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INZAKE VAN: 

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

En 

Mevrouw wonende te 

Vertegenwoordigd door 

Burgerlijke partij. 

advocaat. 

TEGEN: 

1. , qeboren tE 
ingeschreven te 

vän 1caliaanse nationaliteit. 

Die verscheen, ter zitting bijgestaan door Mr. 
advocaat. 

2. geboren te 
Ingeschreven te 

van 8elg1sclle nationaliteit. 5 cl2o(!) 

Die verscheen, ter zitting bijgestaan door Mr. 
advocaat. 

Beklaagden. 

I. TENLASTELEGGINGEN 

::>p 

op 

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. 5 § 
1 Vlaamse Wooncode verhuren, te huur stellen of ter beschikking stellen 

In het qerechtelnk arrondissement BrµsseL meer bepaald te 

In de periode van 20 december 2013 tot en met 1 oktober 2019 
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Door fil! 
Op de percelen gelegen te: 

kadastraal aekend ali 
en 

volle eigendom van 
ieder voor de helft 

en 

kadastraal gekend als 
en 

volle eigendom van 
ieder voor de helft 

-p 3 

en 

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 lid 1 van het 
Decreet van 15 juli 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, namelijk: 

1 in de periode van 4 december 2018 tot en met 20 september 2019 

een woning in de te met nummer 0/2, die ongeschikt 1s, en omwille 
van ernstige gezondhe1ds- en ve11igheidsris1co's ook onbewoonbaar 

2 In de periode van 4 december 2018 tot en met 1 oktober 2019 

een woning in de met nummer 0001, die ongeschikt is, en omwille 
van ernstige gezondhe1ds- en veiligheidsrisico's ook onbewoonbaar 

3 in de periode van 20 december 2013 tot en met 20 september 2019 

een woning in de 
ongeschikt Is 

met nummer 02 (op het gellJkvloers), die 

4 in de periode van 1 februari 2018 tot en met 20 september 2019 

een woning in de 
die oroeschikt is 

met nummer 0001 (op de eerste verdieping), 

(art. 2 § .1/ 31"t en 20 § 11/d 1 Decreet 15 Juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode) 

Overwegende dat de verdachten tevens gedagvaard worden 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 
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woningen, overeenkomstig de herstelvorderingen van de wooninspecteur van 22 
en 28januari 2019 

Overwegende dat de verdachten tevens gedagvaard worden om zich overeenkomstig art. 42, 
3° en 43 bis Strafwetboek te horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring van 
een bedrag van 44,768,66 euro, zijnde de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het 
misdnJf zijn verkregen, elk ten belope van de helft, berekend als volgt: 

Eerste Aantal Maandelijkse Aftrek TOTAAL 
vaststelling maanden tot huurpriJs eventuele 
ongeschikt hercontrole achterstallen 

01/10/2019 aan huur 
(nog steeds 
ongeschikt) 

Woning 0001 04/12/2018 9 + 27/30 419,96 EUR / 4.157,6 EUR 
(achteraan) 

Eerste Aantal Maandelijkse Aftrek TOTAAL 
vaststelling maanden huurprijs eventuele 
ongeschikt tot (met- achterstallen 

20/09/201 geindexeerd) aan huur 
9 (aanvraag 
hercontrole 
-woning 
geschikt) 

Woning 0/2 04/12/2018 9 + 17/30 371,84 EUR / 3.557,27 
(vooraan) EUR 

TOTAAL 7.714,87 EUR 
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Eerste Start 
vaststelli huurcontrac 
ng t 
ongeschl 
kt 

Woning 20/12/201 01/02/2018 
0001 3 (betrof 
(eerste gebouw) 
verdieping 
) 

Eerste Start 
vaststellin huurcontrac 
g t 
ongeschik 
t 

Woning 20/12/201 
02 3 (betrof 
(gelljkvloe gebouw) 
rs) 

01/02/2018 

TOTAAL 

TOTAAL BEIDE PANDEN 

Aantal Maandelijkse Aftrek 
maanden huurprijs eventuele 
vanaf start achtersta Il 
huurcontract en aan 
tot huur 
20/09/2019 
(aanvraag 
hercontrole -
woning 
geschikt} 

19 + 20/30 450 EUR I 

Aantal MaandeliJkse Aftrek 
maanden huurprijs eventuele 

achtersta Il 
en aan 
huur 

49 + 12/31 391,11 EUR I 
(eerste 
vaststelling > 
wiJz1gmg 
huurcontract) 

