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Betichtcnummorfs): ............. /........................

........../................... i Mr. ivoorlopig
bewind

............./.........................

.......... /................  Vlaamsgewest WOONINSPECTEUR

Inzake het Openbaar Ministerie en BURGERLIJKE PARTIi(FN):

Mr. • met kantoor gevestigd te ! > Geel, . in zijn hoedanigheid
van voorlopig bewindveerder van dc heer. wonende tc Geel,

burgerlijke partij, vertegenwoordigd door JANSSENS Marina, advocaat te 2440 Gee!, 
Belgielaan la

, geboren te
wonende te Beringen,

burgerlijke partij. vertegenwoordigd door JANSSENS Marina, advocaat te Gee! loco SEGFRS 
Charlotte, advocaat te 2200 Herentals, Lierseweg 102-104

WOONINSPECTEUR bevoegd voor de provincie Antwerpen, met kantoren gevestigd te 
2018 Antwerpen, Lange Kievitstraat 111-113 bus 55

eiser tot herstel, niet verschenen ter zitting van 7 juni 2016

tegen

, geboren te \r wonende te ;
Geel,

bekJaagde, vertegenwoordigd door VAN DER STIGHELEN Lieve, advocaat te 2400 Mol, 
Wandelweg 16/1.

1. TENLASTELEGGING(EN) 

VERDACHT VAN:

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
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rechtstreeks of via tussenpersoon verhuurd, te huur gesteld of ter beschikking gesteld te hebben 
met het oog op bewoning, namelijk

A. Van 14 april 2014 tot 5 november 2014, kamer 1 ten nadele van I ; (°«
)

B. Van 5 november 2013 tot 5 november 2014, kamer 2 ten nadele van i (’

I

C. Van 19 maart 2014 tot 5 november 2014, kamer 4 ten nadele van * i .
C )

D. Van 1 augustus 2014 tot 5 november 2014, kamer 6 ten nadele van (*
)

E. Van 1 maart 2014 tot 5 november 2014, kamer 10 ten nadele van (*
)

F. Van 5 november 2013 tot 5 november 2014, kamer 11 ten nadele van * ('
)

G. Van 3 november 2014 tot 5 november 2014, kamer 13 ten nadele van I (*
:) en »(zonder verdere identiteitsgegevens)

H. Van 3 juli 2014 tot 5 november 2014, kamer 14 ten nadele van (’
)

I. Van 7 februari 2014 tot 5 november 2014, kamer 15 ten nadele van I (

J. Van 5 november 2013 tot 5 november 2014, kamer 16 ten nadele van
>

K. Van 1 juni 2014 tot 5 november 2014, kamer 17 ten nadele van (°
' ')

L Van 17 januari 2014 tot 5 november 2014, kamer 18 ten nadele van ; I
)

M. Van 1 april 2014 tot 5 november 2014, kamer 19 ten nadele van (“
)

N. Van 31 oktober 2014 tot 5 november 2014, kamer 21 ten nadele van

r- )
0. Van 2 april 2014 tot 5 november 2014, kamer 22 ten nadele van (
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De kadostrale omschrijving von het onroerend goed dot het voorwcrp van het misdrijf is, zijnde: 
figging:
card en oppervlakte: building. 13 o en 81 co 
wijk en nummer van het kodaster:
en de eigenoar(s) ervan geidcntificeerd zijnde als: , geboren te . , die
de eigendomstitet heeft verkregen krachtens een akte van openbare verkoop na hoger bod, 
toegewezen door ■ , geboren te ~ akte van 14
januari 2014 door notaris. te

2. PROCEDURE

L)e rechtbank nam kennis van de stukken van het dossier in het bijzonder:

- de inleidende dagvaarding de dato 9 december 2015 betekend door het ambt van 
gerechtsdeurwaarder J. Houet met standplaats te Hoogstraten.

De zaak werd behandeld op de openbare zitting van 4 oktober 2016.

Gehoord de burgerlijke partijen in bun vorderingen, ontwikkeld door hun raadsman, voornoemd en 
gelet op de ter zitting neergelegde besluiten en stukkenbundels.

