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De zaak van het OPENBAAR MINISTERIE en van : 

-✓~~ 
-(, ( ,1€ De WOONINSPECTEUR, handelend In naam van het Vlaamse Gewest, met kantoren te 
,/ ,.' 3000 Leuven, Dirk Boutsgebouw, Diestsepoort 6 bus 93, 

{\\J\ 1. 

eiser tot herstel, 
vertegenwoordigd door meester 
beiden advocaat aan de balie van 

tegen: 

wonende te 

beklaagde, 
m persoon aanwezig. 

1 TENLASTELEGGING 

Beklaagd van: 

loco meester 

geboren te op 

***** 

In het gerechtelijk arrondissement Brussel, 

tussen 31 december 2011 en 16 februari 2016, terwijl de feiten de opeenvolgende 
en voortgezette uitvoering zijn van een zelfde misdadig opzet, 

op het perceel gelegen te 
als 
akte van aankoop verleden door notaris 

gekadastreerd 
eigendom van . Ingevolge 

dd. 1 december 2006, 

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 via tussenpersoon 
verhuurd, te huur gesteld of ter beschikking gesteld te hebben met het oog op 

bewoning, 
namelijk 2 appartementen die ernstige gezondheids- en veiligheidsrisico's 

vertoonden voor de bewoners. 
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------- ------------

Overwegende dat de beklaagde tevens gedagvaard wordt om zich overeenkomstig 
art. 42, 3° en 43 bis SW te horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring 
van een bedrag van 32.132 euro, zijnde de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit 
het m1sdriJf zijn verkregen, berekend als volgt: 

appartement op eerste verdieping: huurcontract 31/12/2011 tot 
vaststellingen 15/2/2016 = 50 maanden x 400 euro per maand = 20.000 euro 

- appartement op tweede verdieping: huurcontract 1/3/2013 tot 
vaststellingen 15/2/2016 = 36 maanden x 337 euro per maand= 12.132 euro 

totaal: 20.000 + 12.132 = 32.132 euro 

*** 

Dagvaarding overgeschreven op het hypotheekkantoor van 
2017 onder ref nr. 

*********** 

2. BESTREDEN BESLISSING 

Gezien de hogere beroepen ingesteld op : 

25 oktober 2017 door de eiser tot herstel; 
27 oktober 2017 door de beklaagde; 

>p 9 januari 

2 november 2017 door het openbaar ministerie tegen de beklaagde; 

tegen een vonnis uitgesproken na tegenspraak door de 52st kamer van de 
Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel d.d. 28 sept ember 2017 
dat onder meer als volgt beslist : 

Op strafgebled 

Verklaart de feiten van de enige tenlastelegging bewezen in hoofde van beklaagde 

Veroordeelt beklaagde wegens de feiten van de tenlastelegging 

tot een geldboete van TWEEDUIZEND (2.000,00) EURO; 

Zegt dat de geldboete van 2.000,00 EUR wordt verhoogd, bij toepassing van de wet 

op de opdeciemen, tot TWAALF DUIZEND EUR (2.000 EUR x 6) en vervangen, bij 
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gebreke van betaling binnen de wettelijke termijn, door een vervangende 

gevangenisstraf van TWEE MAANDEN; 

Zegt dat de tenuitvoerlegging van huidig vonnis zal worden uitgesteld gedurende 

een termijn van drie jaar voor wat de helft van de geldboete van 2.000,00 EUR 

betreft alsook de ermee overeenstemmende vervangende gevangenisstraf, en dit 

onder de voorwaarden van de wet betreffende de opschorting, het uitstel en de 

probatie; 

Verklaart verbeurd in hoofde van beklaagde , bij toepassing van de 

artikelen 42,3° en 43bis van het Strafwetboek, de som van 10.000,00 EUR, bij 

equivalent, zijnde het vermogensvoordeel rechtstreeks verkregen uit de bewezen 

verklaarde misdrijven; 

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, 

- de gerechtskosten begroot op 30,87 EUR. 

