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

. ---

, wonende te 

Bul'P.rlöke partij 
Vertegenwoordigd door Mr. loco Mr. 

TEGEN: 

, geboren te 
, ingesçt,reven te · 

van Belgische.nationallteit. 

die _'lel'Sth;;;;,·--~;jgèstaan door Mr. 

--advócaat. 

-------

-----------------· Beklaagde 

------

1. TENLASTELEGGINGeN 

----

· / __________ . 

______ ,. 

----
op 

----

als dader of mededader in de zin van artikel 66 van het strafwetboek voor de volgende--:··--·····--· ·---
·strafbare·fetten: _______ . 

In de periode van 1 ap,11 2008 tot en met 16 Januari 2018, _______ ________________ .----

'terwijl de feiten de opeenvolgende en voortgezette _ultvoêring zUn van een zelfde misdadig 
opzet zonder onderbreking gedurende vijf J~r--of"fneer, het laatste feit gepleegd zijnde op 
16 januari 2018, . ________ .,. · · · 

OD . het oerceel aefeoen--ie----
--------

, kadastraal gekend als 

van verl<,oopver1eden door notaris 
______ .... -----

----------------- A geheel ol gedeeltelijk wijzigen van hoofdfunctie van bebouwd onroerend goed 
------ zonder of In.strijd met een geldige vergunning - feiten vanaf 01 mei 2000 tDt en 

--·· _>--- met 31 augllltus 2009 · 

eigendom van Ingevolge akte 
dd. 21 augustus 1985, 

te , In de periode van 1 april 2008 tot_ en met 31.december 2008 
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bulten · de gevallen bèdc,ejcj in artikel 99 §§ 2 · en 3 van het Decreet van 18 mei 1999 
houdende de organisatie van de ·ruimtelijke ()l'.dening, het geheel of gedeeltelijk wijzigen van 
de hoofdfunctie van een onrQerend bebouwd· goed met het oog op een. nieuwe functie, 

. voorzover deze functiewijziging voorko~ op een door de Vlaamse regering op te stellen lijst · • 
van de · vergunriingsplichtige · functiewijzigingen, hetzij zonder voorafgaande 
stedenbouwkundige vergunning, hetzij in strijd met de vergunning, hetzij na verval, 
vernletlgmg d · het verstrijken van de termijn van de' vergunning, hetzij In geval van 
sd1orsing van de vergunning, te hebben uJtgevoerd, voortgezet of 1n stand gehouden, 

namelijk een pand bestemd als horecazaak op het gelijkvloers met daarboven één 
woongelegenheid, van funè:tie·gewijzlgd te hebben naar vier woongelegenheden · 

{àrt. 99 § 1 lid 1, 6., § 2 en § 3,· en 146 id 1, 1. Decreet 18 n,el 1999 houdende de . 
organisatie van de ruf_mtelijke ordening; heden strafbaar op basis van de artikelen 4,2.1 en 
6.2.1 van de '&amse Codex Ruimtelijke Ordening) 

B opsplitsen van woning of in gebou,,, aantal woongelegenheden wijzigen zonder 
of In strijd met een geldige vergunning - feiten vanaf oi mei 2000 tot én met 31 
augustua.2009 

te· .,. In de periode van 1 april _2008 tet:~ met 3t 'december_200~ 

bulten de gevaUen bedoeld in artikel 99 §§ 2 en 3 van het Dec~ van 18 mei 1999 
. · houdende de organisatie vàn de ruimtelijke ordening, het wijzigen in een gebouw van het 

aantaf woongelegenheden .die bestemd zJJn voor de :huisvesting van een gezin of een 
alleenstaande, ongeacht of h~ gaat om een eensgezlnswoning, een etagewoning, een 
flatgebouw, een studio of een al ~n niet gemeubileerde kamer, hetzij zonder voorafgaande 
stedenbouwkundige vergunning, hetzij in strijd met de vergunning, hetzij na verval, 
vernietiging d . het verstrijken van de. termijn van de verguming, hetzij in geval van 
sdiorslng_ van de vergunnlhg, te hebben uitgevoerd, voortgezet of in stand gehouden, 

