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rechtbank van eexste. aanleg AotW(!(pen, afdeling Antwel'pen 

Dossiernr 19A0015.37 

Inzake het Openbaar Ministerie tegen 

BEKLAAGDE(N) : 

004402 

. RRN 

geboren te 

van Belgische nationaliteit 

wonende te 

op 

beklaagde, vertegenwoordigd door Meester 

loco Meester 

TENLASTELEGGING(EN) 

Vontil.)tlr / 

advocaat te 

idvocaat te Leuven. 

Als dader of mededader in de zin van artikel 66 van het strafwetboek; 

p.2 

bij inbreuk op artikel 5, strafbaar gesteld door artikel 20§1 al 1 van het decreet d.d. 15 juli 
1997 houdende de Vlaamse Wooncode, als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of 
als persoon die een woning ter beschikking, een woning die niet voldoet aan de vereisten en 

normen van artikel 5 rechtstreeks of via tussenpersoon verhuurd, te huur gesteld of ter 

beschikking gesteld te hebben met het oog op bewoning 

namelijk de woongelegenheid in het onroerend goed gelegen te 

gekadastreerd als: 
met een oppervlakte van 

eigendom van de huwgemeenschap 

bij akte verleden op door notaris � 

te hebben verhuurd ten nadele van 

en 

te van 20 juni 2016 tot 26 mei 2017 

beklaagde tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig artikel 42,3 ° en/of 43bis van 
het Strafwetboek, te horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring van de 

vermogensvoordelen voortvloeiende uit de tenlastelegging, conform de schriftelijke 
vordering van het OM neergelegd in het dossier 
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Von.111snr / 
����������������������� 

Gezien het bewijs van overschrijving van de dagvaarding van beklaagde door de bewaarder 

der Hypotheken op het hypotheekkantoor van dd. 27 /3/2019 ref 

PROCEDURE 

De behandeling en de debatten van de zaak hadden plaats in openbare terechtzitting. 

De rechtspleging verliep in de Nederlandse taal. behalve wat het vertaald gedeelte betreft 

dat geschiedde. 

De rechtbank heeft als tolk aangesteld teneinde de 

beklaagde bij te staan voor vertaling van alles wat gezegd wordt van het 

Nederlands naar het Frans en omgekeerd en die de door de wet voorziene eed heeft 

afgelegd. 

De rechtbank nam kennis van de stukken van de rechtspleging en hoorde alle aanwezige 
partijen. 

BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

Beklaagde wordt vervolgd voor een inbreuk op de Vlaamse Wooncode, 

Hij was eigenaar van een woning aan de te 

Hij verhuurde de woning aan een gezin ondanks dat uit een controle door de Woon inspectie 

bleek dat de woning zich In een zeer slechte sta;;it bevond Er was gevaar voor elektrocutie, 

CO-vergiftiging en er was een schimmel- en vochtprobleem zodat een advies tot 
onbewoonbaarheid en ongeschiktheid werd uitgebracht, gezien ook het hoge aantal 

strafpunten (st.7-11). 

Beklaagde betwist deze inbreuken niet en beroept zich op onwetendheid over het probleem 
en verwijst naar de moeilijkheid om de huurders uit te zetten. 

De rechtbank aanvaardt deze stelling niet. Hij had als eigenaar de plicht om te controleren 

of de woning zich in een veilige staat bevond om te verhuren en er zich geen 

gezondheidsrisico kon voordoen voor de bewoners, Onwetendheid wordt dan ook niet 

aanvaard. 

Uiteindelijk werd het herstel doorgevoerd zoals door de Wooninspecteur werd gevorderd 

en werd de woning verkocht. 

De rechtbank verwijst nçiar het gevoegde technisch verslag, het omstandig verslag met 

betrekking tot de woonkwaliteit, de vaststellingen van de verbalisanten, de gevoegde foto's 

In het strafdossier, waaruit duidelijk blijkt dat de woning van beklaagde niet voldeed aan de 
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vereiste kwaliteitsnormen inzake veiligheid en gezondheid voor de bewoners. 

De rechtbank acht de tenlastelegging lastens beklaagde bewezen. 

