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INZAKE VAl4 : 

De Heer Proareur des Konings bij het part<et Halt. 
Vilvoorde, In naam van zQn ambt 

TEGEN: 

aeboren t.e op , wonende te· 

, van Belgische natîonallle� 

Die verscheen, bijgestaan door . 

Beklaagde 

�advocaat. 

TENLASTELEGGINGEN 

Beklaagd van: 

Als dader ot mededader In de zin van artikel 66 van het strafwetboek; 

In de p�rtode van 1 augustus 2016 tot en met 3 maart 2017, te Zemst, 

op het perceel gelegen te , gekadastreerd als 
eigendom Vëln . , Ingevolge akte van aankoop 

verleden door notaris 1 : dd. 

blj Inbreuk op artikel S, strafbaar gesteld door artiket 20§1 al 1 van het decre� d.d. 15 jull 
1997 houdende de Vlaamse Wooncode; als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of als 
persoon die een woning ter beschikking steft, een woning die niet voldoet aan de vereisten 
van artikel 5 rechtstreeks of vla tussenpersoon verhuurd, te huur gesteld of ter beschikking 
gesteld te hebben met het oog op bewoning, 

namelijk een chalet die ernstige gezondhelds- en velllgheldsrlslco's vertoonde voor de 
bewoner• 

Overwegende dat de verdachte tevens gedagvaard wordt om zich overeenkomstig artikel 
20bls van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, te horen 
veroordelen tot het herstel van de gebreken van de woning, overeen.komstlg de 
heBtelvordering van de woonlnspecteur yan 4 juD 2017. 

Overwegende dat de verdachte tevens gedagvaard wordt om Zich overeenkomstig art. 42, 
3° en 43 bis SW te horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdveri<laring V-dn � Bedrag ... 
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van 2.800,00 euro, zijnde dè Vèl1nogensvoordelen die rechtstreeks utt het misdrijf zijn 
verkregen, berekend als volgt: 

· 

1 augustus 2016 (st.art hulll'COntract) tx:>t 3 maart 2017 (datum vaststellingen) = 7 maanden 
>C 400 euro huurprijs per maand = 2.800 euro. 

OflBlfleschreven op het kanmor RechtllZekerheid 1 
dec:ember 20J8, rel'. . 

*** 

IN AANWEZIGHEID VAN: 

op04 

DE WOONINSPECTEUR, handelend In naam van het Vlaamse Gewest, met kantoor te 
1000 Brussel, Havenlaan 88 bus 22, 

EISER TOT HERSTEL, 

Vertegenwoordigd door Mr. 1 loco Mr. I advocaat t 

***** 

1. DE PROCEDURE: 

Beldaagde werd op verzoek van de Procureur des Konings rech�reek.s gedagvaard om te 
·verschijnen voor de 258 kamer van deze Neder1andstallge rechtbank van eerste aanleg op de 
openbare tereditzltting van 9 januari 2019, waarop bU beschikking coodusletermljnen 
werden bepaald en een pleltdatum werd vastgesteld. 

Voor de eiser tot herstel �rd een conc\usle neergelegd. 

Voor beklaagde werd een condusle en een syntheSeconclusle neergelegd. 

Op de openbare terechtzitting van 10 aprll 2019 werd de .zaak vefdaagcl op ver:zoek van de 
verdediging. 

· 

Op de openbare terechtzitting van 24 apr11 .2019 werd de zaak deels behandeld en In 
voortzetting verdaaQd. De etser tot herstel legde een stukkenbundel neer • 

. Op de openbare terechtzitting van 9 mei 2019 werd de zaak verder tegensprekelijk 
behandeld en in beraad genomen. 
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De rechtbank heeft gehoord: 

- Mevrouw 
. 

, Substituut-Procureur des Konings, In haar vordering; 
- De eJser tot herstel In zijn middelen en vordering, die meedeelde dat de vordering tot 

herstel zo�der voorwerp Is geworden; 
- Beklaagde bijgestaan door haar raadsman, In hun mlddelen en verdediging; %\1 

legden stukken neer. 

Beklaagde h� de geJe.genhetd gekregen als net laatste het woord te nemen. 

2.. EL!fi'ENTEN VAN HET STRAFDo.tSJER: 

.1. 
Beklaagde Is eigenares van een huls gelegen 

, gelegen aan de l 
kadastraalgekendonder 

aangekocht bU akte verleden 
voor Notaris te. op 

Naar aanleiding van een conformltëtsonderzoek gehouden op 21 november 2016 werd 
vastgesteld dat zieh gebreken voordeden aan . de woning Inzake de kwaliteitsvereisten 
volgens de Vlaamse Wooncode. 