Houdt ambtshalve de burgerlijke belangen aan; 

Wat betreft de herstelvordering: 

Verklaart de herstelvordering van de Wooninspecteur van het Vlaamse Gewest 

ontvankelijk; 

Wijst de herstelvordering van de Wooninspecteur af als kennelijk onredelijk; 

Publicatie 

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

zal worden op de wijze bepaald in de artikelen 3 en 84 van de Hypotheekwet, op 

kosten van 

***** 
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3. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 

Gehoord het verslag van raadsheer 

Gehoord het openbaar ministerie ,n zijn vordering. 

Gehoord de eiser tot herstel in zijn middelen, zoals ter zitting ontwikkeld door 
meester 

Gehoord de beklaagde in zijn middelen van verdediging, zoals ter zitting ontwikkeld 
door hemzelf 

Gezien de neergelegde conclusies en stukken. 

**** 

4. BEOORDELING 

A. Ontvankelijkheid 

Alle hoger beroepen werden tiJdig en vormelijk regelmatig ingesteld. Telkens werd 
ook tijdig een grievenformulier ingediend. 

De hoger beroepen van de wooninspecteur, beklaagde 
ministerie zijn ontvankelijk en niet vervallen. 

B. Op strafgebled 

1. 

en het openbaar 

Beklaagde gaf in zijn gnevenformulier aan dat hij de schuldigverklaring 
aan de feiten van de enige telastlegging betwist. Hij maakte geen gebruik van de 
hem verleende conclusietermijn . Ter zitting stelde hij de hem ten laste gelegde 
inbreuk niet te betwisten. 

2. 
De feiten van de enige telastlegging zijn onweerlegbaar bewezen door de 
vaststellingen van de wooninspectie, de verklaringen van de huurders en van 
beklaagde evenals door het fotomateriaal dat in het strafdossier werd 
opgenomen. De door beklaagde verhuurde appartementen voldeden 
niet aan de in artikel 5 van de Vlaamse Wooncode opgesomde elementaire 
veilighelds-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten. De in de telastlegging 
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bepaalde incriminat1eperiode stemt overeen met de verklaringen van de huurders 
en wordt niet in vraag gesteld door beklaagde - die ter zitting aangeeft 
dat hiJ vanaf 2010-11 verhuurde. 

3. 
De bewezen verklaarde feiten vormen een zeer ernstige inbreuk die de fysieke en 
psychologische Integriteit van de slachtoffers bedreigt. De feiten hebben potentieel 
zwaarwichtige gevolgen voor de gezondheid en het leven van de bewoners. 
Beklaagde was - gelet op de ernst en omvang van de t ekortkomingen - duidelijk op 
de hoogte van de ongeschiktheid van de appartementen maar heeft die niettemin 
verhuurd. De inbreuk heeft lang geduurd. Beklaagde reageerde niet 
gepast na de initiële vaststellingen en heeft niet onmiddellijk, noch volledig aan de 
gebreken geremedieerd. 

De omstandigheden die beklaagde aanvoert (maar met geen enkel 
objectief gegeven aannemelijk maakt) - namelijk het feit dat hij het pand op 
aandringen van zijn vader zou hebben gekocht en dat hij geen financiële ruimte had 
wegens een zware leninglast - vormen generlei verschoning. Beklaagde 
kan zich niet beroepen op zij eigen foutieve Inschatting van de situatie en van zijn 
financ1ele mogelijkheden. Zoals gezegd, waren de onvolkomenheden overduidelijk. 
Beklaagde heeft zich daar niet aan gestoord en is huurgelden blijven innen van 
personen die hij in gevaarlijke omstandigheden liet wonen zonder voldoende 
investeringen te doen om die gebreken weg te werken. Nu hij niet enkel voor de 
twee appartementen huur kreeg, maar ook voor de eronder gelegen krantenwinkel, 
is het niet geloofwaardig dat de huurinkomst en niet volstonden om de lening te 
dekken. 

