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INZAKE VAN: 

De Procureur des Konings bij het parket Halle-Vilvoorde, in 
naam van haar ambt 

TEGEN : 

1. , geboren te 
ingeschreven te 

. van Belgische nat1onallte1t. 
geboren op 
geboren op 

Die verscheen, bijgestaan door Mr. 

2. 

, advocaat. 

geboren te 
ingeschreven te 

van Belgische nat1onahte1t. 

Verteaenwoordiod door Mr. 
advocaat. 

beklaagden 

IN AANWEZIGHEID VAN: 

op 

loco Mr. 

op 

loco Mr. 

DE WOONINSPECTEUR van het Vlaamse Gewest, KBO nr. 0316.380.841, met kantoor 
te 1000 Brussel, Havenlaan 88 bus 22, 

EISER TOT HERSTEL, 

Vertegenwoordigd door Mr. loco Mr. . advocaat 
(balie 1, 
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--- -- - ----- . . --- --------------------

I. TENLASTELEGGINGEN 

als dader of mededader in de zin van artikel 66 van het strafwetboek voor de volgende 
strafbare feiten: 

oo het oerceel aeleaen te 
eigendom van 

kadastraal aekend als 
ingevolge akte 

van aankoop verleden door notans dd. 22 maart 2006, 

en op het perceel gelegen te 

:!n 
dd. 11 maart 2011, 

kadastraal gekend als 
eigendom van 

ingevolge akte van aankoop verleden door notaris 

A een woning of specifieke woonvorm die niet voldoet aan de vereisten van art. 5 
§ 1 Vlaamse Wooncode verhuren, te huur stellen of ter beschikking stellen -
feiten vanaf 11 augustus 2013 
als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of als persoon die een woning ter beschikking 
stelt, een woning of een specifieke woonvorm, als vermeld in artikel 5 § 3 hd 1 van het 
Decreet van 15 JUii 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, die niet voldoet aan de vereisten 
en normen, vastgesteld met toepassing van artikel 5 van voornoemd Decreet, rechtstreeks 
of via tussenpersoon, te hebben verhuurd, te huur gesteld of ter beschikking gesteld met het 
oog op bewoning, 
(art. 2 § 1, 31°, en 20 § 1 hd 1 Decreet 15 JUii 1997 houdende de Vlaamse Wooncode) 

1 te in de oenode van 1 december 2015 tot en met 3 maart 2017 
door 

namehJk verschillende woonentite1ten verhuurd te hebben die ongeschikt zlJn, en omwille 
van ernstige ve1lighe1ds- en gezondheidsrisico's voor de bewoners, eveneens onbewoonbaar 

2 te 
door 

in de oenode van 13 seotember 2018 tot en met 13 november 2018 
~n 

nameliJk verschillende woonentite1ten ter beschikking te hebben gesteld voor bewoning, die 
ongeschikt z1Jn, en omwille van ernstige veilighe1ds- en gezondheidsns1co's voor de 
bewoners, eveneens onbewoonbaar 

met de omstandigheid dat het m1sdnJf heeft gepleegd sedert hiJ 
veroordeeld werd b1J vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, uitgesproken op 
27 februari 2014, tot een gevangenisstraf van 36 maanden met Uitstel gedurende 5 jaar voor 
het gedeelte dat 12 maand overschnJdt, wegens invoer en bezit van verdovende middelen in 
het kader van een vereniging; vonnis of arrest 1n kracht van gewijsde gegaan op het 
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ogenblik van de nieuwe feiten, en voordat v1Jf Jaren Zl]n verlopen sinds hij zon straf heeft 
ondergaan of sinds ziJn straf verjaard ,s. 

Overwegende dat de verdachten tevens gedagvaard worden om zich overeenkomstig artikel 
20brs van het decreet van 15 juh 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, te horen 
veroordelen tot het herstel van de gebreken van de woningen, overeenkomstig de 
herstelvordenngen van de wooninspecteur van 11 september 2017 en 22 Januari 2019. 

