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TENLASTB.EGGINGEN 

Beklaagd van: 

INZAKEVAN: 

De Heer Procureur des Konines bij het parket Halle

V11voorde, ln naam van zijn ambt 

TEGEN: 

op3 

Beklaagde 

, geboren te W. 
, wonende te ., 

, van Belgische nationaliteit 

Die niet verscheen. 

Als dader of mededader in de zin van artikel 66 van het strafwetboek ; op het 
perceel . gelegen te ., kad.astraal gekend als 

eigendom van ·de 
(KBO ), Ingevolge akte van aankoop verleden 

door notaris· dd. 23 juni 1950, 

te , In de periode van 22 oktober 2015 tot en met 24 oktober 2017, 

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

feiten vanaf 11 augustus 2013 
· 

als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of als persoon die een woning ter 
beschikking stelt, een woning of een specifieke woonvorm, als vermeld In artikel S § 
3 lid 1 van het Decreet van 15 Juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, die niet 
voldoet aan de vereisten en normen, vastgesteld met toepassing vàn artikel 5 van 
voornoemd Deer.eet, rechtstreeks of via tussenpersoon, te hebben verhuurd, te 
huur gesteld of ter beschikking gesteld met het oog op bewoning, 

namelijk ttn woning die ongeschikt i s  en omwille van ernstige gezondhelds· en 
velligheidsrisico's ook onbewoonbaar. 
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(art. 2 § 1, 3r, en 20 § 1 lid 1 Decreet 15 Juli 1997 houdende de Vlaamse 
Wooncode) 

Overwegende dat de verdachte tevens gedagvaard wordt om zich overeenkomstig 
artikel 20bis 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 her'stelvordering van de woonlnspecteur van 12 Januari 2018. 

overwegende dat de verdachte tevens gedagvaard wordt om zich overeenkomstig 
art. 42, 3" en 43 bis Strafwetboek te horen veroordelen tot de bijzondere 
verbeurdverklaring van een bedrag van 7 .200 euro, zijnde de vermogensvoordelen 
die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen, berekend als volgt: 

300 euro huurinkomsten per maand x 24 maanden== 7.200 euro 

Overgeschreven op het kantoor Rechtszekerheid , op 06 mei 20l!J, ref.. 

*** 

IN AANWEZIGHEID VAN: 

DE WOONINSPECTEUR, handelend In naam van het Vlaamse Gewest, met kantoor 
te 3000 Leuven, Dirk Boutsgebouw, Oiestsevest 6 bus 93. 

EISER TOT HERSTEl, 

Vertegenwoordigd door Mr. 1 loco Mr. , advocaat, 

***** 

1. DE PROCEDURE: 

Beklaagde werd op venoek van de Procureur des Konings rechtstreeks gedagvaard 
om te verschijnen voor de 2se kamer van deze Nederlandstalige rechtbank van 
eerste aanleg op de openbare terechtzitting van 16 mei 2019. De zaak werd 
verdaagd naar de openbare terechtzitting van 20 juni 2019, waarop ze werd 
behandeld en In beraad genomen. 
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De rechtbank heeft gehoord: 

Mevrouw _ . Substituut-Procureur des konings, ln haar 
vordering; 
De eiser tot herstel In zijn middelen en vordering, die een pleitnota 
neerlegde; 

Beklaagde verscheen niet noch Iemand voor hem, hoewel hij rechtsgeldig 
gedagvaard Is, zodat de zaak lastens hem bij verstek werd behandeld en In beraad 
genomen. 

2. REMENTEN VAN HET STRAFDOSSIER: 

1. 
De feiten betreffen een onroerend Hoed gelegen te 
kadastraal gekend .. " . .  

2. 

, eigendom van de 

Op 24 oktober 2017 om 14.30 uur gingen de verbalisanten middels een machtiging · 
tot visitatie ter plaatse op het bedrijventerrein te , waar voormeld 
onroerend goed gelegen Is. 

Het terrein wordt gebruikt voor transport van wagens richting Spanje en Marokko. 
Op het terrein bevindt zich een woning waarvan de verbalisanten van bulten af 
vaststellen dat deze zich in een "schrijnende staat" beVlndt. 

Het gelijkvloers Is deels een woning, deels een handelsgelijkvloers (cafétaria en 
stockage). 

