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verregenwoordigd door mr. G. Louwet loco mr. C. Lemache, advocaten te 
Sint - Truiden.

BEKLAAGDE

i geboren te lop . en wonende
te Vise,, Nederlander;

bijgestaan door mr. M. Rodriguez loco mrs. T. Bauwens en C. Van De 
Heyning, advocaten te Brussel.

TCNLASTELEGGINGEN

Verdacht van:

Te i op 25 augustus 2015

Op het perceel aldaar gelegen •, gekadastreerd als
eigendom van . * en I •,

Ingevolge verkoopakte verleden door notaris I te i dd. ,
bij inbreuk op artikel 5, strafbaar gesteld door artikel 20§1 at 1 van het decreet d.d. 15 juli 1997 
houdende de Vlaamse Wooncode, als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of als persoon die 
een woning ter beschikking stelt,

een woning die niet voldoet aan de vereisten en r.ormen van artikel 5 rechtstreeks o* via 
tussenpersoon verhuurd, te huur gesteld of ter beschikking gesteld te hebben met het oog op 
bewoning, namelijk in het pand aldaar gelegen van 9 kamers op de eerste verdieping, 4 kamers op de 
tvveede verdieping en op de 3e verdieping van 2 kamers.

PROCEDURE

De zaak werd behandeld in openbare 2itting op 30 mei 2017.

De rechtbank nam kennis van de stukken van rechtspleging en hoorde mr. G. Louwet, advocaat 
voornoemd, in haar cisen namens de eiser tot herstel, het openbaar ministerie in haar vordering en 
mr. M. Rodriguez, advocaat voornoemd, in haar verdedigingsmiddelen namens de beklaagde.

De rechtbank stelt vast dat is voldaan aan de verplichting om de dagvaarding te doen overschrijven in 
het hypotheekkantoor van het gebied waar de betreffende woning gelegen is.

tNZAKE:

HET OPENBAAR MINISTERIE en 

EISER TOT HERSTEL

'i 7 G DE WOON1NSPECTEUR VAN HET VLAAMS G EWE ST. met diensten
gevestigd te 1210 Brussel (Sint Joost-ten-Node), Koning Albert ll-laan 19 
bus 22

Dc strafvordering is ontvankelijk
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BEOOROELING OP STRAFGEBIED 

1. Grond van de zaak

Bekiaagde is sedert 2012 eigenaar van het bedoeld gebouw te ^ zijnde
een handelspand dat vcordien wercf uitgebaat als hotel. Bekiaagde verklaarde ter zitting dat hij nog 
steeds de bedoe.’ing heeft om in het pand verder een hote! te exploiteren. Hij stelt dat hij in 
tussentijd evenwel enkele arbeiders van zijn aannemersbedrijf in hotelkamers heeft laten verblijven.

Op 25.08.2015 stelde de wooninspecteur bij een inspectie vast dat op dat ogenblik vier kamers met 
rummers >, ( I, .) en ( '.) bewcond werden door arbeiders van Roemeense nationaliteit,
die alien verklaarden te werken voor het bedrijf van bekiaagde genaamd i. Een van hen 
verklaarde dat hij sedert november of december 2014 samen met andere mensen in het pand 
woonde, dat er geen huurovereenkomst was en dat er geen huur betaald diende te worden. Hij 
verklaarde dat er veel verloop was in het pand en dat er tot maximaal 9 a 10 personen tegelijk 
woonden. Hij ging regelmatig terug naar Roemenie als er geen werk was en moest dan de sleutcl 
teruggeven aan bekiaagde. Als de bewoners terug naar Belgie kwamen, kregen zij vaak opnieuw 
dezelfde kamer.

Uit de libellering van de dagvaarding blijkt dat de saisine van de rechtbank beperkt is tot de 
beoordeling van het feit op datum van 25.08.2015.

