
Vonnisnummer /Griffienummer 

2019 / b� 
Repertoriumnummer /Europees 

Datum van uitspraak 

7 Januari 2019 

Naam van de beklaagde(n) 

Systeemnummer parket 

Dossiernummer 

18A002082 

Aangeboden op 

Nlel te registreren 

• :"::chrftl 
.·:c·� :'•fl 

rechtbank van eerste 

aanleg Antwerpen, 

afdeling Antwerpen 
Kamer ACl 

Voinirrois 



.. 

rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen 

Oos�Nnr l8A002082 vleugel D, 3de verdieping 

Inzake het Openbaar Ministerie en 

BURGERLIJKE PARTU(EN): 

TEGEN: 

geboren te op 

van Belgische nationaliteit 
wonende te 

burgerlijke partij, in persoon aanwezig. 
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000095 
geboren te op • 

van Belgische nationaliteit 
wonende te. 

beklaagde, bijgestaan door Meester Beirnaert Kris, advocaat te Antwerpen en 
meester Meester Paredis Jelle, advocaat te 2000 Antwerpen, Rodestraat 33/4. 

En inzake van: 

de Wooninspecteur van het Vlaams Gewest 

0 0 ij O !} G met maatschappelijke zetel gevestigd te 1000 Brussel , Havenlaan 88 bus 22 

vrijwillig tussenkomende partij, eiser tot herstel, vertegenwoordigd door Meester 
Louwet Greet, advocaat te 3800 Sint-Truiden, Tongersesteenweg 60, loco Meester 
Lemache Christian, advocaat te Sint-Truiden 

TENLASTELEGGING(EN) 

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

van 1 maart 2013 tot 17 februari 2014, 

Bij inbreuk op artikel 5, strafbaar gesteld door artikel 20§1al1 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 
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namelijk hierna vermelde woongelegenheden in het onroerend goed gelegen te 

gekadastreerd als. 

met een oppervlakte van : 

eigendom van · 

bij akte verleden op · 

1. aan !, woning 1 op het gelijkvloers, 

ll. aan 1 

111. aan. 

, woning : op de eerste verdieping, 

1, woning. op de tweede verdieping, 

IV. aan een niet nader geïdentificeerde 1 

verdieping. 

familie, woning: . op de derde 

p.3 

De verdachte tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig art. 42, 3° en/of 43 bis 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 strafdossier. 

PROCEDURE 

Gezien het bewijs van overschrijving van de dagvaarding van beklaagde door de bewaarder 
der Hypotheken op het hypotheekkantoor van. ,dd. 1 boek. deel 1 
nr. 

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

De rechtspleging verliep in de Nederlandse taal. 

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

BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

Voorafgaandelijk 

De rechtbank verleent akte aan De Wooninspecteur van haar vrijwillige tussenkomst. 
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Ten gronde 

Beklaagde wordt vervolgd voor inbreuken op de Wooncode. 

Op 17 februari 2014 werden vaststellingen gedaan aan het pand aan• 
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te 1 ingevolge een oproep door de stad 1 voor een acuut 
stabiliteitsgevaar in het pand. 
Het bleek dat het pand niet voldeed aan de minimale woonkwaliteitsvereisten. 

Er werden vele strafpunten weerhouden en er volgde een advies tot ongeschikt- en 
onbewoonbaarverklaring gelet op het CO-gevaar, elektrocutiegevaar, stabiliteitsgevaar, 

brand- en ontploffingsgevaar (stuk 36-38). 

De 4 woonentiteiten in de woning waren evenwel allen verhuurd. 

De woning diende te worden ontruimt en er dienden dringende maatregelen te worden 
genomen (stuk 4). 

Op 7 mei 2014 formuleerde de Wooninspecteur een herstelvordering (stuk 77-82). 

Het pand was tot op 1 maart 2013 eigendom van de moeder van beklaagde die de 

woningen verhuurde. Bij het overlijden van de moeder van beklaagde was er onenigheid 

met de twee broers van beklaagde over de bestemming van de woning en de verhuring van 
de woonentiteiten. Uiteindelijk kocht beklaagde op 7 september 2015 de woning aan. 

Beklaagde voert aan dat hij onwetend was over de slechte staat van de woningen. Hij voert 
aan dat hij niet alleen een verantwoordelijkheid kon dragen gezien het mede-eigendom van 

zijn broers. 

De rechtbank benadrukt dat de burgerlijke partij wel een schrijven richtte op 16 december 
2013 aan beklaagde met vermelding van talrijke gebreken (stuk 7). 

Onwetendheid wordt derhalve niet aanvaard. 

De rechtbank stelt ook vast dat uit de verklaring van beklaagde wel blijkt dat hij zich ook wel 
bezighield met het doorstorten van de huurgelden aan zijn moeder en broer (stuk 84). 

De rechtbank verwijst naar het gevoegde technisch verslag, de vaststellingen van de 

verbalisanten, de gevoegde foto's in  het strafdossier, waaruît duidelijk blijkt dat de woning, 
thans eigendom van beklaagde, niet voldeed aan de vereiste kwaliteitsnormen . 

. De rechtbank acht de tenlasteleggingen 1, Il, 111, IV lastens beklaagde bewezen. 

* 

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

lastens beklaagde. 