Overwegende dat de verdachte tevens gedagvaard wordt om zich 
overeenkomstig art. 42, 3° en 43 bis Strafwetboek te horen veroordelen tot de brJzondere 
verbeurdverklaring van een bedrag van 13.100 euro, zijnde de vermogensvoordelen dre 
rechtstreeks uit het misdrijf te Vilvoorde Zijn verkregen, berekend als volgt: 

woning 1/2: minimum verhuurd van 1 januan 2016 tot 3 maart 2017 = 14 maanden x 400 
euro = 5.600 euro 

woning 2/1: minimum verhuurd van 1 december 2015 tot 3 maart 2017 = 15 maanden x 
500 euro = 7.500 euro 

TOTAAL= 13.100 euro 

Overgeschreven op het kantoor Rechtszekerheid van op02 
december 2019, ref.: en 

II. DE PROCEDURE: 

Gelet op de stukken van het dossier; 

Beklaagden werden rechtstreeks gedagvaard door de Heer Procureur des Konings om te 
verschijnen voor de 25ste kamer van deze rechtbank op 11 december 2020. De zaak werd 
vervolgens uitgesteld naar de zitting van 7 me, 2020 teneinde beklaagden in staat te stellen 
een advocaat te raadplegen en indien nodig besluiten op te maken. Op de zitting van 7 me, 
2020 werd de zaak omwille van de COVID-19 uitgesteld naar 28 me, 2020. Op 28 me, 2020 
werd de zaak opnieuw uitgesteld. De advocaat kon t13dens de corona het dossier niet 
raadplegen, nieuwe conclusieterm13nen werden vastgesteld en 10 september 2020 werd als 
ple1tdatum vastgesteld. 

De rechtbank heeft oehoord: 
- Beklaagde 

middelen; 
- Mter loco Mr . 

bijgestaan door ziJn raadsman in de uiteenzetting en 

voor en tn naam van beklaagde 

. in z1Jn uiteenzettingen en middelen ter verded1g1ng, 
De raadsman van de eiser in herstel, in zun middelen; 
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- Mevr Substituut-Procureur des Konings, in haar vordering. 

De verdediging kreeg de gelegenheid om als laatste het woord te nemen. 

Er werd steeds gebruik gemaakt van de Nederlandse taal. 

111. BESCHRIJVING VAN HET STRAFONDERZOEI< 

1. 
Eerste beklaagde 1s eigenaar van de gebouwen gelegen aan de 

te kadastraal gekend als 
te 

Tweede beklaagde 1s tevens mede-eigenaar van het tweede gebouw. 

2. 

-p 5 

en 

B1J proces-verbaal van 3 maart 2017 werd door de woninginspect ie m het pand gelegen 
aan de te een aantal gebreken vastgesteld. 

Aan het gebouw werden 30 strafpunten toegekend. Aan de woningen 0/ 1 96 st rafpunten, 
0/2 30, 1/1 30, 1/2 1ste verdieping achteraan 87 strafpunten, 2/1 2de verdieping vooraan 69, 
2/2 2de verdieping achteraan 92 strafpunten. 

Daarenboven wordt vastgesteld dat de woning werd opgesplitst zonder stedenbouwkundige 

vergunning. 

3. 
BIJ proces-verbaal van 13 nQYember 2018 werd door de woning1nspect1e rn het pand 
gelegen aan de te een aantal gebreken vastgesteld. 

Het gebouw kreeg 1n totaal 33 strafpunten. De toegankelijke kamers 2/ 1 en 2/3 kregen resp. 
119 en 115 strafpunten. Kamer 2/1 werd bewoond door 3 bewoners. Voor de 
gemeenschappeliJke badkamer, keuken en toilet werden resp. 18, 15 en 9 strafpunten 

toegekend. 

Ook hier wordt vastgesteld dat de woning werd opgesplitst zonder stedenbouwkundige 

vergunning. 
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IV. BEOORDELING 

I. Op strafgebied 

1. 
De vaststellingen van de verbal isanten laten er geen enkele twijfel over bestaan dat de 

wooneenheden dewelke beklaagden verhuurden niet voldeden aan de essent1ele 

kwahte1tsvere1sten. De gebreken wijzen er bovendien op dat deze reeds voordien 

bestonden. 

Bovendien kunnen dergelijke gebreken - gelet op hun oorzaak in de structuur - niet 

verweten worden aan de huurders of een slecht beheer vanwege hen. 

Ter zitting worden de feit en niet betwist. Eerste beklaagde geeft ter zitting aan dat hij het 

pand in 2006 heeft aangekocht, dacht dat alles vergund was, en sindsdien heeft hij er niets 

aan gedaan .. 

2. 

Uit het bovenstaande volgt dat de onder de tenlastelegging beschreven feiten bewezen Zijn 

en dat zij ten volle kunnen toegerekend worden aan eerste en tweede beklaagde, eigenaars 

en verhuurders van de wooneenheden. 

3. 
Het Openbaar Ministerie vordert: 

4. 

