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Inzake het Openbaar Ministerie teg•n 

BEKLAA(iDE(N): 

0060.37 

006038 

1 
geboren te op 
van Sie� leonese natlonalltelt 
zonder gekende woon- of verbf ijfplaats 

beklaagde, die verstek Jàat gaan. 

2. -
geboren te 
van Belgische natlonalltelt 
wonende te 
met woonstkeuze te· • 

,RRN 

QP 

. beklaagde, die verstek laat gaan. 

TENl.ASltlEGGJN(i(EN) 

Als dader of mèdedader In de zin van artikel 66 van het strafwetboek; 

VOMllw I 
p.l 

eet1·wonfng of specifieke woonvorm die niet '\#afdoet aan de verefm!ft van a1tikel'5'""tt-
Vlaamse Woorkodè verhuren, te huur stelten of ter beschlkklng stell� - fef�en \ianaf. 11 

augustus 20U 

als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of als pef'Soon die een woning ter 
beschikking stelt, een woning of een specifieke woonvorm, als vermeld ln artikel 5 § 3 lid l 

van het Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, die niet voldoet aan de 
vereisten en nonnen, vastgesteld met toepassing van artikel 5 van voomoemd Decreet, 
rechtstreeks of via tussenpersoon, te hebben verhuurd, te huur gesteld of ter beschikking 
gesteld met het oog op bèwoning, namelijk �omschrijving misdrijf). 
(art. 2 § 1, 31°, en 20§1 lid lDecreet 15juli1997 houdende de Vlaamse Wooncode) 

!!. 
een woning in het onrgerend goed gel eun te 
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gekadastreerd aJs l 
met em oppervlakte van , 
el endom weest n l!boren op .a.. 

VoMkn't / 
p.3 

.en sinds de aankoopakte. akte verleden op 10 Januari 2019. eJ.g_e.M.g_IJ!...XlD.Jl.fl.J 
- n (KBO nr. ). met maatschàppelllke zetel te 

door Isaac 

namelijk: 

1. nn 1 september 2016 tot minstens 14 november 2017: ' 

de woning op ee�te tussenverdieping en eerste venUeplng (woning lVl + 1/1) ten nadele 
van , gèboren te ) op 

tl. yan 1 februaai 2017 tot minstens 14 november 2017 : 

de woning op de tw�ede "l!�eplng (woning 2/1) ten nadele "an 
gebo1'81 te op 1 

eerste en tweede gedaagde tevens gedagvaarà teneinde itch overeenkomstig de artikelen 
42, 3• en/of 43bis van het Strafwetboek te horen lleroordelen tot de bijzondere 
verbeurdverldar1ng van een bedrag van 12.100 euro, zijnde de op srond van de �rhouden 
feiten geraamde opbrengst van de vervolgde misdri)Ven. 

Gezien het bewijs van overschrijving van de dagvaarding van beklaagde door de bewaarder 
der Hypotheken op het hypotheekkantoor·van . ref: 

En Inzake 

006039 

De woo inspecteur bevoegd voor de provinde Antwerpen . 
met maatschappelljke zetel gevestigd te Antwerpen, lange Klevitstraat 111-113 bus 
55 

vrijwillig tus�nkomende partij, vertegenwoordigd door 
advocaat te . 
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redlttianll van eerste •anlrt Antwef'p afdelns Antwerpen 
·Dosrnr 17�904 Vteugd o, ade Wrdieplna 

PROCEDURE 

De behandeling en dè debatten van de zaak hadden plaats in openbare ter-echtzitting. 

De rechtspleging verliep In de Nederlandse taal. 

 

óe rechtbank nam kennis van de stukken van de rechtspleginç en hoorde alle fanwezige 
partijen. 

Beklaagden zijn niet verschenen hoewel z� rechtsgeldig 
werden gedagvaard. 

BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

Beklaagden worden vervolgd voor een inbreuk op dè Vlaamse Wooncode. 

Eerste beklaagde was eigenaar van een woning aan de te 

Naar aanleiding van een controle door de Wooninspecteur in samenwerking met lokale 
�echerche Leefmilieu werd vastgesteld dat de woning onwettig was opgedeeld In 4 
woningen, w�arvan 2 verhuurd werden. 
Tweede beklaagde hield zich bezig met de verhuur. 
Uit de vaststellingen bleek dat voor de opdeling In verschlllende woningen geen vergunning 
voorhanden was en dat de verschillende verhuurde woningen zich in een erbarmelljke 
toestand bevonden. 
Alle woonentiteiten bleken ongeschikt en onbewoonbaar en vertoonden vele strafpunten. 
Er was gevaar voor Co-vergiftiging. 
De woningen voldeden niet aan de minimale kw allteitsverelsten (st. 108 en st. 148). 