Gehoord hel Openbaar Ministerie in haar vordering.

Gehoord beklaagde in zijn middelen van verdediging, vertegenwoordigd door zijn raadsman, 
voornoemd en gelet op de ter zitting neergelegde conclusie en stukkenbundel welke werd 
neergelegd ter zitting van 3 mei 2016.

3. BEOORDELING OP STRAFGEBIED

Strafrechteliike gehoudenheid

Beklaagde is eigenaar geweest van een woonblok bestaande uit 22 kamers, gelegen te 
en dit sinds 1998 (op 16/12/2014 verkoop van het pand aan IOK).

Op 5 november 2014 werd door de Wooninspeetie van het agentschap inspectie RWO vaststellingen 
in het pand gedaan. Bijkomende vaststellingen gebeurden ook op 26 november 2014. Hieromtrent 
werd aanvankelijk proces-verbaal opgesteld (stukken 240 en vorige) en navolgend proces-verbaal 
(stukken 279 en vorige).

Op basis van deze vaststellingen werd de heer gedagvaard wegens inbreuk op artikel 5 van

de Vlaamse Wooncode.

Beklaagde wordt gedagvaard voor de tenlasteleggingen A tot en met O en dit met betrekking tot de 
kamers 1, 2, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 en 22, gelegen in het pand te
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Uit lezing van de door beklaagde genomen bcsluiten moet vastgesteld worden dat in se de 
vaststellingen gedaan door de Wooninspectiediensten Antwerpen, met betrekking tot de 
woonkwaliteit van de kamers gelegen in het pand , op zich niet in betwisting
worden gesteld.

Beklaagde stelt evenwel dat hij niet kan verantwoordelijk gehouden worden voor de woonkwaliteit 
van deze kamers nu het pand voor de eerste maal verkocht werd op 14 januari 2014 aan zijn 
vriendin mevrouw en een'tweecfe maal verkocht werd aan het IOK op 17 december 2014 na 
rouwkoop te hebben vastgesteld in hoofde van mevrouw

Er moet vastgesteld worden dat IOK slechts op 17 december 2014 ingevolge definitive toewijzing 
eigenares van het pand is geworden.

De eerste verkoop van 14 januari 2014 is niet gerealiseerd geworden en heeft geresulteerd in een 
rouwkoop en bovendien moet vastgesteld worden, hetgeen beklaagde ool< aanhaalt in zijn besluiten, 
dat hij in de loop van 2014 nog diverse aanpassingen en verbeteringswerken aan het pand heeft 

uitgevoerd met verwijzing naar concrete facturen.

Het is derhalve duidelijk dat de vaststellingen gedaan door de Wooninspectie op 5 en 26 november 
2014 geschied zijn op het ogenblik dat beklaagde de bevoegdheid had tot beheer en bestuur over de 

kamers in het pand.

Verder stelt beklaagde dat in een vroeger onderzoek met het oog op onbewoonbaarverklaring enkel 
verwezen werd naar de oppervlakte van het pand en dat de gemeente Geel nooit overwogen heeft 
om de onbewoonbaarverklaring te bevelen.

Tenslotte stelt beklaagde dat in een rapport van de brandweer er geen opmerkingen gemaakt zijn 
welke wel terug te vinden zijn in de rapportering van de Wooninspectie.

De doelstefling van rapportering van brandweer heeft uiteraard zijn eigen finaliteit en de 
rapportering van de Wooninspectie heeft tot doel vaststellingen te realiseren met betrekking tot de 

woonkwaliteit

Tot slot argumenteert beklaagde dat na december 2015 er nog een doorverhuur zou geweest zijn 
door de nieuwe eigenaar het IOK. Of dit het geval is, is niet ter beoordeling in deze zaak en staat los 
van de gehoudenheid van beklaagde.

De argumentatie van beklaagde dat de vaststellingen enkel betrekking hebben op het moment van 
de dag zelf waarop deze vaststellingen zijn gebeurd is derhalve dan ook irrelevant.

