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INZAKE:

HET OPENBAAR MINISTERS en

EISER TOT HER5TEL

i De Wooninspecteur van het Vlaams Gewest, gevestigd te 1210 Brussel,
Koning Albert ll-laan 18 bus 22;

vertegeriwoordigd door mr. A. Beelen, advocaat te Bilzen loco mr. C. 
Lemache, advocaat te Sint - Truiden.

BEKLAAGDE

S' 0 O o
____________ x geboren te
te. IMAASMECHEIEN,

op
1/ Belg;

wonende

vertegenwoordigd door mr. M. J. Put loco mr. L. Bijnens, advocaten te 
Genk.

TENLASTELEGGINGEN

Verdacht van:

Te : op hierna vermelde data:

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 cventuele onderverhuurder of als persoon die 
een woning ter beschikking stelt,

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 cog op 
bewoning, namelijk

tussen 1 februari 2014 (datum huurcontract) en 3 oktober 2016 (datum laatste proces- 
verbaal), de woning gelegen te (le verdieping)

tussen 1 november 2013 (datum huurcontract) en 3 oktober 2016 (datum laatste proces- 
verbaal), dc woning gelegen te . ! (2e verdieping)

De kadastrale omschrijving van het onroerend goed dat het voorwerp van het misdrijf is, zijnde ■
. eigendom van

! en •, elk voor 1/3 voile eigendom, ingevolge akte van aankoop verleden
doornotarisi te- ikop

Tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig art. 42, 3° en/of 43 bis van het Strafwetboek, te 
horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring van een bedrag van 30.600 EUR, zijnde de 
op grond van de weerhouden feiten geraamde opbrongst van de vervolgde misdrijven.

PROCEDURE

De zaak werd behandeld op de openbare zitting van 6 juni 2017
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De rechtbank nam kennis van de stukken van rechtspleging en hoorde mr. A. Beelen, advocaat 
voornoemd, in haar eisen namens de burgerlijke partij, het openbaar ministerie in haar vordering en 
mr. M. J. Put, advocaat voornoemd, in haarverdedigingsmiddelen namens de beklaagde.

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

De strafvordering is ontvankelijk.

BEOORDEUNG OP STRAFGEBIED 

1. Grond van de zaak

De schuld van beklaagde aan de hem ter laste gelegde feiten zoals hoger omschreven is afdoende 
bewezen op grond van de resultaten van het vooronderzoek en het onderzoek ter zitting, meer 
bepaald :

- de feitelijke en technische vaststellingen van de wooninspecteur, op grond waarvan vaststaat 
dat de woningen op de eerste en de twecde verdieping van het hoger vermeld gebouw op 
21.02.2014 niet voldeden aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en 
woonkwaliteitsvereisten en normen, vastgesteld met toepassing van art. 5 van de Vlaamse 
Wooncode;
het fotodossier van de wooninspecteur en de overige door deze gevoegde stukken;

- de overige vaststellingen van de verbalisanten zoals deze blijken uit het strafdossier.

Beklaagde houdt voor dat de vastgestelde gebreken bij aanvang van de verhuring van de betreffende 
woningen niet aanwezig zouden geweest zijn, doch nadien veroorzaakt zouden zijn door de 
onderscheiden huurders.

Uit de gedetailleerde vaststellingen van de wooninspecteur blijkt evenwel het tegendeel.

2eker wat de woning op de eerste verdieping (bus .} betreft, is het volkomen ongelocfwaardig dat 
de vastgestelde gebreken zouden veroorzaakt zijn door de huurders in de korte periode tussen de 
aanvang van de huur (01.02.2014) en de vaststellingen van de wooninspecteur (21.02.2014). Er is 
sprake van diverse structured gebreken, zoals een gebrekkige afwerking van de plafonds, een 
ontbrekende afwerking rond de douche, de afwezigheid van twee vrije geaarde stopcontacten in de 
keuken, elektrocutiegevaar door de positie van de wasmachine en de elektrische boiler en 
onvoldoende mogelijkheden tot verluchting van de badkamer en het toilet, die in geen geval aan de 
huurders verwijtbaar kunnen zijn.

