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Griffienummer: " 
Notltienummer: 
Datum '(.'Onnis: 24/06/2011 

NR. 6 2 0 P. 2 

De Rechtbank van Eerste Aanleg van het Gerechtêlijk Arrondissement Tongeren 
zetelend Correctionele Zak.en, heeft het volgende vonnis uitgesproken: 
eerste blad 

INZAKE 
HET OPENBAAR MINISTERIE en 

�{f / DE WOONINSPECTEUR VAN BET VLAAMSE GEWEST, bevoegd voor het 
grondgebied van de provincie Limburg met diensten gevestigd te 3500 Hasselt, 
Koning Astridlaan 50 bus l , 

Eiser tot herstel; tussengekomen op de zitting van 10/06/2011. 
Hebbende als raadsman mr. C. LEMACHE, advocaat te Sînt-Tntiden. 

/1fl .1 , geboren te : 

TEGEN 

op : 
thans: 

en wonende te : 
l, 

Verdacht van te meermaals, in meerdere malen, op niet nader te bepalen data 
tussen 1 september 2005 en 6 juli 2009: 

Bij inbreuk op artikel 1, 2, 5 en 7 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de 
Vlaamse Wooncode, strafbaar gesteld door artikel 20§ l van voornoemde wet zoals 
gewijzigd bij het decreet van 7 juli 2006 Decreet houdende wijziging van het decreet 
van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, 
van het decreet van 4 februari 1997 houdende de kwaliteits� en veiligheidsnoimen 
voor kamers en studentenkamers en van het decreet van 1 S juli 1997 houdende de 
Vlaamse Wooncode wat betreft de versterking van het instrumentarium 
woo:nkwalitei.tsbewaking, een woning welke niet voldoet aan de veiligheids-, 
gezondheids-, en woon.kwaliteitsnonnen, als hoofdverblijfplaats te hebben verhuurd 
zonder $!:eldig conformiteitsattest te weten de woning·gelegen te 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

De dagvaarding werd overgeschreven ter hypotheken met vennelding: 
Overgeschreven op her hypotheekkantoor van: 

De ;ierentwintiaste mei tweeduizend elf 
Ref.· • ? 
te stonen OD rek. 

Bedrag 
Honderdvi8renveertig euro eenennegentig cénl 
(Ge� r 
Hypotheekbewaarder 

Gehoord in openbare zitting de voordracht van de zaak. 
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Tweede blad 

Gezien het bevel tot dagvaarding van 15 april 2011. 

NR. 620 P. 3 

Gehoord Mr. C. LEMACHE, advocaat te Sint-Truiden in zijn eis namens de 
W oonsinspecteur van het Vlaams Gewest, eiser tot herstel; gezien de neergelegde nota. 

Gehoórd het Openbaar Ministerie in zijn vordering; gezien het neergelegde stuk. 

Gehoord beklaagde � in zijn verdedigingsmiddelen, bijgestaan door 
Mr. G. PAQUE loco L. ORIJ, advocaten te Borgloon en in zijn veizoek tot het bekomen 
van de opschorting van de uitspraak van veroordeling, ondergeschikt in zijn vexzoek tot 
het opleggen van een straf met uitstel en uiterst ondergeschikt in zijn verzoek tot het 
opleggen van een werkstraf, gezien de neergelegde besluiten en stukken. 

Gehoord het Openbaar Ministerie in zijn ongunstig advies omtrent de gevraagde 
opschorting. 

Allen gebruikten de Nederlandse taal. 

Op strafgebied 

De tenlastelegging zoals omschreven in het bevel tot dagvaarding is in hoofde van 
bekl�gde bewezen door het vooronderzoek en het onderzoek ter zitting. 

Beklaagte betwist de tenlastelegging niet. 

Beklaagde heeft ter zitting van 10 juni 2011 verzocht om het voordeel van de 
opschorting van de uitspraak van de veroordeling. 