19 + 20/30 450 EUR I 
(wijziging 
huurcontract > 
aanvraag 
hercontrole 
20/09/2019) 

37.053,79 EUR+ 7.714,87 EUR== 
44.768,66 EUR 

• p s 

TOTAAL 

8.869 EUR 

TOTAAL 

19.315,79 
EUR 

8.869 EUR 

37.053,79 
EUR 
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Overgeschreven oo het kantoor Rechtszekerheid van op 27 januari 
2020✓ ref. : en 

IN AANWEZIGHEID VAN: 

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

EISER TOT HERSTEL, 

Vertegenwoordigd door Mr. advocaat (balie 

II. DE PROCEDURE: 

Gelet op de stukken van het dossîer en het tussenvonnis van 10 september 2020 waarbij de 
heropening van de debatten werd bevolen teneinde het openbaar ministerie toe te laten het 
bewijs neer te leggen van de overschrijving van de dagvaardingen op het kantoor van 
rechtszekerheid; 

Op de z1tt1ng van 22 oktober 2020 hee~ de rechtbank geconstateerd dat het bewijs van 
overschrijving werd gevoegd aan het dossier en werd de zaak in beraad genomen. 

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

Er werd steeds gebruik gemaakt van de Nederlandse taal. 

III. BESCHRIJVING VAN HET STRAFONDERZOEK 

1. 
Beklaagden zijn eigenaar van de gebouwen gelegen aan de 

De twee gebouwen zijn onderverdeeld In twee appartementen. De splitsing in 4 
wooneenheden werd gerealiseerd In 1995. 

1.1. 
Oo 4 december 2018 controleerde de woninginspectie het pand gelegen aan de 

Volgens de inspectiediensten vertoonde het gebouw gebreken, waaronder gebreken aan de 
gasinstallatie, welke In totaal 15 strafpunten opleverde. 

Ook de verschillende wooneenheden vertoonden b1Jkomende gebreken. 
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Woning 0/2 op de gelijkvloers rechts vertoonde gebreken waardoor het totaal ongeschikt 
bleek voor bewoning. De gebreken leverden een totaal van 57 strafpunten. 

De woning 0001 op de 1 ste verdieping was niet toegankelijk. 

De wooneenheden worden verhuurd. 

1.2. 
Diezelfde dag controleerde de woninginspectie het pand gelegen aan de 

Volgens de inspectiediensten vertoonde het gebouw gebreken, waaronder de dakstructuur 
en gebreken aan de gasinstallatie, waardoor aan het gebouw in totaal 33 strafpunten 
werden toegekend. 

Ook de verschillende wooneenheden vertoonden bijkomende gebreken. 

Woning 0/2 op de gehJkvloers en de eerste verdieping vooraan vertoonde gebreken 
waardoor het totaal ongeschikt bleek voor bewoning. De gebreken leverden een totaal van 
72 strafpunten. 

De woning 0001 op de gelijkvloers en 1 ste verdieping achteraan leverde gebreken voor een 
totaalscore van 57 strafpunten en is ook ongeschikt voor de bewoning. 

De wooneenheden worden verhuurd. 

2. 
Uit de stukken van het dossier bliJkt dat er voordien al een aantal klachten waren 
betrekkehJk de toestand van de wooneenheden. 

Reeds op 22 augustus 2017 vond een bezoek plaats van het sociaal verhuurkantoor 
welke de wooneenheid 27 /1 huurt, waarop vervolgens een verslag werd opgemaakt . 
verhuurt op haar beurt de wooneenheid aan de burgerliJke partiJ volgens huurovereenkomst 
dd. 28/04/2009. Volgens de burgerlijke partij zou er reeds in 2013 een vochtprobleem 
gemeld zijn aan de beklaagden. Er werden diverse problemen in het verslag aangekaart. 

Een werkvergadering/plaatsbezoek met de gemeente zou hebben plaatsgevonden op 29 
september 2017. 
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3. 
Op 8 maart 2019 werden beklaagden verhoord. 

4. 
Op 1 oktober 2019 werd een controle uitgevoerd aan het gebouw aan de 

Daaruit blijkt dat er geen gebreken meer konden worden vastgesteld aan het gebouw. 
Woning 0/2 gelijkvloers en 1 ste verdieping vooraan beantwoordt aan de mlnlmale 
kwaliteitsvereisten. Aan woning 0001 daarentegen werden 30 strafpunten toegekend omwille 

dat de elektrische verwarmingstoestellen niet aangesloten zijn op een afzonderhJk circuit. 

