische tweedelijnsbijstand, vermits de wettelijke voorwaarden 
daartoe telkens vervuld zijn. 

3. BEOORDELING OP BURGERLIJK GEBIED 

3.1. De vordering van de burgerlijke partij 

a. 

Gelet op wat voorafgaat, is de rechtbank bevoegd om kennis te nemen van de vordering van 
in zijn hoedanigheid van burgerlijke partij. 

b. 

De vordering van de burgerhjke partij werd tijdig en regelmatig ingesteld. Hij beschikt over het 
vereiste belang en over de vereiste hoedanigheid. De vordering is ontvankelijk. 

c. 

c.1. 

De burgerlijke partij vordert van beklaagde uit hoofde van 11kosten van herstel 
en verbouwing, administratie en verplaatsingen" een prov1s1oneel bedrag van 1.000,00 euro, 
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te vermeerderen met de vergoedende int resten aan de wettelijke intrestvoet vanaf 6 Juli 
2017, alsook met de gerechteliJke intresten. 

c.2. 

Het Is niet aangetoond dat 
hoofde van beklaagde 
eveneens schuldig wordt bevonden. 

enige schade heeft geleden ingevolge het ,n 

bewezen verklaarde misdrijf, waaraan hij zelf trouwens 

De vordering is dan ook kennelijk ongegrond. 

3.2. De overige burgerlijke belangen 

De rechtbank houdt overeenkomstig artikel 4, hd 2 van de voorafgaande titel van het wetboek 
van strafvordering ambtshalve de overige burgerlijke belangen aan. 

TOEGEPASTE WETTEN 
Er werd rekening gehouden met volgende wettelijke bepalingen: 
Wetboek strafvordering art. 162, 185, 190, 194, 197; 
Strafwetboek· art. 1, 2, 3, 7, 38, 40, 42, 43, 44, 45; 
Art. 2§1, 31 °, 5, 20§1 lid 1 Decreet 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode; 
Wet 29.06.1964 art. 8§1; 
Art 4 V.T.Sv.; 
Wet 05.03.1952 art.1 en Wet 28.12.2011 art. 2; 
Wet van 19.03.2017: art. 4§2; 
K.B. 28.12.1950 art. 91; 
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 15.06.1935 art. 11,12,13,14,31-41; 
De wetsbepalingen zoals vermeld m de gedinginleidende akte en de wetsbepalingen 
aangehaald in dit vonnis. 

UITSPRAAK 

De rechtbank beslist op tegenspraak opzichtens de wooninspecteur van het Vlaams Gewest 
en opzichtens beklaagde en tegelijk burgerilJke partij en bij verstek 
opzichtens beklaagde 

Na herneming van de zaak voorde anders samengestelde zetel. 
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OP STRAFGEBlED 

Verklaart de strafvordering ontvankehJk. 

Wat betreft beklaagde 

Verklaart beklaagde ,chuldig aan de feiten onder de enige tenlastelegging, 
zoals omschreven in de gedinginleidende akte. 

Veroordeelt beklaagde voor de bewezen verklaarde feiten tot betaling van 
een geldboete van 1.500,00 euro, na verhoging met 70 opdeciemen gebracht op 12.000,00 
euro. 

Bepaalt overeenkomstig artike l 40 van het strafwetboek een vervangende gevangenisstraf 
van 3 maanden voor het geval de geldboete niet tijdig wordt betaald. 

Verklaart overeenkomstig de artikelen 42, 3° en 43b/s van het strafwetboek lastens beklaagde 
b1J equiva lent een wederrechtelijk vermogensvoordeel van 22.800,00 euro 

verbeurd. 

Verplicht bek laagde 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 financ iering 
van het Bijzonder Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan 
occasionele redders . 

Veroordeelt beklaagde om bij wiJze van bijdrage aan het begrotingsfonds voor 
Juridische tweedehjnsbijstand een bedrag te betalen van 20,00 euro. 

Legt aan beklaagde in toepass ing van art. 91 K.B. van 28.12.1950 de 
verplichting op tot het betalen van een vergoeding van 50,00 euro. 