' . 

namelijk een pand met · ~n woongelegenheid opgesplitst te hebben naar Vier 
woongelegenhede_n 

(art. 99 § 1 lld 1, 7., § 2 en § 3, en 146 lid 1, 1. Decreet 18 mei 1999 houdende de 
organisatie van de ruimteljke ordenlng; .heden strafbaar op basis van de artikelen 4.2.1 en 
6.2.1 ván c1e·v1aamse Çodex Ruimtelijke Ordening) . 

- .. 
C een woning of •~ke woonvorm die. niet voldoet aan de v_.tN van art. s 
§ 1 Vlaamse Wooncode verfluren, te huur stellen of tar beschikking stellen -
feit.en vanaf 11 augustus 2013 . . 

te , in de periode van 1 aprll 2008 tot en met 16 ~nuari 2018 
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' ---·--·•·- ··•·•• .---··-·---· .. -__ _.... ________________ _ 
als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of als persoon die een woning ter beschikking 
stelt, een woning of een sped~ke woonvonn, als vermeld li:i artikel, 5 § 3 lid 1 van het . 
Deaeet van 15 juU 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, die niet voldoet aan de vereisten 
en normen, vastgesteld met toepassilg van artikel· 5 van· voornoemd Decreet, rechtstreeks 
of vla tussenpersoon, te hebben verhuurd, ·te huur gesteld of t.er beschikking gesteld met het 
oog op bewoning, ' 

namelijk vier woongelegenheden vemuurd te hebben die ongeschikt zijn, waarvan minstens 
twee door ernstige gezondhelds- en velligheidsrisfoo's ook onbewoonbaar zijn 

• 
(art. 2 § 1, 31°, en·20 § 1 lid 1 Decreet 15 jull .1997 houdende de .Vlaamse Woónoode) 

- . 
Overwegende dat de verdachte tevens gedagvaard wordt om zich overeenkomstig artikel 
20bls 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 
herstel.vordering van de woonlnspectEur van 23 maart 2018. 

Overwegende dat de verdachre tevens gedagvaard worct om zich overeenkomstlg art. 42, 
3° en 43 bis Sbafwetboek te horen veroordelen tot de bijmndere verbeurdverklaring van 
een bedrag van 51.333 euro, zijnde de minimum vennogenSVQOrdelen die n!Chtst:reeks uit 
het misdrijf zlln veroegen, berekend als volgt 

woning 0/2 minimum vertiuurd vanaf 15/10/14 tot 14/10/17 = 36 maanden X 550 
euro/maand · · 

vanaf 15/10/17 tot 16/1/18 = 3 maanden x 580,54 euro/ maand 

= in totaal 21.541,62 euro 

woning 1/1 mininun vemuurd vanaf 11/9/11 tót 10/9/16 = 60 maanden x 380 euro/maand · 

vanaf 1119/16 tot 10/9/17 • -12 maanden x 409,17 euro/maand 

vanaf V/9/17 tot 16/1/18 • 5 maanden x 416,34 euro/maand 

= in totaal· 29.791,74 euro 

tOTAAL VOOR BEIDE WONiNGEN = 51.333 euro 
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. Owrgesdtrnen·op het kamoor Re~u~lrerheid 110n , op ZJ Juli 2019, re/, : 

IL - DE PROCEDURE: 

Gelet op de stukken van het dossier; 
. . 

