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INZAKE VAN : 

De Heer Procureur des Konings bij het parket Halle
Vllvoorde, In naam van :zijn ambt 

TEGEN: 

geboren te op 
wonende te: 
van Belgische nationaliteit 

'· 

Vert.egenwoordlgd door zijn raadsman Mr. 
advocaat. 

Beklaagde 

IN AANWEZIGHEID VAN: 

DE WOONINSPECTEUR, handelend in naam van het Vlaamse Gewest, met kantoren te 
1000 Brus5el, Havenlaan 88 bus 22 

EISER TOT HERSTB., 

Vertegenwoordigd door Mr. 

TENLASTELEGGINGEN 

Beklaagd van; 

· Joco Mr. I , advocaat, 

Als dader of mededader in de zin van artikel 66 van het strafwetboek; 

op het perceel gelegen te 

ver1eden door notaris 
eigendom van 1 

op 

� gekadastreerd als 
Ingevolge akte van aankoop 

In de periode van 6 februari 2016 tot en met 6 februari 2017 te 

bij Inbreuk op artikel 5, strafbaar gesteld dooi' artikel 20§1 al 1 van het deaeet d.d. 15 juli 
1997 houdende de Vlaamse Wooncode, als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of als 
persoon die een woning ter beschlkl<ing stelt, een woning die niet votdoét aan de vereisten 
van-artikel-s rechtstreeks of vla ttissenpersoon verhuurd, te huur gestald of ter beschikking 
gesteld te hebben met het oog op bewonlng, 

i ; ., 
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nameBjk een woning die emstlge gezondhelds- en veiligheidsrisico's vertoont voor de 
bewoner, en ongeschikt en onbewoonbaar Is, ter beschlkldng te hebben gesteld aan 

en hun twee minderjarige kinderen. 

OVerwegende dat de verdadlte tevens gedagvaard wordt om zich overeenlcootstig artikel 
20bls van het deaeet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, t& horen 
veroordelen tot het herstel van de gebreken van de woning, overeenkomstig de 
herstelvordering van de woonlnspecbaur van 1maart2017. 

Ove"eschre1111n op het kantoorvon Rechtsiekerh�d · 
ut: 

· 

1. DE PROCEDURE: 

... ". 

Beklaagde werd op last van de heer procureur des konings rechtstreeks gedagvaard om te 
verschijnen �P de openbare terechzltting van deze � kamer van de Nederlandstalige 
rechtbank van eerste · aanleg Brussel op 17 januari 2019, waarop bij beschikking 
condusletenntlnen werden bepaald en een pleltdatum werd vastgesteld op 2 mei 2019. 

Op de openbare terec:htilttlng van deze 25ste kamer van 2 mei 2019 werd de zaak 
tegensprekellJlc behandeld, en heeft de rechtbank gehoord: 

- Mevrouw � SUbstituut-f>rocureur des Konings, in haar vordering; 
Mr. , voor en In naam van· beklaagde, ln zijn middelen en verdediging; hij 
legde een stukl<enbundel neer. Hij legde beslulten en aanvullende besluiten neer. 

- Mr. : lor.o Mr. � voor en In naam van de woonlnspecteur. HU legde 
besluiten neer. 

De verdeäglng heeft de gelegenheid gekregen als het laal"ste het woord te nemen. 

2, FEITEN •ELEMENTEN VAN HET STRAFD�ER: 

1. 
Betdaagde is eigenaar van een onroerend goed, een woonhuis, gelegen te 

alsmede de aanpalende wericplaats gelegen te 

2. 
Bek.laagde geeft aan dat de heer en zijn echtgenote Mevrouw · 

sinds 2006 tot en met 2.015 huurden gelegen aan .de 
het pand 

··- . -----------------

1 
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3. 
In de loop van het jaar 2015 hadden de heer . en zijn echtgenote te kennen 
gegeven dat zij een huls gekocht hadden en dat zij het hu!S gingen verlaten. 

4. 
Op 26 mei 2016 voerde de stad · een ptaatsbezoek uit waaruit bleek dat de wonlng 
niet In goede staat was. Op 6 februari 2017·voerde de woonlnspecteur een controle uit en 
diende vast te stellen dat In het pand kamers werden verhuurd of ter beschikking werden 
�d èn dat die niet vPldoen aan de huidige kwallteltsnormen gesteld door de Vlaamse 
Wooncocle. 

5. 
Op 1 maart2017 werd een hersteJvorder1ng opgemaakt. 

6. 
Op 8 januari 2019 vond een hercontrole plaats door de woonlnspecteur. BIJ aankomst ter 
plaatse konden zij sloopwerken vaststellen. Het panel werd geheel afgebroken, de restanten 
waren ter plaatse nog waameenibaar, en een sloopvergunning werd gevoegd aan het 
dossier. 

3. BEOORDEUNG VAN DE STRAFVORDERING 

1. 
Beklaa�e is eigenaar van het gebouw. 

2. 1 Artikel 5 van de Vlaamse Woonèx:>de bepaalt de elementaire vereisten van velllgheld, s 
gezondheid en woonkwaliteit waaraan een voor bewoning ter beschikking gestelde woning 1 moet voldoen. 