Bekiaagde stelt ten onrechte dat de bepalingen van de Vlaamse Wooncode in casu niet van 
tcepassing zouden zijn omdat de karr.ers stedenbouwkundig vergund zijn voor toeristische Icgies. 
Van zodra de bestemming gewijzigd wordt en de kamers hoofdzakelijk bestemd worden voor 
huisvesting, vindt de Vlaamse Wooncode wel degelijk toepassing. Bovendien blijkt uit de verder 
vermelde gegevens dat ook kamers ter beschikking werden gesteld waarvoor geen vergunning als 
hotelkamer was afgeleverd.

Het in de tenlastelegging beoogd misdrijf telt drie constitutive bestanddelen : een woning, die niet 
voldoet aan de vereisten en normen vastgesteld met toepassing van art. 5 van de Vlaamse 
Wooncode, wordt rechtstreeks of via tussenpersoon verhuurd, te huur gesteld of ter beschikking 
gesteld met het oog op bewoning.

(1) een woning,

Krachtens art. 2, §1, 31° van de Vlaamse Wooncode dient als "woning" beschouwd te 
worden : elk onroerend goed of het deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de 
huisvesting van een gezin of een alleenstaandc.

Krachtens art. 2, §1, 10-bis is een "kamer" een woning waarin een toilet, een bad of douche 
of een kookgelegenheid ontbreken en waarvan de bewoners voor een of meer van die 
voorzieningen aangewezen zijn op de gemeenschappelijke ruimten in of aansluitend bij het 
gebouw waarvan de woning deel uitmaakt.

Nu de afzonderlijke woonentiteiten in casu afhankelijk waren van gemeenschappelijke 
voorzieningen voor wat betreft toilet, bad/douche en/of kookgelegenheid dienen zij als 
kamers te worden beschouwd. Voor de beoogde strafbaarstelling conform art. 20 van de 
Vlaamse Wooncode is elke karner echter tevens een afzonderlijke woning, voor zover zij 
hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van een gezin of een alleenstaande.

De tenlastelegging dient dan ook in die zin te worden begrepen dat zij 15 afzonderlijke 
woningen tot voorwerp heeft, namelrjk 9 kamers op de eerste verdieping, 4 kamers op de 
tweede verdieping en 2 kamers op de derde verdieping.
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Op grond van de gegevens van het voorcnderzoek kan niet ernstig betwist worden dat de 
betreffende kamers hoofdzakelijk bestemd waren voor de huisvesting van een gezin of een 
alleenstaande, meer bepaald van meerdere arbeiders werkzaam in het bedrijf van 
bekiaagde.

(2) die niet voldoet aan de vereisten en nor men, vastgesteld met toepassing van art. 5 van 
de Vlaomse Wooncode,

Uit het verslag van de wooninspecteur blijkt dat op 25.08.2015 enkel de vier kamers met 
nummers ( i, .) en i l) toegankelijk waren en het voorwerp uitmaakten van een
kwaliteitsonderzoek. Op grond van de feitelijke en technische vaststellingen van de 
wooninspecteur staat voldoende vast dat deze kamers {woningen) op dat ogenblik niet 
voldeden aan de vereisten en ncrmen van art. 5 van de Vlaamse Wooncode.

Dat de gebrekkige toestand volgefis bekiaagde juist een gevolg zou geweest zijn van het feit 
dat zij gerenoveerd werden, is irrelevant. Zolang een woning niet voldoet aan de minimale 
kwaiiteitsvereisten - ook al is dit omwille van renovatie, aanpassing of verbetering - mag zij 
niet aan derden ter beschikking gesteld worden met het oog op bewoning. Ook het feit dat 
door de bevoegde overheid geen krotbelasting werd geheven, is in het kader van de huidige 
beoordeling niet relevant.

Iri het licht van wat hierna onder (3) vermeld wordt, is het niet nodig om de toestand van de 
andere kamers dan deze met nummers i), (: .) en inategaan.

(3) wordt rechtstreeks of via tussenpersoon verhuurd, te huur gesteld of ter beschikking 
gesteld met het oog op bewoning

De wooninspecteur stelde op 25.08.2015 enkel vast dat de vier kamers met nummers (: .),
( I, (: .) en • I effectief gebruikt werden voor de huisvesting van een gezin of een 
alleenstaande.

