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Nederlandstalige Rcchtb.1nk van eerste aanleg Brussel 

INZAKE VAN: 

-p. 2 

De Heer Procureur des Konings bij het parket Halle· 

Vilvoorde, in naam van zijn ambt 

TEGEN: 

1 .. , beroep niet gekend, geboren te 
op 

Die verscheen, 

2. 

wonende te 

gekend, geboren te 
wonende te 

beroep niet 
op 

Vertegenwoordigd door haar raadsman Mr. De Vos Aurélie-Anne, 
advocaat. 

Beklaagden 

TENLASTELEGGINGEN 

Beklaagd van: 

ln het gerechtelijk arrondissement Brussel, meer bepaald te 

Tussen 31 maart 2016 en 1 maart 2017. 
terwijl de feiten de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van een zelfde misdadig 
opzet, 

om het misdrijf uitgevoerd te hebben of om aan de uitvoering ervan rechtstreeks 
meegewerkt te hebben, 
om, door enige daad, tot de uitvoering zodanige hulp verleend te hebben dat zonder 
iijn bijstand het misdrijf niet kon gepleegd worden, 
om, door gl�en, beloften, bedreigingen, misbruik van gezag of van macht, misdadige 
kuiperijen of arglistigheden, dit misdrijf rechtstreeks uitgelokt te hebben; 

oo het oerceel aeleaen te 1 gekadûstreerd als 1 
eigendom van de gemeenschap . 

, Ingevolge akte van aankoop verleden door notaris· op• 
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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 eventuele onderverhuurder of als 
persoon die een woning ter beschikking stelt, 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 twee appartementen die ernstige gezondheids- en veiligheidsrisico's vertonen voor 
de bewoners, en ongeschikt en onbewoonbaar zijn. 

Overwegende dat de beklaagden tevens gedagvaard worden 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, overeenkomstig de 
herstelvordering van de wooninspecteur van 22 september 2016. 

Overwegende dat de beklaagden tevens gedagvaard worden om zich overeenkomstig art 
42, 3° en 43 bis SW te horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring van een 
bedrag van 9.800 euro, zijnde de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn 
verkregen, elk ten belope van de helft, berekend als volgt: 

Appartement op de eerste verdieping: verhuurd vanaf april 2016 tot en met juli 2016: 4 
maanden x 700 euro = 2.800 euro 

Appartement op de tweede verdieping: verhuurd vanaf april 2016 tot en met februari 2017, 
geen huur betaald in juli 2016 = 10 maanden x 700 euro = 7.000 euro 

Overaeschreve11 op het hypotheekkantoor van ,, ref.: 

***' 

XN AANWEZIGHEID VAN: 

DE WOONINSPECTEUR, handelend In naam van het Vlaamse Gewest, met kantoor te 
3000 Leuven, Dirk Boutsgebouw, Diestsevest 6 bus 93 

EISER TOT HERSTEL, 

Vertegenwoordigd door Mr. Muniz loco Mr. Phllippe Declercq, advocaat , 

'"**** 
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Na het tussenvonnls van deze 2se, voorheen 526 correctionele kamer van 26 april 2018, werd 
de zaak op de openbare terechtzitting van 20 september 2018 tegensprekelijk behandeld en 
in beraad genomen. 

De rec11tbank heeft gehoord; 

Mevrouw Vcrc.arrc, Substituut-Procureur des Konings, in haar vordering; 
De eiser tot herstel in zijn middelen en vordering; hij legde een condusie en 
stukkenbundel neer; 
Dhr. in zijn middelen en verdediging; 
Mevr. bijgestaan door haar raadsman Mter De Vos in haar middelen 
en verdediging; zij legde een stul<kenbundel neer. 

De verded iging heeft de gelegenheid gekregen als het laatste het woord te nemen. 

2. ELEMENTEN VAN HET STRAFDOSSIER: 

1. 
Beklaagden zijn beide mede--elgenaar van een woning gelegen te 

kadastraal gekend onder 
aankoopakte verleden voor Notaris te op 

2. 

ingevolge de 

Op 27 juli 2016 voerde de wooninspecteur verbonden aan het Agentschap Inspectie RWO 
een woonkwallteitsonderzoek uit ln het voormelde pand, na een contactname door de lokale 
politie. 