De woning op de tweede verdieping (bus I behaalde volgens het technisch verslag een score van 
maar liefst 68 strafpunten. Ook hier zijn de grootste gebreken van structured aard, zoals de indicatie 
van een risico op CO-vergiftigirtg, de afwezigheid van twee vrije geaarde stopcontacten in de keuken, 
onvoldoende mogelijkheden tot verluchting van de badkamer en het toilet en de vaststelling dat de 
plaatsing van een vast verwarmingstoestel in de leefruimte niet mogelijk was. Ook deze gebreken 
kunnen omwille van hun aard onmogelijk door de huurders veroorzaakt zijn.

Het is duidelijk dat de hier vermeide gebreken, die op zichzclf voldoende zijn om te besluiten dat de 
woningen niet voldeden aan de vereisten en normen van art. 5 van de Vlaamse Wooncode, wel 
degelijk van structured aard waren en bijgevolg reeds aanv/ezig waren bij de aarvang van de 
verhuring van de beide woningen.

Uit de gegevens van het strafdossier blijkt dat :
beklaagde sedert 2011 (mede-)eigenaar is van de beide woningen;
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de woning op de eerste verdieping met ingang vanaf 01.02.2014 met het oog op bewoning 
verhuurd werd aan vier personen, waar de bezettingsnorm nochtans maximaal drie 
personen bedroeg omwille van het aantal woonlokalen en de nettov’oeroppervlakte; 
de woning op de tweede verdieping met ingang vanaf Cl.11.2013 eveneens met het oog op 
bewoning verhuurd werd aan vier personen, waar de bezettingsrorm nochtans maximaal 
twee personen bedroeg omwille van het aantal woonlokalen en de nettovloeroppervlakte; 
beide woningen bij fcesluit van 04.06.2014 door de •burgemeester van de stad Genk 
ongeschikt werden verklaard;*

De vraag stelt zich tot welk ogenblik het misdrijf van de krotverhurirg heeft voortgeduurd. De beide 
tenlasteleggingen voorzien als einddatun 03.1C.2016, doch uit het navplgend proces-verbaal van die 
datum (stuff 29 strafdossier] kan met betrekking tot de verhuring van de woningen niets worden 
afgeleid.

Blijkens de vaststellingen van wijkagent werden de beide woningen door de laatste bewoners
verlaten op 16.10.2014 en is er nadien geen bewoning meer geweest, nu beide woningen sedertdien 
worden gerenoveerd [stuff 1 bundel bekfaagde]. Het feit da: de laatste huurders van de woning op de 
tweede verdieping reeds op 26.08.2014 ambtshalve uit het bevolkingsregister werden afgevoerd, is 
niet relevant, nu (1) uit de vaststellingen van de wijkagent fclijkt dat ereen groot verloop was tussen 
verschillende gebruike'S van de2e woning en (2) de rechtbank uit de vaststellingen van 13.10.2014 
afleidt dat er op dat ogenblik nog bewoning was (persoonlijke spullen, kledij in slaapkamer, 
geopende drankfles op nachtkastje,...).

Daar de verhuring / terbeschikkingstelling met het oog op bewoning een constitutief element is van 
het misdrijf, kan bijgevolg slechts worden aangenomen dat dit misdrijf voor beide woningen heeft 
voortgeduurd tot 16.10.2014.

Voor het bestaan van het ten laste gelegd misdrijf is geen algemeen, noch een bijzonder opzet 
vereist. Het moreel bestanddeel van onachtzaamheid of een gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid 
is vofdoende voor een strafrechtelijke heteugeling.

Tenslotte is het argument dat beklaagde na de vaststellingen van 21.02.2014 zeer snel zou hebben 
gereageerd door de huurders binnen de 8 maanden de woning te doen verlaten, zonder enige 
relevantie, nu beklaagde reeds bij aanvang van de verhuring wist, minstens moest weten dat de 
beide woningen niet aan de wettelijke vereisten en normen voldeden cn dat deze bijgevolg niet 
verhuurd mochten worden.