De huisvestingsambtenaar stelde zeer ernstige gebreken vast aan de woning, onder 
andere wat betreft de verwarming, de elektriciteit, de toestand van dak en 
dakgoten, het buitenschrljnwerk. Ook op het gevoegde fotodossier kan de verkrotte 
toestand van de woning worden vastgesteld. 

3. 
De verbalisanten werden te woord gestaan door de heer 
die de broer Is van beklaagde. Deze verklaarde dat zijn broer (beklaagde) de woning 
1/1, op de verdieping, bewoont. Deze woning bestaat uit een woonkamer en een 
slaapkamer. Er wordt ook vastgesteld dat zich daar een aparte sanitaire en 
keukenfunctie bevinden, weliswaar gebrekkig. 

l .... ·-··-···------- ··--·--- . 
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Op het gelijkvloers is er ook een woning Ingericht, In het P.V. aangeduid met 
Woning 0/1. Deze bestaat uit een woonkamer, keuken, badkamer met toilet en een 
slaapkamer. Op het ogenblik van de huiszoeking bevonden zich meerdere 
personeelsleden In de woon- / eetkamer van deze woning, die echter verklaarden 
elders te verblijven. 

De heer bewoont de gelijkvloerse woning met zijn zoon 
1 en betaalt aan zijn broer daarvoor een maandelijkse huur van 300 EUR 
waarin begrepen de kosten voor elektrlcltelt en water. In het weekend woont zijn 
zoon blJ hem In. HIJ huurt de woning at gedurende 2 jaar. 

4 .. 
Aan het gebouw zelf werden ernstige gebreken vastgesteld wat betreft stabiliteit, 
elektriciteit (risico op elektrocutie / brand), verwarming (risico op ontploffing / 
brand), hetgeen resulteerde in een totaal van 36 strafpunten. 

Aan woning 0/1 werden 111 strafpunten toegekend, zodat deze woning ongeschikt 
en onbewoonbaar werd bevonden. 

Aan woning 1/1 werden 92 strafpunten toegekend, zodat deze woning ongeschikt 
en onbewoonbaar werd bevonden. 

s. 
Volgende stedenbouwkundige Inbreuken werden eveneens vastgesteld met 
betrekking tot het onroerend goed: 

het geheel of gedeeltelijk wijzigen van de hoofçtfunctle van een bebouwd 
onroerend goed; 
een woning opsplltsen of In een gebouw het aantal woongelegenheden 
wljZlgen. 

De Inrichting van een condêrgewonlng en het opdelen van de woning in 2 
àfzonderlijke woongelegenheden gebeurde zonder vergunning. 

6. 
Uit een geschreven verklaring van beklaagde blijkt da� hij zijn broer huisvestte In het 
pand uit menslievendheid, omdat zijn broer aan de grond zat en dakloos was na 
diens echtscheiding. 

Hijzelf heeft er een bureel op de benedenverdieping en een kamer om te rusten op 
de verdieping. 

Op basis van de Informatie van de gemeente stond de broer van beklaagde op het 
adres Ingeschreven van 22.10.2015 tot 16.8.2016. 
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Oe zaakvoerster van de eigenaar bleek niet op de hoogte van de onderverhuring 
door beklaagde. 

Beklaagde huurde het pand vla zijn vennootschappen voor een duurtijd van 9 jaar 
vanaf 1 juli 2009, als burelen, opslagruimte en atelier waarbij bewoning en 
kleinhandel uitdrukkelijk werden uitgesloten. 

7. 

Op 15 januari 2018 werd een herstetvorderlng Ingesteld door de Vlaamse 
Woonînspecteur. 

Deze strekt ertoe de woning een andere bestemming te geven overeenkomstig de 
bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening, hetzij het pand laat slopen, 
tenzij dit verboden Is. 

Immers komt het pand, wegens de stedenbouwkundige inbreuken als voormeld 
niet in aanmerking · voor renovatie, verbeterings-· of aanpassingswerken om dit In 
overeenstemming te brengen met de Vlaamse Wooncode omdat dan een inbreuk 
zou worden In stand gehouden. 

, 

Als hersteltermijn word·t 10 maanden vooropgesteld onder verbeurte van een 
dwangsom van 150 EUR per dag vertraging. 