De vastgestelde gebreken en tekortkomingen zijn duidelijk niet ontstaan uit het gevolg van 
handelwijze op een dag (van de vaststellingen). De vastgestelde gebreken strekken zich 
onmiskenbaar uit over de periodes zoals voorzien in de diverse tenlasteleggingen.

Er moet dan ook vastgesteld worden dat de argumentatie van beklaagde geen enkele incidentie 
heeft op de effective vaststelling dat de kamers in het pand niet voldoen aan
de wettelijke woonkwaJiteitsvereisten en dat de heer als eigenaar hiervoor de

verantwoordelijkheid draagt.
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Uit de voorliggenrie dossiergegevens inzonderheid het aanvankelijk proces-verbaal van 5 november 
2014 en het navolgend proces-verbaal van 26 november 2014 blijkt anmiskenbaar dat beklaagde 
zich plichtlg heeft gemaakt aan de feitelijkheden en tenlast gelegd aan de tenlasteleggingen A tot en 
met O.

De constitutive elementen van dit misdrijf zijn in zijnen hoofde bewezen en beklaagde is hieraan 
dan ook plichtlg.

Be straffing.

De feiten A tot en met O vermengen zich in hoofde van beklaagde wegens eenheid van misdadig 
opzet zodat conform artikel 65 al. 1 van het Strafwetboek, slechts een straf, de zwaarste dient 
uitgesproken.

Gelet op de aard en de ernst der feiten, de omstandigheden waarin deze zich hebben voorgedaan en 
de gegevens eigen aan de persoon van beklaagde, met name zijn strafregister, komt het gepast voor 
hem een bestraffing op te leggen zoals hierna bepaald.

Vermogensvoordelen

Het Openbaar Ministerie heeft op terechte wijze met betrekking tot de vastgestelde en de bewezen 
verkfaarde feiten een vordering gesteld wegens illegaal vermogensvoordeel.

Gelet op het wederrechtelijk handefen in hoofde van beklaagde is de aanrekening van dit 
vermogensvoordeel met betrekking tot de diverse kamers waarnmtrent inbreuk op de VJaamse 
Wooncode is vastgesteld berekend op 32.100,00 euro.

Dit bedrag is bewezen en de vordering tot verbeurdverklaring is gegrond.

4. BEOORDELING OP 8URGERLIJK GEBIED

Herstelvordering

De raadsman van de Vlaamse Wooninspectie heeft ter zitting van 3 mei 2016 terecht gesteld dat de 
herstelvordering in casu zonder voorwerp is geworden gezien de intussen gerealiseerde afbraak van 

het pand.

Deze vordering is dan ook zonder voorwerp.

Met betrekking tot de burgerlijke partij

De vordering van deze burgerlijke partij is ontvankelijk nu deze gesteund is op de weerhouden en 
bewezen verklaarde tenlastelegging D in hoofde van beklaagde.

Wat de gegrondheid betreft, moot het volgende vastgesteld worden.
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Er moet vastgesteld worden dat er geen bewijs van concrete schade door deze burgerlijke partij 

wordt bewezen.

Volgens eigen verklaring van de heer Kasongo Wakasongo heeft hij gesteld dat hij tevreden was over 
de kamer derhalve dat het huurgenot volgens zijn eigen inzichten afdoende geleverd v/erd door de 

verhuurder.
Het feit dat hij in deze verklaring heeft gezegd dat hij zijn kinderen niet kon uitnodigen om te slapen 
is geen element van schade nu hij een contract had afgesloten voor de huur van een kamer voor 1 

persoon.

Aldus moet vastgesteld worden dat er geen bewijs is van materiele schade.

De heer vordert een morele schade van 750 euro.

Er wordt geen bewijs geleverd dat de burgerlijke partij enige morele schade zou hebben geleden 

ingevolge deze feitelijkheden.

Aldus is de vordering van deze burgerlijke partij dan ook ongegrond.

