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Griffie nr. CORRECTIONELE RECHTBANK ANTWERPEN

Not.nr.
ME66.RW.101200-14

Afdeling Mechelen
Openbare terechtzittina van 20 mei 2016

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

Inzake van het Openbaar Ministerie 

en eiser in herstel:

^523 AGENTSCHAP INSPECTIE RWO, WOONINSPECTIE VLAAMS GEWEST,
met diensten gevestigd te 1210 Sint-Joost-ten-Node, Koning Albert ll-laan 19 
bus 22.

- Vertegenwoordigd door mr. Greet Louwet loco mr. Christian Lemach, advo- 
caat te 3800 Sint-Truiden, kantoorhoudend te Tongersesteenweg 60.

tegen:

■151^ , geboren te
, wonende te

- Niet aanwezig.

VERDACHT VAN:

, Van 29 September 2014 tot mlnstens 19 mel 2016

Bij inbreuk op artikel 5, strafbaar gesteld door artikel 20 § 1 al 1 van het decreet 
d.d. 15 juli 1997 houdcnde de Vlaamse Wooncode, als verhuurder, als eventue-
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le onderverhuurder of a!s 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, te weten de woningen in het pand gelegen te 1

De kadastrale omschrijving van het onroerend goed dat het voorwerp van het 
misdrijfis, zijnde:

t

en de eigenaars ervan geidentificeerd zijnde als en
die de eigendomstitel hebben verkregen krach- 

tens de akte van aankoop verleden op 9/10/1998 voor notaris ' ■,
n otaris te

I De woning 1/1 gelegen op de eerste verdieping in de achterbouw, ten
nadele van geboren te op

II De woning 1/ 2 gelegen op de eerste verdieping in de achterbouw. ten
nadele van geboren te op

Ml De woning 1/3 gelegen op de eerste verdieping in de achterbouw. ten 
nadele van geboren te op

IV De woning 1/4 gelegen op de eerste en tweede verdieping in de voor- 
bouw, ten nadele van geboren op te

en geboren te op

V
Tevens gedagvaard teneinde overeenkomstig art. 42, 3° en/of 43bis van het 
Strafwetboek, te horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring van 
een bedrag van 18.400 EUR, zijnde de op grond van de weerhouden feiten ge- 
raamde opbrengst van de vervoigde misdrijven, zoals omschreven in de schrif- 
telijke vordering van het openbaar ministerie die gevoegd werd aan het dossier;

Wanneer de zaak zonder verwijzingsbeschikking voor de politierechtbank of de 
correctionele rechtbank, dan wel, in geval van toepassing van artikel 479 en 
volgende van het Wetboek van Strafvordering, voor het Hof van Beroep wordt 
gebracht, wordt het verzoek om rechtsbijstand voor de afgifte van afschriften 
van stukken uit het dossier, op straffe van verval, binnen acht dagen na de dag- 
vaarding of de oproeping ingediend (artikel 674bis § 4 Gerechtelijk Wetboek 
ingevoegd bij de wet van 7 januari 1998 - Belgisch Staatsblad dd. 25 maart 
1998).

Gelet op de processtukken.

Gehoord de eiser in herstel in haar middelen en besluiten.

Gehoord het Openbaar Ministerie in zijn vordering.

Overwegende dat beklaagde, hoewel regelmatig gedagvaard, niet aanwezig is.
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BEOORDELING OP STRAFGEBIED.

1 Gegrondheld van de tenlasteleggingen

1.1 De feiten

De beklaagde is eigenaar van een woning te aan de 
Naar aanleiding van een controle door de Vlaamse Wooninspectie, werd vast- 
gesteld dat het pand van de beklaagde onwettig was opgedeeld in verschillende 
woonentiteiten en dat de verschillende woningen zich in een gebrekkige toe- 
stand bevonden. Er was een risico op elektrocutie (stukken 45 tot 50).

De rechtbank verwijst naar het gevoegde, technisch verslag, de vaststellingen 
van de verbalisanten en de gevoegde foto’s in het strafdossier waaruit blijkt dar 
de woning van de beklaagde, met verschillende woonentiteiten en die onge- 
schikt waren voor verhuur, niet voldeed aan de vereiste kwaliteitsnormen.

J

De beklaagde was niet in bezit van een geldig conformiteitsattest en mocht der- 
halve zijn woning met verschillende woonentiteiten niet verhuren.

De rechtbank acht de tenlasteleggingen I, II, III en IV lastens beklaagde bewe- 
zen.

1.2 De verbeurdverklaring van de huurgelden

De vordering tot verbeuring van de huurgelden conform artikel 43bis van het 
Strafwetboek wordt ingewilligd.

