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IN AANWEZIGHEID VAN: 

INZAKE VAN : 

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

ambt 

TEGEN. 

1. 
ingeschreven te 

die verscheen, bijgestaan door Mr 

2. geboren te 
ingeschreven te 

van Roemeense nat1onahte1t. 

Die verscheen, bijgestaan door Mr. 

3. 

geboren te )p 
van Belgische nat1ona11te1t. 

advocaat. 

(Roemenie) op 

advocaat 

ingeschreven onder het ondernemingsnummer 
met maatschappehjke zetel gevestigd te 

Vertegenwoordigd door Mr advocaat. 

Beklaagden 

DE WOONINSPECTEUR, handelend m naam van het Vlaamse Gewest, met kantoor te 1000 Brussel, 

Havenlaan 88 bus 22 

EISER TOT HERSTEL, 

Vertegenwoordigd door Mr. loco Mr. advocaat {balie 

) , 
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1. TENLASTELEGGING 

Beklaagd van 

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

een woning of specifieke woonvorm die niet voldoet aan de vereisten van art. S § 1 
Vlaamse Wooncode verhuren, te huur stellen of ter beschikking stellen 

In het gerechteliIk arrondissement Brussel. meer bepaald te 
In de periode van 11 maart 2017 tot en met 30 me, 2019 

Door 

Op het perceel gelegen te kadastraal gekend als 

als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of als persoon die een woning ter beschikking 
stelt, een woning of een spec1f1eke woonvorm, als vermeld in artikel 5 § 3 lid 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, namehJk een woning met 7 kamers die allen ongeschikt en onaangepast 
werden verklaard. 

(art. 2 § 1, 31 °, en 20 § 1 ltd 1 Decreet 151uh 1997 houdende de Vlaamse Wooncode) 

Overwegende dat de verdachten tevens gedagvaard worden om zich overeenkomstig art ikel 
20b1s 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 8 februari 2019, waarbij het college van 
burgemeester en schepenen van de gemeente ~1ch biJ besluit van 11 maart 2019 
heeft aangesloten. 

Overwegende dat tevens gedagvaard worden om zich overeenkomstig art. 42, 
3° en 43 bis Strafwetboek te horen veroordelen tot de biJzondere verbeurdverklaring van 
een bedrag van 36.000 euro, ziJnde de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf 
zIJn verkregen, berekend als volgt: 24 maanden aan een huurpnJs van 1.500 EUR/ maand. 
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Overaeschreven op het kantoor Rechtszekerhefd van 
op 06 februari 2020, ref. : 

2020, ref.: 

***** 

2. PROCEDURE 

1. 

- p 4 

, op 23 Januari 2020, ref. : 
?n op 10 februart 

Beklaagden werden gedagvaard door de Procureur des Konings om te verschijnen op 20 

februari 2020 voor de Nederlandstalige correctionele rechtbank. Op die zi tt ing werden 

conclus1etermijnen en een ple1tdatum, 28 mei 2020, vastgesteld. Op de zitting van 28 me, 

2020 werden opnieuw conclus1etermijnen vastgesteld. 

De zaak werd vervolgens vastgesteld om behandeld te worden op 10 september 2020. 

2. 
De zaak werd behandeld en in beraad genomen op die openbare terechtzit ting. Tijdens die 

zitting heeft de rechtbank gehoord: 

Mr. Mr. ils vertegenwoordiger van de woonmspecteur van het 

Vlaams Gewest, in zij n vordering, 

Mevrouw substituut procureur des Konings te Halle-Vilvoorde, in haar 

vordering. 
Beklaagde en Zijn raadsman, Mter in z1Jn uiteenzettingen en 

middelen ter verdediging, 
Beklaagd( en zijn raadsman, Mter in zijn uiteenzettingen en middelen 

ter verded iging, 

Mter voor en in naam van beklaagde de in haar 

uiteenzettingen en middelen ter verdediging, 

De beklaagden hebben de gelegenheid gekregen om als laat ste het woord te nemen. 

3. 

Er werd steeds gebruik gemaakt van de Nederlandse taal. 
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3. BESCHRIJVING VAN HET STRAFONDERZOEK 

1. 

Eerste beklaagde is sinds 21 juni 2012 eigenaar van een gebouw gelegen te 

kadastraal gekend onder 

perceelnumme1 

2. 

