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INZAKE VAN: 

De ·Heer Proa1reur des Konings bij het parket HaUe
Vilvoorde, in naam van zijn ambt 

TEGEN: 

SoS&~ 1. , Qeboren te 
ingeschreven te 
nationaliteit 

Die verscheen, bijgestaan door Mr. 
1 advocaat. 

5\::)S&~ 2· 
·ingeschreven te 
nationaliteit 

, Qeboren te 

Die verscheen, bijgestaan door Mr 
1 advocaat . 

. Beklaagden 

op ' · 
, van Italiaanse 

loco Mr. 

op 
I van Italiaanse 

loco Mr. 

I. TENLASTELEGGINGEN 

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

op het perceel gelegen te . , kadastraal gekend als 
eigendom van de huwgemeenschap 

ingevolge akte van aankoop ·verleden door notaris dd. 

door en 
. . . 

te de In de periode va·n 9 december 2002 tot en met 23 augustus 2017, terwijl de 
feiten de .opeenvolgende en . voortgezette uitvoering zijn v~n een zelfde misdadig opzet 
zonder onderbreking gedurende vijf jaar of meer, 

· een woning of specifieke woonvonn die niet vol_doet aan de vereisten van art. 5 § 
1 Vlaamse Wooncode ve-:huren, te huur stelen of ter beschikkl~g stellen 

I 
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als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of als persoon die een wonmg ter beschikking 
stelt, een woning of een specifieke woonvorm, als vermeld in artikel 5 § 3 lid 1 van het 
Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, die met voldoet aan de verelsten 
en normen, vastgesteld met toepassing van art1kel 5 van voornoemd Decreet, rechtstreeks 
of via tussenpersoon, te hebben verhuurd, te huur gesteld of ter beschtkkmg gesteld met het 
oog op bewonmg, 

namelijk 4 woongelegenheden d1e ongeschikt ziJn, en omw1lle van ernstige veilighe1ds- en 
gezondheidsrisico's ook onbewoonbaar 

(art. 2 § 1, 31°, en 20 § 11id 1 Decreet 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode) 

Overwegende dat de verdachten tevens gedagvaard worden om zich overeenkomstig art1kel 
20bis van het decreet van 15 juh 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, te horen 
veroordelen tot het herstel van de gebreken van de wonmg, overeenkomstig de 
herstelvordenng van de woomnspecteur van 19 oktober 2017. 

Overwegende dat de verdachten tevens gedagvaard worden om Zich overeenkomsi:Jg art. 42, 
3° en 43 bis Strafwetboek te horen veroordelen tot de biJZOndere verbeurdverklarmg van 
een bedrag van 152.870 euro, Zijnde de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit hel mtsdnjf 
Zijn verkregen, elk ten belope van de helft, berekend als volgt: 

woning 0000: mm1mum verhuurd van 1/1/2015 tot 23/8/2017: 32 maanden x 465 
euro/maand = 14.880 euro 

woning 0001: minimum verhuurd van 9/12/2002 tot 23/8/2017: 177 maanden x 400 
euro/maand = 70.800 euro 

womng 0002: minimum verhuurd van 1/1/2007 tot 23/8/2017: 128 maanden x 430 
euro/maand = 55.040 euro 

woning 0003: minimum verhuurd van 1/1/2015 tot 23/8/2017: 32 maanden - 5 maanden 
n1et betaald x 450 euro/maand = 12.150 euro 

Totaal: 152.870 euro 

IN AANWEZIGHEID VAN: 

DE WOONINSPECTEUR, handelend m naam van het Vlaamse Gewest, met kantoren 
gevestigd te 1000 Brussel, Havenlaan 88 bus 22. 

EISER TOT HERSTEL, 

Ve1tegenwoord1gd door Mr. loco , advocaat 
(balie ), 

f 

! 