Zowei tijdens het vooroncerzoek ais ter terechtzitting gaf bekiaagde toe dat hij deze kamers 
met het oog op bewoning ter beschikking had gesteld van de Roemeense arbeiders die er 
door de wooninspecteur waren aangetroffen. Hij zou voor deze dienst geen huurprijs 
gevraagd hebben, zoals door de bewoners werd bevestigd, doch dit gegeven is irrelevant 
voor de beoogde strafbaarstelfing.

Van de overige kamers (woningen) in het gebouw kan op grond van de voorliggende 
gegevens van het strafdossier niet met zekerheid vastgesteld worden dat zij op 25.08.2015 
met het oog op bewoning werden verhuurd, te huur gesteld of ter beschikking gesteld.

Voor het bestaan van het ter. laste gelegd rnisdrijf is geen algemeen, noth een bijzonder opzet 
vereist. Het moreel bestanddeel van onachtzaamheid of cen gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid 
is voldoende voor een strafrechtelijke beteugeling.

Bekiaagde is voile (mede-)eigenaar van de bedoelde woningen. Hij wist of behocrde minstens te 
weten dat de woningen niet voldeden aan de wettelijke kwaliteitsnormen, en dus niet voor 
bewoning ter beschikking gesteld mochten worden.

De rechtbank besluit dan ook tot de schuld van bekiaagde aan het hem ten laste gelegd rnisdrijf, 
waarvan alie constitutive bestanddelcn lastens hem bewezen zijn, evenwel beperkt tot het 
voorwerp van de vier kamers (woningen) met nummers i ), • )), (. .) en ).
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2. Straftoemeting

Net feit ts maatschappelijk cnaanvaardbaar en geeft blijk van een gebrek aan respect voor 
andermans welzijn, veiligheid en gezondheid.

Het kan evenwel niet worden vastgesteld dat beklaagde geleid werd door een zucht naar gemakkelijk 
geldgewin.

Beklaagde verklaarde ter zitting dat de gebreken inmiddels grotendeels hersteld zouden zijn, doch 
blijft in gebreke hiervan het sluitend bewijs voor te leggen. Hij is niet ingegaan op het verzoek van de 
wooninspecteur om deze in te lichten omtrer.t de voortgang van de gevorderde 
herstelwerkzaamheden, noch heeft hij de wooninspecteur gecontacteerd voor een hercontrole. 
Krachtens art. 20b/s van de Vlaamse Wooncode rust nochtans op de overtreder de verplichting om 
de wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen van de herstelling op de hoogte 
te brengen, zodat desgevallend een hercontrole zou kunnen worden uitgevoerd.

De rechtbank gaat niet in op het ondergeschikt verzoek van beklaagde om de gunst van opschorting 
te bekomen, nu dergelijke gunstmaatregel niet van aard is om hem afdoende te wijzen op zijn 
maatschappelijke beperkingen en verplichtingen.

Rekening houdend met de aard en de ernst van het bewezen verklaard feit, het maatschappelijk 
nadeel ervan, de omstandigheden waarin dit plaatsvond, de persoonlijkheid van beklaagde en zijn 
gunstig strafrechtelijk verleden acht de rechtbank het gepast om een bestraffing op te leggen zoais 
verder bepaald.

Op het ogenblik van het feit dat tot de huidige vervolging aanleiding heeft gegeven, was beklaagde 
nog niet veroordeeld tot een hoofdgevangenisstraf van meer dan twaalf maanden of tot een 
gelijkwaardige straf overeenkomstig artikel 99bis Sw. Het voordeel van het uitstel van de 
tenuitvoerlegging in de hierna bepaalde mate zal voor hem een bijkomende aansporing zijn om zich 
in de toekomst van dergelijke feiten te onthouden, daar hij moet weten dat bij een volgende 
veroordeling het thans verleende uitstel kan verloren gaan.