Opschorting van de uitspraak van de veroordeling is een bijzondere gunst en dient 
derhalve een uitzonderlijk karakter te behouden. Opschorting stTekt ertoe te 
voorkomen dat een veroordelende maatregel, buiten haar nonnalerwijze te voorziene 
gevolgen, voor de beklaagde een onevenredige sociaal-economische declassering tot 
gevolg zou hebben. 

Er zijn in het geval van beklaagde redenen om de opschorting van de uitspraak van de 
veroordeling te gelasten. Beklaagde heeft de woning verhuurd aan een huurder die er 
voorafgaand aan het afsluiten van de huurovereenkomst van op de hoogte was dat het 
pand niet in goede staat was en akkoord was werken uit te voeren in ruil voor een 

vermindering van de huurprijs. De woning werd niet verder verhuurd na de 
onbewoonbaarverklaring. Beklaagde heeft werken aan de woning uitgevoerd 
waardoor een deel van de vastgestelde gebreken werd verholpen. Beklaagde heetl 
tevens een relatief gunstig strafrechtelijk verleden. 

De openbare orde en de maatschappij zullen voldoende gevrijwaard worden door de 
maatregel van opschorting. Een toepassing van een sanctie kan bovendien de 
toekomstmogelijkheden van beklaagde overdreven in het gedrang brengen. 
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Derde blad 

CORRECTIONEEL NR. 620 

Beklaagde werd door de rechtbank ingelicht over de draagwijdte van deze maatregel 
en tevens werd hij gehoord in zijn opmerkingen daarover. Hij heeft ter zitting zijn 
instemming betuigd met de opschorting. 

' ' 

Beklaagde wordt voor drie jaar op proef gesteld. 

Het Openbaar Ministerie vorderde schriftelijk de verbeurdverklaring van het 
vermogensvoordeel gevormd door de ontvangen huuropbrengst gedurende de periode 
01/09/2005 -06/07/2009. 

De verbeurdverklaring van vermogensvoordelen is facultatief (art. 43bis SW). De 
rechtbank acht een verbeurdverklaring niet aangewezen aangezien beklaagde reeds 
een leegstandsheffing diende te betalen en kosten heeft gemaakt voor het uitvoeren 
van werken aan de woning. De vordering tot verbeurdverklaring wordt afgewezen. 

De herstelvordering 

De Wooninspecteur van het Vlaamse Gewest vordert de veroordeling van beklaagde 
tot het uitvoeren van herstellingwerken in toepassing van art. 20bis van de Vlaamse 
Wooneode van 15 juli 1997, op straffe van een dwangsom. 

P. 4 

Art 20bis § 1 van de Vlaamse Wooncode bepaalt dat de rechtbank naast de straf de 
overtreder kan bevelen om werken uit te voeren om de woning te laten voldoen aan de 
vereisten van artikel 5. Ondanks het gebruik van het woord ''kan", heeft de rechtbank 
geen mogelijkheid om te oordelen over de opportuniteit van de herstelvordering. De 
herstelvordering wordt beschouwd als een bijzondere vonn van teruggave. De 
teruggave dient overeenkomstig artikel 44 en 50 van het Stranvetboek en artikel 161 
van het wetboek van Strafvordering verplicht te worden uitgesproken. De 
veroordeelde mag immers niet in het voordeel van het bewezen verklaard misdrijf 
blijven. De rechter moet daarom, zelfs ambtshalve, de teruggave bevelen, d.i. het 
herstel bevelen van de verkrotte woning (T. V ANDROMME, ''Verhuur van 
krotwoningen (inbreuken op de Vlaamse Wooncode en het Kamerdecreet)", in X, 
Strafrecht en strafvordering. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 

rechtspraak en rechtsleer, Kluwer, losbladig (versie 15 mei 2008), p. 39, nr. 119). 

