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INZAKE VAN: 

De Heer Procureur des Konings bij het parket Halle
Vilvoorde, in naam van zijn ambt 

TEGEN ; 

1) aeboren te 
ingeschreven , te 
van Belgische nat1onahteit. 

Die verscheen, b1Jgestaan door Mr. 

2) geboren te 
ingeschreven te 
van Belgische nationaliteit. 

Die verscheen, bijgestaan door Mr. 

Beklaagden. 

I. TENLASTELEGGINGEN 

on 

. advocaat. 

op 

advocaat. 

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

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 

In het gerechtelnk arrondissement meer bepaald te 
in de periode van 1 januari 2017 tot en met 25 juni 2019 

op het perceel gelegen te kadastraal gekend als 
bestaande uit volgende entiteiten: 

- het handelsgelijkvloers, het bureau op het gelijkvloers, het bureau (B) op 
het gelijkvloers. heroinn nr. 1., kelder nr. 9 en een kelder zonder nummer, 
eigendom van ingevolge de akte van 28.08.2009 verleden 
door notaris te 

- het appartement rechts op de eerste verdieping, het appartement links op 
de eerste verdieping, een terras en kelders nr. 1 en 2, eigendom van 

en inqevolge de akte van 09.05.2012, verleden 
door notaris te 

- Het appartement links op de tweede verdieping, het appartement links op 
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de derde verdieoina en de kelders nr. 6, 7 en 8, eigendom van 
en ingevolge de akte van 27.11.2012 verleden 

door notaris te 
- het appartement rechts op de derde verdieoina + kelder nr 5 + terras. 

e.igendom van de huwgemeenschap 
ingevolqe de akte van 21.12.2015 verleden door notaris te 

- het appartement rechts op de tweede verdieoina en de kelders nrs. 3 en 4 
en terras, eigendom van de heer . inqevolge de akte van 
01.07.2011, verleden door notaris te 

als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of als persoon die een woning ter beschikking 
stelt, een woning of een specif ieke woonvorm, als vermeld In artikel 5 § 3 ltd 1 van het 
Decreet van 15 Juli 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, 

In de periode van 1 januari 2017 tot en met 25 juni 2019 

namelijk 9 woningen (001 - 002 - 004 - 005 - 101 - 102 - 202 - 301 - 302) te hebben 
verhuurd die ongeschikt waren, en deels onbewoonbaar. 

2 te 
door 

in de periode van 1 januari 2017 tot en met 10 juni 2019 

namelijk 1 woning (201) te hebben verhuurd die ongeschikt was. 

(art. 2 § 1, 31~ en 20 § 1 lid 1 Decreet 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode) 

Overwegende dat tevens gedagvaard wordt om zich overeenkomstig artikel 
20bis van het decreet van 15 Juh 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, te horen 
veroordelen tot het herstel van de gebreken van de woning, overeenkomstig de 
herstelvordering van de wooninspecteur van 18 j uni 2018. 

Overwegende dat tevens gedagvaard wordt om zich overeenkomstig artikel 
20bIs van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncoäe, te horen 
veroordelen tot het herstel van de gebreken van de woning, overeenkomstig de 
herstelvordenng van de wooninspecteur van 23 februari 2018. 

Overwegende dat tevens gedagvaard worden om zich overeenkomstig art. 42, 
3° en 43 b1s St rafwetboek te horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring van een 
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bedrag van 126.150 euro, zijnde de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf 
zij n verkregen, berekend als volgt: 

Appt. Start huurprijs 
incriminatleperiode 
of - indien later - start 
huurcontract 

001 01.04.2017 650 EUR 

002 01.01.2017 575 EUR 

005 01.02.2017 500 EUR 

101 01.01.2017 450 EUR 

102 01.04.2017 (- 31.03.2018) 725 EUR 
10.04.2018 (- 25.06.2019) 550 EUR 

202 01.01.2017 (- 31.10.2018) 550 EUR 
01.11.2018 (- 25.06.2019) 650 EUR 

301 01.01.2017 (-31.03.2018) 550 EUR 
08.04.2018 (- 25.06.2019) 600 EUR 

302 26.02.2017 550 EUR 

TOIAAL: 

Overgeschreven op het kantoor Rechtszekerheid van 
en 

II. DE PROCEDURE: 

Gelet op de stukken van het dossier; 