BEOORDEUNG VAN DE HERSTELVORDERING

De wooninspecteur stelde op 08.10.2015 een herstelvordering in, ertoe strekkende om aan zowel 
beklaagde i als aan zijn echtgenote en mede-eigenaar I ; het bevel te geven
tot herbestemming van het pand volgens de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, 
hetzij de woning te slopen, tenzij de sloop verboden zou zijn op grond van wettelijke, decretale of 
reglementaire bepalingen en dit binnen een termijn van 10 maanden vanaf heden en onder 
verbeurte van een dwangsom van € 150,00 per dag vertraging volgend op het verstrijken van deze 
hersteltermijn.

Tevens vordert de wooninspecteur:

om te zeggen voor recht dat er geen aanleiding bestaat tot het opleggen van een 
dwangsomtermijn in de zin van art. 1385bis, lid Ger.W.;

- machtiging van hemzelf evenals het college van burgemeester en schepenen om, bij gebreke 
aan uitvoering door de overtreder zetf, ambtshalve in de uitvoering van het opgelegde 
herstel te mogen voorzien;

- machtiging om de kosten van herhuisvesting, bedoeld in art. 15, §1, 6Cr lid Vlaamse 
Wooncode te verhalen op de veroordeelde;

- om het vonnis uitvoerbaar bij voorraad te verklaren.
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De herstelvordering kan slechts worden ingewilligd in zoverre zij geent is op de thans bewezen 
verklaa'de feiten, hetgeen in casu inhoudt dat zij sJechts gegrand kan zijn (1) ten aanzlen van 
beklaagde i i en ) met betrekking tot de vier kamers (woningen) met nummers { ), ( ),

)en ).

Beklaagde verklaarde ter zitting dat veel van de vastgestelde gebreken inmtddels hersteld zouden 
zijn, waarvan evenwel niet het slultend bewijs wordt voorgelegd (zie hoger). Zelfs al zouden intussen 
bepaalde werken zijn uitgevoerd, behcudt de herstelvordering overigens haar voorwerp, zolang niet 
is aangetoond dat zij Integraal is uitgevoerd.

De herstelvordering strekt ertoe om de onrechtmatige toestand ingevolge het bewezen verklaard 
misdrijf te doen verdwijnen en is nocdzakelijk om de gevolgen van dit misdrijf ongedaan te maken.

Zij behoort tot de strafvordering in ruime zin, maar is niettemin a!s bijzondere vorm van teruggave 
een maatregel van burgerlijke aard. Krachtens de artt. 44 Sw. en 161 en 189 Sv. dient de teruggave 
verplicht te worden uitgesproken. Een veroordeelde mag niet in het voordcel van het bewezen 
verklaard misdrijf blijven.

De rechtbank is dan ook verplicht om de herstelmaatregel te bevelen zoals gevorderd door de 
hersteh/orderende overheid. Zij dient wei de interne en exteme wettigheid van de maatrege! te 
toetsen en in het bijzonder na te gaan of de voordelen die de herstelmaatregel voor 
de woonkwaliteit oplevert wel in verhouding staan tot de last die ze voor de overtreder 
veroorzaken.

Waar een herstelmaatregel krachtens art. 206/5, §1, l5te lid van de Vlaamse Wooncode er principieel 
op is gericht om de overtreder te bevelen werken uit te voeren om de woning integraal te laten 
voldoen aan de vereisten van art. 5, blijkt zulks in casu niet mogelijk te zijn omdat op de gebrekkige 
woningen een stedenbouwkundige inbreuk rust, zodat niet zonder meer het herstel van alle 
gebreken kan worden bevolen, waardoor immers deze wederrechtelijke toestand zou worden 
bestendigd. De stedenbouwkundige inbreuk bestaat er in casu in dat beklaagde enerzijds het pand 
heeft afgewend van haar bestemming en hoofdfunctie (hoteifunctie), en anderzijds een aantal 
bijkcmende woongelegenheden heeft gecreeerd zonder daartoe over een vergunning te beschikken. 
Deze inbreuk heeft ook betrekking op de vier kamers (woningen) met nummers ( i, , ( ) en

)■

In zulk geval dient de rechtbank bij toepassing van art. 206/s, §1 van de Vlaamse Wooncode de 
overtreder te bevelen om aan de woning een andere bestemming te geven overeenkomstig de 
bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordenlng of om de woning te slopen, tenzlj de sloop 
ervan verbonden zou zijn op grond van wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen.