Oolc oyer de analoge bepaling in artikel 149 Decreet Ruimtelijke Ordening werd 
geoordeeld dat de formulering 'kan de rechtbank bevelen' niet inhoudt dat de rechter 
over een opportuniteitsoordeel beschikt (Grondwettelijk Hof m. 46/2005, 1 maart 
2005, www .grondwettelijkhof.be en Cass. 15 juni 2004, P.04.0237.N met conclusie 
van advocaat-generaal M. DE SWAEF, T.R.0.S. 2004) 234). 

Niet enkel de eigenaar of houder van het zakelijk recht op het goed kan tot het 
herstel worden veroordeeld, De veroordeling tot herstel is het gevolg van het bewezen 
verklaarde misdrijf en bijgevolg kan ook een niet-eigenaar veroordeeld worden 
tot het herstel van de gebreken. De herstelvordering werkt in rem en is een zakelijk 
aankleven aan het pand. De veroordeelde dient het opgelegde herstel door te voeren, 
los van de vraag wie eigenaar is van het goed (cf. T. V ANDROMME, o.c., p. 45, nr . 

. 
, 
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" 

CORRECTIONEEL NR. 620 

132). Het feit dat beklaagde momenteel geen eigenaar meer zou zijn, verhindert dus 
niet dat hij tot het herstel dient te worden veroordeeld. 

Er ligt overigens momenteel geen bewijs voor dat de eigendom van de woning reeds 
is overgegaan naar de koper. Artikel 4 van de koopovereenkomst die wordt 
voorgelegd door beklaagde bepaalt dat de eigendom zal overgaan bij het verlijden van 

de notariële akte. Het is niet aangetoond dat de akte reeds verleden is. 

Het voorwerp van de herstelvordering houdt het wegwerken van alle gebreken 
aan het pand in, zodat de woning of kamer terug voldoet aan de 
woonkwaliteitsnormen. Na het uitvoeren van de werken, mogen er bijgevolg geen 
gebreken meer over blijven en dient de woning of kamer confonn te zijn. 

De rechter dient het herstel enkel te bevelen in de mate dat de kwaliteits- gebreken 
nog niet werden hersteld. Het speelt daarbij geen rol wie de gebreken heeft 
weggewerkt of in welke context. Indien slechts een deel van de gebreken werd 
weggewerkt, zal de rechter het herstel moeten bevelen voor de nog aanwezige 
gebreken. zelfs indien de resterende gebreken leiden tot minder dan 15 stra:tpunten. 
Aangezien de tinaliteit van de herstelvordering betrekking heeft op de verbetering van 

de woonkwaliteit, moet de rechter alsnog het herstel van de gebreken bevelen indien 
de gebrekkige woning of kamer inmiddels niet meer verhuurd of ter beschikking 
gesteld wordt en er dus geen misdrijf meer is. (T. VANDROMME, o.c., p. 43, m. 

127) 

Beklaagde wordt dan ook veroordeeld tot het herstel van de nog aanwezige gebreken 
om zo de woning terug te laten voldoen aan de woonkwaliteitsnonnen. 

De termijn voor de uitvoering van de werken wordt op twee jaar bepaald. 

De Wooninspecteur vraagt dat de veroordeling tot herstel zou worden opgelegd op 
straffe van een dwangsom. De rechtbank is echter van oordeel dat beklaagde reeds 
zijn goede wil heeft getoond door het uitvoeren van gedeeltelijke herstellingen en het 
niet is aangetoond dat hij zich niet zou houden aan het huidige vonnis. De 
Wooninspecteur geeft in zijn nota bovendien geen lijst van de werken die momenteel 
nog moeten worden uitgevoerd om de bestaande gebreken te verhelpen, zodat de 
rechtbank ook niet precies kan aangeven welke werken er op straffe van een 

dwangsom nog moeten worden uitgevoerd door beklaagde. 

De veroordeling wordt dan ook niet gekoppeld aan een dwangsom. 