5. 
Uit een mail van 24 juni 2020 uitgaande van de Vlaamse woninginspectie bhJkt dat op 23 
juni 2020 door de wornng1nspecteur werd vastgesteld dat gevraagde werken zoals in de 

herstelvordering omschreven aan de gebouwen gelegen aan de te 
werden uitgevoerd. Ter zitting bevestigt de raadsman van de woonmspecteur van het 

Vlaamse Gewest dat de herstelvordenngen zonder voorwerp zijn omdat alle gebreken zijn 

opgelost. 

IV. BEOORDELING 

I. Op strafgebied 

1. 
De vaststellingen van de verbalisanten laten er geen enkele twijfel over bestaan dat de 
wooneenheden dewelke beklaagden verhuurden niet voldeden aan de essentiële 

kwahteitsvereisten. De gebreken wij zen er bovendien op ( dakstructuur, elektriciteit, 

verwarming, .. ) dat deze reeds voordien bestonden. 

Bovendien kunnen dergelijke gebreken - gelet op hun oorzaak in de structuur - niet 

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

Ter zitting worden de feiten niet betwist. De verdediging verduidelijkt dat ziJ wel degelijk 

alles in het werk gesteld hebben om aan de gebreken te verhelpen. 

2. 
Uit het bovenstaande volgt dat de onder de tenlastelegging beschreven feiten bewezen ziJn 

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

en verhuurders van de wooneenheden. 
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Evenwel dient de tenlastelegging 3 de mcrimmatiepenode gewijzigd te worden naar "vanaf 4 
december 2018 tot 20 september 2019". Er wordt enkel rekening gehouden met de 
objectieve vaststellingen gedaan door de wooninspectie. De startdatum 1s 4 december 2018. 

3. 
Het Openbaar Ministerie vordert: 
- Een geldboete van€ 500,00 
- De verbeurdverklarmg van € 7.714,87 voor wat betreft het pand gelegen aan de 

4. 

en 37.053,79 EUR voor wat betreft het pand gelegen aan de 
als vermogensvoordeel van de ten laste gelegde feiten. 

Inzake de straftoemeting houdt de rechtbank - voor zover de medegedeelde gegevens dat 
mogehJk 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 eenheid van opzet en moeten voor elk van de 
beklaagden met één straf worden beteugeld overeenkomstig artikel 65, eerste lid, van het 
Strafwetboek. 

5. 
Beklaagden hebben met volle kennis van zaken ongeschikte woningeenheden verhuurd. Het 
gaat om de miskenning van essentiële verplichtingen waarbij het recht van de huurders op 
een kwaliteitsvolle huisvesting ernstig wordt geschonden. 

De feiten ziJn dan ook ernstig. 

Beklaagden hebben een gunstig strafregister. Een geldboete 1s passend. Een opschorting kan 
niet worden toegekend omdat dit een verkeerd signaal zou betekenen. 

6. 
Beklaagden hebben tevens huurgelden ontvangen voor wooneenheden dewelke ZIJ niet 
mochten verhuren. 

Het openbaar ministerie vordert voor de woning gelegen aan de de 
verbeurdverklaring van een bedrag van 7.714,87 EUR vanaf datum van ongeschiktverklaring, 
zijnde 4 december 2018 tot de datum van hercontrole 1/10/2019. 

Voor de woning aan de houdt het openbaar ministerie 20 december 2013 
als vertrekdatum. Dit zou betrekking hebben op de gebreken aan het gebouw. 
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De rechtbank houdt voor wat betreft berde gebouwen vast aan de datum waarop de 
woninginspectie op 4 december 2018 het pand als ongeschikt beschouwde. Op 1 oktober 
2019 werd biJ hercontrole vastgesteld dat het pand aan de voldoet aan de 
minimale kwaliteitsvereiste. Aldus komt men tot de volgende berekening: 450 maal 9 (volle) 
maanden = 4050 EUR maal 2 = 8100 EUR. Voor wat betreft het pand gelegen aan de 

Is er de wooneenheid 0/2 (gelijkvloers plus eerste verdieping vooraan) 
werd na hercontrole vastgesteld dat deze voldeed, zodat de volgende berekening geldt: 9 
maal 371,84 EUR = 3346,56 EUR. Voor woning 0001 wordt ook 9 maanden gevorderd wat 
neerkomt op bleek bij de hercontrole nog niet in orde te zijn, dat gebeurde wel bij 
hercontrole op 23/06/2020. Aldus komt men tot de volgende berekening 419,96 EUR maal 9 
= 3779,64 EUR. 