Beklaagde heeft geen b1Jster gunstig strafregister, met twee 
veroordelingen voor fysiek geweld. 

Reken ing houdend met al die elementen, is de door de eerste recht er bepaalde 
straf gepast . Daaronder ook de beperking van de verbeurdverklaring - waartegen 
het openbaar ministerie geen bezwaren uit - teneinde te vermijden dat de 
financiële weerslag van de huidige veroordel ing de sociale reclassering van 
beklaagde t e zeer z'?u bemoeilijken. 

4. 
Het bestreden vonnis moet bijgevolg worden bevestigd. De vaste vergoeding 1s op 
heden evenwel te begroten op 50 euro (artikel 91 van het koninklijk beslu it van 28 
december 1950 houdende het Algemeen Reglement op de gerechtskosten In 
strafzaken). 

De kosten van het hoger beroep vallen ten laste van beklaagde 
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8. Herstelvordering 

1. 
Uit de na het bestreden vonnis aan het strafdossier gevoegde informatie blijkt dat 
op het pand geen stedenbouwkundige inbreuk rust (de opdeling in wooneenheden 
dateert volgens de gemeente al van bij de bouw van het pand) en dat de firma die 
het pand van beklaagde kocht op 12 november 2018 de appartementen 
volledig heeft gerenoveerd. De woonlnspectie stelde bij een controle op 23 juni 
2020 geen gebreken meer vast. 

2. 
De herstelvordermg heeft bijgevolg haar voorwerp verloren. Het bestreden vonnis 
wordt op dat punt hervormd. 

OM DEZE REDENEN, 
HET HOF, 

RECHTSPREKEND NA TEGENSPRAAK; 

Gezien de wetsbepalingen aangehaald in het bestreden vonnis, alsook de artikelen: 

24 en 25 wet van 15 juni 1935 betreffende het gebruik der talen in 
gerechtszaken; 
210 en 211 Wetboek van Strafvordering; 
42,3° en 43 bis van het Strafwetboek; 

Verklaart het hoger beroep van de wooninspecteur, beklaagde 
openbaar ministerie ontvankelijk. 

Spreekt, binnen de perken van de hogere beroepen, opnieuw recht als volgt. 

Op strafgebied 

Bevestigt het bestreden vonnis, met de enkele aanpassing dat het hof: 
- de vaste vergoeding begroot op 50 euro. 

en het 

Veroordeelt beklaagde tot betaling van de kosten van de procedure in 

hoger beroep, begroot op 183,85 euro. 
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Herstelvordering 

Doet de beslissingen van het bestreden vonnis inzake de herstelvordering van de 
wooninspecteur te niet. 

Stelt vast dat de herstelvordering van de woon inspecteur geen voorwerp meer heeft. 

Zegt dat iedere partij de eigen kosten inzake de herstelvordering blijft dragen. 

Beveelt dat het gegeven arrest op de kant van de overgeschreven gedinginleidende 
akte wordt ingeschreven op de wijze vermeld in artikel 84 van de Hypotheekwet van 
16 december 1851, op kosten van de heer 

Aldus gevonnist door: 

- de heer 
- mevrouw 
- de heer 

********** 

raadsheer, d.d. voorzitter, 
raadsheer, 
raadsheer, 

magistraten van de 15de kamer van het hof van beroep te Brussel die aan de 
beraadslaging hebben deelgenomen en het beraad hebben beëindigd, 

en uitgesproken (conform artikel 782 bis Ger. W.) door de voorzitter, de ~ 
, in openbare terechtzitting van 26 oktober 2020 waar aanwezig waren : 

- de heer 
- de heer 
- de heer 

raadsheer, d.d. voorzitter, 
substituut-procureur-generaal, 

griffier, 




