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

Inzake van:

wonendc te 
: nations liteit

geboren te I

- Vertegenwoordigd door mr. Bieke Vanden Acker, advocaat te 2800 Meche
len, kantoorhoudend te Keizerstraat 19.

tegen het OPENBAAR MINISTERIE en de eiser in herstel:

n V*\V WOONINSPECTEUR van het VLAAMS GEWEST, met diensten gevestigd te 
A ^ 1210 Sint-Joost-ten-Node Koning Albert ll-laan 19 bus 22

- Niet aanwezig.

Gezien het verzet aangetekend enkel aan de procureur des Konings door 
I l vocrmeld bij exploot van gerechtsdeurwaarder Francois
Meeus met standplaats te Mechelen op datum van 15 februari 2016 tegen een 
vonnis bij verstek lastens hem gewezen door deze rechtbank op datum van 9 
juli 2015 vonnis nr. 2015/958 ontvangemr. 2015/2015 dat betekend werd bij 
exploot van gerechtsdeurwaarder Didier Vloeberghs met standplaats te Brussel 
op datum van 19 oktober 2015 aan de procureur des Koriinys.

Bij welk vonnis beslist werd als volgf:

"veroordeelt de bektaagde, I, voor de vermengde en be-
wezen verklaarde tenlasteleggingen A en B tot een geldboete van 1.000,00 eu
ro verhoogd met 50 opdeciemen on aldus gebracht op 6.000,00 euro of een
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vervangende gevangenisstraf van negentig dagen ingevolge artikel 4G van het 
Strafwetboek,

beveelt ten aanzien van beklaagde de verbeurdverklaring van een 

vermogensvoordeel ten belope van 16.400,00 euro;

beveelt aan beklaagde om, overeenkomstig de herstelvoidering van de woonin- 
specteur van 11.12.2013, aan het pand aan 

kadastraal gekend
. de nodige renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerkzaamheden ult (e 

voeren waardoor het pand wet voldoet aan de minimale kwaliteitsvereisten en 
er geen gebreken meer overblijven;

bepaalt de tcrmijn van herstel op tien (10) maanden vanaf de betekeriing van 
dit vonnis;

zegt dat de herstelmaatregel wordt opgelegd onder verbeurte van een dwang- 
som van honderdvijftig euro (150,00 euro) per kalenderdag vertraging in het 
voltooide herstel, met een maximum van vijftigduizende euro (5G.000.00 euro), 
en dit vanaf de dag volgend op de laatste dag van de gestelde hersteltermijn;

in het geval dat de herstelmaatregel niet vnjwillig wordt uitgevcerd bmnen de 
gestelde termijn, wordt bevolen dat de wooninspecteur van ambtswege in de 
uitvoehng van dit vonnis kan voorzien wat het herstel betreft, onder zijn leidmg 
en toezicht van de eerste daartoe aangezochte gerechtsdcurwaarder deze 
dosrioods bijgestaan door de openbare macht;

zegt voor recht dat de beklaagde gehouden is om alle uitvoeringskosten te ver- 
qoeden;

verklaart de uitvoeringskosten invorderbaar op vertoon van een staat of afreke- 
ning, opgesteld door de bevoegde overheid of begrcot en uitvoerbaar verklaard 
door de beslagrechter;

machtigt de wooninspecteur om de kosten venneld in artikel 17bis, §2, te verha- 
len op de beklaagde

verklaart dit vonnis voor wat betreft de bevolen herstelmaatregel uitvoerbaar bij 
voorraad.

veroordeelt de beklaagde tot de kosten van de strafvordering, belopend tot he- 
den: 36,83 euro;

krachtens artikel 91, tweede lid van het K.B van 28.12.1950 houdende het al- 
gemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken, zoals gewijzigd door het 
K.B. van 13 november 2012 wordt beklaagde vcroordeeld tot betaling van de 
vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken van 51,20 euro; .

verplicht beklaagde bovendien tot betaling van een bijdrage van 25,00 euro bij 
wijze van financiering van het bijzonder fonds tot hulp aan de slachtoffers van
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opzettelijke gcwclddaden en aan de occasioned redders. Zegt dat dit bedrag 
vermeerderd wordt met 50 deciemen en aldus 150,00 euro bedraagt;

houdt voor het ovenge de burgerlijke belangen ambtshalve aan."