Beklaagde werd rechtsbeeks gedagvaard ·door de Heer Procureur des Konings om te 
ver.;ct,ljnen yoor de 25ste kamer van deze rechtbánk op 4 september 2019. De zaak werct 
vervolgens _ultgesteld naar de zitting van 4 dE!O!l'Tlber 2019 teneinde partijen toe te laten te 
concluderen, op deze zitting werden ~hoord: 

De burger1ijke partij bij monde van z~n raadsman In -zijn vordering, 
. Beklaagde en zij, raadsman In hun uit.eenzettlng en mictdelen; 

- ~. , 1 Substituut-Procureur des Konings, In haar vordering. 

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

Er werd ~teeds·ge~ruik gemaakt van de Nederlandse taal. 

111. . BESCHRWING VAN HET STRAFONDERZOEK 
J 

1 . 
. Beklaagde is eigenaar van e~n woning g~egen te 

Op 5 juni 2001 werd een stedenbouwkundlgf vergunning verleend VOQr het verbouwen van 
een eengezln~woning naar een horecazaak op de gellJkvlÓers en een· appartement ' op de 

eerste ve~dieplng. 

2. 
In · 2008 zou de horecazaak zijn stópgezet. Beklaagde n:iaakte in het onroerend goed· 4 

wooneenheden, namelijk 2 ~dio's en 2 één-kamerappartementen. Er wérd hiervoor 

voorafgaandelijk geen vergunn~ng aangevraagd. 

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

' . 

_a. aan het gebouw, oa aan: 

De elektrlcitelrmet een in~lcatle van e_en risico op elektrocutie of brand; 

- -----=--- -·- ·-·· . -- --···· .... .. . 
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... ·-- -··---·------~------------------------

- De gas of stookinstallatie met een lndl~atle van een risico op· ontploffing of brand,_ 

de2e is niet toegankelijk · 

- _De hoofdwaterkraan Is niet toegankelijk 

Het gebouw heeft een totaal van 36 strafpunten. 

b. woning 0/~ gelijkvloers 

Deze woning kent 36 strafpunten 

c. Woning 0/2 gelijkvloers 

- vocht: met schimmel In badkamer 

- vocht blnnenm uren 

- tekortkomingen ramen _en deuren 

- verwarming 

~ luchtkwaliteit 

De woning heeft een totaal van 87 strafpunten en is ongeschikt. 

d. woning 1/1 op.de l ste verdieping 

deze woning voldoet niet aan de minimum oppervlakte va~ 18 m1. Deze heeft een to~ai van 

120 punten en is ongeschikt. Deze wordt verhuurd. 

e. woning 1/2 
deze woning he~ft een totaal van 36 punten. De heer huun deze woning sinds 

2007.' De huurprijs Is 435 EUR per maand +1~ EUR voor water. Kosten van elektricltelt zitten 

niet in de huurprijs en zijn afzonderlijk te betalen. 

De_ woonlnspectie acht alle wooneenheden ongeschikt om te bewonen. 

Er ilJn een aantal structurele gebreken welke Viln in het begin van de huurovereenkomst . . 
aanwezig zijn, wa~ronder het gebrek aan natuurlijk licht en verluchting en de elektriciteit. 

Foto's worden aan het proces-verbaal gevoegd. 

4. 

Op 7 juni 2018 werd door de Burgemeester stopz.ettlng van bewoning bevolen. 
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·-·-----·--- ------------------------

Na herhaaldelijke afgewezen aanvragen werd op 8 oktober 2018 een vergunning verleend. 

Het gebouw is omgevormd tot twee ~oneenheden, 

5. 
Tu~sen de burserlijke partij en de beklaagde rezen er versct,ill~nde discussie~ weike 
uitmondden In· een vonnis van 14 ·december · 20i8 door de Vrederech~er te Meise. De 

' . 

burgerlijke partij vorderde in die procedu~e tot l?etaling ~neen bedrag van 32 .. 731,9_7 EUR 

aan vergoeding, of zijnde de huurgelden dewelke hij zou hebben betaald. De Vredere_chter. 

ontbond de huurovereenkomst ten laste van beklaagde, en kende aan de burgerfijke partJJ, 
.-. een schadevergoeding toe gelijk aan de indexaties dewelke beklaagde van zou 

. hebben ontvangen sinds septe.mber 2017 . . 