De woning van de beklaagde was ongeschikt voor verhuur en hij had ook geen 
geldig conformiteitsattest, zodat de verhuur illegaal was en huurinkomsten als 
illegaal verworden dienen te worden beschouwd.

De berekening door het Openbaar Ministerie lijkt correct, zodat het illegaal ver- 
worven vermogensvoordeel wordt bepaald op 18 400 euro.

1.3 Herstel van de woning

Op 23 maart 2016 werd een controle uitgevoerd ingevolge een melding van 
herstel vanwege beklaagde. Hieruit bleek dat £6n woonentiteit voldeed aan de 
minimale kwaliteitsvereisten, maar van de andere woonentiteiten kon geen con
trole worden uitgevoerd. De wederrechtelijke opdeling bestaat nog gezien vol- 
gens de beklaagde een huurder weigert te vertrekken waarvoor een procedure 
gevoerd wordt voor het vredegerecht te lier.

Gezien de bestaande wederrechtelijke toestand vordert de Vlaamse Woonin
spectie herbestemming of sloop. Deze herstelvordering op grond van artikel
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20 § 1 van de Vlaamse Wooncode is gemotiveerd met het oog op een goede 
ruimtelijke ordening. Enkel door toekenning kan de inbreuk worden opgeheven.

De termijn voor uitvoering wordt bepaald op tien maanden na het in kracht van 
gewijsde gaan van onderhavig vonnis. Een dwangsom van 150 euro per dag 
vertraging wordt opgelegd vermits dit het enige middel blijkt om het herstel te 
bekomen.

2 Strafmaat

De feiten zijn ontoelaatbaar vermits de illegale verhuring van onbewoonbaar 
verklaarde panden, een ernstige inbreuk betekent op de veiligheid van de be- 
woners en op hun levenskwaliteit en ook aanleiding geeft tot misbruiken door 
de verhuurders.

Beklaagde heeft een bianco strafregister. Hij heeft wel nog een ander pand 
waarbij gelijkaardige feiten werden vastgesteld. Om die reden wordt de navol- 
gende straf opgelegd als duidelijk signaal naar beklaagde toe dat hij geen ge- 
brekkige woningen mag verhuren in het belang van de veiligheid en gezondheid 
van de burgers.

De feiten I, II, 111 en IV vermengen zich als zijnde gepieegd met eenzelfde straf- 
baar opzet.

OM DEZE REDENEN, 
DE RECHTBANK:

Gelet op de artikelen reeds aangehaald in het vonnis en de artikelen: 
o 11, 12, 14, 31. 32, 34 tot 37, 40 en 41 wet van 15 juni 1935; 
e 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; 
o 1 en 3 programmawet van 24 december 1993:
• 2, 3 en 4 wet 26 juni 2000;
o 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, 186, 190, 194 en 195 Wetbcek van Strafvordering, 
a 2. 3, 25. 38, 40. 41, 65 en 100 Strafwetbcek; 
door de voorzitter ter terechtzitting aangewezen.

Rechtsprekend bij verstek
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Veroordeelt beklaagde voor de bewezen verklaarde en vermengde tenlasteleg- 
gingen I, II, III en IV tot een geldboete van 1 000,00 euro verhoogd met 50 de
clines en aldus gebracht op 6 000,00 euro.

Bepaalt de duur van de gevangenisstraf waardoor de geldboete zal vervangen 
worden, bij gebreke van betaling binnen de wettelijke termijn vermeld in artikel 
40 van hel Strafwetboek, op drie maanden.

Verklaart verbeurd op grond van art. 42,3° en 43bis Strafwetboek :
- een vermogensvoordee! ten bedrage van 18.400,00 euro, ten aanzien van de 
beklaagde.

Beveelt het herstel conform de vordering van de Vlaamse Wooninspectie, eiser 
in herstel, binnen een termijn van tien maanden onder verbeurte van een 
dwangsom met machtiging tot ambtshalve uitvoering van 150,00 euro per dag 
vertraging.

Veroordeelt de beklaagde tot de kosten van de strafvordering belopend tot he- 
den 247,83 EUR

Krachtens artikel 91 tweede lid van het KB van 28 december 1950 zoals gev/ij- 
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 euro.

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

Houdt ambtshalve de burgerlijke belangen aan.

Aldus uitgesproken in openbare terechtzitting op 20 mei 2016.

Aanwezig:
A. Mertens, alleenzetelend rechter;
Het lid van het openbaar ministerie, vermeld op het proces-verbaal van terecht-
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