Krachtens:

te I

A Tussen 1 februari 2012 en 10 augustus 2013

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
oing die met voldoet aan de vereisten van artikel 5 rechtstreeks of via tussen- 
persoon verhuurd, te huur gesteld of ter beschikkina aesteld te hebben met het 
oog op bewoning, namelijk het pand geiegen aan te

B Tussen 11 augustus 2013 tot 2G november 2013

Bij inbreuk op artikei 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 geiegen aan

De kadastrale omschrijving van het onroerende goed dat het voonverp van het
misdnjf uitmaakt is, zijnde:
tigging:
aard en oppervlakte: huis 74 ca 
wijk en nummer van het kadasten
en de eigenaar ervan geidentificeerd zijnde als ............. ' geboren
te , die de eigendomstitel heert verkregen
krachtens een akte van aankoop, ontvangen op 5 januari 1999 door notaris 

te

Tevens gedagvaard tenemde zich overeenkomstig art.42, 3° en/of 43bis van het 
Strafwetboek, te horen veioordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring van 
een bedrag van 16.400 euro, zijnde de op grond van de weerhouden feiten ge- 
raamde opbrengst van de vervolgde misdrijven, waarbij de vermogensvoorde' 
len rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen, 16 400 euro

En/of

Waarbij de rechter, indien de zaken niet kunnen worden gevonden in het ver- 
mogen van de beklaagde, de geldwaarde ervan dient te ramen (art. 43bis lid 2 
Sw.)
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huurder bedrag/maand maanden bedrag

250 euro 4 1 000 euro

40C euro 20 8 000 euro

350 euro 4 ‘ 1 400 euro

300 euro 20 6 000 euro

TOTAAL 16 400 euro

ONTVANKELIJKHEID VAN HET VERZET.

Overwegende dat het verzet tijdig is en in behoorlijke vorm werd ingediend, 
voor het in kracht zijn van de wet van 19 oktober 2015 houdende wijziging van 
he? burgeriijk procesrecht en houdende diverse bepaiingen inzake justitie.

De rechtbank verklaart het verzet ontvankelijk en opmeuw rechtsprekerid.

*

Gelet op de processtukken.

Gehoord het Openbaar Ministerie in zijn vordering.

Gehoord de beklaagde in zijn middelen van verdediging.

Op strafqebied

1 Gegrondheid van de tenlasteleggingen

Thans ter zitting worden de feiten niet betwist.

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

Op 25 november 2013 voerde wooninspecteur veibonden aan
het Agentschap Inspectie RWO van de Vlaamse Overheid, met biistand van 
technicus een controle uit in het pand aan de
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Het pand betrof een gesloten bebouwing met drie bouwlagen onder de kroon- 
lijst. Het omvatte zes zelfstandige woningen, met twee wcongelegenheden per 
verdieping.

Tijdens deze ccntrole werden er verschillende gebreken vastgesteld, met name 
(kort samengevat):

aari het gebouw: er werd gebreken aan de elektriciteit met indicatie van 
een risico op ontploffing/brand, gebreken aan de gasinstallatie met indicatie van 
een risico cp ontploffing/brand en andere gebreken vastgesteld; er werden 30 
strafpunten weerhouden;

aan woning 002 (gelijkvloers rechts)' er werd een gebrekkige afwerking 
van de buitenmuren, gebrekkige afwerking van de draagvloeren, gebrekkige 
toiletfunctie, gebreken aan do verwarming, onveilige toegankelijkheid, ontbre- 
kende brievenbusser, en bellen, andere gebreken en een inbreuk op de rook 
meldersverplichting vastgesteld; er werden 60 strafpunten weerhouden en de 
woning werd ongeschikt en onbewoonbaar geacht;

aan woning 102 (tste verdieping rechts); er werd vocht in de buiten
muren, een moeilijk te sluiten balkondeur, gebrekkige toiletfunctie, te weinig 
geaarde stopcontacten, gebreken aan de verwarming, onveilige toegankelijk
heid, ontbrekende brievenbussen en bellen, andere gebreken en een inbreuk 
op de rookmeldersverplichting vastgesteld; er werden 73 strafpunten weerhou
den en de woning werd ongeschikt en onbewoonbaar geacht; de woning was 
ook niet geschikt voor bewoning door twee personen;