6. 
Op 3 dece.mber 2019 werd op_nieuw een controle uitgevoerd, en daar blèek het pand te 

. beantwoorden aari de minlmále kwallteltsyereisten Inzake bewoning . 

IV. BEOORDELING 

1. Op strffl:ebled 

1. 
De _vasts~llingen vàn de verbalisanten laten er geen enkele twijfel over bestaan dat de 

wooneen~eden. dewelke beklaagde verf1uurde niet voldeden aan · de essèntiële 

kwaliteitsvereisten. De gebreken zijn bovendien van die aard (onvoldoende · verluchting, 
1 .. • ' • & 

elektriciteit, vergunning ·_voor ·slechts 2 wooneenheden, oppervlakte -van de studio van 

minder dan ·1smz, ~pstellingskamer van de stooklnsta11~tie is· niet toegankelijk voor alle 

bewoners, ... )'dat zij voortvloeien uit de structuur en Indeling van het gebouw. 

Bovendien kunnen _dergelijke gebreken - gelet op hun oorzaak In de structuur - niet 

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

Het huis was niet vergund voor 4.wooneenheden. Voor h~t opdelen van het gebouw Is een 

vergunning noodzakelijk. 
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2. 
Uit het bovenstaande volgt dat de onder tenlasteleggingen beschreven fe~ten bewezen zijn 

en dat zij ten volle kunnen toegerekend worden aan beklaagde, eigenaar en verhuurder van 

de wooneenheden: 

3. 
Het Openbaar Ministerie vordert: 

Een geldboete. , 

De verbeurdverklaring van· € 51.333 als vermogensvoordeel van de ten laste gelegde 
. ' ' . 

feiten. 

4. 
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 strafrecl)telljk verleden van de beklaagde, evenals 
' . . 

met de context waarin de feiten werden gepleegd. De ten laste gelegde feiten zijn verenigd 
door een eenheid van opzet en moeten met één _straf worden · beteugeld overeenkomstig 

artikel 6S, eerste lid, van het Strafwetboek. 

s. . ' 

Beklaagde heeft met volle kennis van i;aken ongeschikte wooneenheden verhuur_d -en die 

praktijk bovendien .~ltgevoercf in een -~nd waarin geen aparte wooneenheden mochten 

worden ondergebracht zonder vergunning daartoe. · Het gaat Öm de miskenning van 

essentiële verplichtingen waarbij het recht van de huurders op een kwaliteitsvolle 

huisvesting ernstig wordt geschonden. 

De feiten zijn ems_tig. 

Beklaqde heeft een gunstig strafregister. 

Een gevangenisstraf is niet aange:wezen, enkel een geldboete is passend. Een opschorting 
kan niet worden toegekend omdat dit een verkeerd signaal zou betekenen . . 

"6, 

Beklaagde heeft huurge~en ontvangen voor wooneenheden dewel~e hij niet mochten 

v~rhuren. Het onroerend goed werd relatief- goedkoop omgevonnd naar een pand van 2 

naar 4 wooneenheden. Op die manier kon hij de winsten maximaliseren De begane 
Inbreuken hebben vermogensvoordelen ·gegenereerd, in de vorm en ten belope van de 

' 1 • ' 

---·· -- -··· ·· ···--·-- - ··-- -·------- ·-- - · 
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. . 

· huurgelden. Door het verhuren van de wooneenheden in strijd met de be~allngen van 

artikel S van de Vlaamse Wooncode heeft de ~eklaëilgde winsten kun~n maken die zonder 

de gepleegde inbreuken niet ko~en gerea_liseerd worden_ en dus we·~errechtelijk w~ren. Die 

•winsten werden rechtstreeks uit het bewezen. misdrijf verkregen. Indien de zaken niet In het 

ve·rmogen · van de veroordeelde kunnen worden gevonden raamt de ··rechtbank de 

geldw~rde ·ervan en heeft de verbeurdverklaring betrekking op. een daarmee 

overeenstemmend bedrag. 

