
De Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen, MC3 - kamer, 
rechtsprekend in correctionele zaken, wijst het volgende vonnis:

Inzake van het Openbaar Ministerie

en de eisers in herstel:

1. Het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente
gevestigd te 2560 Nijlen, Kerkstraat 4

- Vertegenwoordigd door Mr. Jo Van Lommel loco Mr. Yves Loix advocaat te 
2018 Antwerpen, kantoorhoudend te Mechelsesteenweg 27.

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

- Vertegenwoordigd door Mr. Anneleen Claes loco Mr. Johan Claes advocaat 
te 2550 Kontich, kantoorhoudend te Mechelsesteenweg 160.
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- Bijgestaan door Mr. Pieter-Jan Fierens loco Mr. Stijn Verbist, advocaat te 
2560 Kessel, kantoorhoudend te Torenvenstraat 16.

3. , met maatschaDDeliike zetei te
en met ondememingsnummer

- Vertegenwoordigd door Mr. Pieter-Jan Fierens loco Mr. Stijn Verbist, advo
caat te 2560 Kessel, kantoorhoudend te Torenvenstraat 16.

VERDACHT VAN:

De eerste, de tweede en de derde

a. om de misdaad of het wanbedrijf uitgevoerd te hebben of om aan de uitvoe- 
ring ervan rechtstreeks medegewerkt te hebben

b. om, door enige daad, tot de uitvoering zodanige hulp verleend te hebben dat 
zonder zijn bijstand het misdrijf niet kon gepleegd worden

c. om, door giften, beloften, bedreigingen, misbruik van gezag of van macht, 
misdadige kuiperijen of arglistigheden, dit misdrijf rechtstreeks uitgelokt te heb
ben

d. om, hetzij door woorden in openbare bijeenkomsten of plaatsen gesproken, 
hetzij door enigerlei geschrift, drukwerk, prent of-zinnebeeld, aangeplakt, rond- 
gedeeld of verkocht, te koop geboden of openlijk tentoongesteld, het feit recht
streeks uitgelokt te hebben.

te

Op het perceel geleqen te , , gekadastreerd als
afdeling met een globale oppervlakte van 92
a en 55 ca, eigendom van (ondememingsnummer

) ingevolge een akte van openbare aankoop, ontvangen op 13 juli 
2010 door .notariste

A. Tussen 24 februari 2011 en 20 februari 2014, op een niet nader bepaald 
tijdstip

Bij inbreuk op artikel 6.1.1.1° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij in strijd met 
de vergunning, hetzij na verval, vernietiging, verstrijken van de termijn van de 
vergunning, hetzij in geval van schorsing van de vergunning, hiemavermelde 
handelingen, zoals bepaald bij artikel 4.2.1.6° het geheel of gedeeltelijk wijzigen 
van de hoofdfunctie van een bebouwd ontroerend goed, waarbij deze functie- 
wijziging door de Vlaamse Regering als vergunningsplichtig werd aangemerkt.
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B. Tussen 24 februari 2011 en 20 februari 2014, op een niet nader bepaald 
tijdstip

Bij inbreuk op artikel 6.1.1.1° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij in strijd met 
de vergunning, hetzij na verval, vemietiging, verstrijken van de termijn van de 
vergunning, hetzij in geval van schorsing van de vergunning, hiernavermelde 
handelingen, zoals bepaald bij artikel 4.2.4.7° het opsplitsen van een woning of 
het wijzigen in een gebouw van het aantal woongelegenheden die hoofdzakelijk 
bestemd zijn voor de huisvesting van een gezin of een alleenstaande, ongeacht 
of het gaat om een eengezinswoning, een etagewoning, een flatgebouw, een 
studio of een al dan niet gemeubileerde kamer.

C. Tussen 24 februari 2011 en 20 februari 2014

Bij inbreuk op artikel 6.1.1.2°-3° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Als eigenaar te hebben toegestaan of aanvaard dat hiema omschreven strafba- 
re handelingen in strijd met een ruimtelijke uitvoeringsplan, bedoeld in de artike- 
len 2.2.1 tot en met 2.2.18, met een ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan 
waarvoor toepassing werd gemaakt van artikel 4.3.2 of 4.4.7, § 1, of met de 
stedenbouwkundige of verkavelingsverordening, vermeld in de artikelen 2.3.1 
tot en met 2.2.3, zonder dat de uitgevoerde handelingen vergund zijn, of het 
gaat om onderhoudswerken aan een hoofdzakelijk vergunde constructie of om 
handelingen die vrijgesteld zijn van de vergunningsplicht.