·De rechtbank verwijst naar de gevoegde technisch verslagen en het omstandige verslag met 
betrekking tot een advies tot onbewoonverklarlng, de vaststellingen van de verbalisanten, 
de gevoegde foto's in het strafdossier, waaruit duldelijk blijkt dat de woning opgedeeld in 4 
woone"tlteiten van beklaagden niet voldeed aan de vereiste kwaliteitsnormen. 

De woning op de tweede verdieping werd trouwens reeds bij besluit van de Burgemeester 
dd. 18 februari 2016 (stuk 143 ) onbewoonbaar verklaard. 
Beklaagden w�ren niet in het bezit van een geldig conformiteltsattest en mochten derhalve 
de entiteiten In de woning niet verhuren. 

De rechtbank acht de tenlasteleggingen 1 en Il lastens eerste en tweede beklaagde 
bewezen. 

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

-- -- ----
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p.5 

De woning van eerste beklaagde was ongeschikt en onbewoonbaar vertlaard en eerste en 
tweede beklaagden hadden geen geldig conformiteitsattest, z9(tat de verhuur iHepal was 
en de huurinkomsten als illegaal verworven dienen te worden beschouwd. 

De berekenlng door het Openbaar Ministerie Ijkt correct. zodat het Illegaal verworven 
vermogensvoordeel wordt bepaatd op U.100 euro sclldalr lastens eerste en tweede 
beklaagde. 

Op 22 september 2017 formuleerde de Woonlnspecteur een heistelvordering. 
Gefet op het feit dat op het·pand ��n Stedebo.uwkundfge inbreu.k rust, kwam het·pand niet 
In aanmerking voor renovatié-, verbeterlngs· of aanpassingswerken 20dat de 
herbestemming o f  sloop van de won'lng wordt gevraagd. 

De vordering Is gemotiveerd met het oog op een goede rulmtelijbt ordering en 'wrdt 
toegekend. 
De termUn wor uitvoering w0rdt bepaald op 10 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 mtddel 
blijkt om het herstel te bekomen. 

Het pand werd wel verkocht doch gelet op het feit dat het gaat oi'n een vordering In "rem•, 
die op het onroerend goed rust, wordt ze lastens belde beklaagden opgelegd. 

Straf maat 

Dé feiten zijn ontoelaatbaar. vermits de Illegale verhuring van onbewoonbaarverklaarde en 
gebrekkige woningen, een ernstige Inbreuk betel<ent op de veiliaheid van de bewoners en op 

h-Jn levenskwaliteit en ook aanleldlng geeft tot misbruiken door de vernuurders. 

Een strenge straf dringt zlch op. Eerste beklaagde heeft een blanco strafregister en tweede 
beklaagde een gunstig strafregister doch gelet op hun verstek kan de rechtbank niet pellen -

naar hun persoonlijke situatie. 

Oe feiten 1 en Il vermengen zich als zijnde gepleegd met éénzelfde strafbaar opzet. 

TOEGEPASTElAIETTEN 

De rechtbank houdt rel<entng met de volgende artikelen die de bestf.nddelen van de 
misdrijven en de strafmaat bepalen, en het taalgebruik :n gerechtszaken regelen: 

artjkelen 162, 182, 185, 186, 194, 195 van het Wetboek van Strafvordering, 
artikelen 1, 3, 6, 1 va n het Strafwetboek, 
artikelen 11. 12, 14, 31, 32, 34, 35, 3� 31en41 der wet van 15 juni 1935, gewijzigd door de 
wet van 3 mei 200); 

------··-
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de verordeningen van de Raad van de mlnlStelS nt 974/98 dd. 3/5/1998 en nr. 1103/97 dd. 
17 /6/1997 en de wetten van 26/06/2000 en �/06/2000 betreffende de Invoering van de 
euro, 
ani kei 1 van de wet van S maart 1952, 
wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Bearotingsfonds voot de j uridische 
tweedelijnsbljstand, 
artikel 91 van het Konlnklijk 8esluft van 28 december 1950, 
artikelen 28, 29 der wet van 1 augustus 1985, 
artikelen 3 en 4 der wet van 17 april 1878, 
arttkel 1 en 8 der wet van 29 juni 1964 
en bij toepassing van de artikelen en wetsbepalingen als aangehaafd In de tenlastelegging, 
alsmede de artikelen 25, 38, 40, 42, 43bis, 50, 6S, 66, 99bJs van het Strafwetboek 

De rechtbank: 

op tegenspraak ten aanzien van de woonlnspectEur bevo� voot de provincie AntWerpen 
bij verstek ten aanzieil van 

Op strafaebled 

Ten aanzien van r, eerste beklaagde 

Veroordeelt�"--···-··--·- voor de tenlastele"lngen ten 11 vermengd: 

tot een &eitalW!fll55traf van 6 maanden. 