De rechtbank is op grond van de voorliggende gegevens van het strafdossier en de aangevoerde 
motieven van oordeel dat de alternative herstelvordering tot herbestemming of sloop in casu 
wettig is, gerechtvaardigd is op grond van de vaststaande stedenbouwkundige inbreuk cn kennelijk 
niet onredelijk of buitenproportioneel is, daar zij noodzakelijk is om te beletten dat in de toekomst 
nog mensen zouden worden gehuisvest in slechte woonomstandigheden zonder dat terzelfdertijd 
een stedenbouwkundige inbreuk wordt bestendigd. Het spreekt voor zich dat het beklaagde 
toegelaten is om opnieuw de oorspronkelijke bestemming van het gebouw in te nemen.

De termijn voor het uitvoeren van de herstelmaatregeien dient, gelet op de aard en de omvang 
ervan, te worden bepaaid op tien maanden vanaf het in kracht van gewijsde treden van huidig 
vonnis. Tevens is het gepast om een dwangsom op te leggen, nu de veroordeelde tot op heden nfet 
het bewijs levert dat hij vrijwiilig is overgegaan tot uitvoering van de herstelvordering, die toch a! 
dateert van 08.10.2015. Het bed rag van de dwangsom dient bepaaid te worden op € 125,00 per dag 
vertraging in de tenuitvcerlegging van de herstelmaatregeien.
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Deze dwangsom zal verbeuren vanaf de eerste dag na het verstrijken van de hoger vermelde 
hersteltermijn, in zoverre huidig vonnis vooraf werd betekend. Dit houdt concreet in dat er geen 
dwangsomtermfjn wordt toegestaan.

Verder dienen bij toepassing van art. 20bis, §7 van de Vlaamse Wooncode de wooninspecteur of het 
college van burgemeester en schepenen te worden gemachtigd om ambtshalve in de uitvoering van 
het opgelegde herstel te voorzien bij gebreke aan uitvoering door de veroordeefden en dit op hun 
kosten.

Bij toepassing van art. 206/5, §8 van de Vlaamse Wooncode dienen de wooninspecteur en het college 
van burgemeester en schepenen te worden gemachtigd om de kosten, vermeld in art. 176/s, §2 van 
de Vlaamse Wooncode te verhaler. op de veroordeelde overtreder.

Tevens gaat de rechtbank in op de vordering van de wooninspecteur om het vonnis uitvoerbaar te 
verklaren bij voorraad. Gelet op de ernst en de omvang van de gebreken en sommige 
veiligheidsrisico's is een snelle uitvoering noodzakeJijk.

BEOORDEUNG OP BURGERLUK GEBIED

In toepassing van art. 4 V.T.Sv. houdt de rechtbank de overige burgeriijke belangen ambtshalve aan.

WETTELUKE BEPALINGEN

Er werd rekening gehouden met volgende wettelijke bepalingen:
*

Wetboek strafvordering: art. 162,185,190, 194 
Strafwetboek: art. 2, 38, 40, 50,100 
Artikel 84 van de hypotheekwet 
Artikel 15§1 van de Vlaamse Wooncode

Inbreuk op artikel 5, strafbaar gesteld door artikel 20§1 al 1 van het decreet d.d. 15 juli 1997
houdende de Vlaamse Wooncode
Artikel 1 en 8 van de wet van 29.06.1964
Artikel 20bis van het decreet van 15 juli 1997
Artikel 4 lid 2 van de wet van 13.04.2005
K.B. 28.12.1950 art. 91, 2‘lid gewijzigd bij het K.B. 11.12.2001
Art. 29 van de wet van 01.08.1985, gewijzigd bij de wet van 22.04.2003 en het K.B. van 19.12.2003 
enhet K.B. van 31.10.2005

Wet van 05.03.1952 art. 1 gewijzigd bij de wet van 24.12.1993 
Wet 15/06/1935 art. 11,12, 14, 23, 31, 32, 34, 35, 36, 37 en 41

De wetsbepalingen zoals vermeld in de gedinginleidende akte en de wetsbepalingen aangehaald in 
dit vonnis.