D. Tussen 24 februari 2011 en 20 februari 2014

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 eventue- 
le onderverhuurder of als persoon die een woning ter beschikking stelt, een wo
ning die niet voldoet aan de vereisten van artikel 5 rechtstreeks of via tussen- 
persoon verhuurd, te huur gesteld of ter beschikking gesteld te hebben met het 
oog op bewoning, namelijk het pand gelegen aan de

Tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig art. 42, 3° en/of 43 bis van 
het Strafwetboek, te horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring van 
een bedrag van 71 025 euro; berekenina volgens navolgend proces-verbaal 
862/14 dd. 07/03/2014 aan aanvankelijk proces-verbaal ME.55.L6.000714/2014

De aandacht van de gerechtsdeurwaarder, met de betekening gelast, dient 
er op gevestigd te worden dat deze dagvaarding, door zijn zorgen aan de 
hypotheekbewaarder van de ligging van het onroerend goed dient te wor
den aangeboden ter overschrijving;

Tevens dient deze dagvaarding te worden overgeschreven in het gemeen- 
telijk vergunningsregister.
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Gelet op de processtukken.

Gehoord de eisers in herstel in hun middelen en besluiten. 

Gehoord het Openbaar Ministerie in zijn vordering. 

Gehoord de beklaagden in hun middelen van verdediging.

Op strafqebied

1 Gegrondheid van de tenlasteleggingen

Bij de beoordeling van de tenlasteleggingen houdt de rechtbank rekening met 
de volgende relevante elementen van het strafdossier.

Op 25.02.2011 voerde wooninspecteur , verbonden aan het
Agentschap Inspectie RWO van de Vlaamse Overheid, met bijstand van techni- 
cus Hedwig De Seranno en in samenwerking met de lokale politie, een controle 
uit in het pand aan de te , eigendom van de

(met de heer en mevrouw als bestuurders).
De controle gebeurde naar aanleiding van een melding door de politie dat er in 
het pand - een voormalige jeugdherberg - kamers zouden verhuurd of ter be- 
schikking gesteld worden terwijl deze niet zouden voldoen aan de huidige mi
nimale kwaliteitsnormen.

Het pand betrof een open bebouwing met twee bouwlagen, onderverdeeld in elf 
kamers waarvan vier op het gelijkvloers en zeven op de eerste verdieping. Ver- 
der waren er op het gelijkvloers een gemeenschappelijke badkamer voor de 
heren, een gemeenschappelijke badkamer voor de dames, twee gemeen
schappelijke keukens en twee leefruimtes, en op de eerste verdieping een ge
meenschappelijke badkamer voor de heren en een gemeenschappelijke bad
kamer voor de dames, aanwezig.

De kamers waren als voIgt in gebruik:

- kamer 0/1: door

- kamer 1 door

- kamer 2: door ;
- kamer 3: door ~ ;
- kamer 4: door ;
- kamer 5: door

- kamer 6: door ;
- kamer 7: door
- kamer 8: door i;
- kamer 9: door
- kamer 10:
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Tijdens deze controle werden de volgende technische vaststellingen genoteerd 
(kort samengevat):..

- aan het gebouw: er werden gebreken betreffende de elektriciteit vastge- 
steld (o.a. loshangend armatuur, loshangende stopcontacten, afgeplakte 
loshangende contacten, gebrek aan aarding, open verdeeldoos boven 
douche,...), alsook andere gebreken (risico op CO-vergiftiging door ope
ning in schouwlichaam, opdrogend vocht aan toegangsdeuren cv-ruimte 
en sporen van insijpelend vocht in de gang); er werden 15 strafpunten 
weerhouden;

- gemeenschappelijke badfunctie 0/b/1: geen buitenverluchting in toilet 
voor mindervaiiden; er werden 3 strafpunten weerhouden;

- gemeenschappelijke badfunctie 0/b/2: er werden 0 strafpunten weerhou
den;

- gemeenschappelijke badfunctie 1/b/1: gebarsten tegel in douchewand; er 
werd 1 strafpunt weerhouden;

- gemeenschappelijke kook-/leefruimte 0/k/1: er werden 0 strafpunten 
weerhouden;

- gemeenschappelijke badfunctie 1/b/2: er werden 0 strafpunten weerhou
den;

- gemeenschappelijke kook-/leefruimte 0/k/2: er werden 0 strafpunten 
weerhouden;

- kamer 0/1: de kamer beschikte niet over een lavabo met aanvoer van 
koud en warm water, de kamer was niet afsluitbaar en de woning werd 
overbewoond (zes in plaats van maximum twee personen); er werden 47 
strafpunten weerhouden; de kamer werd ongeschikt en onbewoonaar 
geacht;

- kamer 1: de kamer was onaangepast (vier in plaats van maximum twee 
bewoners); er werden 29 strafpunten weerhouden; de kamer werd onge
schikt en onbewoonbaar geacht;

- kamer 2: de kamer was onaangepast (drie in plaats van maximum twee 
bewoners); er werden 29 strafpunten weerhouden; de kamer werd onge
schikt en onbewoonbaar geacht;

- kamer 3: de kamer was onaangepast (drie in plaats van maximum twee 
bewoners); er werden 29 strafpunten weerhouden; de kamer werd onge
schikt en onbewoonbaar geacht;

- kamer 4: de kamer was overbewoond (drie in plaats van maximum een 
bewoner); er werden 29 strafpunten weerhouden; de kamer werd onge
schikt en onbewoonbaar geacht;

- kamer 5: de kamer was onaangepast (drie in plaats van maximum twee 
bewoners); er werden 29 strafpunten weerhouden; de kamer werd onge
schikt en onbewoonbaar geacht;