· 

Op het terrein was een houten chalet/ omgebouwd tuinhuis aangebracht die In de P.V.'s 
wordt aangeduld met adres • Dez.e bestond uit een gelljkVloerse verdieping 
met leefruimte, badkamer, keuken, slaapkamer en berging, en werd verhuurd voor een 
maandeJükse prijs van 400 EUR. 

· 

De kosten voor water, gas en efektrlcttelt alsook de huurwaarborg werden voor de huurster 
vla tu�nkomst van het • betaald. 

Op 21.11.2016 werden gebreken vastgesteld met bet:relddng tot de elektlische Installatie In 
de badkamer, onvoldoende verllchtJng en een rlSlco op CO�evaar. 

Tijdens een navolgende inspectie op 3 maart 2017 werden er Indicaties In verband met 
rlslc.o's op elektrocutie / brand �esteld, door een verhoógd risico op O>-verglftiglng. De 
woning met hulsnunvner werd onbewoonbaar bevonden. 

Er was daarenboven geen stedenbouwkundige vergunning aangevraagd voor het ombouwen 
van een win berging of dlalet tot een zelfstandige wooneenheid. 

Diverse pogingen om beklaagde te verhoren bleven zonder gëyolg. 

Op 27 september 2018 werd vastgesteld dat woning A (de chalet) niet werd bewoond en de 
sanJtalre en keukenfuncties bulten gebruik waren door de ontmanteling ervan. 

Bij P.V. van 14 februari 2019 werd vastgesteld dat de chalet werd teruggebracht naar de 
vergll'lde tDestand. 

--."""-." . ··---""-" 
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2. 
Op 4 Juli 2017 werd een herstelvordering Ingesteld door de yJaamse Woonlnspecteur. 

Deze strekt ertoe dat de eigenares hetzij de woning een andere bestemming geeft 
overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse COdex Rulmt.elijke ordening, hetzij het pand 
laat slopen, tenzij dit verboden rs. 

3. BEOORDEUNG VAN DE STRAFVORDERING 

1. 
Artlkel S van de Vlaamse Woonccde bepaalt de elementatre vereisten van veiligheid, 
gezondheid en woonkwalltelt waaraan een voor bewoning ter beschlkklng gestelde wóning 
moet voldoen. 

Aan beklaagde wordt verweten om als verhuurder, onderverhuurder of persoon die een 
woning ter beschikking stelt, een woning te hebben verhuurd, te huur gestekt of ter 
beschildcing geáteld voor bewoning die nlet voldeed aan de kwanteltsvereisten van het artikel 
5 van de Woona>de. De Inbreuken zijn strafbaar krachtens artikel 20 §1 van de Woonoode, 

2. 
De materlêle feiten worden niet betwist. 

· 

Beklaagde werpt op dat zij, van zodra ze wist van de ongeschtktheld van de wooneenheid, 
ane nodige herstellingen heeft uitgevoerd. Zij begreep pas later dat ook de 
stedenbouwkundige Inbreuk moest worden aangepakt zodat be1<Jaagde nutteloze 
herstelkosten deed. 

Bek.laigde raakte In een bum:i>ut en kampt met flnandêle problemen. 

3. 
Elke minste overschrijding van de kwalJteltsnormen van de Wooncode Is strafbaar waarbij 
het volstaat dat gehandeld werd uit nalatigheid, onachtzaamheid of eèn gebrek aan 
voorzorg. 

Gelet op de vaststelllr1gen in het strafdossier zijn de feiten zoets omschreven in de 
dagvaardlng bewezen. 

4. STRAFTOEMmNG 

1. 
Inzake de straftoemeting- houdt de rechtbank onder andere rekening met de ernst van de 
feltal, de persoonlijke levensomstandigheden, de leeftijd en het strafrecht-elljk verleden van 
de beklaagde, evenals met de context waar1n de feiten werden gepleegd. 

.. · ·- · ·  - --- 1 
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2. 
De feiten · ztjn emstlg. Bekl!Jagde had onvoldoende aandacht voor de goede leet· en 
woonkwaliteit van een derde en stelde deze ondergeschikt aan haar eigen (flnantlêle) 
belangen. 

BekJaagde h� een blanco strafregister en er Is terdege schuldlnzldrt. Het recidivegevaar Is 
nlhll. 