Aantal maanden totaal 

19 (t.e.m. 12.350 EUR 
10.2018) 

30 17.250 EUR 

29 14.500 EUR 

30 13.500 EUR 

12 8.700 EUR 
18 9.900 EUR 

22 12.100 EUR 
8 5.200 EUR 

15 8.250 EUR 
15 9.000 EUR 

28 15.400 EUR 

126,150 l;UR 

op 1.0 februari 2020, ref. : 

Beklaagden werden rechtstreeks gedagvaard door de Heer Procureur des Konings om te 
verschijnen voor de 25ste kamer van deze rechtbank op 20 februari 2020. De zaak werd 
vervolgens uitgesteld naar de zitting van 11 juni 2020 om behandeld te worden en teneinde 
partijen toe te laten te concluderen, op deze zitting werden gehoord: 

- Eerste beklaagde de heer blJgestaan door zijn raadsman Mr. 
In de uiteenzetting en middelen: 

- Tweede beklaagde de heer bijgestaan door Mr. m de 
uiteenzetting en middelen. 
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- Mevr. 
vordering. 

gecom. GerechtellJk stagiair b1J het parket 

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 STRAFONDERZOEK 

1. 

1n haar 

Oo 23 februari 2018 begeven de Inspecteurs, bijgestaan door inspecteurs van de politie 

van de woninginspectie zich naar de woning gelegen te te 

Het gebouw bestaat uit 10 appartementen. Het bestaat uit een kelderrwmte en 4 

bouwlagen. Op het adres staan 28 personen ingeschreven. Er zijn geen gemeenschappelijke 

voorz1enmgen voor de functies van wc/bad, keuken. 

Beklaagde 

beklaagde 

2. 

is eigenaar van 1 appartement, de overige zijn eigendom van 

Op basis van de vaststellingen van de inspecteurs werden volgende strafpunten toegekend 

aan het gebouw en de wooneenheden . 

Aan het gebouw werden diverse gebreken waaronder de elektriciteit, gas-of stookinstallatie, 

een gebrek aan toegang tot de wateraansluiting, geen dakisolatie, de plexiglazen dakkoepel 

1s gebarsten, vastgesteld. 

Het gebouw heeft een totaal van 42 strafpunten. 

Woning 001 heeft een totaal van 64 strafpunten en is ongeschikt voor bewoning. 

Woning 002 heeft een totaal van 64 strafpunten en is ongeschikt voor bewoning. 

Woning 003 heeft een totaal van 42 strafpunten en 1s ongeschikt voor bewoning. 



( 

( 

Nederlandstalige Rechtbank van eerste aanleg Brussel - p 6 

- - - ---------------- --------

Woning 101 heeft een totaal van 71 strafpunten en niet geschikt voor bewoning. 

Woning 102 heeft een totaal van 63 strafpunten en niet geschikt voor bewoning. 

Woning 201 was niet toegankelijk en heeft een totaal van 42 strafpunten (het gebouw) en is 

niet geschikt voor bewoning. Dit appartement is eigendom van beklaagde 

Woning 202 was niet toegankelijk en heeft een totaal van 42 st rafpunten (het gebouw) en is 

niet geschikt voor bewoning. 

Woning 301 was niet toegankelijk en heeft een totaal van 42 strafpunten (het gebouw) en Is 

niet geschikt voor bewoning. 

Woning 302 was niet toegankelijk en heeft een totaal van 42 strafpunten (het gebouw) en is 

niet geschikt voor bewoning. 

Voor een volledige uiteenzetting kan verwezen worden naar het proces-verbaal 

alsmede haar bijlagen. 

3. 

Beklaagde wordt verhoord op 16 juli 2018. Hij verklaart dat hij alle gebreken zal 

oplossen. Hij zal proberen tegen december alles klaar te hebben. 

4. 
Op 25 Juni 2019 wordt opnieuw een controle uitgevoerd. Beklaagde gaf een melding 

op 12 juni 2019 aan de woninginspectie dat de werken werden uitgevoerd. 

Na hercontrole bleek dat het gebouw en de wooneenheden nog steeds belangrijke gebreken 

vertoonden. 

Zo vertoonde het gebouw diverse gebreken waaronder de elektricitelt, gas-of 

stookinstallatie en een gebrek aan toegang tot de wateraansluiting. 