Tweede en derde beklaagde stellen volgens het openbaar ministerie het pand ter 

beschikking aan derden, arbeidskrachten. Uit het dossier bliJkt dat het over Roemeense 

arbeiders gaat welke in dienstverba nd zouden werken voor derde beklaagde of een 

Roemeense vennootschap. 

3. 

Het gebouw in openbebouwing omvat 7 kamers, en bestaat uit een zolderverd1ep1ng, een 

1ste verdieping, een gelijkvloers en een kelderverdieping. 

Op het gel iJ kvloers bevinden zich twee kamers (00/01 en 00/02), een gemeenschappelijke 

keuken en leefruimte, keuken en toilet Op de pte verdieping bevinden zich de kamers 01/01 

tot en met 01/05 een gemeenschappelijke badkamer met toilet. 

4. 

In het proces-verbaal van 6 december 2018 worden een aantal gebreken vastgesteld aan 

zowel het gebouw als aan de kamers. 

Het gebouw dateert van 1969 en betreft een éénsgezinswoning met kantoor of 

handelsruimte. Er zijn geen vergunningen gekend voor deze woning. De inspecteur leidt af 

dat het opdelen van het pand gebeurde zonder voorafgaande stedenbouwkundige 

vergunning. 

Het gebouw heeft gebreken aan de elektncite1tsrnstallat1e1 de verwarmrngsinstallat1e 

watervoorziening etc .. Een totaal van 33 strafpunten werd toegekend. 

De 7 kamers vertoonden gebreken aan plafonds, daken, ramen en deuren, sanitaire 

voorzieningen, gebrekkige luchtkwaltte1t, gebrekkige toegankelijkheid, afwezigheid van 

rookmelders, enz .. 

Alle kamers werden bewoond. 



Nederlandstalige Rechtbank van eerste aanleg Brussel -p 6 

5. 
Een herstelvordenng overeenkomstig art.20bis van de Vlaamse Wooncode werd opgemaakt. 

De herstelvordering strekt tot de herbestemming of de sloop van het gebouw. 

6. 
Eerste beklaagde werd verhoord op 11 maart 2019. HIJ stelt dat hiJ geen noemenswaardige 

werken heeft uitgevoerd, behalve sch ilderwerken, werken aan sanitair en elektricit eit. Het 

pand werd volgens de verklaring van eerste beklaagde gehuurd door .velke het op 

z1Jn beurt onderverhuurd. 

Tweede en derde beklaagden stellen in besluiten dat in december 2017 de firma naar 

Roemeens recht 

met de heer 

vertegenwoordigd door zaakvoerder 

een mondelinge huurovereenkomst zou hebben afgesloten. Deze 

onderneming zou daarop 6 gedetacheerde werknemers in het pand hebben gehuisvest. 

7. 
De bewoners van de woonent1teiten verklaren te werken voor tweede beklaagde 

en Ze verklaren dat zij niets hoefden te betalen voor het 

gebruik van de woonent1te1ten. Een persoon verklaarde dat ze 25 euro per maand moesten 

betalen voor een slaapplaats in de woning. 

4. BEOORDELING 

A. Grond van de strafvordering 

1. 
Uit de vaststellingen van de verbalisanten - die niet tegengesproken en niet weerlegd 

worden - vloeit voort dat eerste beklaagde diverse wooneenheden heeft verhuurd of ter 

beschikking heeft gesteld die overduideliJk niet voldeden aan de woonkwal1te itsvere1sten, 

opgesomd in artikel 5 van de Wooncode die geldt in het Vlaams Gewest. 

Eerste beklaagde stelt dat hiJ onwetend was. Als verhuurder wordt hiJ geacht de wet te 

kennen, in het b1jZonder de Vlaamse Wooncode en bovendien betreffen het structurele 

gebreken aan het pand, waaronder vocht aan de muren, gebrekkige elektrische 

voorzieningen, ontoegankeliJkhe1d, .. De argumenten van eerste beklaagde kunnen niet 

worden aangenomen. 
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De tenlastelegging is bewezen ten aanzien van eerste beklaagde 

verhuurder van het pand. 

2. 

de eigenaar en 

Tweede en derde beklaagden stellen dat de vordering ten aanzien van de 

en haar zaakvoerder onontvankehJk zou zijn omdat er geen enkele 

juridische band zou bestaan met de eigenaar van het pand, en tevens eerste bek laagde. Z1J 

stellen dat er een mondelingen huurovereenkomst zou bestaan met 

Eerste beklaagde stelt duidelijk dat hij verhuurde aan 

de heer tweede beklaagde. 