De woning is een gesloten bebouwing en bestaat uit een kelder, een gelijkvloers, een eerste 
verdieping en een tweede verdieping. 

Aan het gebouw werden onder meer problemen vastgesteld met betrekking tot vocht, risico 
op elektrocutie of brand, een verlopen keuring van de mazouttank, gasteller onbereikbaar, 
kelder onde; water, zodat een totaal van 34 strafpunten werd toegekend aan het gebouw. 

Aan de woning op de eerste verdieping werden marir liefst 93 strafpunten toegekend. Aan 
de woning op de tweede verdieping werden 100 strafpunten toegekend. Beide waren dan 
ook onbewoonbaar. 

De eerste verdieping was bewoond door 4 personen middels een huurcontract met ingang 
op 1 april 2016. De tweede verdieping was bewoond door 3 personen tevens met een 
huurcontract: met ingang op 1 april 2016. 
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Uit de verklaringen van de huurders blijkt dat de eigenaar om onbekende redenen enkele 
malen het water en de elektriciteit heeft afgesloten. Op het ogenblik van de vaststellingen 
beschikten de bewoners enkel over koud water. 

Op 27 Juli 2016 werd tevens vastgesteld dat de woning behept is met een 
stedenbouwkundige inbreuk; ze werd opgesplitst in twee woongelegenheden, dit na 2009, 
terwijl er daarvoor geen stedenbouwkundige vergunning verleend is. 

De eigenaars werden vruchteloos gezocht voor verhoor. 

3. 
Op 28 februari 2017 begaf de wooninspecteur zich naar het pand ingevolge een 
contactname door mevrouw met het verzoek de herstelwerken te controleren. 

Beklaagde was bij de vaststellingen aanwezig. 

Aan het gebouw worden opnieuw 34 strafpunten toegekend, en de belde woongelegenheden 
worden onbewoonbaar bevonden. 

De eerste verdieping was bewoond door 4 personen, en de tweede door 2 personen. Er 
konden geen huurovereenkomsten worden voorgelegd. 

4. 
Er werd een herstelvorderfng ingesteld door de Vlaamse Wooninspecteur. De Gemeente 

sloot zich hlerbij aan en stelde eveneens een herstelvordering in. 

Deze strekt ertoe dat de eigenaars hetzij de woning een andere bestemming geven 
overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening, hetzij het pand 
slopen, tenzij dit verboden Is. 

Op 19 januari 2017 nam de burgemeester een besluit tot ongeschikt- en 
onbewoonbaarheidsverklaring van de woningen. 

3. BEOORDELING VAN DE STRAFVORDERING 

1. 
Artikel S van de Vlaamse Wooncode bepaalt de elementaire vereisten van veillgheld, 
gezondheid en woonkwaliteit waaraan een voor bewoning ter beschikking gestelde woning 
moet voldoen. 

Aan beklaagden wordt vt!rweten 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 kwaliteitsvereisten van het 
artikel S van de Wooncode. oe inbreuken zijn· strafbaar krachtens artikel 20 §1 van de 
Wooncode. 
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2. 
Beklaagden betwisten de feiten. 

·p.6 

De heer stelt dat het pand in 2016 gedurende ongeveer een jaar werd 
gekraakt. De toenma lige huurovereenkomsten zijn volgens hem vals. Hij heeft hiervoor 
klacht neergelegd maar kan de stukken niet voorleggen . 

Deze beweringen zijn totaal in strijd met de overeenstemmende elementen van het 
strafdossier waarondf::!r de verklaringen van de bewoner en de meerdere 
huurovereenkomsten die werden voorgelegd. De bewoners verklaren uitdrukkelijk dat ze 
huur betalen. De huurster spreekt ove r de heer als eigenaar. Het 
is ongc!oofwaardlg dat deze mensen als verhuurster op een door hen 
vervalst contract zouden hebben vermeld nu ze steeds in contact waren met de heer 

Uit de gegevens van het bevolkingsregister gevoegd aan het aanvankelijk P.V. en uit het 
onderzoek ter terechtzitting blijkt dat de woning werd opgesplitst minstens sedert +/- het 
jaar 2011 en hoedanook na 2009. 

Wat betreft de heer Is bewezen dat hij ongeschikte en onbewoonbaar 
verklaarde woningen voor bewoning ter beschikking heeft gesteld en daardoor een inbreuk 
pleegde op artikel 5 van de Vlaamse Wooncode. 