Er is onduidelijkheid over de begunstigden van de huurgelden en of de huurgelden al dan 

niet betaald werden. 
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Met betrekking tot de vordering tot herstel is de rechtbank van oordeel dat deze 
gemotiveerd Is met het oog op een goede ruimtelijke ordening met het oog op een veilige 
en goede woonkwaliteit. 

Deze vordering wordt toegekend. 
De termijn voor uitvoering wordt bepaald op 18 maanden na het in kracht van gewijsde 

gaan van onderhavig vonnis gezien de omvang van de werken, met een dwangsom van 100 

euro er dag vertraging gezien dit het enige middel blijkt om het herstel te bekomen. 

Strafmaat 

De feiten zijn ernstig vermits de verhuring van onbewoonbaarverklaarde panden 
ontoelaatbaar is en een ernstige inbreuk betekent op de veiligheid van de bewoners en op 
hun levenskwaliteit en ook aanleiding geeft tot misbruiken door de verhuurders. 

Rekening houdend met de achtergrond van de feiten en de persoonlijke gunstige situatie 
van beklaagde gaat de rechtbank in op zijn verzoek tot opschorting om hem te motiveren 
het herstel door te voeren. 

BEOORDELING OP BURGERLIJK GEBIED 

De vordering is ontvankelijk en geënt op tenlastelegging 111. 

Het blijkt dat de burgerlijke partij gedurende de lncriminatieperiode geen huurgelden 

betaalde. 

De rechtbank kent haar enkel een morele schadevergoeding toe van 750 euro, ex aequo et 

bono begroot. 

TOEGEPASTE WITTEN 

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 162, 185, 194, 195 van het Wetboek van Strafvordering, 

artikelen 1, 3, 7 van het Strafwetboek, 
artikelen 11, 12, 14, 31, 32, 34, 35, 36, 37 en 41 der wet van 15 juni 1935 
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, 

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

tweedelijnsbijstand, 

artikel 91 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1950, 
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artikelen 3 en 4 der wet van 17 april 1878, 
artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, 
artikelen 44 en 45 van het Strafwetboek, 

artikelen l, 3, 5, 6, van de wet van 29 juni 1964; 

De rechtbank: 

op tegenspraak ten aanzien van . 1 

, de Wooninspecteur van het Vlaams Gewest , 

Verleent akte aan De Wooninspecteur van haar vrijwillige tussenkomst. 

Op strafgebied 

Verklaart de tenlasteleggingen 1, Il, 111, IV lastens· : bewezen. 

Stelt vast dat : in de voorwaarden verkeert om te genieten van de 

gewone opschorting van de uitspraak van de veroordeling. 

Zegt dat de uitspraak van de veroordeHng zal opgeschort worden met een proeftijd van 
3 jaar, zonder voorwaarden. 

Wijst de vordering tot verbeurdverklaring van het Openbaar Ministerie af. 

Veroordeelt 

tot het betalen van een bijdrage van 20,00 EUR aan het Begrotingsfonds voor 
juridische tweedelijnsbijstand. 

tot een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken. Deze vergoeding 
bedraagt 53,58 EUR. 

tot de kosten van de strafvordering en begroot deze in hoofde van beklaagde op 

71,57 EUR. 
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Herstel 

Beveelt lastens · 

dat aan het onroerend goed gelegen te 
gekadastreerd als. 

1 . 
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� met een oppervlakte van : 

de gebreken dienen te worden weggewerkt door het uitvoeren van renovatie-, 

verbeterings- of aanpassingswerken waardoor het pand voldoet aan de minimale 
woon kwaliteitsvereisten, 

binnen een termijn van 18 maanden te rekenen vanaf het in kracht van gewijsde treden van 
huidig vonnis en onder verbeuring van een dwangsom van 100 euro per dag vertraging in 

het niet nakomen van het hiervoor bevolene. 

Dat de Wooninspecteur en/of het College van Burgemeester en Schepenen, in geval het 
vonnis niet wordt ten uitvoer gelegd, van ambtswege in de uitvoering ervan kan voorzien. 

Machtigt de Wooninspecteur en/of het College van Burgemeester en Schepenen de van de 

herstelling van de plaats afkomende materialen en voorwerpen te verkopen, te vervoeren, 
op te slaan en te vernietigen op een door hen gekozen plaats; 

Zegt voor recht dat de veroordeelde gehouden is alle uitvoeringskosten, verminderd met de 

opbrengst van de verkoop der materialen en voorwerpen, te vergoeden op vertoon van een 
staat, begroot en invorderbaar verklaard door de beslagrechter; 

Wijst het meer en/of andersgevorderde af. 

Op burgerlijk gebied 

Verklaart de eis van de burgerlijke partij 
gegrond. 

r ontvankelijk en deels 

Veroordeelt beklaagde 'om als schadevergoeding te betalen aan de 
burgerlijke partij r de som van: zevenhonderdvijftig euro (750,00 EUR) 

definitief, te vermeerderen met de vergoedende intresten vanaf 17 februari 2014 tot op 

heden, de gerechtelijke intresten en de kosten. 

Wijst het meer en/of andersgevorderde af . 

••• 
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Dit vonnis is gewezen en uitgesproken in openbare terechtzitting op 7 januari 2019 door de 

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

- A. Mertens, rechter 
in aanwezigheid van een magistraat van het openbaar ministerie, 
met bijstand van griffier D. Mariën. 

~ 
0. Mariën A. Mertens 