Wat betreft beklaagde 

Verklaart beklaagde schuldig aan de feiten onder de enige tenlastelegging, 
zoals omschreven in de gedinginleidende akte. 

Veroordeelt beklaagde voor de bewezen verklaarde fe iten tot betaling van 
een geldboete van 1.000,00 euro, na verhoging met 70 opdeciemen gebracht op 8.000,00 
euro. 

Bepaalt overeenkomstig artikel 40 van het strafwetboek een vervangende gevangenisstraf 
van 3 maanden voor het geval de geldboete niet ti1d1g wordt betaald. 
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Zegt dat de tenuitvoerlegging van het vonnis wordt uitgesteld voor wat betreft een gedeelte 
van 700,00 euro van de opgelegde geldboete, na verhoging met 70 opdeciemen gebracht op 
5.600,00 euro, en dit gedurende een proefperiode van drie jaar. 

VPrkl.:i::irt ovPrPPnk0mstig de artikelen 42, 3° en 43bis van het strafwetboek lastens beklaagde 
biJ equivalent een wederrechtellJk vermogensvoordeel van 6.482,64 euro 

verbeurd. 

Verplicht beklaagde 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 financiering 
van het B1Jzonder Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan 
occasionele redders. 

Veroordeelt beklaagde om b1J wijze van bijdrage aan het begrotingsfonds 
voor juridische tweedehjnsbiJstand een bedrag te betalen van 20,00 euro. 

Legt aan beklaagde in toepassing van art. 91 K.8. van 28.12.1950 de 
verplichting op tot het betalen van een vergoeding van 50,00 euro. 

Wat betreft de herstelvordering van de wooninspecteur van het Vlaams Gewest 

Verklaart de herstelvordering van de wooninspecteur van het Vlaams Gewest ontvankelijk en 
gegrond. 

Beveelt overeenkomstig artikel 20bis, §1 van de Vlaamse Wooncode beklaaizder 
en aan het pand gelegen te 

kadastraal gekend alle gebreken te 
herstellen zodat dit voldoet aan de minimale woonkwaliteitsvereisten van artikel S van de 
Vlaamse Wooncode en dit binnen een termijn van 10 maanden vanaf het in kracht van 
gewijsde treden van huidig vonnis en dit onder verbeurte van een dwangsom van 150,00 euro 
per dag vertraging volgende op het verstrijken van voormelde hersteltermijn. 

Beveelt overeenkomstig artikel 20bis, §7 van de Vlaamse Wooncode dat. voor het geval dat 
de bevolen herstelmaatregel door beklaagden en niet 
binnen de door de rechtbank bepaalde termijn wordt uitgevoerd, de wooninspecteur van het 
Vlaams Gewest en het college van burgemeester en schepenen ambtshalve in de uitvoering 
ervan kunnen voorzien. 

Machtigt overeenkomstig artikel 20bis, §8 van de Vlaamse Wooncode de wooninspecteur van 
het Vlaams Gewest en het college van burgemeester en schepenen om de kosten vermeld in 
artikel 17bis, §2 van de Vlaamse Wooncode te verhalen op beklaagden en 



Rechtbank van eerste aanleg Limburg - afdelrng Hasselt - p.16 
··- --- -- -~ 

Wat betreft de gerechtskosten 

Verwijst beklaagden en hoofdelijk tot de kosten van de 
publieke vordering, tot op heden in totaal begroot op de som van 29,82 euro. 

OP BURGERLUI( GEBIED 

1. De vordering van de burgerlijke partij 

Verklaart de vordering van de burgerlijke partij 
ontvankelijk, doch kennelijk ongegrond. 

2. De overige burgerlijke belangen 

opzichtens beklaagde 

Houdt overeenkomstig artikel 4, lid 2 van de voorafgaande titel van het wetboek van 
strafvordering ambtshalve de overige burgerlijke belangen aan. 

*** 

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

Dit vonnis is in openbare zitting uitgesproken op 23 NOVEMBER 2020 door de rechtbank van 

eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt, sectie correctioneel, lSM-kamer, samengesteld uit: 

De heer alleenzetelend rechter, 

m aanwezigheid van het openbaar ministerie, 

met bijstand van de heer griffier. 