I 

I I 
I 

l 
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O~~ergeschreven op hét kantoor Rechtszekerheitl v.an op 17 augustus 2019, ref. : 

IJ. OE PROCEDURE: 

Gelet op. de stukken van het dossier; 

Beklaagden werden rechtstreeks gedagvaard door . de ~-:teer Procureur des Konings om te 
verschijnen voor de 25ste kamer van deze rechtbank op 11 september 2019. Oe zaak werd 
vervolgens uitgesteld naar de zitting van 19 december 2019 teneinde partijen toe te laten te 
conduderen, de zaak werd vervolgens In voortzetting gesteld naar çfe zitting van 08 januari 
2020, op deze zitting werden gehoord: · 

- Beklaagden, . bijgestaan door een tolk en hun raadsman in de uiteenzetting. en 
middelen; · 

. De raadsman van. de eiser in herstel, in zljn middèlen; 
- Mevr. . 1 Substituut-Procureur des Konings, in haar vordering. · 

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

·Er werd steeds gebruik gemaakt van de Nederlandse taal. 

111. BESCHRUVING VAN HET STRAFONDERZOEK 

1. 
Beklaagden zijn eigenaar sinds 2002 van het onroerend goed gelegen 

2. 
Op 23 augustus 2017 bracht de. woninginspectie een bezoek aan het voormeld gebouw. De 

aanleiding van het bezoek was een melding van het over gebreken aan de woning, 

waaronder vochtschad.e. Op 20 juli 2017 was er een oproep aan d~ brandweer \ianuit het 

pand over waterinsijpeling. 

3. 
De woninginspectie onderzocht het gebouw en stelden een aantal gebreken vast 

a. aan het gebouw, oa aan:. 
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De elektriciteit met. een indicatie van een risico op elektrocutie of brand; 

Oe gas of stookinstallatie met een .indicatie van een risiço-op ontploffing of brand 
' ... 

Brandonveiligheid: negatief brandweerverslag 

Inbreuk op de rookmeldersverplichting 

Het gebouw heeft eeri totaal van· 45_strafpunten. 

b. Woning 0000 gelijkviaers 

- voclit: met schimmel aan plafond 

-vocht buitenmuren 

-tekortkomingen ramen en deuren 

- geen ramen in de lokalen die in gebruik zijn als slaapkamer 

- luchtkwaliteit 

· -Onveilige toegang 

D~ w oning heeft een totaal van 64 strafpunten en is ongeschikt. 

De woning _wordt gehuurd door 5 personen, waaronder een gezin met, op het moment van 

· ~e feiten, twee kinderen van· 7 en S jaar, sinds januari 2015. Ze betalen hiervoor 450 EUR + 
25 EUR per maand voor water_. Kosten . va!l elektriciteit zitten niet in de. huurprijs en zijn 

· afzonderlijk te betalen . . 

c. woning 0001 pte verdieping . 

deze woning heeft een totaal van 45 punten en is ongeschikt. Deze wordt verhuurd. 

d. woning 0002 (2de verdieping) 

Deze woning heeft een._ totaal v~n 96 punten. De heer Omar T~leb huurt deze woning sinds · 

2007. De huurprijs is 435 EU~ per maand +1S .. EUR voor wa~er. Kosten van elektriciteit iitten 

niet in de· huurprijs en zijn afzonderlijk te betalen. · 

e. woning 0003 (3de verdieping): deze_woonéénheid heeft een totaal van 70 strafpunte~. Een 

gezin met drie kinderen huurt deze woning sinds januari 2015 voor de som van 465 EUR per 

maand en 15 EUR voor het verbruik van water. 

Er zouden diverse klachten zijn d~orgegeven aan de beklaagqe~, waaronder het , 

vochtprobleem; het probleem met de verwarming, de traphal welke héél gevaarlijk is ... maar 

beklaagden zouden niets ondernomen hebben. 

De wo-oneenheden beschikken ook niet over rookmelders. 
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De wooninspectie acht alle wooneenheden ongeschikt om te bewonen. 

Er zijn een aantal structurele gebreken welke van in het begin van de huurovereenkomst 

aanwezig zijn, waaronder het gebrek aan natuurlijk licht, verluchting en de elektriciteit. 

Foto's w'orden aan het proces-verbaal gevoegd. 

4. 
Een herstelvorder:ïng werd g~formuleerd op 16 juli 2017. 

Het Vlaams agentschap Wonen-Vlaanderen is van oordeel dat er geen verbeterings- of 

aanpassingswer.kzaamheden kunnen worden doorgevoerd omdat het pand niet over de 

vereiste vergunningen beschikt Een vergunning werd toegekend enkel voor 2 

wooneenheden en niet voor 4 . 

De herstelvordering houdt in: 

5. 