- kamer 6: de kamer was onaangepast (drie in plaats van maximum twee 
bewoners); er werden 29 strafpunten weerhouden; de kamer werd onge
schikt en onbewoonbaar geacht;

- kamer 7: de kamer was onaangepast (drie in plaats van maximum twee 
bewoners); er werden 29 strafpunten weerhouden; de kamer werd onge
schikt en onbewoonbaar geacht;
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- kamer 8: de kamer was onaangepast (twee in plaats van maximum een 
bewoner); er werden 29 strafpunten weerhouden; de kamer werd onge- 
schikt en onbewoonbaar geacht;

- kamer 9: de kamer was onaangepast (twee in plaats van maximum een 
bewoner); er werden 29 strafpunten weerhouden; de kamer werd onge- 
schikt en onbewoonbaar geacht;

- kamer 10: de kamer was onaangepast (drie in plaats van maximum twee 
bewoners); er werden 29 strafpunten weerhouden; de kamer werd onge- 
schikt en onbewoonbaar geacht;

De vaststellingen werden gestaafd met fotomateriaal.

Er werden geen huurcontracten teruggevonden en van elke kamer werd telkens 
een bewoner verhoord. Uit deze verhoren bleek dat:

- de bewoners alien de nationaliteit hadden en straatleggers
in dienst van de firma betroffen;

- iedereen gemiddeld € 200,00 per maand moest betalen voor het gebruik
van de kamer, inclusief nutsvoorzieningen (het was nog niet duidelijk aan 
wie er moest betaald worden, hetzij aan de eigenaar van het pand, hetzij 
aan de baas van de die het van het loon zou afhouden);

- de een huurcontract met de eigenaar zou afgesloten hebben;
- de bewoners ondertussen tussen §en dag en anderhalve maand in het 

pand verbleven en niet wisten hoe lang ze konden blijven.

Een zekere _ verklaarde als contactpersoon tussen de
en de bewoners op te treden. Hij verklaarde dat de baas van de een
huurcontract had met de eigenaar van het pand, en dat de werknemers huur 
betaalden aan deze baas. De meeste bewoners waren sinds een maand in het 
gecontroleerde pand aanwezig.

De wooninspecteur stelde op 03.06.2011 een herstelvordering op. In de her- 
stelvordering werd overwogen dat de principiele herstelmaatregel bestond uit 
het uitvoeren van renovatie-, verbeterings- en aanpassingswerkzaamheden. 
Aangezien de hoofdfunctie van het pand evenwel onvergund gewijzigd was (in- 
breuk op artikel 4.2.1., 6° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening), nu het 
pand sinds 05.03.1948 vergund was als jeugdherberg en er sedertdien geen 
bestemmingswijziging was aangevraagd, diende volgens de wooninspecteur er 
een andere bestemming te worden gegeven aan het pand, of diende het te 
worden gesloopt.

Mevrouw , afgevaardigd bestuurder van de ver
klaarde op 16.06.2011 dat de het pand, een jeugdherberg die
sinds ongeveer drie jaar niet meer in gebruik was, sinds 20.08.2010 was begin- 
nen verhuren. Het pand werd toen gedeeltelijk verhuurd aan een 
firma voor verblijf van werknemers. Sinds begin 2011 werd er ver
huurd aan de , die het ter beschikking stelde aan haar
werknemers. Dit werd bij de werknemers verrekend via hun loonbrief, als soci- 
aal en fiscaal voordeel. het pand wordt ook sinds 28.07.2010 gedeeltelijk ver
huurd aan haar dochter, dewelke de appartements/conciergewoning op de eer- 
ste verdieping betrok.
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Er werd een kopie van het huurcontract tussen de en de
voorgelegd. Volgens deze overeenkomst werd het pand verhuurd met het 

oog op het huisvesten van 32 personen in gemeubelde kamers. Het contract 
was afgesloten voor een periode van 6en jaar, met een huurprijs van 
€11 800,00 per maand.

Er werd ook een kopie van de huurovereenkomst tussen de en
voorgelegd. Hierin werd een appartement, onderdeel van het 

complex, verhuurd aan € 3 000,00 per maand.

De heer zaakvoerder van de verklaarde op
14.07.2011 dat de het pand van de huurde. De firma

was gespecialiseerd in bestratingswerken, met onder meer 70 a 75 per
sonen van nationaliteit in dienst. Deze werknemers werden in het
Belgische systeem van sociale zekerheid ingeschreven. De meeste werden met 
een proefcontract van twee weken in dienst genomen, waarvan 90 % ook vol- 
deed aan de verwachtingen. Het pand te werd gehuurd omdat het voor 
de heel moeilijk was om huisvesting te vinden op de private huur-
markt, zeker zonder vast contract, en dit om de gekwalificeerde mensen de tijd 
te geven om zelf iets te vinden op de huurmarkt. Van al de arbei-
ders was bijna iedereen daarin gelukt. Van al diegene die tijdens de controle 
aanwezig waren, had zeker twee derde al eigen huisvesting gevonden. Het 
pand werd gehuurd om een gezonde doorstroming van nieuwe personeelsleden 
te voorzien. Na integratie van alle mensen, zouden zij geen gebruik meer ma- 
ken van het pand in kwestie. Op dat moment verbleven er nog maximum tien 
personen en de heer was bezig om de vastgestelde gebreken te her-
stellen. De personen mochten er gratis wonen en op hun loonbrief stond "beta- 
ling in natura".