Na hercontrole werd aan het gebouw een totaal van 33 strafpunten toegekend. 

Woning 002 heeft een totaal van 46 strafpunten en is ongeschikt voor bewoning. 
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Woning 003 heeft een totaal van 45 strafpunten en is ongeschikt voor bewoning. 

Woning 004 heeft een totaal van 45 straf punten en is ongeschikt voor bewoning. 

Woning 005 (kelder) heeft een totaal van 57 strafpunten en ongeschikt voor bewoning. 

Woning 101 heeft een totaal van 57 strafpunten en niet geschikt voor bewoning. 

Woning 102 heeft een totaal van 43 strafpunten en niet geschikt voor bewoning. 

Woning 201 was niet toegankelijk en heeft een totaal van 33 strafpunten (het gebouw) en is 

niet geschikt voor bewoning. Dit appartement is eigendom van beklaagde 

Woning 202 heeft een totaal van 46 strafpunten en is niet geschikt voor bewoning. 

Woning 301 heeft een totaal van 63 strafpunten en is niet geschikt voor bewoning. 

Woning 302 heeft een totaal van 46 strafpunten en Is niet geschikt voor bewoning. 

Voor een volledige uiteenzetting kan verwezen worden naar het proces-verbaal 

alsmede haar bijlagen. 

5. 

Op 3 december 2019 werd opnieuw een controle uitgevoerd. 

Er werden geen gebreken meer vastgesteld aan het gebouw. 

De wooneenheden 002, 003, 101 (niet toegankelijk, ongeschikt op basis van het vorig 

verslag) en 301 en 302 (niet toegankelijk, ongeschikt op basis va n het vorig verslag). 

Voor een volledige uiteenzetting kan verwezen worden naar het proces-verbaal 

alsmede haar bijlagen. 

6. 
Uit een mail van 24 juni 2020 uitgaande van de Vlaamse woninginspectie blijkt dat op 23 juni 

2020 door de woninginspecteur werd vastgesteld dat gevraagde werken zoals in de 

herstelvordering omschreven aan de gebouwen gelegen aan de te 

werden uitgevoerd. Ter zitting bevestigt de raadsman van de woonlnspecteur van 
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het Vlaamse Gewest dat de herstelvorderingen zonder voorwerp ziJn omdat alle gebreken 

zijn opgelost 

IV. BEOORDELING 

1. Op strafgebled 

1. 

Beklaagden worden vervolgd omwille van 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. 

De vaststellingen van de verbalisanten laten er geen enkele twijfel over bestaan dat de 
wooneenheden dewelke beklaagden verhuurden niet voldeden aan de essentiële 
kwaliteitsvereisten. De gebreken wijzen er bovend ien op (elektriciteit, verluchting, 
verwarming, ... ) dat deze reeds voordien bestonden. 

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

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

Ter zitting worden de feiten niet betwist. De verdediging verduidelijkt dat zij wel degelijk 

alles in het werk gesteld hebben om aan de gebreken te verhelpen. 

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: 

Een geldboete 

- De verbeurdverklaring in hoofde van 

van de ten laste gelegde feiten. 

5. 

van € 126.150 euro als vermogensvoordeel 

Inza ke de straftoemeting houdt de rechtbank - voor zover de medegedeelde gegevens dat 

mogelijk maken - onder andere rekening met de ernst van de feiten, de persoonlijke 

levensomstandigheden, de leeftijd en het strafrechtelijk verleden va n de beklaagde, evenals 

met de context waarin de feiten werden gepleegd. 
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6. 
Beklaagden hebben met volle kennis van zaken ongeschikte woningeenheden verhuurd. Het 

gaat om de miskenning van essent1èle verplichtingen waarbij het recht van de huurders op 

een kwaliteitsvolle huisvesting ernstig wordt geschonden. De tekortkomingen kunnen de 

gezondheid en/of veiligheid van de bewoners ernstig in het gedrang brengen. 

De feiten z1Jn dan ook ernstig. 

Beklaagden werden nog niet voor soortgelijke feiten veroordeeld. Uit het strafdossier en de 

stukken bijgebracht door eerste beklaagde blijkt dat hij na de controles/interventies 

door de woninginspecteurs herstelhngswerkzaamheden aan het pand heeft uitgevoerd. 