3. BEOORDELING VAN DE STRAFVORDERING 

1. 
Artikel 5 van de Vlaamse Wooncode bepaalt de elementaire vereisten van 
veiligheid, gezondheid en woonkwaliteit waaraan een voor bewoning ter 
beschikking gestelde woning moet voldoen. 

Aan beklaagde wordt verweten om als verhuurder, onderverhuurder of persoon die 
een woning ter beschikking stelt, een woning te hebben verhuurd, te huur gesteld 

of ter beschikking gesteld voor bewoning die niet voldeed aan de 
kwaliteitsvereisten van het artikel 5 van de Wooncode. De inbreuken zijn strafbaar 
krachtens artikel 20 § 1 van de Woon code. 

2. 
Op grond van de elementen en stukken in het strafdossier Is bewezen dat 
beklaagde de woning aan zijn broer voor bewoning ter beschikking stelde terwljl dit 
hem niet enkel contractueel niet toegelaten was doch hij ook wist of moest weten 
dat het pand niet voor bewoning geschikt was. 
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Elke minste overschrijding van de kwaliteitsnormen van de Wooncode Is strafbaar 
waarbij het volstaat dat gehandeld werd uit nalatigheid, onachtzaamheid of een 
gebrek aan voorzorg. 

3. 
De feiten werden gepleegd In de periode van 22 oktober 2015 tot en met 24 
oktober 2017, zodat in de dagvaarding moet worden geschrapt: "feiten vanaf 11 

augustus 2013n. 

4. STRAFTOEMETING 

1. 
Inzake de straftoemeting houdt de rechtbank onder andere rekening met de ernst 

van de feUen, de persoonlijke levensomstandigheden, de leeftijd el\ het 

strafrechtelijk verleden van de beklaagde, evenals met de context waarin de feiten 

werden gepleegd. 

2. 
De feiten zijn ernstig. Het ter beschikking stellen van onaangepaste of 
o�bewoonbare woningen kan lelden tot ziekte en ongevallen. Beklaagde had geen 
enkele aandacht voor de goede leef- en woonkwaliteit van nota bene zijn 
familieleden. De bewering dat hij handelde uit medelijden staat In schril contrast 
met de huurinkomsten die hij opstreek. 

Het strafregister van beklaagde is reeds flink gevuld met een heel aantal 
verkeerslnbreuken die wijzen op een onaangepaste maatschappelfjke Ingesteldheid. 

Beklaagde . was onbereikbaar om te worden verhoord en neemt zijn 
verantwoordelijkheid niet op. 

3. 
De ernst van de feiten en de persoon van beklaagde vereisen dat een 

gevangenisstraf als hierna bepaald wordt opgelegd, teneinde beklaagde tot betere 

inzichten te brengen en hem ertoe te bewegen dergelijke feiten niet meer te 

plegen. 

Beklaagde verkeert nog onder de voorwaarden om te kunnen genieten van een 

uitstel van de tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf, als hierna bepaald. 
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4. 
Het openbaar ministerie vordert schrlftelljk de bijzondere verbeurdverklaring van 

het vermogensvoordeel. 

Uit de elementen van het strafdossier blijkt dat een v�rhurlng plaatsvond 

geduren de 24 maanden ter uitvoering waarvan beklaagde 300 EUR per maand 

ontving. 

Dienvolgens moet worden vastgesteld dat het bedrag van (24 x 300 =) 7.200,00 EUR 
de daadwerkelijke flnanclêle opbrengst uitmaakt die rechtstreeks is voortgevloeid 

uit de gepleegde inbreuken. 

De verbeurdverklaring heeft betrekking op de huurgelden die beklaagde heeft 
ontvangen terwijl de woólng, die niet voldeed aan de wettelijke kwaliteitsvereisten, 
niet mocht verhuurd 'hetzij voor bewoning ter beschikking gesteld worden. 
Aangezien e&I\ woning of kamer die niet aan de kwaliteitsnormen voldoet niet ter 
beschikking mag worden gesteld voor bewoning, werd elke vergoeding voor 
verhuring of ter beschikking stelling onwettig verkregen en dienen deze bedragen te 
worden verbeurd verklaard.