UITSPRAAK

De rechtbank beslist op tegenspraak.
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Op strafgebied

Verklaart beklaagde ; schuldig aan het hem ten laste gelegde feit, weliswaar beperkt
totdevierkamersmet nummers }, ), i ) en < :).

Veroordeelt hem voor dit feit tot een geldboete van 1.500,00 euro, verhoogd met 50 opdeciemen en 
alzo gebracht op 9.000,00 euro of een vervangende gevangenisstraf van 90 cagen.

Gelast gedurende een proeftijd van drie jaar vanaf heden het uitstel van de tenuitvoerlegging van de 
helft van deze geldboete.

Verplicht de veroordeelde om bij wijze van bijdrage tot de financiering van het bijzonder fonds lot 
hulp aan de sJachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasioneie redders een bedrag te 
betalen van 25 euro te verhogen met 70 opdeciemen en alzo gebracht op 200,00 euro.

Legt aan de veroordeelde in toepassing van art. 91 K.8. van 28.12.1950, gewijzigd bij art. 1 KB 
13.11.2012, de verplichting op tot het betalen van een geindexeerde vergoeding van 51,20 euro.

Veroordeelt beklaagde tot de kosten van de publieke vordering, tot op heden in totaal begroot op de 
som van 30,84 euro.

Met betrekking tot de herstelvordering

Verklaart de herstelvordering van eiser tot herstel ontvankelijk,

Wijst deze vordering af als ongegrond, in zoverre zij gericht is tegen andere personen dan 
beklaagde ;

Wijst deze vordering af als ongegrond, in zoverre zij betrekking heeft oo andere woningen dan de 
kamersT' ),' )f i |en ) in het gebouw te ;

Verklaart deze vordering voor het overige gcgrond;

Beveelt beklaagde tot het uitvoeren van de hierna bepaalde herstelmaatregel, meer bepaald om 
in het gebouw, gelegen te op het perceel, kadastraal gekend
onder aan de woningen gekend als karners

), i en ( ) een andere bestemming te geven overecnkomstig de bcpalingen van de
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordenlng of om deze woningen te slopen, tenzij de sloop ervan 
verboden zou zijn op grond van wettelijke, decretafe of reglementaire bepalingen;

Beveelt dat deze herstelmaatregel integraa! dient te worden uitgevoerd binnen een termijn van 
tien maanden vanaf het in kracht van gewijsde treden van dit vonnis;

Beveelt, voor zover de opgelegde herstelmaatregel niet integraal zou zijn uitgevoerd binnen deze 
termijn, dat de wooninspecteur of het college van burgemeester en schepenen ambtshalve in de 
uitvoering ervan kunnen voorzien op kosten van beklaagde;

Machtigt de wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen om de eventuele 
kosten, vermeJd in art. 176/s, §2 van de Vlaamse Wooncodc te verhalen op beklaagde;

Veroordeelt beklaagde, voor het geval dat aan de opgelegde herstelmaatregel nret vrfjwllllg zou 
worden voldaan, tot betaling van een dwangsom van 125,00 euro per dag vertraging vanaf de 
eerste dag volgend op het verstrijken van de hoger vermelde hersteltermijn en in zoverre huidig 
vonnis voorafgaandelijk werd betekend;
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Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad, niettegenstaar.de iedere voorziening;

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

Op burgerlijk gebted

Houdt de beslissing over de burgerlijke belangen ambtshalve aan.

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

Dit vonnis is in openbare zitting uitgesproken op 27 juni 2017 door de rechtbank van eerste aanleg te 
Limburg, afdeling Tongeren, lldc kamer, samengesteld uit:

Dhr. K. Swennen, rechter, alleenzetelend rechter.
In aanwezigheid van het Openbaar Ministerie zoals bij naam vermeld op het Pro Justitia van 
uitspraak, met bijstand van S. Dupas, griffier