3. 
Hoewel mevrouw nog een adres heeft in België stelt ze reeds jarenlang van de heer 

gescheiden te leven en te verblijven in Zij stelt niet op de hoogte te 
zijn geweest van de ( onder)verhuringen door de heer , Zij is formeel dat zij 
nooit haar handtekening heeft geplaatst op huurcontracten. 

De argumenten van mevrouw zijn niet dienend om haar te verschonen of haar 
nalatigheid te rechtvaardigen. Het siert haar allerminst dat zij zich niets aantrok van wat er 
met de woning waarvan zij minstens voor de helft eigenaar Is, gebeurde. Of zij nu zelf 
contracten ondertekende of niet doet weinig terzake. Als mede-eigenaar stond zij mee in 
vo or het goede onderhoud van de woning en behoorde zij zich te informeren over wat er in 
en met die woning gebeurde. De Wooncode sanctioneert niet louter de verhuring, maar ook 
elke ter beschikking stelling voor bewoning, die niet conform is aan de kwaliteitsnormen van 
artikel 5. 

Elke minste overschrijding van de kwaliteitsnormen van de Wooncode is strafbaar waarbij 
het volstaat dat gehandP.ld werd uit nalatigheid, onachtzaamheid of een gebrek aan 
voorzorg. Beklaagde stelt nog bevriend te zijn met haar ex zodat zij wel degelijk mag 
verondersteld worden te hebben geweten dat de heer zelf die woning In 

niet betrok doch in woonde. Het verhaal van mevrouw dat zij totaal 
onwetend was van de ter beschikking stelling van de v1oning aan derden is dan ook 
ongeloofwaardig. Zij is mede slrafrechtclijk verantwoordelijk voor het voor bewoning ter 
beschikking stellen van ondermaatse woningen, en diende zich zelf ervan te vergewissen dat 
de woonkwaliteit in orde was. Op zijn minst moet worden vastgesteld dat zij veel te laat 
interesse vertoonde. 
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Ook dat zij zelf niets ontving op haar persoonlijke bankrekening van de huurinkomsten en zij 
niets zou hebben afgehaald van de rekening waarop die huurinkomsten terechtkwamen, 
neemt niet weg dat zij daaNan mee geprofiteerd heeft: al was het maar doordat die gelden 
werden gebruikt ten gunste van het in stand houden van het onroerend goed waarvan zij 
mede-eigenaar Is. 

De feiten zijn eveneens bewezen in hoofde van mevrouw 

4. STRAFTOEMETING 

1. 
Inzake de strë1ftoemeting houdt de rechtbank onder andere rekening met de ernst van de 

feiten, de persoonhjke levensomstandigheden, de leeftijd en het strafrechtelijk verleden van 
de beklaagden, evenals met de context waarin de feiten werden gepleegd. 

De straf moet erop gerich� zijn beklaagden Inzicht te doen verwerven in de ernst van de 

feiten en hen ervan te weerhouden in de toekomst nog dergelijke feiten te plegen. 

Tevens moet de straf voldoende afschrikwekkend zijn ten aanzien van andere potentiële 

daders. 

2. 

De feiten zijn ernstig. Beklaagde was uit op gemakkelijk geldgewin ten koste 
van de leef- en woonkwaliteit VC)n andere, zwakkere personen die aldus financieel werden 
uitgebuit. Beklaagde was buitengewoon nalatig en heelt aldus mee geprofiteerd, 
zonder zich ook maar een seconde te bekommeren om de leefkwaliteit van betrokkenen. 

Beklaagde heeft een ongunstig strafregister en betoont maar zeer weinig 
inzicht ln de maatschappelijke schade die hij heeft toegebracht. Uit de elementen van het 
strofdossier blljkt dat zelfs na onbewoonbaarverklaring door de gemeente, hij de 
wooneenheden verder bleef te huur stellen. 

Beklaagde heeft nog een zeer beperkt strnfregister en betoont wel een zeker inzicht In 
de problematiek. 

3. 

Mevrouw verzoekt haar de gunst van de opschorting van de uitspraak van de 

veroordeling te verlenen. 