Aan beklaagde wordt veiweten om als verhuurder, onderverhuurder of persoon die een 
woning ter beschikking stelt, woningen te hebben verhuurd, te huur gesteld of ter 
beschikking gesteld voor bewoning die niet voldeden aan de kwallteltsverelsten van het 
artikel 5 van de Woonoode. De Inbreuken zijn strafbaar krachtens artikel 2Q van de 
Woon code. 

3. 
Beklaagde betwist de lnalmlnatleperiode. 

Uit het dossier bl)jkt dat er een controle plaatsvond door de stad · op 26 mei 2016, 
en door de woonlnsped:eur werd een c.ontrole uitgevoerd op 6 februari 2017. Op belde 
controles werden vaststellingen gedaan waaruit bleek dat het pand niet voldeed aan de 
mlnlr:nale e1sen van woonkwaliteit volgens de Vlaamse Woonc:ode, De inaimlnatieperiode kan 
dan ook worden vastgesteld tussen die periode. 
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4. 
Beklaagde houdt voor dat hij niet op de hoogte was van het feit dat het pand nog steeds 
betrokken werd door de vorige huurders, zijnde de heer en mevrouw 
Ook stelt hlj dat hij aan deze personen geen hwr heeft gevraagd. Hlj heeft deze personen 
uit de nood trachten te helpen omwille van bouwperikelen. 

5. 
Een woning In de zin van de Wooncode Is elk onroerend goed of deel ervan dat hoofdzakelijk 
bestemd is voor de huisvesting van een gezin of alleenstaande. 

Er Is geen twUfel mogelijk dat beklaagde het onroerend goed minstens ter beschikking stelde 
van heer en mevrouw • ZIJ huurden voorheen het pand. 

Op grond van artikel 20 §2 van de Vlaamse Woonaxfe hebben de woonlnspecteurs voor hun 
oi:>sporlngs. en vaststellingsbevoegdheld de hoedanigheid van officier van geredrteRjke 
politie. De processen-verbaal waarbij zij vaststellingen doen gelden dan ook tot bewijs van 
het tegendeel daar ze zijn opgest.eld door politieambtenaren dle In een bijzondere wet een 
bijzondere opdracht krijgen om misdrijven vast te stellen. De bijzonder bewijswaarde is 
gehecht aan de door de verbalisanten gedane mat:erlêle vaststellingen. 

De ernstige gebreken wei'den vastgesteld bij proO!SSen-verbaal met deze . bijzondere 
bewijswaarde. 

Op grond van artikel 20 van de Wooncode, Is  de persoon die niet conforme woningen ter 
beschikking· stelt strafbaar, ongeacht welke de oorzaak Is van de niet-conformiteit met de 
kwallteltsverelsten van artJ"kel 5 van de Woonoode. Elke minste overschrijding van de 
kwaliteitsnormen Is strafbaar waarbij het volstaat dat gehandeld werd uit nafatighekl, 
onachtz.eamheld of een gebrek aan voorzorg. In elk geval, gelet op de aard en ernst van de 
vastgestelde gebreken, moet beklaagde verondersteld worden wel degelijk te hebben 
geweten dat hlj ondermaatse woningen ter beschikking stelde. Als verantwoordelijke 
eigenaar diende beklaagde zich er op elk ogenbl!k van te vergewissen dat de woningen In 
een goede en veilige staat waren. De woonk.walltettsnormen van artikel 5 van de Vlaamse 
Wooncocle raken de openbare orde daar zij een garantie moet.en bieden voor eenieder op 
eefi gezonde, menswaardige en vellîge woonst zodat zij kaderen In het respect voor en het 
reallseren van het fundamenteel recht van eenieder op een behoorl.ike huisvesting. 

Ook blJ het gratis ter beschikking stellen moeten de kwaliteltsnonnen In acht genomen 
worden. 

6. 
Gelet op alle element:en waarop de rechtbank ë)lcht kan slaan zijn de feiten van de 
tenlastelegging bewezen. De lnaimlnatleperiode moet worden heromschreven als tussen 25 
mei 2016 en 7 f'ebruart 2017. 
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4. STRAFTOEMmNG 

1. 
Het openbaar mlnlstl!rte vordert een geldboete van 5.000 EUR. 

2. 
Inzake de straftoemeting houdt de rechtbank onder andere rekening met de emst van de 
feiten, de persoonlijke levensomstandigheden, de leeftijd en het strafrechtelijk ver1eden van 
de beklaagde, evenals met de context waartn de feiten werden gepleegd. 

De straf moet erop gericht zijn beklaagde inzicht te doen verwerven In de emst van de feiten 
· en hem ervan te weerhouden in de tDekomst nog dergelijke feiten te plegen. 

Tevens moet de straf voldoende afsdvikweJckend Zfjn ten aan.zien van andere potentlêle 
daders. 

3. 
Uit het dossier blijkt evenwel niet dat beklaagde ftnancteel gewin nastreefde. Beklaagde 
toont schuldlnztcht, het pand werd namelUk Inmiddels gesloopt. BU . de hoogte van de 
gekl:>oete wordt met deze elementen rekening gehouden. 