Met betrekkingtot voorlopiR bewindvoerder over

De vordering van deze burgerlijke partij is ontvankelijk nu deze gesteund is op de weerhouden en 
bewezen verklaarde tenlastelegging J in hoofde van beklaagde.

Wat de gegrondheid betreft, moet vastgesteld worden dat 1 euro provisioneel wordt gevorderd.

Hit de voorliggende dossiergegevens moet afgeleid worden dat deze burgerlijke partij niet aantoont 
dat deze enige materiele of morele schade heeft geleden ingevolge de tenlastelegging weerhouden 

in hoofde van beklaagde.

Aldus Is de vordering dan ook ongegrorid.

5. TOEGEPASTE WETTEN

De volgende artikelen bepalen de bestanddelen van de misdrijven, de strafmaat en de taalwet: 
art. 162,162bis en 194. Van het Wetboek van Rechtspleging in Strafzaken; 

art. 4 v.t.Sv.
art. 1 wet 5 maart 1952, gew. Wet 26 juni 2000, 7 februari 2003 en 28 december 2011; 
art. 91,148 en 149 van K.B. 28 december 1950;
artikel 2,11,12,14, 16, 31, 32, 34, 35, 36, 37, en 41 van de wet van 15 juni 1935;
art. 28 en 29 wet 1 augustus 1985, gew. Wet 24 december 1993, wet 22 april 2003 en K.B. 19

december 2003;
art. 58§1 K.B. 18 december 1986, gew. K. B. 19 december 2003; 
ait. 2, 3 en 4 wet van 26 juni 2000; 
art. 3 en 4 wet van 17 april 1878; 
art. 1382 en 1383 B.W.B.
art. 2/2*, 38,40, 44, 45 en 65 al. 1 van het Strafwetboek; 
art. 5 en 20 par. 1 decreet 15 juli 1997
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UITSPRAAK

De rechtbank besilst op tegenspraak ten aanzien van bcklaagdeen de burgerlijke partij en in 
afwezigheid van de oiser tot herstel

Op strafgebied

Verklaart de aan beklaagde ten laste gelegde feiten A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N en 0

Veroordeelt beklaagde voor de vermengde feiten A, 0, C, D, E, F, G, H. I, J, K, L, M, N en
O tot een geldboete van UUIZEND EURO, verhoogd met 50 opdeciemen en gebracht op 6000,00 
EUR.

Boete vervangbaar bij gebreke van betaling binnen de wettelijke termijn door een gevangenisstraf 
van 90dagen.

Spreekt overeenkomstig arlikel 42,3' en 43bis van het Strafwetbock de bijzondere 
verbeurdverklaring uit van het bcdrag van 32.100 Euro.

Kosten

Verwijst beklaagde tot de kosten van het proces, belopende in het geheel en tot op heden: 28,01 
EURO.

Verwijst beklaagde, ingevolge artikel 91,tvveede lid, K.B. 28 december 1950, tot betafing van een 
vergoeding van 51,20 EURO.

Verwijst beklaagde bovendien, bij wijze van bijdrage tot de financiering van het bijzonder fonds tot 
Hulp aan de Slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasioned redders, tol betaling 
van een bedrag van VIJFENTWINTIG EURO verhoogd met 50 opdeciemen en gebracht op HONDERD
vurriG euro.

Op burgerlijk eebied

Verklaart de herstelvordering van de eiser tot herstel zonder voorwerp.

Verklaart de vordering van de burgerlijke partij Mr. voorlopig bewindvoerder over
:>ntvanke!ijk, doch ongegrond.
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Verklaart de vorderlng van de burgerlijke partij ontvankelijk, doch
ongegrond.

Dit vonnis is in openbare zitting uitgesproken op 8 november 2016 door de Rechtbank van eerste 
aanleg Antwerpen, afdeling Turnhout (Kamer TC3) samengesteld uit:
- F. Caers, voorzitter

fn aanwezigheid van een magistraat van het Openb3ar Ministerie zoals vermeld in het proces- 
verbaal van de terechtzitting.

Met bijstand van S. Van Looy, griffier