Een gevangenisstraf van 6 maanden 

Een geldboete van€ 1000,00 

De verbeurdverklaring van€ 13.100 EUR m hoofde van 

Inzake de straftoemeting houdt de rechtbank - voor zover de medegedeelde gegevens dat 

mogelij k maken - onder andere rekening met de ernst van de feiten, de persoonhJke 

levensomstandigheden, de leeftijd en het strafrechtelijk verleden van de beklaagde, evenals 

met de context waarin de feiten werden gepleegd. De opeenvolgende feiten van de 

tenlastelegging Ztjn verenigd door een eenheid van opzet en moeten voor elk van de 

beklaagden met één straf worden beteugeld overeenkomstig art ikel 65, eerste lid, van het 

Strafwet boek. 
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5. 
Beklaagden hebben met volle kennis van zaken ongeschikte woningeenheden verhuurd. Het 

gaat om de miskenning van essent1ele verplichtingen waarbij het recht van de huurders op 

een kwal1te1tsvolle huisvesting ernstig wordt geschonden. Het argument dat men dacht dat 

deze vergund waren 1s ongeloofwaardig. 

De feiten zijn dan ook ernst ig. 

Tweede beklaagde heeft enkel polit1everoordelmgen. Eerste beklaagde werd nog niet voor 

een dergelijk feit veroordeeld. 

Een gevangenisstraf is niet gepast, enkel een geldboete 1s passend. 

6 
Eerste beklaagde heeft tevens huurgelden ontvangen voor wooneenheden 

dewelke hij niet mochten verhuren. 

Het openbaar mm1stene vordert voor de woning een verbeurdverklaring van 13.100 EUR 

welke als volgt berekend wordt: 

woning 1/2: minimum verhuurd van 1 Januari 2016 tot 3 maart 2017 = 14 maanden x 400 

euro= 5.600 euro 

woning 2/1: minimum verhuurd van 1 december 2015 tot 3 maart 2017 = 15 maanden x 500 

euro= 7.500 euro 

De berekening van het openbaar mmistene 1s mild en de verbeurdverklaring van dit bedrag 

moet worden opgelegd. 

7. 
Beklaagden dienen te worden veroordeeld tot de gemaakte gerechtskosten. 

ll. Herstelvordering 

1. 
Wat betreft het gebouw aan de 
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De tegen beklaagden gerichte vordering strekt ertoe hun te bevelen om aan het pand 

gelegen te te 

een andere bestemming t e geven dan wel het pand te slopen binnen een termiJn van 

tien maanden na de uitspraak. Tevens wordt het opleggen van een dwangsom gevraagd, 

evenals de uitvoerbaarverklaring b1J voorraad. 

De herstelvordering kan niet haar normale inhoud kennen - het renoveren en conform 

maken van de wooneenheden aan de kwaliteitsvereisten - aangezien daarmee een 

stedenbouwkundige overtreding zou worden bestendigd, namel1Jk het onvergund opdelen 

of opsplitsen. 

Daardoor moet de herstelvordering de vorm aannemen die 1s voorzien in artikel 20b1s, §1, 

eerste lid, tweede zin, van het decreet van 15 JUii 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, 

met name ofwel het geven van een andere bestemming aan het goed, dan wel het slopen 

ervan. 

De genoemde herstelvordering is niet aangetast door een onwettigheid en niet kennelijk 

onredelijk, gelet op de grove inbreuken en de verregaande aantasting van de rechten van de 

bewoners evenals de voor hen gecreeerde gevaren. 

Gelet op de bewezen verklaarde tenlastelegging, is de herstelvordering ten aanzien van 

beklaagden gegrond. 

De gevorderde, onbepaalde, 'bestemmingsw1Jz1ging' heeft onmiskenbaar tot doel dat het 

gebouw niet meer wordt ter beschikking gesteld voor bewoning. 

Gelet op de ernst van de inbreuken, de eraan verbonden gezondhe1ds- en ve1llghe1dsris1co's, 

spreekt alles ervoor: 

- de u1tvoenng van het bevolen herstel te koppelen aan een dwangsom, 

te voorzien in een ambtshalve uitvoering door de woonmspecteur en het college van 

burgemeester en schepenen en 

het bevolen herstel uitvoerbaar b1J voorraad te verklaren. 

Een u1tvoenngsterm1Jn van tien maanden, zoa ls voorgesteld door de wooninspecteur is 

gepast. Die term1Jn moet beginnen lopen vanaf de betekening van deze uitspraak. 

2. 