- Ofwel de woning een andere bestemming te geven op basis van de bepalingen van 

.de VCRO; 

Ofwel het pand te slopen, tenzij dit verboden is. 

Op 26 augustus 2019 werd. een nieuwe controle uitgevoerd. Er 'werdén opnieuw diverse 

gebreken aan het gebouw en de wooneenheden vastgesteld. De diverse wooneenheden 

· worden nog steeds verhuurd in strijd met de vergunning. Nietiwe huurovereenkomsten 

(sinds 2018) werden aangegaan voor de weeneenheden 0002 en 0003. 

IV. BEOORDELING 

I. Op strafgebied 

1. 

De vaststellingen van de verbalisanten laten er geen enkele twijfel over bestaan dat de 

wooneenheden dewelke beklaagden verhuu'rden niet voldeden aan de essentiële 

kwaliteitsvereislen. De gebr~ken zijn·· bo.vendlen van die aard (onvold~nde verlu~hting, 
elektriciteit, verwarming, vergunning voor slechts 2 wooneenheden ... ) dat zij voortvloeien . 

uit de structuur en indeling van het gebouw. 
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BovendJen kunnen dergelijke gebreken - gelet op hun oorzaak in de structuur - met 

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

Het argument betrekkelijk de waterinsiJpeling en de vochtschade heeft maar betrekkmg op 

een gedeelte van de gebreken. Beklaagden hebben de woning in 2002 gekocht. Ze beweren 

ter zittmg dat het huis bij aankoop reeds opgedeeld was 1n 4 wooneenheden. Beklaagden 

hebben het huis destijds goedkoop kunnen aankopen. Het huis was niet vergund voor 4 

wooneenheden 

2. 

Voor het opdelen van het gebouw is een vergunnrng noodzakelijk. 

3. 

U1t het bovenstaande volgt dat de onder de tenlasteleggmg beschreven feiten bewezen zijn 

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

en verhuurders van de wooneenheden. 

4. 

Het Openbaar Mmisterie vordert: 

5. 

een gevangemsstraf van zes maanden, 

Een geldboete van € 500,00 

De verbeurdverklaring van € 152.870 als vermogensvoordeel van de ten laste gelegde 

feiten. 

Inzake 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 van de beklaagde, evenals 

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

tenlastelegging z1jn verenigd door een eenheld van opzet en moeten voor elk van de 

beklaagden met één straf worden beteugeld overeenkomstig art1kel 65, eerste lid, van het 

Strafwetboek. 

6. 

Beklaagden hebben met volle kennis van zaken ongeschikte woningeenheden verhuurd en 

die prakt1jk bovend1en Uitgevoerd in een pand waarin geen aparte wooneenheden mochten 

worden ondergebracht zonder vergunmng daartoe. Het gaat om de miskenning van 



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

----------------
------
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essentiële verpllchting_~o--wá·a~blJ--~~:-·recht van 

huisvesting e~nsttgw(;;dt geschonden. 

_ .----- ---&""Î;;~:~-~-~;:.dan ook ernstig . 
. --------

de huurders op een kwaliteitsvolle 

Beklaagqen hebben een gunsti~ strafregister. Een gevangenisstraf Is niet aangewezen, enkel 

een geldboete is passend. Een opschorting kan niet worden toegekend omdat dit een 

-----

verkeerd signaal zou betekenen. ------------~------

7. --------------
Beldaagden hebben huurgelden ontvangen voor wooneenheden d_e.weilfê-;lJ niet mochten 

verhuren, Het onroerend goed werd goedkoop lnge.koc~~dearê;n gebrek aan of minimale . 

investeringen konden zij hun winsten· maxi_malisêrèn · De bega!'lè inbreuken hebben 

vermogensvoordelen gegenereerd, i.n _de- vorr;;-en ten belope van ~ huurgelden. Door het 

verhuren van de wooneenh_edenfn-; trijd met de bepalingen .van artikel 5 van de Vlaams~ 
Wooncode hebb~n--dif-b;klaagden winsten kunnen maken die zonder· de gepleegde 

inbreuken---nïéCkonden gerea.liseerd worden en dus wederrechtelijk waren. Die winsten 

____ .. wercfé~ rechtstreeks ult het bewezen misdrijf verkregen. Indien de zaken niet in het 

---------------------- ·vermogen van de veroordeelden . kunnen ~orden gevon~en ··raamt de rechtbank de 
___ geldwaarde ervan en heeft de verbeurdverklaring betrekking op een daarmee 

---------- overeenstem.mend bedrag. 