2. Straftoemeting

De rechtbank oordeelt dat alle bewezen verklaarde feiten in hoofde van beklaagde de 
opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van eenzelfde misdadig opzet, zodat in toepassing 
van art. 65, eerste lid Sw. slechts 6£n straf dient te worden opgelegd, met name de zwaarste.

De feiten zijn maatschappelijk onaanvaardbaar, geven blijk van een zucht naar gemakkelijk geldgewin 
ten koste van anderen, evenals van een misprijzen voor andermans wel2ijn, veiligheid en gezondheid.

Bij de straftoemeting wordt rekening gehouden met het feit dat beklaagde inmiddels werken heeft 
uitgevoerd om de gebrekkige toestand te herstellen. Het is evenwef nog niet geweten of de woning 
inmiddels beantwoorden aan de minimale kwaliteitsvereisten (zie verder).

De rechtbank gaat niet in op het ondergeschikt verzoek van beklaagde tot het verlenen van de 
opschorting, nu dergelijke gunstmaatregel niet van aa^d is om beklaagde afdoende te wijzen op zijn 
maatschappelijke beperkingen en verplichtingen.
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Rekening houdend met de aard en de ernst van de feiten, het maatschappelijk nadeel ervan, de 
omstandgheden waarin deze plaatsvonden, de persoonlijkheid van beklaagde en zijn gunstig 
strafrechtelijk verleden, is de rechtbank van oordeel dat een bestraffing zoals hierna bepaald 
aangewezen is om a an beklaagde het ontoelaatbare van zijn handelen te doen inzien.

Nu beklaagde voorafgaand aan deze feiten niet veroordeeld is gevveest tot een criminele straf of een 
hoofdgevangenisstraf van meer dan twaalf maanden of tot een gelijkwaardige -straf die in 
aanmerking genomen wordt conform art. 99bis Sw., gelast de rechtbank dat de tenuitvoerlegging 
van de verder bepaalde straf(fen) wordt uitgesteld in de mate zoals hierna omschreven, hetgeen 
voor beklaagde een bijkomende aansporing zal 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.

3. Verbeurdverklaring

Het openbaar ministerie vorderde schriftelijk de verbeurdverklaring lastens beklaagde van de 
wederrechtelijk door hem genoten vermogensvoordelen uit de bewezen verklaarde misdrijven, 
begroot op € 30.600,00, en dit op grond van de artikelen 42, 3° en 4ibis Sw. De gevorderde 
verbeurdverklaring is facultatief.

Het is maatschappelijk onaanvaardbaar dat beklaagde in het bezit zou blijven van de illegale 
opbrengsten van het door hem gcpleegd misdrijf, die in casu gelijk te stellen zijn aan de door hem 
ontvangen huurgelden. Deze opbrengsten dienen te worden verbeurd verklaard.

Gelet op de herleiding van de incriminatiepericde tot 16.10.2014 dienen de huuropbrengsten 
evenwel begroot te worden op een bedrag van € 9.450,00 (9 aangevangen maanden x C 450,00 + 12 
aangevangen maanden x C 450,00).

Aangezien de vermogensvoordelen niet konden worden gevonden in het vermogen van de 
betrokken veroordeelde, heeft de verbeurdverklaring betrekking op de geldwaarde die ermee 
overeenstemt.

BEOORDELING VAN DE HERSTELVORDERING

De wooninspecteur stelde op 03.04.2014 cen herstelvordering in, ertoe strekkende om aan zowel 
beklaagde i als aan mede-eigenaars i (echtgenote) en i (dochter)
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, 4*c lid Ger.W.;
- machtiging van hemzelf evenals het college van burgemeester en schepenen om, bij gebreke 

aan uitvoering door de overtreder zeff, ambtshalve in de uitvoering van het opgelegde 
herstel te mogen voorzien;

- machtiging cm de kosten van herhuisvesting, bedoeld in art. 15, §1, lid Vlaamse 
Wooncode te verhalen op de veroordeelde;
om het vonnis uitvoerbaar bij voorraad te verklaren.