De rechtbank acht het verlenen van een opschorting In het licht van alle concrete 
omstandigheden - Inzonderheid de ernst en de duur van de Inbreuken - een onvoldoende 
signaal. Een dergelijke gunstmaatregel zou de preventieve en repressieve doelstelling van de 

strafbaarstelling niet dienen. 
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De hierna bepaalde geldboeten zijn noodzakelijk om beklaagden tot een beter inzidit te 

brengen en hen ertoe aan te zetten in de toekomst de geldende voorschriften strikt na te 

leven. 

Beklaagde verkeert onder de voorwaarden om te kunnen genieten van een 

gedeeltelijk uitstel van de tenuitvoerlegging van de straf. 

In het licht van voormelde specifieke omstandigheden kan aan beklaagde leze gunst 
voor een gedeelte als hierna bepaald worden toegestaan. 

s. 
Het openbaar ministerie vordert schriftelijk lastens beklaagden de bijzondere 
verbeurdverklaring van de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit de misdrijven zijn 
verkregen, goederen en waarden die in de plaats ervan zijn gesteld en inkomsten uit 
belegde voordelen. 

De verbeurdverklaring heeft betrekking o p  het geheel van huurgelden die de eigenaars 
hebben ontvangen terwijl de woning, die niet voldeed aan de wettelijke kwaliteitsvereisten, 
niet mocht verhuurd worden. Aangezien een woning of kamer die niet aan de 
kwaliteitsnormen voldoet niet ter beschikking mag worden gesteld voor bewoning, werd elke 
vergoeding voor verhuring of ter beschikking stelling onwettig verkregen en dienen de:ze 
bedragen t.e worden verbeurd verklaard. 

Daar de ontvangen huurgelden vermogensvoordelen zijn die niet in het vermogen van 
beklaagden kunnen worden teruggevonden, worden ze door de rechtbanl< begroot bij 
equivalent. 

Het openbaar ministerie begroot de vermogensvoordelen op basis van de vaststellingen in 
het strafdossier meer in het bijzonder de huurovereenkomsten en de verklaringen van d e  
bewoners. D e  rechtbank kan zich aansluiten bij d e  berekening door het openbaar ministerie 
die correct is en In overeenstemming met de objectieve vaststellingen. 

Daa1enboven Is het vermogensvoordeel van 9.800 EUR als berekend door het openba ar 
minislerie naar redelijkheid verantwoord, nu de vas tgestelde feiten erop wijzen dat dit maar 
een deel uitmaakt van d e  winsten gehaald uit de terbeschikkingstelling van de woningen 
te1wijl deze niet voldeden aan de kwaliteitsnormen van de 'Nooncode, zodat de begroting als 
voormeld zeker geen overdreven bestraffing van beklaagden vormt. 

Deze bijkomende straf moet aan belde beklaagden worden opgelegd; de opbrengsten van de 
verhuring kwamen op een gemr.enschappelijke rekening terecht van belde mede-eigenaars 
e11 zij hebben er beide de voordelen van genoten. 
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S. WAT BETREFT DE HERSTELVORDERING 

Ter openbare terechtzitting werd gemeld dat beklaagden een regular isatie-aanvraag zouden 
hebben gedaan en dat er een recent controlebezoek Is geweest door de wooninspectle. 

Alvorens recht te doen omtrent de herstelvordering acht de rechtbank het noodzakelijk om 
kenn is te nemen van die recente rnogelijks gewijzigde toestand, op basis van de stukken 
betreffende de regularisatie die zou zijn gevraagd en het recente P.V. dat er zou moeten zijn 
van de navolgende inspectie. 

In afwachting daarvan wordl de zaak met betrekking tot de beoordeling over de 
herstelvordering in voortzetting verdaagd. 

OM DEZE REDENEN 

DE RECHTBANK 

Gelet op de artikelen: 

130, 153, 154, 162, 182, 185, 189, 190, 194, 195 van het Wetboek van 
Strafvordering; 

- 7, 38, 40, 41, 42, 43bis, 50, 65, 66 en 100 van het Straf\.vetboek; 
4 van de Wet van 17 aprll 1878 (V.T. Sv.) 
5, 20 §1, 20ter Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncodej 
De artikelen 1 en 3 van de wet van 5 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, lid 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 
gerechtsmken; 
De artikelen 3 en 84 van de Hypotheekwet, 
de artikelen 1 en 8 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het 

uitstel en de probatie; 