Wat betreft het gebouw aan de 
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De tegen eerste beklaagde gerichte vordering strekt ertoe hem t e bevelen 

om aan het pand gelegen te te een andere 

bestemming te geven dan wel het pand te slopen binnen een termijn van tien maanden na 

de uitspraak. Tevens wordt het opleggen van een dwangsom gevraagd, evenals de 

u1tvoerbaarverklanng b1J voorraad. 

Ook hier kan de herstelvordering rnet haar normale inhoud kennen - het renoveren en 

conform maken van de wooneenheden aan de kwaliteitsvereisten - aangez ien daarmee een 

stedenbouwkundige overtreding zou worden bestendigd, namelijk het onvergund opdelen 

of opsplitsen. 

Daardoor moet de herstelvordenng de vorm aannemen die is voorzien in artikel 20b1s, §1, 

eerste lid, tweede zin, van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, 

met name ofwel het geven van een andere bestemming aan het goed, dan wel het slopen 

ervan. 

De genoemde herstelvordenng is rnet aangetast door een onwettigheid en rnet kennelijk 

onredehJk, gelet op de grove inbreuken en de verregaande aantasting van de rechten van de 

bewoners evenals de voor hen gecreèerde gevaren. 

Gelet op de bewezen verklaarde ten lastelegging, is de herstelvordering ten aanzïen van de 

beklaagde gegrond. 

De gevorderde, onbepaalde, 'bestemmingswijZiging' heeft onmiskenbaar tot doel dat het 

gebouw niet meer wordt ter beschikking gesteld voor bewoning. 

Gelet op de ernst van de inbreuken, de eraan verbonden gezondheids- en veilighe1dsris1co's, 

spreekt alles ervoor: 

de uitvoering van het bevolen herstel te koppelen aan een dwangsom, 

- te voorzien in een ambtshalve uitvoering door de wooninspecteur en het college van 

burgemeester en schepenen en 

het bevolen herste l uitvoerbaar bij voorraad te verklaren. 

Een u1tvoenngsterm1Jn van tien maanden, zoa ls voorgesteld door de woonmspecteur 1s 

gepast. Die termijn moet beginnen lopen vanaf de betekening van deze uitspraak. 
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V. TOEGEPASTE WETTEN 

Gelet op de h1erbovenvermelde en de navolgende arti kelen: 

- de artikelen 2, 7, 25, 38, 40, 42, 43, 43b1s, 50, 56, 65, 66 en 100 van het 

Strafwetboek, 

- de artikelen 11, 12, 14, 16, 31 tot 37, en 41 van de Wet van 15 junr 1935 op het 

gebruik der talen in gerechtszaken. 

- artikel 2 § 1, 31 °, 5, 20 § 1, 20bts, 20ter van het decreet van 15 JUlr 1997; 
- de artikelen 3 en 84 van de Hypotheekwet, 

Vl. UITSPRAAK 

De rechtbank beslist op tegenspraak. 

Op strafgebied 

Ten aanzien van de heer 

Veroordee lt de heer 

tenlasteleggingen A.1 en A.2. tot: 

voor de opeenvolgende feiten van de 

- een geldboete van € 750,00, te vermeerderen met de wettel 1Jke opdecimes tot 

€ 6.000,00 en b1J niet-beta ling vervangbaar door een gevangenisstraf van EEN 

MAAND. 

Veroordeelt de heer tot betaling van: 

- een bedrag van 25 euro, verhoogd met de opdecimes tot 200,00 EUR, als b1Jdrage 

aan het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettehJke gewelddaden en aan de 

occasionele redders, 

- 1/ 2de van de overrge gerechtskosten, die rn totaal worden begroot op 560,80 EUR. 

- een vergoeding van 20 EUR, als bijdrage aan het Begrotingsfonds voor de Jund1sche 

tweedel1jnsb1Jstand, 

- een vergoeding van 50 EUR 

Verklaart verbeurd in hoofde van de beklaagde de heer het bedrag van: 
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13.100 EUR 

Ten aanzien van beklaagde mevrouw 

Veroordeelt beklaagde mevrouw 

tenlasteleggingen A.2 tot: 

- p 11 

voor de opeenvolgende feiten van de 

- een geldboete van € 500,00, te vermeerderen met de wetteliJke opdeciemen tot 

€ 4000,00 en b1J niet-betaling vervangbaar door een gevangenisstraf van EEN 

MAAND. 