Ondertussen had de heer op 23.03.2011 bij de gemeente
een verzoek tot splitsing van ingediend voor:

: het appartement bewoond door (de
voormalige concierqewoning);

: het gedeelte van het gebouw verhuurd aan de

Op het verzoek tot splitsing werd niet ingegaan bij gebreke aan stedenbouw- 
kundige vergunning.

Op 16.09.2011 ging controleur kwaliteitsbewaking opnieuw ter
plaatse. Daarbij werden de volgende gebreken vastgesteld:

- badkamer 0/b/1: geen rechtstreekse buitenveriuchting;
- de vloeroppervlakte van de keuken was te klein, namelijk aangepast voor 

23 bewoners terwijl er 35 entiteiten/bewoners waren; hiervoor werden er 
12 strafpunten weerhouden.

Een heleboel kamers stonden leeg. Twee kamers (0/1 en 10) werden door 
meer personen betrokken dan waarvoor deze geschikt waren.
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Op 14.02.2012 verklaarde de heer , bestuurder van de
i, dat zijn dochter in de loop van augustus 2010 in de concierge-

woning is getrokken. De verhuur van de jeugdherberg is op 20.08.2010 gestart, 
aan een firma. Sinds begin 2011 werd er verhuurd aan de

. Er is op een bepaald ogenblik een splitsing van het huisnummer van de
gevraagd met de bedoeling de administratieve problemen 

rond de inschrijving op te lossen. Dit bleek echter niet te gaan gezien er daar- 
voor een volledig stedenbouwkundig dossier nodig was. Er werden na de con- 
troles aanpassingswerken uitgevoerd. heeft de bedoeling om van
dit pand een vakantiewoning te maken gekoppeld aan een cultureel-, multifunc- 
tioneel gebouw, met inrichting voor overnachting en een soort congrescentrum. 
Daamaast is het de bedoeling om los van het bestaande gebouw een nieuwe 
conciergewoning te bouwen, al dan niet gekoppeld aan een kangoeroewoning 
met de mogelijkheid meerdere gezinnen onder te brengen. Hijzelf en zijn vrouw 
zouden in de conciergewoning gaan wonen. Sinds 01.11.2011 verhuurt de

zelf de kamers rechtstreeks aan de huurders, op dag en week ba
sis. Het pand is niet bedoeld ais permanent wonen voor mensen maar is voor 
hen een voorlopig verblijf met de bedoeling deze mensen onder te brengen in 
afwachting van het vinden van een andere woning dichter bij de werkgever of 
de proefperiode bij de werkgever te overbruggen. Deze mensen gaan ook op 
regelmatige basis terug naar hun thuisland.

Mevrouw verklaarde op 15.02.2012 dat zij sinds 09.08.2010 in
de conciergewoning is gaan wonen nadat haar vader dit had aangeboden. Op 
het ogenblik van de inschrijving was zij de enige bewoner. Met de verhuur van 
de kamers heeft zij niets te maken, buiten het feit dat zij van de huurders in 
naam van haar ouders de huur zou kunnen ontvangen.

Mevrouw verklaarde op 06.03.2012 dat haar echtgenoot alle
regelingen betreffende het pand in kwestie trof.

Bij nazicht door de lokale politie van het bevolkingsregister op 18.02.2012 bleek 
dat de volgende personen in de jeugdherberg verbleven:

Volgens het ruimtelijk uitvoeringsplan Kem van 20.05.2009 had het pand 
in kwestie de bestemming van een jeugdherberg. Het voorzien van een conci
ergewoning was toegelaten. De politie noteerde dat het inschrijven van perso
nen in het deel van het gebouw bestemd als jeugdherberg een stedenbouw- 
kundige inbreuk uitmaakte wegens functiewijziging.

Het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente keurde 
op 11.06.2012 een herstelvordering/vordering tot staking strijdig gebruik goed. 
Daarbij werd gemotiveerd dat de functie van het gebouw werd gewijzigd van de 
hoofdfunctie verblijfsrecreatie (jeugdherberg met conciergewoning) naar functie 
wonen (particulier huurwoning en groepswoning als. verblijfplaats voor arbei- 
ders), zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning. Het aantal woon- 
gelegenheden werd tevens gewijzigd, van 6en woongelegenheid (conciergewo
ning) naar twaalf woongelegenheden (een particuliere woning en elf kamerwo-
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ningen met gemeenschappelijke delen), zonder voorafgaande stedenbouwkun- 
dige vergunning. De vordering tot staking strekte tot:

- het stoppen met het gebruik van het gebouw of een deel ervan als parti- 
culiere woning of als woongelegenheid (woongelegenheden) voor arbei- 
ders;

- het stoppen met het verhuren (of onderverhuren) van het gebouw of een 
deel ervan als particuliere woning of als woongelegenheid (woongele
genheden) voor arbeiders;

- het gebouw of een deel ervan niet langer gebruiken of verhuren als parti
culiere woning. De enige woonvorm waarvoor hiertoe een uitzondering 
kan gemaakt worden is een conciergewoning, horende bij de uitbating 
van het gebouw als jeugdherberg, toeristische logies/hotelfunctie, bivak- 
camping....

De Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid verleende op 13.07.2012 een gun- 
stig advies met betrekking tot de herstelvordering van de gemeente

Op 16.12.2013 werd bij de gemeente een stedenbouwkundige aanvraag 
ingediend voor het oprichten van een conciergewoning en uitbreiden verblijfsre- 
creatie bij een bestaande jeugdherberg.

Op 19.02.2014 werd er een nieuwe controle uitgevoerd door de politie en de 
wooninspecteur.

De conciergewoning werd betrokken door . In het gebouw van
de jeugdherberg verbleven de volgende personen:

- kamer 0/1: niet in gebruik;
- kamer 1:

- kamer 2: ;
- kamer 3: ;
- kamer 4: ;
- kamer 5: ;
- kamer 6: ;
- kamer 7:

►
>

- kamer 8: ;
- kamer 9: ;
- kamer 10:

De bezettingsnorm werd overschreden in de kamers 1 (met drie personen), 3 
(met e6n persoon), 4 (met een persoon), 7 (met twee personen) en 10 (met 
twee personen).

De vaststellingen werden gestaafd met fotomateriaal.

Alle bewoners hadden de nationaliteit. Volgens de politie betroffen het
geen toeristen, aangezien zij, voortgaande op hun kledij, hygiene en werkgerief,

9



alien werkten. overhandigde de polrtie ook het adres van de
firma waarvoor al de aanwezigen zouden werken, met name de firma

. Volgens de politie betrof het tevens permanente 
bewoning, gelet op het feit dat er her en der wasgoed hing te drogen, het zelf 
bereiden van voeding in 66n of twee keukens of op de kamer, het feit dat ieder 
zijn eigen plaats had in 66n van de ijskasten en diepvriezen.

Er werd mondeling een stillegging van het strijdig gebruik bevolen.

De heer verklaarde op 05.03.2014 dat hij de tussenpersoon was
tussen de firma en de mensen die in het
pand in kwestie verbleven. Hij stelde dat zijn verblijf in Belgie afhankelijk was 
van de contracten die hij tekende en dat hij niet altijd in Belgie verbleef. Hij had 
ook in Leuven in een hotel en even in Antwerpen verbleven. In I , huurde hij
een kamer. De huur werd voor iedereen door ____ w be-
taald, na ontvangst van de factuur van de verhuurder. De eerste keer werd de 
factuur cash betaald, € 1 425,00 voor alle bewoners voor een week. Hij verbleef 
er sinds 10.01.2014, de andere bewoners sinds 12.01.2014. Voor hen was dit 
verblijf nodig om in Belgie te werken. In een hotel zouden ze meer moeten beta- 
len. Hijzelf ging meestal om de twee weken even over huis, de andere gingen 
afhankelijk van hun contract iedere week of na langere tijd terug naar

Bij nazicht bij de bevolkingsdienst van de inschrijvingen op het adres in kwestie 
bleek dat er 29 personen ingeschreven waren geweest, met name:

- van 01.02.2011 tot 18.01.2012:
- van 01.02.2011 tot 12.09.2011:
- van 01.02.2011 tot 18.01.2012:
- van 01.02.2011 tot 18.01.2012:
- van 01.02.2011 tot 07.11.2011:.
- van 17.02.2011 tot 13.12.2011:1
- van 17.02.2011 tot 13.12.2011:
- van 17.02.2011 tot 25.07.2011:
- van 17.02.2011 tot 20.08.2012:
- van 01.08.2011 tot 13.12.2011:
- van 12.08.2011 tot 09.11.2011:
- van 16.08.2011 tot 12.09.2011:
- van 16.08.2011 tot 09.09.2011:1
- van 22.08.2011 tot 31.10.2011:
- van 12.09.2011 tot 28.11.2011:
- van 15.09.2011 tot 14.06.2012:
- van 15.09.2011 tot 08.02.2012:
- van 15.09.2011 tot 17.10.2011:
- van 31.10.2011 tot 01.03.2012:
- van 03.11.2011 tot 04.11.2013:
- van 03.11.2011 tot 04.11.2013:
- van 03.11.2011 tot 18.01.2012:
- van 03.11.2011 tot 25.11.2013:
- van 10.11.2011 tot 14.02.2012:
- van 10.11.2011 tot 14.02.2012:
- van 10.11.2011 tot 14.02.2012:
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- van 06.02.2012 tot 27.02.2012: ;
- van 06.02.2012 tot 27.02.2012:

Op 19.03.2014 overhandigde de heer bij zijn verhoor aan de politie
een geschreven verklaring waarin hij de hem ten laste gelegde inbreuken be- 
twistte en stelde dat er blijkbaar een verschil in interpretatie bestond tussen 
henzelf.en.de gemeente Nijlen of andere instanties.