4. 
De rechtbank acht het verf enen van een opschorting In het llcht van alle concrete 
omstandigheden - Inzonderheid de ernst en de duur van de Inbreuken - een onvoldoende 
signaal. Een opsdiorting van de uitspraak van de veroordeling zou de preventieve en 
repressieve doelstelling van de strafrechtelijke sanctionering niet dienen. 

5. 
De hiema bepaalde geldboete is noodmkelljk om beklaagde tot een beter Inzicht te brengen 
en hem ertoe aan te zetten In de toekomst de geldende voorschriften strikt na te leven. 

Gelet op zijn blanco strafregister verkeert beklaagde In de wettelijke voorwaarden om van 
een uitsta van t.enultvoerlegglng van de straf te kumen genieten, gunst die hem voor een 
gedeelte als hierna bepaald kan worden toegestaan. 

5. WAT BETREFT DE HERSTELVORDERING VAN DE VLAAMSE 
WOONINSPECTEUR: 

Gelet op de sloopvergunning en de uitgevoerde sloopwerken Is de herstelvordering zonder 
,voorwerp geworden. 
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OM DEZE REDENEN 

DE RECHTBANK' 

Gelet op de artikelen: 
- . 130, 153, 154, 162, 182, 185, 189, 190, 194, 195 van het Wetboek van 

Strafvordering; 
- 2, 7, 38, '40, 50, 66 eri 100 van het Strafwetboek; 

4 van de Wet van 17 april 1878 (V.T. 91.) 
S, 20 §1, 20bts §1, 20ter Oeaeet van 15 Jun 1997 houdende de Vlaamse Wooncode; 
De artikelen 1 en 3 van de wet van S maart 1952, gewijzigd, 
28, 29 en 41 van de wet van 1 augustus 1985 en het i<.B. van 18 december 1986, 
zoals gewijzigd; 
91, lid 2 en 148 van hêt K.B. van 28 december 1950 betreffende het algemeen 
reglement op de gerechtskosten In strafzaken, zoals gewijzigd; 
11, 12, 16, 31 tot 37 en 41 van de wet van fS Juni 1935 op het gebruik der talen In 
gerechts?.aken; 
De artikelen 3 en 84 van de Hypotheekwet, 
de artikelen ·1 en 8 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het 
uit.stel en de probatie 
De artikelen 4 § 3 en 5 van de wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een 
begrotingsfonds voor de juridische tweedelljnsbijstand; 

OP TEGENSPRAAK 

Op &trafqebled 

Omschriijft de incrlmlnatleperlode als "tussen 25 mei 2016 en 7 februari 2017'. 

Verklaart de feiten van de enige mnlastelegglng bewezen In hoofde van beklaagde 
1 

Veroordeelt beklaagde 1 wegens de feiten van de tenlastelegging IDt : 

een geldboete van 1.000 EURO 
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Zegt dat de geldboeûl van 1.000,00 EUR wordt verhoogd, bij toepassing van de wet op de 
.opdeciemen, tot 1.000 EUR (1.000 EUR x 8) en vervangen, bij gebreke van betaling binnen 

de wettelijke termijn, door een vervangende gevangenisstraf van . lWEE MAANDEN; 

Zegt dat de �uitvoerlegging van huldig vonnis.zal worden uitgesteld gedurende een termijn 
van drie jaar voor wat de belft van de geldboete van 1.000,00 EUR betreft: alsook de ermee 

overeenstemmende vervangende gevangenisstraf, en dit onder de voorwaarden van de wet 
betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie; 

Veroordeelt de heer i tot betaling van: 
een bedrag van 25 euro, verhoogd met de opdeclmes t.ot 200,00 EU� als bijdrage 
aan het Fonds t.ot hulp aan de slac.htI>ffers van 0prettelijke gewelddaden en aan de 
occasionele redders, 

- een vaste vergoeding van 51,20 EUR, 
een vergoeding van 20 EUR, als bijdrage aan het Begrotingsfonds voor de juridische 
tWeedelijnsbljstand, . 
de gerechtskosten begroot op 284,56 EUR. 

Houdt ambtshalve de burgerAJke belangen aan; 

*** 

Wat betreft de berstelvordedng; 

. Verklaart de herstelvorderlng van de Woonlnspecteur van het Vlaamse Gewest zonder 

vooiwerp. 

Pyb!lcatle 

Beveelt dat huldig vonnis op de kant van de overgeschreven dagvaardingen vermeld zal 
worden op de wijze t>epaald In de artikelen 3 en .84 van de Hypotheekwet, op kosten van 
1 

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

Dit vonnis Is In aganhare zltthlq ulfaêsprpktn op 5 juni 2011 doo' de 
Nededandsta!lqe rechtb1nk un eerste 11nleq BNs111. ymenqesteld uit; 

M. 

In aanwellgheld van Mevr. 

Miit hHstanl'I van M!!Vr. 1 

A!Chter 

substituut-procureur des Konings bij het parket 
Halle-Vilvoorde. 

griffier 