· 

Daar de ontvangen huurgelden vermogensvoordelen zijn die niet In het vermogen 
van beklaagde konden worden teruggevonden, wordén ze door de rechtbank 
begroot bij equivalent. 

De verbeurdverklaring van het bedrag van 7.200,00 EUR maakt geen onredelijke 
bestraffing ·uit 

5. WAT BETREFT DE HERSTELVOROERING 

1. 

Op 15 janua ri 2018 werd door de Wooninspecteur bij de Vlaamse overheid een 
.herstelvordering ingedie n d  bij het Parket van de procureur des Konings op grond. 
van artikel 20bls van de Vlaamse Wooncode. 

2. 
De herstelvordering geldt als een bijzondere vorm van teruggave met het oog op 
het herstel van de negatieve maatschappelijke gevolgen die uit het misdrijf zijn 
voortgekomen, meer In het bijzonder moet het herstel de algemene verbetering 
van de woonkwaliteit tot doel hebben. 

i 
,

, 

1 
1 
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De rechtbank stelt vast dat de vordering tot herstel gesteund Is op een bewezen 

Inbreuk op de Vlaamse Wooncode. 

3. 
De princlpiêle herstelmaatregel Is het uitvoeren van renovatie-, verbeterlngs- of 
aanpassingswerken (i.e. het herstel van alle gebr:eken) waardoor de woning 
opnieuw voldoet aan de minimale kwaliteitsvereisten van artikel S van de Vlaamse 
Wooncode. 

De eiser tot herstel vordert evenwel de sloop van het pand hetzij de 
herbestemming ervan daar er op het pand een stedenbouwkundige inbreuk rust. 
namelijk een onvergunde opsplitsing van het pand in twee woongelegenheden en 
de herbestemming van het pand zonder stedenbouwkundige vergunning. 

In dit geval kan het herstel van alle gebreken niet gevorderd worden daar de 
eigenaar aldus een stedenbouwkundige Inbreuk zou bestendigen of verplicht wordt 
een stedenbouwkundlg misdrijf te plegen. 

Anderzijds mag de pleger van de Inbreuk op de kwaliteitsnormen niet beloond 

worden doordat het uitvoeren van de gebruikelijke herstelmaatregel niet mogelijk 

is. Om die redenen bestaat de enige mogelijke herstelmaatregel in de 

bestemmingswijziging of het slopen van het gebouw (tenzij de sloop verboden Is op 

grond van wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen). 

Er liggen geen elementen voor die erop wijzen dat er zich Inmiddels een 

regularisatie heeft voorgedaan. De vorm en indeling van het pand laten nog steeds 

ter beschikking stelling van onaangepaste woningen toe. 

De rechtbank moet' op heden vaststellen dat de herstelvordering van de 

Wooninspecteur gegrond Is, en moet worden opgelegd aan de overtreder. 

4. 
Gelet op de voorliggende elementen komt het gepast voor om b�klaagde een 
termijn toe te kennen van 10 maanden om de herstelmaatregel uit te voeren. 

Gelet op de ernst van de Inbreuken en de eraan verbonden maatschappelijke 

belastlng Is het noodzakelijk en gepast de uitvoering van het bevolen herstel te 
koppelen aan een dwangsom, te voorzien in een ambtshalve uitvoering door het 

College van burgemeester en schepençn en het bevolen herstel uitvoerbaar bij 

voorraad te verklaren. 
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OM DEZE REDENEN 

DE RECHTBANK 

Gelet op de artikelen: 
- 130, 153, 154, 162, 182, 185, 186, 189, 190, 194, 195, 20.3 § 3 van het 

Wetboek van Strafvordering; 
- 7, 2 5, 42, 43 bls, so, 66 en 100 van het Strarwetboek; 
- 4 var.i .d e Wet van 17 april 1878 (V.T. Sv.) 