Verleent uitstel van uitvoering voor een termijn van 3 jaren wat betreft deze 
gevangenisstraf 

en tot een geldboete van 16000,00 EUR. 2fjnde 2000,00 EUR, verhoogd met 70 
opdeciemen. Boete vervangbaar bij gebreke van betaling binnen de wettelijke 
termijn door een gevangenl�traf van 90 dagen. 

Verklaart verbeurd overeenkomstig artikel 4Z "S' en 43bis Sw. de vennogensvoordeten voor 

een bedrag van M x 12.100 = 6.050 euro. 

Veroordeelt· tot betaling van: . 

een bijdrage van 1 maal 200,00 EUR, z.ijnde de som van 2s,oo EUR verhoogd met 70 
opdeciemen, ter financiering van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van 
opzettelijke gewelddaden en de occaslonefe redders. 
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- een bijdrage van 20,00 EUR aan het Begrotingsfonds wor juridische 
tweedelUnsbljstand. 

VannlSl!r / 

- een vaste vergoeding voor beheerstcosten In strafzaken. Dele vergoeding bedra�t 
53,SSEUR. 

- de kosten van de strafvordering tot op heden begroot op l/i. x 253. 00 = 126" SO 
EUR. 

Ten .aanzien van . tweede beklaagde 

Veroordeelt voor de ten1asteleggfhg:- · -· 

tot een gevangenisstraf van 6 maanden. 

- -- -- - -

Verleent ultstet van uitvoering voor een termijn van 3 jaren wat betreft deze 
gevange� 

en tot een geld!MM!te van 16000,00 EUR_ zijnde 2000,00 EUR" verhoogd m�t 70 
opdeciemen. Boet� vervangbaar bij gebreke van betaling binnen de wettelijke 
tennljn door een gevangenisstraf van 90 dagen. 

Verklaart vetbeurd overeenkomstig artlkeJ 42, � en 43bis Sw. de vermogensvoordelen voor 
een bedrag .van M x 12.100 = 6.050 euro. 

Veroordeelt tot betaling van: 

- een bijdrage van 1 maal 200,00 EUR, zijnde de· som van 25,00 EUR verhoogd met 70 
opdeciemen, ter financiering van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van 
opzettelijke gewelddaden en de occasionele r edders. 

- een bijdrage van 20,00 EUR aan het Begrotingsfonds voor juridische 
tweedefijnsbijstand. 

- een vaste vergoeding voor beheerskosten in stramken. Deze vergoeding bed raagt 
53,58 EUR. 

de kosten van de strafvordering tot q> heden begroot op 1/2 x 2S3.00;: 126,50 EUR. 
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De herstelvordering van de de woonlnspec;teur bevond voor de provincfe:A,ntwerpen 
. . 

p.8 

Verleent akte aan De Woonlnspecteur bevoegd voor de provincie An�rpen van haar 
vrijwillfge tussenkomst. 

Beveelt lastens eerste en tweede beklaagde 

dat aan het onroerend fJ)ed gelegen te 
gekadastreerd als met een oppervlakte van. 

een andere bestemming moet worden gegeven" hetzij de wontns moet worden gesloopt, 
binnen een termijn van 10 maanden te reken en vanaf het In kracht van gewijsde treden van 

huldig vonnis en onder verbeuring van een dwangsom van 150 euro per dag vertraging in 
- • het nh!twakoml!n van-fiet hiervoor bevötëne. - .__ - - --- - -

Dat de wooninspetteur en/of het College van Burgemeester en Sthepenen 
in geval het vonnis niet woi'dt ten uitvoer gelegd, van ambtswege in de uitvoering ervan kan 
worden. 

Machtigt de wooninspecteur en/of het College van Burgemeester en Sdiepenen 
de van de hersteUing van de plaats afkomende materta en en voorwerpen te verlopen, te 
vervoeren, op te slaan en te vernietigen op een door hen gekozen plaats; 

lest voor techt dat de �ordeelde gehouden is alle ultvoerin151CDsten, vennlnderd met de 
opbrengst van de verkoop der m�terialen en voorwerpen, te vergoeden op vertoon van �en 
staat, begroot en Invorderbaar verklaard door de beslagrechter; 

oOOo 

Dit vonnts Is geweien en uitgesproken In openbare zitting op 21 oktober 2019 door_ de 
rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, kamer ACl: 

rechter 
in aanwezigheid van een magistraat van het openbaar ministerie, 

met bijstand w:n griffier 

-------� 