Mevrouw verklaarde op 21.03.2014 dat er een verschil in inter
pretatie was, van wat een toerist binnen de wetgeving is.

J

Mevrouw verklaarde op 21.03.2014 dat zij in de conciSrgewo-
ning woonde en dat zij mee in het oog hield wie er kwam en ging en ook pro- 
blemen betreffende de infrastructuur aan haar ouders meldde.

1.1. Tenlasteleggingen A, B en C

Het Openbaar Ministerie en de gemeente Nijlen verwijten aan beklaagden dat 
zij, als (mede)dader:

- zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning. de hoofdfunctie
van het pand aan te gewijzigd hebben,
waarbij deze wijziging nochtans vergunningsplichtig was (tenlastelegging
A);

- zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning in het pand in 
kwestie het aantal woongelegenheden die hoofdzakelijk bestemd zijn 
voor de huisvesting van een gezin of een alleenstaande, gewijzigd heb
ben (tenlastelegging B);

- als eigenaar te hebben toegestaan dat strafbare handelingen in strijd met 
een ruimtelijk uitvoeringsplan werden uitgevoerd (tenlastelegging C);

Meer concreet wordt aan beklaagden verweten dat zij de jeugdherberg gebruikt 
hebben om er buitenlandse arbeiders in te huisvesten, hetgeen ook zou blijken 
uit diens inschrijving in het bevolkingsregister. Op die manier werd de functie 
van de jeugdherberg gewijzigd van recreatie naar wonen.

Door daarenboven een woongelegenheid (namelijk de conciergewoning) te wij- 
zigen naar twaalf woongelegenheden (een particuliere woning en elf kamerwo- 
ningen met gemeenschappelijke delen) werd het aantal woongelegenheden 
uitgebreid.

Beklaagden werpen op dat de jeugdherberg, die werd opgericht v66r 
22.04.1962, op grand van artikel 4.2.14 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Or
dering vermoed wordt vergund te zijn, zowel wat betreft de constructie als wat 
betreft de functie. Zij stellen verder dat het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Kem 
Nijlen, dat in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd op 12.11.2009 en in 
werking trad op 26.11.2009, een constructie of functie niet retroactief kan illega- 
liseren.

Beklaagden werpen ook op dat er geen enkel bewijs voorligt dat de jeugdher
berg werketijk zou opgesplitst zijn in verschillende wooneenheden, en dat de
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constructie nooit bestemd of gebruikt werd voor de huisvesting van een gezin of 
alleenstaande.

Het aantal verblijfseenheden aanwezig in de jeugdherberg werd nooit uitgebreid 
of gewijzigd. De indeling en de uitrusting van het pand waren identiek aan de in 
1948 vergunde constructie.

De verblijfseenheden hebben ook nooit dienst gedaan als wooneenheden, zo- 
dat er geen functiewijziging werd doorgevoerd. De aanwezige gasten verbleven 
er enkel om redenen van toeristische aard, met name in functie van hun werk. 
Zij zagen het als een goedkope verblijfplaats gedurende de periode dat zij in 
Belgie werkten. Het gezinsleven en de woonplaats van de betrokkenen bevond 
zich elders. De jeugdherberg is haar oorspronkelijke functie blijven vervullen, 
met name het verschaffen van een rudimentaire verblijfplaats voor huisvesting 
van een gezin of alleenstaande.

Beklaagden werpen ook op dat inschrijvingen van de betrokkenen enkel ge- 
beurden op initiatief van de gemeente zelf, zoals blijkt uit haar schrijven 
van 11.08.2011. Enige inschrijving is alleszins zonder hun toestemming ge- 
beurd. Wat dit betreft werpen zij ook op dat het niet zeker is dat de ingeschre- 
ven personen ook effectief in de jeugdherberg verbleven in de periodes vermeld 
in het proces-verbaal in kwestie. Zij wijzen erop dat uit de verhoren van bewo- 
ners blijkt dat de langste periode van aanwezigheid van een gast vijf weken be- 
trof.

Volgens beklaagden is er sprake van arbeidstoerisme. Zij verwijzen naar artikel 
2, 1° van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies, dat het 
begrip toerist omschrijft als "elke persoon die zich met het oog op vrijetijdsbe- 
steding, ontspanning, persoonlijke ontwikkeling, beroepsuitoefening of zakelijk 
contact begeeft naar of verblijft in een andere dan zijn alledaagse leefomge- 
ving".

Volgens beklaagden werd de functie van de jeugdherberg niet gewijzigd, louter 
omdat de gasten, misschien in tegenstelling tot vroeger, voomamelijk beston- 
den uit werknemers van buitenlandse origine. Er verbleven nooit personen in de 
jeugdherberg die er verbleven met de intentie om er op duurzame wijze te gaan 
leven of om zich er te vestigen, zodat er geen sprake is van residentieel verblijf.

Er werden ook nooit afzonderlijke huurovereenkomsten afgesloten.