aan woning 102 (Iste verdieping links); er werd schade door con- 
denserend vocht aan het plafond, een gebrekkige afwerking van het plafond in 
de keuken, vocht aan de buitenmuren, te weinig stopcontacten, glasbreuk in het 
raam van de keuken, gebreken aan de verwarming, onveilige toegankelijkheid, 
ontbrekende brievenbussen en bellen, en een inbreuk op de rookmeldersver
plichting vastgesteld; er werden 68 strafpunten weerhouden en de woning werd 
ongeschikt en onbewoonbaar geacht;

aan woning 201 (2de verdieping rechts): er werd gebrekkige afwerking 
van het plafond, schade door vocht in de buitenmuren, een ontbrekende deur- 
omlijsting van de mkomdeur, een moeilijk te sluiten balkondeur, gebrekkige toi
letfunctie, te weinig geaarde stopcontacten, gebreken aan de verwarming, on
veilige toegankelijkheid, ontbrekende brievenbussen en bellen, andere gebre
ken en een inbreuk op de rookmeldersverplichting vastgesteld; er werden 75 
strafpunten weerhouden en de woning werd ongeschikt en onbewoonbaar ge
acht;

Woningen 001 (gelijkvloers links) en 202 (2de verdieping rechts) konden niet 
bezocht worden. De vaststeilingen werden gestaafd met fotomateriaal,

De gecontroleerde woongelegenheden werden verhuurd door 
met name.

woning 002 aan voor een maandelijkse huurprijs van
€ 250,00 en dit sinds 15 augustus 2013;

woning 101 aan voor een
maandelijkse huurprijs van € 400,00 en dit sinds 01 februari 2012; de huurders 
kloegen dat er geen gas aanwezig was in de woning en dat deze moest ver- 
warmd worden met elektrische toestellen, waardoor de woning altijd koud was
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(maximum 14 graden); zij klaagden ook over muizen en een slecht sluitend 
raam;

woning 102 aan voor een maandelijkse huurprijs van
€ 350,00 en dit sinds 03 augustus 2013,

woning 201 aan voor een maandelijkse
huurprijs van € 300,00 en dit sinds 01 januari 2010; hij klaagde dat er geen 
chauffage aanwezig was, enkei elektrische vuurtjes die veel verbruiken; de 
huurder kloeg ook over vocht in het appartement.

Aan het strafdossier werd kopie van de verschillende huurovereenkomsten ge- 
voegd.

De rechtbank is van oordeel dat uit de hierboven aangehaalde vaststellingen 
van de wooninspecteur, dewelke meer gedetailleerd beschreven zijn in het 
strafdossier en dewelke gestaafd werden met fotomateriaal, afdoende blijkt dat

zich schuldig heeft gemaakt aan de teniasteleggingen A en B, 
door in de periode tussen 01 februari 2012 en 26 november 2013 wooneenhe- 
den in het pand aan te verhuren, terwijl
deze niet voldeden aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en wocnkwa- 
liteitsvereisten.

Met betrekking tot het herstelvordering blijkt uit de neergelegde bewijsstukken 
dat de herstelvordering zonder voorwerp is.

2 Strafmaat

2.1

Bij de straftoemeting dient enerzijds rekening te worden gehouden met de per- 
soonlijkheid van de beklaagde, en anderzijds met de ernst en het laakbaar ka- 
rakter van de ten laste gelegde feiten.

De feiten zijn ernstig en getuigeri in hoofde van beklaagde van een gebrek aan 
normbesef.

Gelet op de aard en de zwaarwichtigheid van de feiten, komt de hierna bepaal- 
de straftoemeting verantwoord voor.

Alle fcewezen verklaarde feiten zijn bovendien de uitvoering van eenzelfde mis- 
dadig opzet, zodat bij toepassing van artikel 65 van het Strafwetboek maar een 
straf dient te worden uitgesproken, met name de zwaarste.

Er wordt ook rekening gehouden met het strafrechtelijk verleden van beklaagde, 
die in het verleden den veroordeling door de politierechtbank opliep.