De beklaagde werpt op dat deze verbeurdverklaring een onredelijke straf zou betekenen . 

De berekening door het openbaar ministerie brengt in casu mee dat er een onredelijk zware 

straf wordt opgeleid. De rec~t,bank beperl<t .het bedrag tot 25.000 EUR, waarvan 3/S word~ 

toegekend aan d~ burgerf ijlc~ partij 

7. 
_ Beklaagde dient te worden veroordeeld tot de gemaakte· ger_echts~osten. 

11. Herstelyprder1mr 

Uit · het laatste proces-verbaal • blijkt dat het pand thans vo!doet aan de mlnfmale. 
kwaliteitsnormen, de herstelvor~erlng is zonde·, voorwerp geworden. wat door de ·ad~caat 
voor de wooninspecteur ook ter zl~lng Is verklaard. 

. 111. De burgrlUke vord;dn1 

De burgerlijke partij stelt e~n vordering voor een bedrag van 32.731,97 EUR. Deze 
vordering stoelt ze In laatste Instantie op de gronden van de verbeurdverklaring. De 
rechtbank kent de verbe~rdverklaring toe van 25.000 EUR waarvan 3/5 bestemd is voor de 
burge'rtijke par.tij (zie supra). 

Een rechtspleginçsverg98ding van i.oao EUR wordt toegekend. 

·voor het overige wordt de vordering verworpen. 

. . . .. ··-·•-,-... ........... _ ' .... '," " ... _ .... , ........ .... ~ .. .. . 
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V. TOEGEPASTE WITTEN 

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

taalgebruik in deze procedure: 

- de artikelen 2, 7, 25, 38, 40, 42, 43, 43bis, 50, 65, 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. 
- de artikelen 99 § 1 lid 1, 6. En 7, § 2 en 3, § 2 en § 3, en 146 lid 1, 1. Decreet 18 

me, 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening; 
- de artikelen 4.2.1, 6.2.1, 6.3.1, 6.6.3 van de Vlaamse Codex Ru1mteh1ke Ordening; 

artikel 2 § 1, 31 °, 5, 20 § 1, 20b1s, 20ter van het decreet van 15 juh 1997; 
- de artikelen 3 en 84 van de Hypotheekwet, 

Vl. UITSPRAAK 

De rechtbank beslist op tegenspraak ten aanzien van alle part1Jen. 

Op strafgebled 

Ten aanzien van de heer 

Veroordeelt de heer voor de tenlasteleggingen A, B en C vermengd tot: 

- een geldboete van € 1000,00, te vermeerderen met de wettelijke opdecimes tot 

€ 8.000,00 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 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 281,26 EUR. 

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

tweedel1jnsbijstand, 
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Verklaart verbeurd in hoofde van de heer . het.bedrag van: 

€ 25.000,00 waarvan 3/5 of' 15.000 EUR wo~dt toegewezen aan de burgerlijke partij 

Herstelvordering 

Verkla.art de herstelvordering ·van· de Wooni~specteur van het Vlaamse Gewest zonder 

voorwerp. 

De burgerlllke vordering 

Zegt,dat ·3/sde van de verbeurd verklaarde som van 25.000 ~uro wordt toegewezen aan de 
.burgerlijke partij, de heer 

Wijst het meer of anders gevorderde af. 

Veroordeelt de'heer tot een rechtsplegingsve·rgoedlng van 1.080 EUR. · 

.... 
Publicatie . 

·eeveelt dat huldig 'vonnis op de kant van de. overgeschreven dagvaardingen vermeld zal. 

worden op de wijze bepaald in de artikelen 3 en 84 van de Hypotheekwe.t, op kosten van 
heer 

*** 

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