Uit de hierboven aangehaalde elementen van het strafdossier blijkt samengevat 
het volgende:

- de kamers in de jeugdherberg werden van augustus 2010 tot begin 2011
verhuurd aan een firma, voor gebruik door haar
werknemers;

- tijdens de controle van 25.02.2011 bleken de kamers van de jeugdher
berg te worden gebruikt door i; de kamers werden verhuurd
aan een bouwfirma, de , dewelke deze ter beschikking stelde
van haar werknemers als voordeel in natura; op het moment
van de controle verbleven de werknemers tussen 66n dag
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en anderhalve maand in het pand; de wenste op die manier
haar arbeiders met een proefcontract een tijdelijk verblijf in
Belgie te bieden, met de bedoeling dat diegene die een vast contract 
kregen urteindelijk zelf iets zouden vinden op de huurmarkt;

- tijdens een controle op 16.09.2011 stonden verschillende kamers leeg;
- volgens beklaagden werden de kamers vanaf 01.11.2011 rechtstreeks 

aan bewoners verhuurd, op dag- en op weekbasis, doch nog steeds met 
de bedoeling om als voorlopig verblijf te dienen in afwachting van het 
vinden van een andere woning dichter bij de werkgever of het overbrug- 
gen van een proefperiode;

- tijdens een controle op 19.02.2014 werd vastgesteld dat de kamer wer
den bewoond door ; zij werkten alien voor de firma

; Volgens een van de werknemers verbleven zij er 
Sinds 12.01.2014 om in BelgiS te werken; het verblijf was afhankelijk van 
de ondertekende contracten, en de meeste werknemers gingen ook, af
hankelijk van hun contract, regelmatig terng naar ;

- in de periode tussen 01.02.2011 en 27.02.2012 bleken er verschillende 
personen van buitenlandse origine te zijn ingeschreven op het adres van 
het pand in kwestie, gedurende verschillende maanden, een aantal zelfs 
ongeveer een jaar of meer.

De rechtbank merkt allereerst op dat beklaagden kunnen gevolgd worden in 
hun stelling dat:

- de constructie en de functie van het pand in kwestie geacht wordt ver- 
gund te zijn;

- er geen rekening kan gehouden worden met de inschrijvingen in het be- 
volkingsregister, die door de gemeente zelf gebeurden zonder enig initia- 
tief van beklaagden en geen zekerheid bieden omtrent de werkelijke ver- 
blijfsduur van de desbetreffende personen;

- er kennelijk geen wijzigingen werden doorgevoerd aan de constructie 
van het pand zelf (de indeling werd niet gewijzigd en het aantal verblijfs- 
eenheden/kamers evenmin), hetgeen blijkbaar ook niet ter discussie 
staat.

Het is duidelijk dat nadat de eigenaar werd van het pand in
kwestie, enerzijds de conciergewoning verhuurd werd aan de dochter van de 
bestuurders van de (die kennelijk ook een oogje in het zeil hield
voor wat betreft de bezoekers van het pand en de staat van de infrastructuur), 
en anderzijds de kamers en gemeenschappelijke delen ter beschikking gesteld 
werden van buitenlandse werknemers, hetzij door verhuur aan een firma, hetzij 
door verhuur aan de werknemers in kwestie zelf.

Beklaagden lijken ook te kunnen worden gevolgd in hun stelling dat er geens- 
zins sprake was van enige duurzame vestiging, alleszins blijkt het tegendeel 
niet uit het strafdossier. Het gegeven dat werknemers regelmatig terug naar hun 
land van oorsprong zouden gaan komt de rechtbank niet relevant voor, doch 
wel blijkt uit de controles dat er telkens andere personen werden aangetroffen, 
dat de aangetroffen personen er meestal ook niet veel langer dan een maand, 
of hoogstens enkele maanden, verbleven en dat het verblijf wel degelijk be- 
doeld was als tijdelijk verblijf, hetzij ter overbrugging van een proefperiode, het-
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zij met het oog op het vinden van een vast verblijf, hetzij in functie van de op- 
drachten van de werkgever (bouwfirma).

Rekening houdend met al deze elementen acht de rechtbank niet afdoende 
bewezen dat er sprake zou zijn van een niet vergunde doch vergunningsplichti- 
ge functiewijziging van het gebouw in kwestie, noch van een onvergunde doch 
vergunningsplichtige opsplitsing van het gebouw, noch van enige met het ruim-
telijk uitvoeringsplan strijdige handeling.

*

Beklaagden dienen bijgevolg te worden vrijgesproken van de tenlasteleggingen 
A, B en C.

1.2. Tenlastelegging D

Het Openbaar Ministerie en de Wooninspecteur verwijten aan beklaagden dat 
zij, als (mede)dader, een woning hebben verhuurd met oog op bewoning, die 
niet voldeed aan de in artikel 5 van de Wooncode bepaalde vereisten.

Beklaagden werpen op dat de Vlaamse Wooncode niet van toepassing is op de 
jeugdherberg. Volgens hen kan het pand niet aanzien worden als een woning in 
de zin van artikel 2, §1, 31° van de Vlaamse Wooncode, met name "elk onroe- 
rend goed of het deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting 
van een gezin of alleenstaande”. Onder dit begrip vallen volgens beklaagden 
geen onroerende goederen of delen ervan bestemd voor occasioned verblijf 
zoals hotels of vakantieverblijven. Het was immers nooit de bedoeling dat de 
gasten van de jeugdherberg zich er permanent zouden vestigen.

