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INZAKE VAN: 

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

TEGEN : 

geboren te op 
inqeschreven te 

van Belgische nationaliteit. 

TENLASTELEGGING 

Beklaagd van: 

Die niet verscheen. 
Beklaagde 

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

Te tussen 1 maart 2014 en 7 augustus 2019 

Op het perceel gelegen te 
tweede afdellnq perceel 

en 
en erfenis van 

kadastraal gekend ars 
, , eigendom van 

maevolqe akte van aankoop verleden door notaris 
overleden op 

dd. 

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 - 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 5 § 3 hd 1 van het 
Decreet van 15 jull 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, die hiet voldoet aan de vereisten 
en normen, vastgesteld met toepassing van artikel 5 van voornoemd Decreet , rechtstreeks 
of via t ussenpersoon, te hebben verhuurd, te huur gesteld of ter beschikking gesteld met hel 
oog op bewoning, namelijk een gebouw met 3 appartementen dre ongeschikt zijn, en 
omwille van ernstige gezondherds· en ve11fghe1dsnslco's ook onbewoonbaar. 
(art. 2 § 1, 31°, en 20 § 1 lid 1 Decreet 15 JUii 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 wonmg, overeenkomstig de 
herstelvordering van de wooninspecteur dd. 30/08/19. 
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Ove1wegende dat de verdachte tevens gedagvaard wordt om zich overeenkomstig art. 42, 
3° en 43 bis SW te horen veroordelen tot de bijzondere verbewdverklarlng van een bedrag 
van 31.525 euro, zijnde de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het rnlsdruf zijn 
verk1 egen, berekend als volgt 

Geh1kvloers + eerste verdieping (woning 00/1 en woning 01/1): verhuurd 01/07/18 -
07/08/19: 14 maanden x 625 euro - 325 euro achterstand= 8.425 euro 
Tweede verdieping (woning 002) . verhuurd 01/03/14 - 07/ 08/19: 66 maanden x 350 euro= 
23.100 euro 
TOTAAL=31.525 euro 

Overgeschreven op het kantoor Rechtszekerheid van 
december 2019, ref. : 

IN AANWEZIGHEID VAN: 

op20 

DE WOONINSPECTEUR, handelend in naam van het Vlaamse Gewest, met kantoor te 
1000 Brussel, Havenlaan 88 bus 22. 

EISER TOT HERSTEL, 

Vertegenwoordigd door Mr. loco Mr. advocaat, 

***** 

1. DE PROCEDURE: 

Beklaagde werd op verzoek van de Procureur des Konings rechtstreeks gedagvaard om te 
verschijnen voor de 25c kamer van deze Nederlandstahge rechtbank van eerste aanleg op de 
openbare terechtzitting van 16 januari 2020, waarop bij beschikking conclusietermijnen 
werden bepaald en een pleltdatum werd vastgesteld. 

Op de openbare terechtzitting van 11 maart 2020 werd de zaak behandeld en In beraad 
genomen. De rechtbank hee~ gehoord: 

- Mevrouw Substituut-Procureur des Konings, in haar vordering, die 
stukken neerlegde; 
De eiser tot herstel In ziJn middelen en vordering, die een conclusie neerlegde. 
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Beklaagde verscheen niet noch iemand voor haar, hoewel ze galdlg gedagvaard werd, zodat 
de zaak lastens haar bij verstek werd behandeld en in beraad genomen. 

2. ELEMENTEN VAN HET STRAFDOSSIER: 

1. 
Beklaagde is eigenares van een onroerend qoed qeleçien te 
kadastraal gekend als aangekocht samen met naar 
inmiddels overleden echtgenoot . !Jij aKte verleden voor notaris dd. 12 
maart 2002. 

2. 
Op 7 augustus 2019 werden door de Woonînspectie vaststellingen gedaan betreffende het 
voormelde onroerend goed. 

Er werden drie wooneenheden te huur gesteld, op het gelijkvloers, de eerste verdieping en 
de tweede verdieping. 

Het gebouw 1s stedenbouwkundig vergund als handelsgelrjkvloers met een eengezinswoning 
op de verdiepingen. 