U,t de elementen van het strafdossier, waaronder de verklaring van eerste beklaagde en de 

verklaring van de werknemer Is duidelijk dat de heer het pand heeft onderverhuurd, 

minstens terbesch1kking gesteld aan de gedetacheerde werknemers. Door het 

terbesch1kking stellen van een dergeliJke woonent1teIten welke niet voldoen aan de 

Wooncode pleegt htJ een inbreuk. Zijn rol en daderschap staat vast. De tenlastelegging 1s 

bewezen ten aanzien van tweede beklaagde. 

Wat betreft derde beklaagde de is het niet du1del1jk of tweede 

beklaagde dit heeft gedaan als zaakvoerder van de Roemeense of voor de Belgische 

vennootschap. De betrokkenheid van de ondernemingen komt niet duidelijk tot uiting in het 

strafdossier. 

Derde beklaagde moet b1Jgevolg worden vnJgesproken omdat er onvoldoende elementen 

Zijn. 

B. Straftoemeting 

1. 

Het Openbaar MinIstene vordert een geldboete van 500 EUR ten aanzien van eerste 

beklaagde en 750 euro voor tweede beklaagde. 

Eerste en tweede beklaagden verzoeken om een opschorting. 
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2. 
Ten aanzien van eerste beklaagde 

In tegenstelling tot wat eerste beklaagde beweert, kan niet aangenomen worden dat hij te 

goeder trouw en zonder er zich van bewust te Zijn, ongeschikte woningen verhuurde. Zeker 

gelet op de ernst, omvang en het structureel karakter van de gebreken, staat het vast dat hij 

zeer goed wist dat hij ongeschikte woningen ter beschikking stelde. 

Daarmee heeft hij voor zichzelf inkomsten gegenereerd en een onderhoud voor zIJn pand 

verzekerd, terwijl h1J er zelf niet voldoende in investeerde. Door zIJn optreden heeft hij zIJn 

eigen belangen nagestreefd door middel van het plaatsen van personen in situaties die 

ernstige gezondheidsschade of ongevallen kunnen meebrengen. 

Een gevangenisstraf Is niet gepast, een geldboete en een verbeurdverklaring moet worden 

opgelegd aan eerste beklaagde. Eerste beklaagde komt in aanmerking voor een gedeelteliJk 

uitstel. 

Wat betreft de verbeurdverklaring stelt eerste beklaagde in ondergeschikte orde dat hij de 

laatste 4 maanden geen huur heeft ontvangen en dat het bedrag van de verbeurdverklaring 

moet worden verm inderd met 6.000 EUR" 

De rechtbank oordeelt dat het bedrag van de verbeurdverklaring op (36.000-6.000 EUR) 

30.000 EUR moet worden gebracht. Die vermogensvoordelen worden b1J equivalent bedrag 

verbeurd verklaard, nu ZIJ niet meer 1nd1vidualiseerbaar aanwezig zIJn in het vermogen van 

beklaagde. 

3. 
Ten aanzien van tweede beklaagde 

Tweede beklaagde Zijn rol 1s beduidend zwaarder en groter. HIJ heeft het pand 

effectief ter beschikking gesteld aan Roemeense arbeiders, tot wel twintig personen volgens 

de verklaring van eerste beklaagde Het pand was niet geschikt voor bewoning laat 

staan voor zoveel personen. Zij leefden dan ok in erbarmelijke omstandigheden. 

Net als b1J eerste beklaagde, kan niet aangenomen worden dat tweede beklaagde te goeder 

trouw was en zonder er zich van bewust te Zijn, ongeschikte woningen verhuurde. Zeker 

gelet op de ernst, omvang, het structureel ka rakter van de gebreken, en het aanta I personen 
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dat er woonde, staat het vast dat hiJ zeer goed wist dat h1J ongeschikte woningen ter 

beschikking stelde, minstens dat het ongeschikt was om te verhuren aan zoveel personen. 

Daarmee heeft h1J voor zichzelf via zijn vennootschappen inkomsten gegenereerd 

rechtstreeks of onrechtstreeks. Door zijn optreden heeft h1J ztj n eigen belangen nagestreefd 

door middel van het plaatsen van personen m situaties die ernstige gezondheidsschade of 

ongevallen kunnen meebrengen. 

Een gevangenisstraf 1s niet gepast, een zware geldboete moet worden opgelegd aan tweede 

beklaagde. Tweede beklaagde komt in aanmerking voor een gedeeltelijk uitstel. 