Onder verwijzing naar hetgeen de rechtbank reeds hierboven heeft uiteengezet 
(onder punt 1.1.), is de rechtbank van oordeel dat de voorliggende elementen 
van het strafdossier de stelling van beklaagden lijken te bevestigen dat er 
slechts sprake is van occasioneel verblijf van bewoners in het kader van ar- 
beidstoerisme, waarop de Vlaamse Wooncode niet van toepassing is.

De beklaagden dienen bijgevolg ook te worden vrijgesproken van de tenlaste
legging D.

2 De herstelvorderingen

2.1. De herstelvordering van de Gemeente

De herstelvordering van het College van Burgemeester en Schepenen van de 
Gemeente strekt ertoe om de staking te bevelen van het strijdig gebruik, 
meer bepaald:

- het stoppen met het gebruik van het gebouw of een deel ervan als parti- 
culiere woning of als woongelegenheid (woongelegenheden) voor arbei- 
ders;

- het stoppen met het verhuren (of onderverhuren) van het gebouw of een 
deel ervan als particuliere woning of als woongelegenheid (woongele
genheden) voor arbeiders;

- het gebouw of een deel ervan niet langer gebruiken of verhuren als parti
culiere woning. De enige woonvorm waarvoor hiertoe een uitzondering
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kan gemaakt worden is een concfergewoning, horende bij de uitbating 
van het gebouw als jeugdherberg, toeristische logies/hotelfunctie, bivak- 
camping...

en dit onder verbeurte van een dwangsom met machtiging tot ambtshalve urt- 
voering.

De herstelvordering is gesteund op de inbreuken vermeld onder de tenlasteleg- 
gingen A, B en C. Gelet op de vrijspraak van beklaagden voor deze tenlastele- *' 
gingen, dient de herstelvordering van het College van Burgemeester en Sche- 
penen van de Gemeente te worden afgewezen als ongegrond.

2.2. De herstelvordering van de wooninspecteur

De wooninspecteur vordert om beklaagden te veroordelen tot uitvoering van de 
herstelvordering, strekkende tot bestemmingswijziging of sloop van het pand in 
kwestie. Daarbij wordt tevens gevorderd dat:

- de werken dienen te worden uitgevoerd binnen een termijn van zes 
maanden na de uitspraak, onder verbeurte van een dwangsom van 
€ 125,00 per dag na vemoemde termijn, niet zijnde een dwangsomter- 
mijn;

- voor het geval de overtreder in gebreke blijft de door de rechter bevolen 
werken zelf uit te voeren, de wooninspecteur gemachtigd wordt om in 
uitvoering van het opgelegde herstel te voorzien;

- de wooninspecteur gemachtigd wordt om de kosten bedoeld in artikel 15,
§1, zesde lid (thans artikel 17bis, §2) van de Vlaamse wooncode te ver- 
halen op de veroordeelde;

- de uitspraak uitvoerbaar bij voorraad wordt verklaard.

De herstelvordering is gesteund op de inbreuken vermeld onder de tenlasteleg- 
ging D. Gelet op de vrijspraak van beklaagden voor deze tenlastelegging, dient 
de herstelvordering van de Wooninspecteur te worden afgewezen als onge
grond.

OM DEZE REDENEN, 
DE RECHTBANK:

Gelet op de artikelen reeds aangehaald in het vonnis en de artikelen:
• 11, 12, 14, 31,32, 34 tot 37, 40 en 41 wet van 15juni 1935;
• 1 en 3 wet van 5 maart 1952, gewijzigd door de wet van 28 december 2011;
• 28 en 29 wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen;
• 1 en 3 programmawet van 24 december 1993;
• 2, 3,4 wet 26 juni 2000;
• EU-verordening nr. 1103/97 van de Raad van 17 juni 1997 over de invoering 
van de euro;
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• EU-verordening nr. 974/98 van de Raad van 3 mei 1998 over de invoering 
van de euro;
• 162, 163, 179, 190, 191, 194 en 195 wetboek van strafvordering;
• 2 en 3 strafwetboek;
door de voorzitter ter terechtzitting aangewezen.

Rechtsprekend op tegenspraak:

Spreekt de eerste beklaagde vrij van de de tenlasteleggingen A, B, C en D.

Spreekt de tweede beklaagde vrij van de de tenlasteleggingen A, B, C en D.

Spreekt de derde beklaagde vrij van de de tenlasteleggingen A, B, C en D.

legt de kosten van de strafvordering ten laste van de Staat.

Verklaart de herstelvordering van het College van Burgemeester en Schepenen 
van de gemeente ontvankelijk doch wijst ze af als zijnde ongegrond.

Verklaart de herstelvordering van de Wooninspecteur ontvankelijk doch wijst ze 
af als zijnde ongegrond.

Aldus uitgesproken in openbare terechtzitting op 15 januari 2016 

Aanwezig:

Y. Hendrickx, aileenzetelend rechter
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