Het door het openbaar ministerie berekende bedrag is in beginsel correct. De beklaagde'l.-------------~ 
werpen op dat er huurachterstallen waren en dat deie nooit werden opgeëist ---------

---------------
De berekening brengt In casu mee dat er een onredelijk zwar.~·strát~ordt opgelegd. De· 

rechtbank beperkt het bedrag tot 100.000 EUR. ----~--------

8. -----

.-----· 
--------

._.------

Beklaagden dienen te wordên~roordeeld tot de gemaakte gerechtskosten. 

11. Herstel;;;;~~;:~---

___ __ __c------------------·;p grond van artikel 20bis van de Vlaamse Wooncode heeft de gewestelijk 

stedenbouwkundig inspecteur de bevoegdheid om een herstelvordering in te leiden bij het 
Parket. 

.... ----------

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

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

---------

./------------· ___ / ____ ... ___ .. ---·-

------· 

---
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De herstèlvor~ering geldt als een bijzondere vorm van teruggave. met het oog op het herstel 
van de nègatieve maatschappelijke gevolgen die uit het misdrijf zijn voortgekomen, meer in 
het bijzonder moet tiet herstel de algemene verbetering van de woonkwaliteit tot doel 
hebben. 

2. 
De hersteiwrdering hÖÜdt in: 

3. 

Ofwel de woning een andere bestemming te geven op basis van de bepalingen van 

de VCRO; 

· Ofwel het pand.te slopen, tenzij dit verboden Is. 

oe· rechtbank stelt vast dat de gevorderde maatregel niet werd genomen mèt mi.~kenning 
van een algemeen beginsel vari behoorlijk bestuur, noch met mathtsafwending of 
maèhtsoverschrijding. 

4. 
De rechter die oordeelt over de · herstelmaatregel zoals voorzien in artikel 2.0bis Wooncode 
moet ook de interne wettigheid ervan ondenoeken en in het bijzonder of de 
herstelmaatregel niet onevenredig Js in verhouding tot de be_oogde elementaire veli!gheids-; 
gezondheids- en '!\'Oonkwaliteitsvereisten vermeld in artikel 5 Wooncode; de rechter mag · 
daarbij onderz'oeken of het bestuur in redelijkheid kon over~an . tot tiet' vorderen van de 
herstelmaatregel. 

Beklaagden betwi$teh dé herstelvordering niet. 

Beklaagden zijn zelf niet v'reemd aan de huidige nadelige ppsitie.waarin ?iJ zich bevinden en 
de nadelen en lasten die hen zouden te beurt vallen door de gevorderde he_rstelmaatregel. 

De rechtbank stelt in voorliggend geval vast dathet vorderen van' een bestemmineswijziging 
of afbraak niet onevenredig is in verhouding tot de woonkwaliteitsvereisten; waarvan de 
verbetering met de herstelmaat regel' wordt beoogd, en geen 'onevenredig nadeel in hoofde 
v~n de overtreder tot gevolg heeft. · · 

s. 
Gelet op de voorligg~nde elementen komt het gepast voor om beldaagden een ~ermlfn toe 
te kennen van 10 maanden om de herstelmaatregel uit te voeren. 

6. 
Gelet op de ernst van de Inbreuken en de eraan verbonden maatschappelijke belasting, 

alsmede· gelet op het langdurig in gebreke blijven van beklaagden, is het gepast de 

uitvoering van het bevolen ~erst~l te koppele~ aan een dwangsom; te voorzien .in een · 

i 
·I. 
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ambtshalve uitvoering door het College van burgemeester en schepenen en het bevolen 

herstel uitvoerbaar blj voorraad te verklaren. · 

V • .TOEGEPASTE WETTEN 

Gelet op d~ hierbovenvermelde en de navolgende artikelen: 

de artikelen 2, 7, 25, 3~, 40, 42, 43, 43bis, 50, 65, 66 en 100 van tiet 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 gerechtuaken. 

artikel 2 § 1, 31•, 5, 20 § 1, 20bis, 20ter van het decreet van 15 juli 1997; 
de artikelen 3 en.84 van de Hypotheekwet, 

Vl. UITSPRAAK 

OP. rPchtbank beslist op tegen.spraak ten aanzien van en 

Op strafgebled 

Ten aanzien van de heet 

Veroordeelt' de heer 
tenlastelegging tot: 

voor de opeenvolgende feiten van de eriige 

een g·eldboete van € 1000,00, te vermeerderen . met de wettelijke opdecimes tot 

€ 8.ooo,oo· en bij niet-betaling vervangbaar door een gevangenisstraf van TWEE 

MAANDEN. 