Totaal: 8100 + 3346,56 + 3779,64 = 15.226,2 EUR. 

Hiervan moet het bedrag van 4050 EUR worden toegewezen aan de burgerliJke partij. 

7. 
Beklaagden dienen te worden veroordeeld tot de gemaakte gerechtskosten. 

II. Herstelvordering 

1. 
Uit de stukken van het dossier en de bevestiging ter zitting door de raadsman van de 
woornnspecteur blijkt dat alle gebreken ziJn opgelost. De raadsman van de wooninspecteur 
verklaart dat de herstelvordering zonder voorwerp Is geworden. 

De rechtbank sluit zich hierbij aan. 

III, De burgerlj)ke vordering 

1. 
De burgerlijke partiJ huurde de wooneenheid gelegen aan de van de 
sociale verhuurmaatschappij vanaf 1 mei 2009. 

De burgerlijke partij kan een schadevergoeding vragen voor de schade dewelke zij 
persoonlijk heeft geleden volgend uit de bewezen verklaarde misdriJven. De burgerlijke partij 
bewoonde één van de wooneenheden en heeft door de gebrekkige kwal1te1t aan de woning 
en het gebouw een eigen persoonhJke schade opgelopen. 

De startdatum van de feiten is 4 december 2018 en de einddatum 1 oktober 2019. Enkel met 
de feiten in die periode kan rekening gehouden worden. 
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De som van 4.050 EUR'(9 volle maanden maal 450 EUR) moet worden toegekend aan de 
burgerlijke partij. 

2. 
Een rechtsplegmgsvergoeding van 780 EUR moet eveneens worden toegekend. 

V.TOEGEPASTEWETTEN 

Gelet op de h1erbovenvermelde en de navolgende artikelen: 

- de artikelen 2, 7, 25, 38, 40, 42, 43, 43bls, 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. 

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

Vl. UITSPRAAK 

De rechtbank beslist op tegenspraak. 

Wijzigt de lncrlminatleperiode in tenlastelegging 3 als volgt: "vanaf 4 december 2018 tot 20 

september 2019". 

Op strafgebled 

Ten aanzien van beklaagde 

Veroordeelt beklaagde 

tenlasteleggingen 1. 2. 3 en 4 tot: 

voor de opeenvolgende feiten van de 

- een geldboete van C 500,00, te vermeerderen met de wetteliJke opdeciemen tot 

€ 4000,00 en bij niet-betaling vervangbaar door een gevangenisstraf van EEN 

MAAND. 
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Veroordeelt beklaagde 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 563,77 EUR. 

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

tweedelijnsbijstand, 

- een vaste vergoeding van 50 EUR, 

Ten aanzien van de heer 

Veroordeelt de heer 

tenlasteleggingen 1,2,3 en 4 tot: 

voor de opeenvolgende feiten van de 

- een geldboete van € 500,00, te vermeerderen met de wettelijke opdecimes tot 

€ 4.000,00 en bij niet-betaling vervangbaar door een gevangenisstraf van EEN 

MAAND. 

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, 

- 1/2de van de overige gerechtskosten, die in totaa l worden begroot op 563,77 EUR. 

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

tweedelljnsbijstand, 

- een vaste vergoeding van 50 EUR, 

Verklaart verbeurd in hoofde van de beklaagden 

het bedrag van: 

en 

- 15.226,2 EUR waarvan 4050 EUR wordt toegewezen aan de burgerlijke partij. 
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Herstelvordering 

Verklaart de herstelvordering van de Wooninspecteur van het Vlaamse Gewest zonder 

voorwerp. 

Burgerlilke vordering 

Verklaart de burgerlijke vordering ontvankelijk en in de volgende mate gegrond. 

Zegt dat 4050 EUR van de verbeurd verklaarde som van 15.226,2 EUR euro wordt 
toegewezen aan de burgerlijke partij, Mevrouw 

Wijst het meer of anders gevorderde af. 

Veroordeelt de beklaagden en tot een 
rechtsplegmgsvergoedlng van 780 EUR te betalen aan de burgerlijke partij. 

*** 

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 

*** 

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



Nederlandstalige Rechtbank van eerste aanleg Brussel -p.14 

Dit vonnis is in openbare zitting uitgesproken op 29 oktober 2020 door de 
Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel, samengesteld uit: 

M. 

In aanwezigheid van Mevr. 

Met biJstand van Mevr. 

rechter, 

1 substituut-Procureur des Konings bij het 
parket Halle-Vilvoorde, 

griffier, 