Rechtbank van eerste aanieg LlrnDurg-afdelirgTcngeren - Notitienurr/ner pa'ket TG 66 RW.100100/14 c>6

De herstelvordering kan slecnts vvorden ingewilligd in zoverre zij geent is op de thans bewezen 
verklaarde feiten, hetgeen in casu inhoudt dat zij slechts gegrond kan zijn ten aanzien van beklaagde

Beklaagde verklaarde ter zitting dat veel van de vastgestelde gebreken inmiddels hersteld zouden 
zijn, waarvan evenwel niet het sluitend fcewijs wordt voorgelegd. Zelfs al zouden intussen bepaalde 
werken zijn uitgevoerd, behoudt de herstelvcrdering overigens haar voorwerp, zolang niet is 
aangetoond dat zij integraal is uitgevoerd.

De herstelvordering strekt ertoe cm de onrechtmatige toestand ingevclge het bewezen verklaard 
misdrijf te doen verdwijnen cn is noodzakelijk om de gevolgen van dit misdrijf ongedaan te maken.

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

De rechtbank is dan ook verplicht om de herstelmaatregel te bevelen zoals gevorderd door de 
herstelvorderende overhead. Zij dient wel de interne en externe wettigheid van de maatregel te 
toetsen en in het bijzonder ra te gaan of de voordelen die de herstelmaatregel voor 
de woonkwaliteit oplevert wel in verhouding staan tot de Jast die ze voor de overtreder 
veroorzaken.

Krachtens art. 20bis, §1, llfs lid van de Vlaamse Wooncode is een herstelmaatregel er principieel op 

is gericht om de overtreder te bevelen werken uit te voeren om de woning integraal te aten voldoen 
aan de vereisten van art. 5.

De stealing van de wooninspecteur dat zulks in casu niet mogelijk zou zijn omdat op de gebrekkige 
woningen een stedenbouwkundige inbreuk zou rusten, is onvoldoende aangetoond. Weliswaar werd 
op 10.06.1998 cen proces-verbaal opgesteld voor het niet-vergund verbouwen van het pand, doch 
de/e inbreuk bleek jitsluitend betrekking te hebben op het gedeelte Hoevenzavellaan 48 bus 2, dat 
thans niet het voorwerp van de beoordeling uitmaakt. Voor wat betreft de woningen op de

er werd door de stad wel degelijk een stedenbouwkundige
vergunning afgeleverd in 1991 [lie stuk 5 strafdossier, gevolg 3]..

Uit niets blijkt dan ook dat de stedenbouwkundige toestand van her onroerend goed het bevelen van 
een integraal herstel zou beletten.

De wooninspecteur vorderde ondergeschikt de principle maatregel van het integraal herstel. De 
rechtbank is op grond van de voorliggende gegevens van het strafdossier en de aangevoerde 
motieven van oordeel dat deze ondergeschikte herstelvordering in casu wettig is, gerechtvaardigd is 
op grond van de vaststaande stedenbouwkundige inbreuk en kennelijk niet onredelijk of 
buitenproportioneef is, daar zij noodzakelijk is om te beletten dat in de toekomst nog mensen 
zouden worden gehuisvest in slechte woonomstandigheden.

De termijn voor het uitvoeren van de herstelmaatregelen dient, gelet op de aard en de omvang 
ervan, te worden bepaald op tien maanden vanaf het in kracht van gewijsde treden van huidrg 
vonnis. Tevens is het gepast om een dwangsom op te leggen, nu de veroordeelde tot op heden niet 
het bewijs (evert dat hij vrijwillig is overgegaan tot urtvoering van de herstelvordering, die toch ai 
dateert van 03.04.2014. Het bedrag van de dwangsom dient bepaald te vvorden op C 125,00 per dag 
vertraging in de tenuitvoerlegging van de herstelmaatregelen. Deze dwangsom zal verbeuren vanaf 
de eerste dag na het verstrijken van de hoger vermelde hersteltermijn, in zoverre hutdig vonnts 
vooraf werd betekend. Dit houdt concreet in dat er geen dwangsomtermijn wordt toegestaan.
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Verder dienen bij toepassing van art. 2Obis, §7 van de Vlaamse Wooncode do wooninspecteur of bet 
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 veroordeelde en dit op zijn 
kosten.

