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INZAKE HET OPENBAAR MINISTERIE
VRIJWILLIG TUSSENKOMENDE PARTIJ - EISER IN HERSTEL

Wooninspecteur van het Vlaams Gewest
Met zetel lOOO Brussel, Havenlaan 88 bus 22
Vertegenwoordigd door Mr. C. LEMACHE, advocaat te 3800 SintTruiden, Tongersesteenweg 243

BEKLAAGDEN
1.

met als I<BO-nummer
met maatschappelijke zetel gevestigd te

),

Vertegenwoordigd door Mr. S. BUVÉ loco Mr. J. DURNEZ, advocaat te
3050 Oud-Heverlee, Waversebaan 134 A

2.
!Op
geboren te
wonende te
van Nederlandse nationa liteit

Vertegenwoordigd door Mr. S. BUVÉ loco Mr. J. DURN EZ, advocaat te
3050 Oud-Heverlee, Waversebaan 134 A

TENLASTELEGGINGEN

Verdacht van:
Als dader of mededader in de zin van artikel 66 van het st rafwetboek;
Bij inbreul< op artil<el 5, strafbaar gest eld bij artikel 20 §1 al 1 van het Decreet dd. 15 juli
1997 houdende de Vlaamse Wooncode, als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of
als persoon die een woning ter beschikl<ing stelt, een woning die niet voldoet aan de
vereisten en normen van artikel 5 rechtstreel{s of via tussenpersoon verhuurd, te huur
gesteld of ter beschild<ing gesteld te hebben met het oog op bewoning.
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(de eerste),
Te

: (de tweede)

' van 23 maart 2015 tot en met 10 december 2015

een pand, gelegen te

; kadastraal gekend onder
zij nde een geslote n bebouwing met twee
bouwlagen onder de kroonlijst en een onderdakse verdieping, onderverdeeld in 9 kamers en
, voor
diverse gemeenschappelijke ruimt es, in eigendom toebehorende aan de
bewoning ter beschi kking te hebben gesteld terwijl dit gebouw en/of de woonentiteiten
(kamerwoningen) volgens de detailbeschrijving in het proces-verbaal l
niét voldeden aa n de hoger beschreven normen inzake veiligheid, gezondheid en
woonkwaliteit

Teneinde na toepassing van de strafwet, op vordering van de wooninspecteur (namens het
Vlaamse Gewest) en/of het college van burgemeester en schepenen conform artikel 20bis van
het Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, tevens te bevelen dat :
•

binnen een termijn van 10 maanden na de uitspraak aan het pand een andere
bestemming moet gegeven worden volgens de bepalingen van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening, of te bevelen dat het pa nd moet gesloopt worden (tenzij de
sloop verboden is op grond va n wettel ijke, decretale of reglementaire bepalingen) (het
pand komt niét in aanmerking voor renova tie-, verbeterings- of aanpassingswerken
gezien er geen stedenbouw kundige vergunning voorhanden is voor de ombouw tot
meerdere woonentiteiten)
ondergesch ikt, ingeval voor de ombo uw van het voornoemde pand tot meerdere
woonentit eiten alsnog een stedenbouwkundige vergunning zou bekomen
worden/zijn, te bevelen dat de nodige renovatie-, verbeterings-en aanpassingswerken
volbracht worden opdat het pand voldoet aan alle minimale kwaliteitsnormen, dit
tevens binnen een t ermijn van 10 maa nden na de uitspraa k

•

over te gaan tot veroordeling tot een dwangsom van 150 euro per dag bij niet uitvoering van het vonnis binnen de gestelde t ermijn

•

de wooninspecteur te machtigen om ambtshalve in de uitvo ering van het opgelegde
herstel te voorzien voor het geval de overtreder in gebreke blijft om de bevolen
werken zelf uit te voeren, waarbij de wooninspect eur tevens gemachtigd wordt om de
kosten, zoa ls bedoeld in art ikel 17bis, §2 va n de Vlaa mse Wooncode te verhalen op de
veroordeelde
de uit spraak over de herstelvordering uitvoerbaar bij voorraad te verklaren
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*****
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*****

Overgeschreven op het Kantoor Rechtszekerheid
op 13 november 2018
nr.
I en ambtshalve ingeschreven.
Ontvangen : 230,00 euro. Attaché (get.)

*****

*****

*****

PROCEDURE

De zaak werd behandeld op de openbare zitting.
De rechtbank nam kennis van de stukken van de rechtspleging en hoorde het Openbaar
Ministerie en de aanwezige partijen.