Veroordeelt beklaagde mevrouw tot betaling van· 

- een bedrag van 25 euro, verhoogd met de opdecimes tot 200,00 EUR, a Is b1Jdrage 

aan het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de 

occasionele redders, 

1/2de van de overige gerechtskosten, die in totaal worden begroot op 560,80 EUR. 

een vergoeding van 20 EUR, als b1Jdrage aan het Begrotingsfonds voor de Juridische 

tweedelijnsbijsta nd, 

- een vergoeding van 50 EUR 

Herstelvordering 

.1. 
Wat betreft het gebouw aan de 

Verklaart de herstelvordering van de wooninspecteur, gericht tegen de heer 

~n mevrouw mtvankeliJk en gegrond. 

Veroordeelt de heer en mevrouw om aan het pand, 

gelegen te aan het gebouw gelegen te te 
een andere bestemming te geven 

Zegt dat de heer en mevrouw het herstel ook kan 

realiseren door het pand te slopen, voor zover die sloop niet verboden is door wetteliJke, 

decreta le of reglementaire bepahngen. 
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Zegt dat dat het herstel dient t e worden gerespecteerd (respectieveliJk: de herbestemming 

of de sloop dient te worden uitgevoerd), binnen een termtjn van tien maanden na 

betekening van dit vonnis, op straffe van een dwangsom van € 150,00 per dag waarop het 

verbod wordt overtreden (respectievelijk: per dag vertraging in de uitvoerin g van de 

herbestemming of sloop), met een maximum aan te verbeuren dwangsommen van € 

600.000,00. 

Zegt dat - voor zover de heer en mevrouw 1n gebreke 

blijven na afloop van de genoemde termiJn de herbestemming of de sloop uit te voeren - de 

wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen van de stad 

gemachtigd worden de genoemde herbestemming af te dwingen of de sloop te realiseren op 

kosten van de heer en mevrouw 

Zegt dat de wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen van de stad 

de kosten van herhuisvesting van de bewoners van de betrokken 

appartementen kunnen verhalen op de heer de heer en mevrouw 

Verklaart deze beslissingen uitvoerbaar bij voorraad. 

2. 
Wat betreft het gebouw aan de 

Verklaart de herstelvordenng van de wooninspecteur, gericht tegen de heer 

ontvankelijk en gegrond. 

Veroordeelt de heer om aan het pand, gelegen te te 

te kadastraal gekend als een andere 

bestemming te geven. 

Zegt dat de heer 1et herstel ook kan realiseren door het pand te slopen, 

voor zover die sloop niet verboden 1s door wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen. 

Zegt dat dat het herstel dient te worden gerespecteerd (respectieveliJk: de herbestemming 

of de sloop dient te worden uitgevoerd), binnen een term1Jn van tien maanden na 

betekening van dit vonnis, op straffe van een dwangsom van € 150,00 per dag waarop het 

verbod wordt overtreden (respectievelijk· per dag vert raging in de uitvoering van de 
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herbestemming of sloop), met een maximum aan te verbeuren dwangsommen van € 

600.000,00. 

Zegt dat - voor zover de heer in gebreke bhJft na afloop van de genoemde 

termijn de herbestemming of de sloop uit t e voeren - de wooninspecteur en het college van 

burgemeester en schepenen van de stad gemachtigd worden de genoemde 

herbestemming af te dwingen of de sloop te realiseren op kosten van de heer 

Zegt dat de wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen van de stad 

de kosten van herhuisvesting van de bewoners van de betrokken appartementen 

kunnen verhalen op de heer de heer 

Verklaart deze beslissingen uitvoerbaar b1J voorraad. 

*** 

Publicatie 

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

worden op de w1Jze bepaald in de art ikelen 3 en 84 van de Hypotheekwet, op kosten van 

beklaagden de heer en mevrouw 

Mededeling aan de wooninspecteur 

Zegt dat een afschrift van dit vonnis door de griffie van deze rechtbank za l worden 

meegedeeld aan de wooninspecteur, voor afloop van de termijn om hoger beroep in te 

stellen, overeenkomstig artikel 20b1s, §Sb1s, van het Decreet van 15 JUii 1997 houdende de 

Vlaamse Wooncode. 

*** 

Alles gebeurde in de Nederlandse taal overeenkomstig de wet van 15 Juni 1935. 
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Dit vonnis is in openbare zitting uitgesproken op 8 oktober 2020 door de 
Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel, samengesteld uit : 

M. 

In aanwez1ghe1d van Mevr. 

Met bnstand van Mevr. 

rechter, 

substituut-Procureur des Konings biJ het parket 
Halle-Vilvoorde, 

griffier, 