Er werd dienvolgens vastgesteld dat het gebouw zonder vergunning werd opgesplitst in 
meerdere (drie) woongelegenheden en de hoofdbestemmmg van het bebouwd onroerend 
goed werd gewijzigd. 

Vanaf 23 junr 2006 werden voor de eerste maal drie gezinnen ingeschreven op het adres op 
een verschillend busnummer. 

3. 
Verder werd vastgesteld dat de drie ingerichte woonentiteiten niet voldeden aan de 
kwaliteitsnormen van de Vlaamse Wooncode. 

Aan het gebouw werden 31 strafpunten toegekend wegens gebreken o.a. betreffende 
stab1hte1t, vocht en een gebrekkige elektriciteltsînstallatie. 

De woning op het gelijkvloers kreeg 83 strafpunten en werd ongeschikt bevonden. Omwille 
van de ernstige gezondhelds- en veil!ghe1dsrisico's voor de bewoners, was deze woning 
eveneens onbewoonbaar. Er was onder ander sprake van vochtproblemen, gebrek aan hcht 
en lucht, geen werkende verwarmingsinstallatie, geen rookmelders, en overschrijding van de 
bezettingsnorm. 

Aan de woning op de eerste verdieping werden 71 strafpunten toegekend. Deze woning 
werd eveneens onbewoonbaar bevonden wegens ernstige gezondhelds- en 
ve1lighe1dsrls1co's. De gebreken betrokken onder ander de sanitaire functies, luchtkwaliteit, 
gebrek aan warm water, gebrek aan verwarming, geen rookmelders, en een onaangepaste 
bezettmgsnorm. 
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Aan de woning op de tweede verdieping werden ook 71 strafpunten toegewezen en deze 
woning werd onbewoonbaar bevonden, onder andere wegens vochtproblemen, gebrekkige 
elektrische installatie, slechte luchtkwalite1t, geen rookmelders. 

De vaststellingen die de onbewoonbaarverklaring ondersteunen werden opgenomen onder 
blJlage 13 van het aanvankelijk P.V. 

4. 
Uit de door de huurders overgelegde huurcontracten blijkt dat deze zijn afgesloten met 
beklaagde. 

Voor het gelijkvloers en de eerste verdieping betreft het een huurcontract dat is Ingegaan op 
1 juli 2018, voor een huurprijs van 625 EUR per maand, kosten van water inbegrepen. 

Volgens de verklaring van deze huurster zaten er ratten in de woning en wilde de eigenares 
de ve1vangkosten voor de boiler van 400 EUR nlet betalen. De bewoners gingen douchen biJ 
de buren of bij famllle. 

Voor de tweede vei dieping werd een huurcontract gesloten tussen de bewoners en 
beklaagde met ingang vanaf 1 maart 2014, voor een huurprijs van 350 EUR per maand, 
kosten voor water inbegrepen. Volgens deze bewoners betaalde beklaagde de waterfacturen 
niet. 

5. 
Beklaagde verklaarde dat de appartementen nornt te huur hebben gestaan doch door de 
huurders werd gevraagd of ze er mochten komen wonen. 

De bewoonster van de tweede verdieping staat twee maanden achter met de betaltng van 
de huur. 

Zij zou de nodige herstellingen aan verwarming en sanitair hebben laten uitvoeren. Zij had 
zelf geen tijd om zich met de verhuring bezig te houden omdat ze voor haar zieke man 
moest zorgen. 

Ze Is van zin om het pand te verkopen. 

6. 
Op 13 september 2019 
Wooninspecteur. De stad 
2019. 

werd een herstelvorderlng ingesteld door de Vlaamse 
sloot zich aan b1J de herstelvordering dd. 10 oktober 

3 . BEOORDELING VAN DE STRAFVORDERING 

A1t1kel 5 van de Vlaamse Wooncode bepaalt de elementaire vereisten van vel lighe1d, 
gezondheid en woonkwaliteit waaraan een voor bewoning ter beschikking gestelde woning 
moet voldoen. 

i 
' l 
r 
~ 

' ' i 1 

! 
J 

1 

1 



Nedet landstahge Rechtbank van eer-,te aanleg Brussel -p () 

Aan beklaagde wordt verweten om als verhuurder, onderverhuurder of persoon die een 
woning ter beschikking stelt1 kamers te hebben verhuurd1 te lîuur gesteld of ter beschikking 
gesteld voor bewoning die niet voldeden aan de kwaliteitsvereisten van het artikel 5 van de 
Wooncode. De inbreuken ziJn strafbaar krachtens artikel 20 §1 van de Wooncode. 