Voor het geval dat de herstelmaatregelen door beklaagde niet binnen de 
bovenvermelde termijn van twee jaar worden uitgevoerd, kunnen de wooninspecteur 
en het college van burgemeester en schepenen in toepassing van art. 20bi.s §7 van de 
Vlaamse Wooncode ambtshalve in de uitvoering ervan voorzien op kosten van 

beklaagde. 

P. 5 
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Gezien de artikelen: 
• Wetboek van Rechtspleging in Strafzaken: axt. 194 

NR. 6 2 0 P. 6 

• Art. 1, 2, S en 7 van het decreet van 15 juli 1997, strafbaar gesteld door artikel 
20§ 1 van voornoemde wet zoals gewijzigd bij het decreet van 7 juli 2006 
Decreet houdende wijziging van het decreet van 22 december 1995 houdende 
bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, van het decreet van 4 
februari 1997 en van het decreet van 15 juli 1997 

• art. 20 bis van het decreet van 15 juli 1997 
• Art. 3 en 6 - Wet 29/06/1964- gewijzigd door de wet van 10/0211994 art. 3 -

gewijzigd door de wet van 22/03/1999 art. 6 
• Art. 84 - Hypotheekw'et 
• Art. 4 lid 2 - voorafgaande titel van het wetboek van Strafvordering 
• Wet 13/04/2005 
• KB 28/12/1950 art. 91, 2° lid- gew, KB 23/12/1993 art. 1- gew. KB 

11112/2001 
• Wet 15/06/1935 art. 11, 12, 14, 23, 31, 32, 34, 35, 36, 37 en 41 

OM DEZE REDENEN 
De rechtbank statuerende op TEGENSPRAAK. 

Op strafgebied 

Verklaart beklaagde schuldig aan de in de dagvaarding 
omschreven tenlastelegging en zegt voor recht dat de uitspraak van de veroordeling 
voor deze feiten zal OPGESCHORT blijven gedurende een periode van drie jaar. 

Legt aan beklaagde overeenkomstig artikel 91, 2° lid van het K.B. van 28.12.1950, 
houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken, zoals gewijzigd bij 
K.B. van 11. �2.2001, een vergoeding op van 31,28 EUR. 

Veroordeelt beklaagde tot de strafkosten, deze tot op heden berekend op 210,84 EUR 

Houdt ambtshalve de burgerlijke belangen aan. 

De herstelvordering 

Verklaart de herstelvordering ontvankelijk en gegrond. 

Beveelt het herstel van de nog aanwezige gebreken aan de woning gelegen te 
om zo de woning terug te laten voldoen aan de 

woonkwaliteitsnon:nen. 

En dit binnen de TWEE JAAR na het in kracht van gewijsde gaan van deze beslissing 



" 
. ' 
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Zesde en laatste blad 

Beslist dat indien de herstelmaatregelen door beklaagde niet binnen de bovenvermelde 
termijn van twee jaar worden uitgevoerd, de wooninspecteur en het college van 

burgemeester en schepenen ambtshalve in de uitvoering ervan kunnen voorzien op 
kosten van beklaagde. 

Zegt dat wanneer beklaagde in gebreke blijft, hij verplicht is alle uitvoeringskosten te 
vergoeden op vertoon van een staat, opgesteld door de overheid, of begroot en 

uitvoerbaar verklaard door de beslagrechter in de burgerlijke rechtbank. 

P. 7 

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

Ondergetekende griffier bevestigt dat de identiteit van beklaagde overeenstemt met de 
gegevens ons verstrekt door de dienst Bevolking van de gemeente : dewelke deel 
uitmaken van dit dossier. 

Aldus gevonnist en uitgesproken in openbare zitting te TONGEREN op 24 juni 2011. 
Aanwezj,g: 
Dhr. J. RASKIN, Alleenzetelend Rechter, 
Dhr. B. COPPIN, Substituut-Procureur des Konings en 

L. NIVELLE, Griffier. 

L. NIVELLE 1. RASKIN 