Bij toepassing van art. 20bis, §8 van de Vlaamse Wooncode dienen de wooninspecteur en het college 
van burgemeester en schepenen te worden gemachtigd om de kosten, vermeld in art. 17bisf §2 van 
de Vlaamse Wooncode te verhalen op de veroordeelde overtreder.

Tevens gaat de rechtbank in op de vordcring 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 noodzakelijk.

BEOORDELING OP BURGERLIJK GEBIED

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

WETTELIJKE BEPALINGEN

Er werd rekening gehouden met volgcnde wettelijke bepalingen:

Wetboek strafvordering: art. 152,185,190,194 

Strafwetboek: art. 2, 38, 40, 43bis, 44, 50, 100

Inbreuk op artikel 5, strafbaar gesteld door artikel 20§1 al 1 var. het decreet d.d. 15 juli 1997
Artikelen 15 § 1,17 van de Vlaamse Wooncode

Artikel 84 van de hypotheekwet
Artikel 1 en 8 van de wet van 29.06.1964

Artikel 4 lid 2 van de wet van 13.C4.2005
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 

en het 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.

Op strafgebied

Verklaart beklaagde schuloig aan de hem ten laste gelegde feiten zoals hoger
omschreven, met dien verstande dat de schuld met betrekkmg tot de beide woningen slechts 
bewezen is tot de datum van 16.10.2014.

Veroordeelt hem voor al deze feiten samen tot een geldboete van 1.500.00 euro, verhoogd met 50 
opdeciemen en alzo gebracht op 9.000,00 euro of een vervangende gevangcnisstraf van 90 dagen.
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Gelast gedurende een proeftijd van 3 jaar vanaf heden het uitstel van de tenuitvoerlegging van 2/3de 
van deze geldboete.

Verklaart lastens beklaagde in toepassrng van artikelen 42,3* en 43bis Sw. bij
equivalent een bedrag van 9.450,00 euro verbeurd.

Verplicht de veroordeelde om bij wijze van bijdrage tot de financiering van het bijzonder fonds tot 
huip aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionelc redders een bedrag te 
betalen van 25 euro te verhogen met 70 opdedemen en alzo gebracht op 200,00 euro.

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

Veroordeelt beklaagde tot de kosten van de publieke '/ordering, tot op heden in totaal begroot op de 
som van 28.67 euro.

Met bctrekking tot de herstelvordering

Verklaart de herstelvordering van de etser tot hcrstel ontvankelijk;

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

Verklaart deze vorcering voor het overige gedeeJtelijk gegrond in de h erna bepaaide mate;

Beveelt beklaagde tot het uitvoeren van de hierna bepaalde herstelmaatregel, meer bepaald om 
in het gebouw, gelegen te op het perceel, kadastraal gekend
order aan de woningen op de eerste verdieping (bus )
en op de tv/eede verdieping (bus ) alle gebreken te herstellen, zodat de betreffende woningen 
integraal voldoen aan de vereisten en nornen, vastgesteld met toepassing van art. 5 van de 
Vlaamse Wooncode;

Beveelt da: deze herstelmaatregel integraal diem te worden uitgevoerd binnen een termijn van 
tien maanden vanaf het ir, kracht van gewijsde treden van dit vonnis;

Beveelt, voor zover de opgeiegde 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, vermeld in art. 17b/s, §2 van de Vlaamse Wooncode te verhalen op beklaagde;

Veroordeelt beklaagde, voor het geval dat aan de opgeiegde herstelmaatregel niet vrijwillig zou 
worden voldaan, tot betating 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 voorafgaandelljk werd betekend;

Verklaart dit vonnis uitvcerbaar bij voorraad, niertegenstaande lederc voorziening;

Zegt voor recht dat van dit vonnis melding dient te worden gemaakt in de rand van de 
overschrljving van de dagvaarding op het tv/eede hypotheekkantoor te onder ref.
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Op burgerliik gebied

Houdt de beslissing over de burgerlijke belangen ambtshalve aan.

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

Dit vonnis is in openbare zitting uitgesproken op 27 juni 2017 door de rechtbank van eerste aanleg te 
Limburg, afdeling Tongeren, 11* kamcr, samengesteld uit:

Dhr. K. Swennen, rechter, alleenzetelend rechter,

ii