Elke minste overschnJding van de kwaliteitsnormen van de Wooncode 1s strafbaar waarbtJ 
het volstaat dat gehandeld werd uit nalat1gheid1 onachtzaamheid of een gebrek aan 
voorzorg. 

Op basis van de elementen van het strafdossier, waaronder de vaststellingen door de 
wooninspecteurs en de verklaringen van beklaagde, staat vast dat beklaagde de haar ten 
laste gelegde inbreuken pleegde in de betrokken penode van 1 maart 2014 tot 7 augustus 
2019. 

Blijkens de vaststellingen was het telkens beklaagde zelf die de huurovereenkomsten afsloot. 

Zeer ten onrechte hield zij zich van de domme tijdens haar verhoor, Dat bek(aagde 1n 2018 
nog een huurovereenl<omst afsloot met de bewoners van de gelijkvloerse en eerste 
verdieping 1s op geen enkele wijze nog in verband te brengen met de zorg voor een zieke 
echtgenoot, die overleed in februari 2015. 

4. STRAFTOEMETING 

1. 
Inzake de straftoemeting houdt de rechtbank onder andere rekening met de ernst van de 
feiten, de persoonlijke levensomstandigheden, de leeftiJd en het strafrec.hteliJk verleden van 
de beklaagde, evenals met de context waarin de feiten werden gepleegd. 

2. 
De feiten zijn ernstig. Het ter besch1kk1ng stellen van onáangepaste en/of onbewoonbare 
woningen kan leiden tot ziekte en ongevallen, en brengt dus de veiligheid en gezondheid van 
de bewoners in gevaar. Beklaagde had geen enkele aandacht voor de goede leef~ en 
woonkwaliteit van derden. Zij had geen tiJd om zich met de huurders en hun zorgen bezig te 
houden doch streek wel huurinkomsten op, hetgeen uiterst laakbaar is. 

3. 
Jammer genoeg moet de rechtbank vaststellen dat beklaagde niet aan haai proefstuk is. Zij 
werd reeds eerder veroordeeld wegens gel1Jl<aard1ge feiten, namelijl< inbreuken op de 
Vlaamse Wooncode, betreffende het ter beschikking stellen van onaangepaste 
appartementen m een ander onroerend goed waarvan zij mede-eigenaar was. 

Beklaagde heeft hieruit l<laarbliJkelijk geen lessen getrokken en neemt hier weerom niet haar 
verantwoardellJkhe1d op, 
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4. 
Gelet op de ernst van de feiten, de maatschappeliJke schade die werd toegebracht, de 
persoon van beklaagde en het lucratieve karakter van de inbreuk, Is het noodzakeliJk en 
gepast een effectieve geldboete op te leggen zoals hierna bepaald, teneinde beklaagde tot 
betere inzichten te brengen en haar ertoe aan te zetten zich verder van het plegen van 
dergelijke feiten te onthouden. 

5. 
Het openbaar ministerie vordert schriftelijk de bijzondere verbeurdverklaring van het 
vermogensvoordeel. 

De berekening van de effectief ontvangen huurinkomsten volgens het aanvankelijk P.V. en 
hernomen in de dagvaarding1 kan worden gevolgd met dien verstande dat wordt rekening 
gehouden met een huurachterstand van twee maanden voor de tweede verdieping, dus: 
31.525 - (2 x 350) :::: 31.155 EUR. 

Dit bedrag betreft de effectief netto ontvangen huurbedragen gedurende de 
incriminatiepenode, gelet op de vaststellingen dat de bewoners hun kosten voor elektriciteit 
en verwarming zelf droegen, er geen warm water was alsook sanitaire problemen. 

Dienvolgens is het bedrag van 31.155 EUR de daadwerkelijke financiële opbrengst die 
rechtstreeks 1s voortgevloeid uit de gepleegde inbreuken ingevolge de verhuring. 