2 §1, 5, 20 § 1, 20bls, 20ter Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse 
Woon code; 

- 28, 29 en 41 van de wet van 1augustus1985 en het K.B. van 18 december 

198 6, zoals gewijzigd; 
- 91, lid 2 en 148 van het K.B. van 28 december 1950 betreffende het 

algemeen reglement op de gerechtskosten In strafzaken, �oals gewijzigd; 
- 11, 12, 16, 31 tot 37 en 41 van de wet v.m 15 juni 1935 op het gebruik der 

talen In gerechtszaken; 
- Oe artikelen 3 en 84 van de Hypotheekwet, 

de artikelen 1 en 8 van de wet van 29 jun\ 1964 betreffende de opschorting, 

het uitstel en de probatie; 
- De artikelen 4 § 3 en 5 van de wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een 

begrotingsfonds voor de juridische tweedelljnsbljstand; 

BIJ VERSTEK 

Op strafgebjed 

Zegt dat in de tenlastelegging wordt geschrapt: "feiten vanaf 11 augustus 2013". 

Veroordeelt beklaagde 

tenlastelegging tot: 

een gevangenisstraf van ZES MAANDEN 

wegens de feiten van de enige 

•! •••••• _., •••• ····�· ·---- --·-· -·--··· ·····--· -····--······ ···-··. �---····-· . • •  -·---- · • •  ·----····-····-·········· --· •• •• -- --------
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Zegt dat de tenuitvcerlegging van dit vonnis zal worden uitgesteld, gedurende een 

termijn van DRIE jaar, wat betreft de totalltelt van de gevangenisstraf van zes 

maanden, onder de voorwaarden van de wet betreffende de opschorting, het 

uitstel en de probatie. 

Veroordeelt tot betaling van: 

- een bedrag van 25,00 EUR, verhoogd met de wettelljke opdeciemen tot 200,00 
EUR als bijdrage aan het Bijzonder Fonds voor hulp aan de slachtoffers van 

opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, 
• een vaste vergoeding van 54,76 EUR, 
- een vergoeding van 20 EUR, als bijdrage aan het Begrotingsfonds. voor de 

Juridische tweedelijnsbljstand; 
- de gerechtskosten begroot op 281,19 EUR; 

Verklaart verbeurd In hoofde van beklaagde , bij 

toepassing van -Oe artikelen 42,3• en 43bls van het Strafwetboek, de som van 

7 .200,0D EUR, bij equivalent; 

Houdt ambtshalve de burgerlijke belangen aan. 

*** 
Publicatie 

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

zal worden op de wijze bepaald In de artlkelen 3 e n  84 van de Hypotheekwet, op 

kosten van' 

*** 

Wat betreft de herste!Vorderlng: 

Verklaart de herstelvordering van de Woonlnspecteur van het Vlaamse Gewest 

ontvankelijk en gegrond als volgt; 

Veroordeelt ' 

gelegen te 1 

om, betreffende het pand op het perceel 

kadastraal gekend als 
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er een andere bestemming aan te geven 

overeenkomstig de bepalingen van de Vla�mse Codex Ruimtelijke Ordening of om 

de woning te slopen, tenzij de sloop verboden Is op grond van wettelijke, decretale 

of reglementaire bepalingen; 

Veroordeelt • : om dit herstel uit te voeren binnen een 

termijn van maximaal tien maanden vanaf de uitspraak van dit vonnis, onder 

verbeurte van een dwangsom van 125 EUR per dag \/ertragtng bij niet uitvoering 

binnen de vool'melde termijn van de hoger vermelde herstelmaatregel, met een 

maximum aan te verbeuren dwangsommen van 100.000,00 EUR; 

Bij gebreke van uitvoering van de voormelde herstelmaatregel binnen de 

voormelde termijn, machtigt de Woonlnspecteur bij de Vlaamse overheid en het 

College van Burgemeester en schepenen van de gemeente 1 om van 

rechtswege In de uitvoering van de herstelmaatrefiel te voorzien, waarvan • 

1 alle .kosten moet dragen; 

Machtigt de Woonlnspecteur en het College van Burgemeester en schepenen van 

de gemeente 1 om de kosten van herhuisvesting te verhalen op 

Verklaart deze besllsslng uitvoerbaar bij voorraad; 

••• 

Alles gebeurde in de Nederlandse taal overeenkomstig de wet van 15 juni 1935. 
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Dit vonnis Is In openbare zitting uittesproken op 27 wotember 2019 door de 
Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel, samengesteld uit : 

Mevr. 

In aanwezigheid van 

Met bijstand van 

rechter 

substituut-procureur des Konings bij 

het parket Halle-Vilvoorde. 

griffier 
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