Eerste beklaagde moet zich er evenwel van bewust z1Jn dat h1J de onroerende 

goederen alvorens te verhuren in orde en conform de reglementering moet zetten. Er 1s wel 

blijk van goede wil, maar deze kwam toch wel laat en er werd in eerste Instantie 

onvoldoende gereageerd op de tekortkomingen. Een geldboete is passend. Een opschorting 

kan niet worden toegekend omdat dit een verkeerd signaal zou betekenen. 

Tweede beklaagde verhuurde 1 wooneenheid. Ook hij moet er zich van bewust zijn dat 

alvorens woningen te verhuren deze conform de wetgeving in orde moeten gezet worden. 

Hij Is mede verantwoordelijk voor de (thans opgeloste) gebreken aan het gebouw. Een 

geldboete zoals hieronder opgelegd is passend. 

7. 
Eerste beklaagde heeft tevens huurgelden ontvangen voor wooneenheden dewelke 

hij niet mochten verhuren. 

Het openbaar ministene vordert de verbeurdverklaring van een bedrag van€ 126.150 euro 
in hoofde van eerste beklaagde. 

Uit het strafdossier blijkt dat beklaagde wel degelijk werken liet uitvoeren, doch zijn 
inspanningen bleken na hercontrole onvoldoende. De woningen werden daarentegen wel 
verder verhuurd, niettegenstaande dat deze ongeschikt waren voor de verhuur. De 
verbeurdverklaring echter van 126.150 EUR zou een onredelijke straf uitmaken en dient 

redelijkerwiJze beperkt te worden tot 70.000 EUR. 

8. 
Beklaagden dienen te worden veroordeeld tot de gemaakte gerechtskosten. 
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ll. Herstelvordering 

Utt de stukken van het dossier en de bevestiging t er zitting door de raadsman van de 
wooninspecteur blijkt dat alle gebreken zijn opgelost. De raadsman van de wooninspecteur 
verklaart dat de herstelvordering zonder voorwerp Is geworden. 

De rechtbank sluit zich hierbij aan. 

V. TOEGEPASTEWETTEN 

Gelet op de hierbovenvermelde en de navolgende artikelen: 

- de artikelen 2, 7, 25, 38, 40, 42, 43, 43bis, 50, 66 en 100 van het Strafwetboek, 

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

gebruik der talen in gerechtszaken. 

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

Vl. UITSPRAAK 

De rechtbank beslist op tegenspraak ten aanzien van en 

Op strafgebled 

Ten aanzien van de heer 

Veroordee lt de heer voor de tenlastelegging 1 tot: 

- een geldboete van € 500,00, te vermeerderen met de wettelijke opdecimes tot 

€ 4.000,00 en bij niet-betaling vervangbaar door een gevangenisstraf van EEN 

MAAND. 

Veroordeelt de heer tot betahng 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, 

- de overige gerechtskosten, die in totaal worden begroot op 512,52 EUR. 
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- een vergoeding van 20 EUR, als bijdrage aan het Begrotingsfonds voor de juridische 

tweedelljnsbijstand, 

Verklaart verbeurd m hoofde van de beklaagde de heer het bedrag van: 

- 70.000 EUR. 

Ten aanzien van beklaagde 

Veroordeelt beklaagde voor de feiten van de tenlastelegging 2 tot: 

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

€ 4.000,00 en bij niet-beta ling vervangbaar door een gevangenisstraf van EEN 

MAAND. 

Veroordeelt beklaagde tot betaling van: 

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

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

occasionele redders, 

- de overige gerechtskosten, die in totaal worden begroot op 512,52 EUR. 

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

tweedelijnsbijstand, 

Herstelvordering 

Verklaart de herstelvordering van de Wooninspecteur van het Vlaamse Gewest zonder 

voorwerp. 

*** 
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Publicatie 

Beveelt dat huidig vonnrs 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 

beklaagden en 

*** 

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

Dit vonnis is in openbare zitting uitgesproken op 2 september 2020 door de 
Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel, samengesteld uit ; 

M. 

In aanwezigheid van Mevr. 

Met bijstand van Mevr. 

rechter, 

1 substituut-Procureur des Konings bij het 
parket Halle-Vilvoorde, 

griffier, 