De verbeurdverklaring heeft betrekking op de huurgelden die beklaagde heeft ontvangen 
terwijl de woning, die niet voldeed aan de wettelijke kwaliteitsvereisten, niel mocht verhuurd 
worden. Aangezien een woning of kamer die niet aan de kwaliteitsnormen voldoet niet ter 
beschikking mag worden gesteld voor bewoning, werd elke vergoeding voor verhut 1ng 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, worden ze door de rechtbank begroot bij 
equivalent. 

De verbeurdverklaring van het bedrag van 31.155,00 EUR maakt geen onredelijke 
bestraffing uit. 

5. WAT BETREFT DE HERSTELVORDERING 

1. 
De herstelvordering strekt ertoe een einde te maken aan de verstorende toestand 
veroorzaakt door het misdrijf en de maatschappelijke schade te herstellen, 1n casu de 
gevaarlijke toestand door de verhuring van onbewoonbare wooneenheden. 
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Het resultaat moet ZIJn dat de woningen voldoen aan de minimale kwallte1tsvere1sten 
opgelegd door de Vlaamse Wooncode. 

2. 
De herstelvordering van de Woomnspecteur, gevolgd door de Stad VIivoorde, strekt ertoe de 
woning een andere bestemming te geven overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse 
Codex RuimteliJl<e ordening, hetzij het pand te laten slopen, tenziJ dit verboden Is. 

Immers, wegens de stedenbouwkundige inbreul<, namelijk het onvergund opsplitsen m 
meerdere woonentiteiten en wijzigen van de hoofdbestemming, komt het pand niet in 
aanmerkmg voor renovatie, verbetermgs- of aanpassingswerken om dtt In overeenstemming 
te brengen met de kwallteltsnormen van de Vlaamse Wooncode, omdat dan een 
stedenbouwkundig misdriJf zou worden bestendigd of een stedenbouwkundige inbreuk zou 
worden gepleegd. 

Om die reden kan het herstel van de maatschappelijke schade enkel maar gerealiseerd 
worden zoals voorzien In artikel 20bis §1 eerste lid, tweede zin van de Vlaamse Wooncode, 
met name otwel het geven van een andere bestemming aan het onroerend goed, ofwel het 
slopen ervan indien de sloop niet verboden 1s. 

3. 
De herstelvordering ls gesteund op bewezen misdrijven namelijk inbreuken op de Vlaamse 
Wooncode, en vormt, zoals gevorderd, de gepaste maatregel om de maatschappelijl<e 
schade te herstellen. 

Deze maatregel 1s correct gemotiveerd en is niet kennelijk onredelijk, nu de overheid als 
terechte doelstellmg het herstel van de woonkwalftelt voor ogen heeft, en dienvolgens de 
veiligheid en gezondheid van de bewoners. 

Het ullvoeren van de herstelmaatregel legt geen onevenredige last op aan de beklaagde 1n 
verhouding met de maatschappelijke belangen die door de maatregel worden gediend. 

4. 
Als hersteltermijn wordt door de Wooninspecteur 10 maanden vooropgesteld onder 
verbeurte van een dwangsom van 150 EUR per dag vertraging in de uitvoering van de 
herstelmaatregel. 

De hersteltermijn van 10 maanden 1s In de gegeven omstandigheden redelijk en aangepast 
aan de tijd die nodig Is om het herstel te realiseren. 

Gelet op de passiviteit van beklaagde, de ernst van de inbreuken en de eraan verbonden 
veilighelds- en gezondheidsrisico's, dient de uitvoering van het bevolen herstel gekoppeld te 
worden aan een dwangsom als hierna bepaald, en dient het bevolen herstel uitvoerbaar bij 
voorraad te worden verklaard. 

Krachtens artikel 20 bis §7 en 8 Vlaamse Wooncode dient eveneens te worden voorzien In de 
ambtshalve uitvoering door de Wooninspecteur en het College van Burgemeester en 
Schepenen van de Stad voor het geval met vriJwrlllg tot uitvoering wordt 
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overgegaan, en dient het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad 
gemachtigd te worden orn de kosten van de herhuisvesting van de huurders te verhalen op 
de veroordeelde. 