Er wordt geen verbeurdverklaring gevorderd ten aanzien van tweede beklaagde 

Alle kosten zijn gemaakt uit hoofde van de bewezen verklaarde feiten. 

111. Herstelvordering 

1. 
De herstelvordering houdt in dat eerste en tweede beklaagden hoofdelijk, in sol1dum, 

minstens de ene bij gebreke aan de andere, te veroordelen om aan het pand gelegen te 

kadast raal gekend te 

een andere bestemming te geven op basis van de bepa lingen van 

de Vlaamse Codex Ruimtel ijke Ordening, hetzij het pand te slopen hetzij de sloop ervan 

verboden is op grond van wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen. 

Eerste beklaagde heeft geen voorafgaandelijke vergunning verkregen om het gebouw op te 

delen m diverse woonent1te1ten. Eerste en tweede beklaagden kunnen dan ook niet bevolen 

worden de diverse woningen conform de Wooncode van het Vlaams Gewest te maken 

aangezien hij dan een stedenbouwkundige inbreuk zou bestendigen. 

Eerste beklaagde geeft niet aan dat h1J inmiddels een vergunning bekwam tot opdeling, noch 

dat hij een dergelijke vergunning zal nast reven. 

Bijgevolg moet het herste l overeenkomstig artikel 20b1s van het Decreet van 15 juli 1997 

houdende de Vlaamse Wooncode erop gericht zijn beklaagde te bevelen een andere 

bestemming aan de gebouwen te geven, overeenkomst ig de bepa lingen van 

de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, of om het goed te slopen, tenzij de sloop ervan 

ve rboden 1s op grond van wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen. 
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2. 

Gelet op de lange duur, de omvang en de ernst van de inbreuken en de grote risico's die ZIJ 

meebrengen voor de bewoners, kan het gevorderde herstel niet beschouwd worden als een 

onredeliJke of disproportionele aanslag op het eigendomsrecht van eerste beklaagde. 

3. 

Eerste beklaagde meent ter zitting dat de toestand op heden al hersteld is doordat het pand 

niet meer bewoond wordt. 

4. 

In tegenstelling tot wat eerste beklaagde beweert, 1s het louter opzeggen van 

huurovereenkomsten of het beëindigen van een terbeschikkingstelling onvoldoende om als 

een vorm van herstel te gelden. Het herbestemmen van een pand of het wijzigen van de 

functie ervan, vereist fysieke ingrepen en waarneembare veranderingen waaruit voortvloeit 

dat de oorspronkehJke functie of bestemming feiteliJk niet meer kan plaats vinden. In geval 

van het beeind1gen van de woonfunctie, betekent dat dat het pand moet worden ontdaan 

van een indeling, aankleding en uitrusting die gericht is op het afzonderlijk bewonen van 

diverse onderdelen het pand. 

In deze zaak brengt dat mee dat beklaagden er moeten voor zorgen dat in het gebouw geen 

onderscheiden ent1te1ten meer zijn die elk afzonderliJk voor bewoning zouden kunnen 

worden gebruikt of ter beschikking gesteld. Gezien tweede beklaagde de overtreding ook 

heeft begaan wordt de herstelvordering ook tegen hem uitgesproken. 

5. 

Op heden ligt aldus nog generlei herstel voor. Op grond van de hierboven uiteengezette 

motieven, 1s de herstelvordering gegrond. 

De uitvoeringsterm1Jn moet op twaalf maanden worden bepaald, gelet op de omvang van de 

nodige ingrepen. 

6. 

Gelet op de ernst van de inbreuken en de eraan verbonden maatschappelijke belasting, 

alsmede het langdurig in gebreke blijven van beklaagde, 1s het aangewezen de uitvoering 

van het bevolen herstel te koppelen aan een dwangsom - van de omvang hieronder bepaald 

- evenals te voorzien in een ambtshalve uitvoering door het Vlaamse Gewest en het College 

van burgemeester en schepenen en het bevolen herstel uitvoerbaar b1J voorraad te 

verklaren. 
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Op de vraag tot machtiging de kosten van herhuisvesting van de bewoners te verhalen op 

beklaagde, hoeft niet ingegaan te worden, nu een dergeilJk machtiging rechtstreeks uit de 

wet voortvloeit, met name artikel 17b1s, §2, van het Decreet van 15 JUii 1997 houdende de 

Vlaamse Wooncode. 