BEOORDEliNG OP STRAFGEBIED

Beklaagden worden vervolgd voor inbreuken op de Vlaamse Wooncode.
Tweede beklaagde

:is de zaakvoerder van eerste beklaagde

Art. 2 bis van de Voorafg. Titel van het Wetboek van Strafvordering bepaalt dat de rechtbank
ambtshalve een lasthebber ad hoc aanstelt om de rechtspersoon te vertegenwoordigen
ingeval de strafvordering tegelijk tegen de rechtspersoon en tegen de persoon die bevoegd is
om de rechtspersoon te vertegenwoordigen wordt ingesteld wegens hetzelfde feit.
De rechtbank zal hiertoe dienen over te gaan telkens er zich een belangenconflict voordoet
tussen de natuurlijke persoon en de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.
Het ten laste gelegde misdrijf vereist geen bijzonder opzet, onachtzaamheid volstaat.
Ingevolge de wijziging van art. 5 van het Strafwetboek bij Wet van 11 j uli 2018 sluit thans de
strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon, die van de nat uurlijke persoon
niet langer uit.
Op het ogenblik van de thans aanhangige feiten bepaalde art. 5 Swb. nog : "Wanneer de
rechtspersoon verantwoordelijk gesteld wordt uitsluitend wegens het optreden van een
geïdentificeerde natuurlijke persoon, kan enkel degene die de zwaarste fout heeft begaan
worden veroordeeld. "
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Deze wetswijziging houdt dus een verzwaring in van de toestand van de beklaagden zodat
beklaagden dienen te genieten van het retro-activiteitsbeginsel van de mildere strafwet.
Het verweer van beklaagden bestaat erin dat zij "niet wetens en willens of met enig opzet de
woning verhuurd hebben terwijl deze niet voldeed aan de minimale woonkwaliteiten" zonder
dat de fout in de handen van de éne of de andere wordt gelegd.
In deze context doet zich een intrinsiek belangenconflict voor tussen eerste beklaagde, de
rechtspersoon, en tweede beklaagde, als zaakvoerder- natuurlijke persoon - , vermits bij de
beoordeling de aard van de fout en de weging van de respectievelijke fouten van belang is.
Er ligt geen verzoek voor tot aanstelling van een lasthebber ad hoc, de rechtbank gaat over
tot ambtshalve aanstelling.

TOEGEPASTEVVETTEN
Er werd rekening gehouden met volgende wettelijke bepalingen:
Wetboek strafvordering art. 185, 197
Wet 15.06.1935 art. 13,14,31-41
Oe wetsbepalingen zoals vermeld in de gedinginleidende akte en de wetsbepalingen
aangehaald in dit vonnis.

UITSPRAAK
De rechtbank beslist OP TEGENSPRAAK,
OP STRAFGEBIED
Stelt ambtshalve Mr. Kris GOVAERTS, advocaat te 3800 Sint-Truiden, Beekstraa t 9, aan als
lasthebber ad hoc over de
, teneinde deze te vertegenwoordigen in
onderhavige procedure.
Verzoekt het openbaar ministerie een afschri ft van onderhavig vonnis aan de lasthebber ad
hoc ter kennis te brengen.
Kent aa n de lasthebber ad hoc lastens de vertegenwoordigde rechtspersoon een provisie toe
van 500,00 euro.

Rechtbank van eerste aanleg Urnburg - afdeling ~lasselt - l8H001699 • p. 6

Zegt dat ingeval een aanvullende provisie noodzakelijk zou zijn, hij daartoe een verzoek aan
de rechtbank zal richten.
Zegt dat de lasthebber ad hoc bij het beëindigen van zijn opdracht een staat van kosten en
ereloon ter begroting zal overleggen.
Houdt de uitspraak over de kosten aan.
Beveelt een heropening der debatten en stelt deze zaal< op de zitting van dinsdag 7 mei
2019. 9 uur, 13° l<amer in zaal 2.8 van de rechtbank alhier te Hasselt.

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

Dit vonnis is in openbare zitting uitgesproken op 26 februari 2019 door de rechtbank van
eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt, 13d kamer, samengesteld uit:
Dhr. K. GRUYTERS, ondervoorzi tter, alleenzetelend rechter,
In aanwezigheid van Mevr. D. VANDERHEl DEN, substituut procureur des Konings, en
Met bijstand van de griffierS. ROGGEN.
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1<. GRUYTERS.