De artikelen 4 § 3 en 5 van de wet win 19 maart 2017 tot oprichting van een 

begrotingsfonds voor de juridische tweedelljnsbijstand; 
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NA TEGENSPRAAK 

�afqebied 

Veroordeelt beklaagde 

tenlilstelegging tot : 

wegens de opee nvolgende feilen van de 

een geldboete van VIERDUIZEND (4.000,00) EURO 

Zegt dal de geldboete van 4.000,00 EUR wordt verhoogd, bij toepassing van de wel op de 

opdeciemen, tot TWEEENDERTIG DUIZEND EUR (4.000 EUR x 8) en vervangen, bij 
gebreke van betaling b:nnen de wettelijke termijn, door een vervangende gevangenisstraf 

van TWEE MAANDEN; 

Veroordeelt tot betaling van: 

een bedrag van 25 euro, verhoogd met de opdecimes tot 200,00 EUR, als bijdrage 

aan het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke 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 

tweedelijnsbijstand, 

Veroordeelt beklaagde 

tenlastelegging tot : 

*""* 

wegens de opeenvolgende feiten van de 

CCl1 geldboete van DRIEDUIZEND (3.000,00) EURO 

Zcgl dat de geldboete Viin 3.000,00 EUR wordt verhoogd, bij toepassing van de wet op de 

opderJemcn, tol VIERENTWINTIG DUIZEND EUR {3.000 EUR x 8) en vervangen, bij 

gebreke van betaling binnen de wettelijke termijn, door een vervangende gevangenisstraf 

van TWl:I: MAANDEN; 

Zegt dat de lenuitvocrleggîng van huidig vonnis zal worden uitgesteld gedurende een term[jn 

van çlrjc lailr voor wat betreft de !Jelrt van de geldboete van 3.000,00 EUR vermeerderd met 

de 011dr.cicmen, onder de voorwaarden van tie wet betreffende de opschorting, het uitstel en 

de probatie; 
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Veroordeelt tot betaling van: 

een bedrag van 25 e uro, verhoogd met de opdecimes tot 200,00 EUR, als bijdrage 

aan het Fonds tot hulp aan de slachtoffe rs van opzettelijke gewelddaden en aan de 

occ.aslonete redders, 

een vaste vergoeding van 51,20 EUR, 

een vergoeding van 20 EUR, als bijdrage aan het Begrotingsfonds voor de juridische 

tweedelijnsbijstand, 

*** 

Verklaart verbeurd in hoofde van beklaagden en bij 

toepassing van de artikelen 42,3° en 43bis van het Strafwetboek, de som van 9.800,00 

EUR, bij equivalent, zijnde het vermogensvoordeel rechtstreeks verkregen uit de bewezen 

verklaarde misdrijven; 

Veroordeelt en hoofdelijk tot de gerechtskosten begroot 

op 304,62 EUR; 

Houdt ambtshalve de burgerlijke belangen aan; 

*** 

Publicatie 

Beveelt dat huidig vonnis op de kant van de overgeschreven dagvaardingen vermeld zal 

worden op de wijze bcoaald In de artikelen 3 en 84 van de Hypotheekwet, op kosten van 

en 

*** 

Wat betreft de herstelyorderjnq; 

Alvorens recht te doen, met het oog op de voorlegging mrn de rechtbank van de stukken 

betreffende de regularisatie-aanvraag door de eigenaars van het pand te 
en van het proces-verbaal van de laatste vaststellingen betreffende de 

kwaliteitsnormen van deze woning, stelt de zaak vast in voortzetting op de openbare 

terechtzitting van deze 25e kamer van Z februari io19, om B.45 uur, In het Justitiepaleis, 
Poelaertplein 1, zaal 0.11. 
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Alles gebeurde in de Nederlandse taal overeenkomstig de wet van 15 juni 1935. 

Dit vonnis js in openbare zitting ujtQesgroken op 25 oktober 2018 door de 

Ncderlandsta!jge rechtbank van eerste aanleg Brussel. samengesteld uit : 

Mevr. Matthys 

In aanwezigheid van Mevr. Wellekens, 

Met bijstand van Mevr. De Roeck 

De l<oeck 

rechter 

substituut-procureur des Konings bij het parket 

Halle-Vilvoorde. 

griffier 