S. TOEGEPASTE WETTEN 

De volgende artikelen bepalen de bestanddelen van de misdrijven, de strafmaat en het 

taalgebruik in deze procedure : 

- 25, 38, 40, 42.3°1 43b1s, 65, 66 en 100 van het Strafwetboek; 

- 4 van de Wet van 17 april 1878 (V.T. Sv.) 
- art. 2 § 1, 20b1s, 31 °, en 20 § 1 lid 1 Decreet 15 Ju li 1997 houdende de Vlaamse 

Wooncode 

11, 12, 16, 31 tot 37 en 41 van de wet van 15 Juni 1935 op het gebruik der t alen in 

gerechtszaken; 
- 3 en 84 van de Hypotheekwet, 

1 en 8 van de wet van 29 Juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de 

probatie, 

6. UITSPRAAK 

De rechtbank besl ist op tegenspraak. 

Op strafgebied 

Spreekt de vrij van de enige tenlastelegging. 

Veroordeelt de heer ,oor de enige tenlastelegging, tot: 

- een geldboete van 2.000 EU R te vermenigvuldigen met de opdeciemen tot 16.000 

EUR en te vervangen door een vervangende gevangenisstraf van TWEE MAANDEN 

ingeval van niet-betaling. 
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Zegt dat de tenuitvoerlegging van 3/4 van de geldboete of 12.000 EUR wordt uitgesteld voor 

een term1Jn van drie Jaar. 

Verklaart verbeurd m hoofde van de heer 

- € 30.000,00 

Veroordeelt de heer tot beta ling van: 

- een bedrag van 25 euro, verhoogd met de opdec1mes tot 200,00 EUR, als b1Jdrage 

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

occasionele redders, 

- een vaste vergoeding van 50 EUR, 

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

tweedel1JnsbiJstand; 

- de overige gerechtskosten, begroot op 845,66 EUR, 

Veroordeelt de heer voor de enige tenlastelegging, tot: 

- een geldboete van 3.000 EUR te vermenigvuldigen met de opdeciemen tot 24.000 

EUR en te vervangen door een vervangende gevangenisstraf van DRIE MAANDEN 

ingeval van niet-betaling. 

Zegt dat de tenuitvoerlegging van 1/2 van de geldboete of 12.000 EUR wordt uitgesteld voor 

een termiJn van drie Jaar. 

Veroordeelt de heer tot betaling van: 

- een bedrag van 25 euro, verhoogd met de opdec1mes 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 50 EUR, 

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

tweedehJnsbiJsta nd; 

- de overige gerechtskosten, begroot op 845,66 EUR, 
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Herstelvordering 

Verklaart de herstelvordenng van de Wooninspecteur ontvankehJk en gegrond. 

Veroordeelt de heer en de heer om aan het goed gelegen te 

<adastraal gekend te 

ofwel een andere bestemming te geven op basis van de bepalingen van de Vlaamse 

Codex RuimteliJke Ordening, 

ofwel het pand te slopen tenzij de sloop verboden 1s op grond van wettelijke, 

decretale of reglementaire bepalingen. 

Veroordeelt hen deze herstelmaatregel uit te voeren binnen een termiJn van twaalf 

maanden vanaf de betekening van dit vonnis, onder verbeurte van een dwangsom van 

€ 150,00 per dag vertraging en met een maximum aan te verbeuren dwangsommen van 

€ 250.000,00. 

Zegt dat - voor zover de heer en de heer rn gebreke bhJven 

het bevel binnen de genoemde term1Jn uit te voeren -de wooninspecteur en het college van 

burgemeester en schepenen van de gemeente gemachtigd worden de nodige werken 

uit te voeren op kosten van de heren en de heer 

Machtigt de Wooninspecteur en het College van burgemeester en schepenen van de 

gemeente 

beklaagden. 

om de kosten van herhuisvesting van de bewoners te verhalen op 

Verklaart de beslissingen inzake de herstelvordering uitvoerbaar bij voorraad. 

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 

beklaagden en 
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Mededeling aan de wooninspecteur 

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

meegedeeld aan de wooninspecteur, vóór afloop van de termIJn om hoger beroep in te 

stellen, overeenkomstig artikel 20b1s, §5bis, van het Decreet van 15 juli 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 b1Jstand van Mevr. 

rechter 

substituut-procureur des Konings biJ het parket 

Halle-Vilvoorde. 

griffier 