OM DEZE REDENt=N 

DE RECHTBANK 

Gelet op de artikelen: 
7, 38, 4-0, 41, 42, 43b1s, 50, 66 en 100 van het Strafwetboek; 
2 §1, 5, 20 §1, 20bls, 20ter Decreet van 15 JUii 1997 houdende de Vlaamse 
Wooncode; 
11, 12, 16, 31 tot 37 en 41 van de wet van 15 jurn 1935 op het gebruik der talen In 
gerechtszaken; 
De artikelen 3 en 84 van de Hypotheekwet, 

BIJ VERSTEK 

Op strafgebled 

Veroordeelt beklaagde 
tot: 

wegens de feiten van de enige tenlastelegging 

een geldboete van VIJFDUIZEND (5 .000,00) EURO 

Zegt dat de geldboete van 5.000 EUR wordt verhoogd, bij toepassing van de wet op de 
opdeciemen, tot 40.000,00 EUR (5.000 EUR x 8) en vervangen, bij gebreke van betaling 
binnen de wettelijke termijn, door een vervangende gevangenisstraf van twee ma!;ln~; 

Veroordeelt tot betaling van: 
~een bedrag van 25,00 EUR, verhoogd met de wettelijke opdeciemen tot 200,00 EUR 
als b1Jdrage aan het Bijzonder Fonds voor hulp aan de slachtoffers van opzettehJke 
gewelddaden en aan de occasionele redders, 
- een vergoeding van 20 EUR, als bi1drage aan het Begrotmgsfonds voor de juridische 

tweedelunsbijstand; 
de gerechtskosten, begroot op 256,26 EUR. 
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Verklaart verbeurd In hoofde van beklaagde b1J toepassing van de 
artikelen 42,3° en 43bls van het Strafwetboek, de som van 31.155,00 EUR, bij equtValent; 

Houdt ambtshalve de burgerlijke belangen aan. 

*** 
Publïcatie 

Beveelt dat huidig vonnis op de kant van de overgeschreven dagvaarding vermeld zal 
worden op de wr)ze bepaald in artikel 20ter van de Vlaamse Wooncode en de artikelen 3 en 
84 van de Hypotheekwet, op kosten van 

*** 

Wat bgtreft de herstehrorderlng: 

Verklaart de herstelvordering van de Woonmspecteur en van de Stad 
en gegrond; 

VPrnnr-rf P.P.lt om .::1;m hP.t mmrl aP.IP.oRn te 

)ntvankehjk 

kadastraal gekend als een andere 
bestemming te geven op basis van de bepalingen van de Vlaamse Codex RuimteliJke 
Ordening, hetz1J het pand te slopen tenzij de sloop ervan verboden Is op grond van 
wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen; 

Veroordeelt )m drt herstel uit te voeren binnen een termun van 
maximaal tien maanden vanaf" de betekening van dit vonnis, onder verbeurte van een 
dwangsom van 150 EUR per dag vertraging bij niet uitvoering binnen de voormelde termijn 
van de hoger vermelde herstelmaatregel, met een maximum aan te verbeuren 
dwangsommen van 300.000 EUR; 

BiJ gebreke van uitvoering van de voormelde herstelmaatregel binnen de voormelde termijn, 
machtiqt de Wooninspecteur en het College van Burgemeester en Schepenen van de stad 

om van rechtswege in de wtvoet lng van de maatregel te voor zien, waarvan 
alle kosten moet dragen; 

Machtiat de Woonlnspecteur en het College van Burgemeester en Schepenen van de stad 
om de kosten van herhuisvesting van de bewoners van de woonent1telten die 

aevesllad ziin in het voormelde pand aan de te :e verhalen op 

Verklaart de beslissing betreffende de herstelvorderlng uitvoerbaar btJ voorraad. 
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Alles gebeurde in de Nederlandse taal overeenkomstig de wet van 15 Juni 1935. 

Dit vonnis Is in openbare zitting uit<J~sproken 9P 29 a1>til 2020 door de 
Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel. Sàl.Deng~~t~.dd uit : 

Mevr 

In aanwezigheid van Mevr. 

Met biistand van Mevr. 

rechter 

substituut-procureur des Konmgs bij het 
parket Halle-V1lvoo1 de. 

gri ffier 
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