Rekening houdend met al deze elementen acht de rechtbank de hierna bepaal- 
de geldboete gepast ter bestraffing van de voorliggende feiten en als stimulans 
voor beklaagde om zich in de toekomst niet meer aan dergelijke feiten schuldig 
te maken.
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2.2

Het openbaar ministerie vordert lastens beklaagde de verbeurdverklaring \/an 
een vermogensvoordeel van € 16 400,00. Dit bedrag is samengesteld als voIgt 

huurder : € 1 000,00;
huurder : € 8 000,00;
huurder •: € 1 400.00;
huurder i: € 6 000,00.

De rechtbank is van oordeel dat uit de voorliggende elementen van het straf- 
dossier, waaronder de verklaringen van de huurders en de aan het strafdcssier 
gevoegde kopieen van de huurovereenkomsten, blijkt dat een
bedrag van € 16 400,00 als wederrechtelijk vermogensvoordeel uit de bewezen 
verklaarde tenlasteleggingen bekomen heeft. De rechtbank acht het gepasf er 
de verbeurdverklaring van uit te spreken.

De rechtbank houdt rekening met de aangevoerde gunstige elementen door 
beklaagde, waaronder zijn precaire financi6le situatie en de uitvoering van de 
hersteivordering. Om die reden word! de verbeurdverklaring, gezien de feiten 
zich vocrdeden voor de nieuwe wet en gezien artikel 2 Strafwetboek, opgelegd 
met uitstel.

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 15 juni 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 prcgrammawet van 24 december 1993;
• 2, 3 en 4 wet 26 juni 2000;
• EU-verordening nr. 1103/97 van de Raad van 17 juni 1997 over de invoering

van de euro;
• EU-verordening nr. 974/98 van de Raad van 3 mei 1998 over de invoering

van de euro;
• 162, 163, 179,187, 190, 194 en 195 Wetboek van Strafvordering,
• 2, 3, 25, 38, 40.41, 42, 3°. 43bis lid 1 en 2, 65 en 100 Strafwetboek;
• 8 § 1 wet 29 juni 1964
door de vcorzitter ter terechtzitting aangewezen.

Rechtsprekend op tegenspraak:

Veroordeelt beklaagde voor de bewezen verkiaarde en vermengde tenlasteleg
gingen A en B tot een geldboete van 1 000,00 euro verhoogd met 50 decimes 
en aldus gebracht op 6 000,00 euro.
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Bepaalt de duur van de gevangenisstraf waardoor de geldboete zal vervangen 
worden, bij gebreke van betaling binnen de wettelijke termijn vermeld in artikei 
40 van het strafwetboek, op drie maanden.

Verklaart verbeurd:
€ 16 400;

een vermogensvcordeel ten aanzien van beklaagde.

Beveelt dat de tenuitvoerlegging van dit vonnis gedurende drie jaar zal 
worden uitgesteld wat betreft de verbeurdverklaring uitgesproken lastens 
beklaagde.

En gezien het verstek te wijten was aan de beklaagde veroordeelt de beklaagde 
tot de kosten van de verstekprocedure. van de betekenmg van het verstekvon- 
nis en van de verzetprocedure beiopende tot heden op 313,84 EUR.

Krachtens artikei 91 tweede lid van het KB van 28 december 1950 zoais gewij- 
zigd bij KB van 13 november 2012, houdende het algemeen reglement op de 
gerechtskosten in strafzaken, wordt de beklaagde veroordeeld tot betaling van 
de vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken van 51,20 EUR.

Verplicht de beklaagde bovendien tot betaling van een bedrag van 25 EUR bij 
wijze van bijdrage tot de financiering van het bijzonder fonds tot hulp aan de 
slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de oecasionele redders. Zegt 
dat dit bedrag vermeerderd wordt met 50 decimes en aldus 150,00 EUR be- 
draagt.

Houdt ambtshalve de burgerlijke belangen aan.

Aldus uitgesproken in openbare terechtzitting op 15 april 2016 

Aanwezig:

A. Mertens, alleenzetelend rechter.
Het lid van het openbaar ministerie, vermeid op het proces-verbaal van terecht
zitting,
M. Lucas, griffier

M. Lucas A. Mertens
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