3. 
Gelet op haar blanoo strafregister en de spedffeke omstandigheden eigen aan deze zaak, 
kan de rechtbank ingaan op het verzaek van beklaagde om haar de gunst van de 
opschorting van de ultspràak van de veroordeling te verlenen. Deze volstaat om tegemoet te 
komen aan de preventieve en repressieve doeleinden van de strafbaarstelllng en laat toe dat 
rekening wordt gehouden met de reclasseringsmogelijkheden van bek!laagde. 

4. 
De opschorting van de uitspraak van de veroordeling verhindert niet dat de rechtbank Ingaat 
op de schriftelijke vordering van het openbaar ministerie tot de bijzondere 
verbeurdveridar1ng van het vermogensvoordeel. 

Er moet worden vastgesteld dat mlnsteris de som van 2.800 EUR de finandêle opbrengst 
uitmaakt die rechtstreeks Is voortgevloeid uit de gepleegde Inbreuken, namelijk 7 maanden 

verhuring aan 400 EUR per maand. 

De verbeurdverklaring heeft betrelddng op de huurgelden die beklaagde heeft ontvangen 
terwijl de woning, die niet voldeed aan de wetteli)"ke kwaHt.eltsveremen, niet mocht verhuurd 
worden. Aangezien een woning of kamer die niet aan de �aliteltsnonnen voldoet niet ter 
beschikking mag worden gesteld voor bewoning, werd elke vergoeding voor vertiuring of ter 
beschikking stelllng onwettig verkregen en dienen deze bedragen te worden verbeurd 
verklaard. 

· 

Daar de ontvangen huurgelden vermogensvoofdelen zijn die niet In het vennogen van 
beklaagde kunnen worden teruggevonden, worden ze door de redltbank begroot bij 

· eqUlvalent 

De verbeurdverklaring van het bedrag van 2..800 BJR maakt geen onredelijke bestraffing uit 

Het Is niet mogelijk een uitstel van tenultvoerlegglng te ver1enen wat betreft: de 
verbeurdverklaring. 

5. WAT BETREFT DE HERmLVORDERING 

Oe eiser tot herstel verzoekt vast te stellen dat de herstelvordeni:ig zonder voorwerp Is 
geworden, hetgéen Inderdaad kan worden afgeleid uit de laat'ite P.V.'s tn het strafdossier. 
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OM DEZE REDENEN 

DE Rl!CHTBANK 

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

Straf\lorderlng; 
- 7, 42, 43bls, 50, 65, 66 en 100 van het Strafwetboek; 
- 4 van de Wet van 17 april.1878 (V.T. SV.) 
- S, 20 §1, 2oter De.creet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Woonoode; 
- 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 K.B. van 18 december 1986, 

zoals gewijzigd; 
- 91, lld 2 en 148 van het 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 15 juni 1935 op het gebruik der talen In 
gerechtszaken; 

- de artikelen 1 en 3-7 van de wet van 29 Juni 1964 betreffende de opschorting, het 
uttst.el en de probatie; 
De artikelen 4 § 3 en 5 van de wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een 

begrotingsfonds voor de juridls:he tweedelljnsbljstand; 

HA llGENSPRAAK 

Op &traffJ@bled 

Verklaart de feiten wn de enige tenla�legglng bewezen In hoofde van beklaagde 

Verleent aan de gunst van de gpschorting van de uitspraak van de 
veroordeling gedurende een termijn wn DRIE JAAR, onder de vOOfWaarden van de wet 
betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie. 

Veroordeelt tDt betaling van: 
- een vaste vergoeding van 51,20 EUR, 
- een ve,.goedlng van 20 EUR, als bijdrage aan het Begrotlngsf onds voor de juridische 

tweedelJJnsbljstand, 
- de over1ge·gerechtskosten, begroot op 284,56 EUR. 

1 
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Verklaart verbeurd In hoofde van beklaagde ; bij tDepassing van de artDlelen 
'12,3° en 43bfs van het StrafWetboek, de som van 2.800,00 EUR, bij equivalent; 

Houdt ambtshalve de burgerlijke belangen aan. 

"** 

Wat betreft de herst:elvorderlng: 

Steft. vast dat de h�lvorderlng zonder voorwerp Is. 

*** 

Alles gebeurde In de Nederlandse taal overeenkomstig de wet van 15 juni 1935. 
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Dit VOMls Is in gpenbare ztttlna ultgemrolcen op 01 funl 2019 dope de 
Nad1d1nc1at.al!ae rec;bthagk yan •nm ••n•eu Bcuml. umengnteld ub ; 

Mevr.! 

In aanwezigheid van Mevr. · 

rechter 

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