De vordering tot verbeuring van de huurgelden cfr. artikel 43 bis Sw. wordt ingewilligd. 

De woning van beklaagde was ongeschikt en onbewoonbaar en beklaagde had geen geldig 

conformiteitsattest, zodat de verhuur illegaal was en de huurinkomsten als Illegaal 

verworven dienen te worden beschouwd. 

De berekening door het Openbaar Min isterie lijkt correct, doch rekeninghoudend met de 
elementen die beklaagde aanvoert, wordt het il legaal verworven vermogensvoordeel 

bepaald op 3500 euro. 

Strafmaat 

De feiten zijn ontoelaatbaar vermits de il legale verhuring van onbewoonbare panden, een 

ernstige inbreuk betekent op de veiligheid van de bewoners en op hun levenskwaliteit en 
ook aanleiding geeft tot misbruiken door de verhuurders. 

Om die reden acht de rechtbank een opschorting waarom beklaagde verzoekt niet gepast. 
Een uitstel wordt wel verleend om beklaagde te motiveren zich van dergelijke feiten te 

onthouden en gezien het doorgevoerde herstel. 

TOEGEPASTE WETTEN 

De rechtbank houdt rekening met de volgende artikelen die de bestanddelen van de 

misdrijven en de strafmaat bepalen, en het taalgebruik In gerechtszaken regelen: 

artikelen 152bis, 162, 185, 189, 194, 195 van het Wetboek van Strafvordering, 

artikelen 1, 3, 6, 7 van het Strafwetboek, 

artikelen 11, 12, 14, 31, 32, 34, 35, 36, 37 en 41 der wet van 15 juni 1935, gewijzigd door de 
wet van 3 mei 2003; 

de verordeningen van de Raad van de ministers nr. 974/98 dd. 3/5/1998 en nr. 1103/97 dd. 

17 /6/1997 en de wetten van 26/06/2000 en 30/06/2000 betreffende de invoering van de 

euro, 

artikelen 28, 29 der wet van 1augustus1985, 

artikel 1 van de wet van 5 maart 1952, 

Wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand, 

artikel 91 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1950, 

artikelen 3 en 4 der wet van 17 april 1878, 

en bij toepassing van de artikelen en wetsbepalingen, zoals aangehaald in de voormelde 

tenlastelegging, 

artikel 1 en 8 der wet van 29 juni 1964 
en bij toepassing van de artikelen 38, 40, 42, 43bis, 66, 99bis van het Strafwetboek. 
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De rechtbank: 

op tegenspraak ten aanzien van 

Op strafgebied 

Veroordeelt voor de tenlastelegging : 

tot een geldboete van 4000,00 EUR, zijnde 500,00 EUR, verhoogd met 70 

opdeciemen. 

Zegt dat de tenuitvoerlegging van het vonnis zal worden uitgesteld gedurende 3 jaren 

vanaf heden wat betreft deze ge ldboete . Boete vervangbaar bij gebreke van betaling 

binnen de wette lijke termijn door een gevangenisstr<1f v<1n 45 dagen. 

Verklaart verbeurd overeenkomstig artikel 42, 1° en 43bis Sw., de vermogensvoordelen voor 

een bedrag van 3500 euro. 

Wijst meergevorderde af. 

Veroordeelt tot betaling van: 

- een bijdrage van 20,00 EUR aan het Begrotingsfonds voor juridische 

tweedelijnsbîjstand. 

een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken. Deze vergoeding bedraagt 

53,58 EUR. 

- een bijdrage van 1 maal 200,00 EUR, zijnde de som van 25,00 EUR verhoogd met 70 

opdeçiemen, ter financiering van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van 

opzettelijke gewelddaden en de occasionele redders. 

Veroordeelt beklaagde tot de kosten van de strafvordering en begroot deze in 
hoofde van beklaagde op 253,00 EUR. 
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,, .. "."" .........•.... "" .. """."""" ... """"" .. " .... _ _ ______________________ _ 

Dit vonnis is gewezen en uitgesproken in openbare terechtzitting op 24 juni 2019 door de 

voorzitter, rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, kamer ACl: 

rechter 

in aanwezigheid van een magistraat van het openbaar ministerie, 
met bijstand van griffier 