Veroordeelt de heer tot betaling van: 

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

.aan het Fonds tothulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de 

occasionele redders, 

1/2de van de overige gerechtskosten, die in totaal worden begroot op 560,89 EUR. 

· een vergoeding van 20 ÊUR, als bijdrage aan het Begrötingsfonds voor de juridische 

tweedelijnsbljstand, 
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Ten aanzien van mevrouw 

Veroordeelt mevrouw voor de opeenvolgende feiten van de emge 

tenlasteleggmg tot: 

een geldboete van € 1.000,00, te vermeerderen met de wettelijke opdec1emen tot 

€ 8.000,00 en b1j niet-betaling vetvangbaar door een gevangenisstraf van TWEE 

MAANDEN. 

Veroordeelt mevrouw 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, 

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

een vergoeding van 20 EUR, als biJdrage aan het Begratingsfonds voor de Jundische 

tweedelijnsbijstand, 

Veridaart verbeurd in hoofde van de heer 

het bedrag van: 

€ 100.000,00 

Herstelvordering 

en mevrouv. 

Verklaart de herstelvordering van de Wooninspecteur van het Vlaamse Gewest ontvankelijk 

en gegrond als volgt; 

Veroordeelt heer en mevrouVI om, met betrekking 

tot het onroerend goed gelegen te aan het pand een 

andere bestemming te geven volgens de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimt elijke 

Ordemng, hetZIJ de woning te slopen, tenZiJ de sloop verboden is op grond van wettelijke, 

decretale of 1 eglementaire bepalingen 

Veroordeelt heer en mevrouw om d1t herstel uit te 

voeren bmnen een termiJn van max1maal t1en maanden vanaf de betekening van dit vonnis, 

~ 

1 

I 
,: 

I 
I 
i 
I 

I 
t 
! 

I 
! 
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onder verbeurte van een dwangso·m van 150 EUR per dag vertraging bij niet uitvoering 

binnen de voormelde termijn van· d.e hoger vermelde herstel maatregel, met een maximum 

aan te verbeuren dwangsommen van 200.000,00 EUR; 

Bij gebreke van uitvoering van de voormelde herstelmaatregel bin·nen de voormelde termijn, 

machtigt het College van Burgemeester en schepenen van de Stad om van · 

rechtswege In de uitvoering van de herstelmaatregel · te voorzien, waarvan de heer 

en mevrouw alle kosten moet dragen; 

Machtigt het College Van Burgemeester en schepenen van d~ Stad om de kosten 

van herhuisvesting te verhalen op heer .en mevrouw 

' 
Verklaart deze beslissing uitvoerbaar bij voor·raad; 

••• 

Publicatie 

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

worden op de wijze bepaald in de ar-tikelen 3 en 84 van de Hypotheekwet, op kosten van 

heel en mevrouw 

*** 

Alles gebeurde In de Nederlandse taal ov~eenkomstlg de wet van 15 juni 1935. 
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Djt yoonls is In ~baré-Zittinq uitgesproken oo 13 februari 2020 door de 
fiededan~_liqe-rechtbank van eerste aantM Brussel, saÓ!enaesteld uit ; . 

---___ .--:------

..... .------------------------ M. 

rechter, 

In aanwezigheid van Mevr. 1 substituut-Procureur 
partet Halle-Vilvoorde, 

des Konings _bij het _..-

____ .----.-----------------·--·---__._--

--------
_______________ .----· 

Met bijstand van ~evr. griffter, ---------

--------

--------

-----------

______________ .... ----------------------------------· 

----------------------------------------- ---------~ 
=---

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

_____ ..... -----------------------------------· / _...-· 

-------

__________ .. ---------------------'"---------

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

_.:..-




