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VONNIS 

nummer: 

datum : 2.5.2011 

De Rechtbank van eerste aanleg van het gerechtelijk arrondissement 
Antwerpen, kamer lC, rechtdoende in correctionele zaken, heeft het vol
gende vonnis uitgesproken: 

Notitie nummer: 

in zake van HET OPENBAAR MINISTERIE: 
waarbij zich heeft aangesloten als burgerlijke partij ter zitting van 4 april 
2011 : 

De STAD 

004302 vertegenwoordigd door haar College van Burgemeester en 
Schepenen 
met zetel te Stadhuis 

- ter zitting vertegenwoordigd door meester R. Pockelé-Dilles, advocaat bij 
de balie te Antwerpen; 

TEGEN: 

04303 

BETICHT VAN: 

arbeide!'. contructiesector 
geboren te 
wonende te• 
Belg 

hierna vermelde woningen in het onroerend goed 
gelegen te 
gekadastreerd als 
met een oppervlakte van 
eigendom van geboren te 

bij akte verleden op " 

op 

) op 



vonnis nr. 

A. Bij inbreuk op artikel 20 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de 
Vlaamse Wooncode (B.S. 19.08.1997), 
als hoofdverblijfplaats te verhuren of te hebben verhuurd welke niet beant
woordt aan de normen gesteld in artikel 5 van het decreet en/of niet beschikt 
over een geldig conformiteitsattest, namelijk 

1. van 15 februari 2007 (begin huurovereenkomst) tot 8 september 2007, 

de woongelegenheid gelegen op de eerste verdieping, aan 
en 

ll. van 7 mei 2007 (begin huurovereenkomst) tot 8 september 2007, 

de woongelegenheid 
en 

gelegen op de tweede verdieping, aan 

de feiten thans omschreven zijnde als: 

Bij inbreuk op de artikelen 2, 5, 15, 20 §1, 20 bis en 20 ter van het decreet 
van 15juli1997 houdende de Vlaamse Wooncode (B.S. 19.08.1997), zoals 
gewijzigd door het decreet van 7 juli 2006, inwerking getreden bij artikel 4 

van het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 (B.S. 30.08.2007), 
rechtstreeks of via een tussenpersoon te hebben verhuurd of ter beschikking 
gesteld met het oog op bewoning, welke niet beantwoordt aan de vereisten 
gesteld in artikel 5 van het decreet, namelijk 

1. van 15 februari 2007 (begin huurovereenkomst) tot B september 2007 

de woongelegenheid · gelegen op de eerste verdieping, aan 
en 

11. van 7 mei 2007 (begin huurovereenkomst) tot B september 2007 

de woongelegenheid 
en 

gelegen op de tweede verdieping, aan 
.. , 

B. Bij inbreuk op de artikelen 2, 5, 15, 20 §1, 20 bis en 20 ter van het decreet van 
15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode (B.S. 19.08.1997), zoals 
gewijzigd door het decreet van 7 juli 2006, inwerking getreden bij artikel 4 van 
het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 (B.S. 30.08.2007), 
rechtstreeks of via een tussenpersoon te hebben verhuurd of ter beschikking 
gesteld met het oog op bewoning, welke niet beantwoordt aan de vereisten 
gesteld in artikel 5 van het decreet, namelijk 

1. van 9 september 2007 tot 26 februari 2008 (controle op 26 februari 

2000), 
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de woongelegenheid gelegen op de eerste verdieping, aan 
en. 

IL van 27 februari 2008 (controle op 26 februari 2008) tot 19 mei 2009 
(hercontrole op 19 mei 2009), 

de woongelegenheid 
aan 

gelegen op de gelijkvloerse verdieping, 

111. van 9 september 2007 tot 26 februari 2008 (controle op 26 februari 
2008), 

de woongelegenheid 
en 

gelegen op de tweede verdieping, aan 

en in zake van : 

004304 
1. DE WOONINSPECTEUR bevoegd voor de provincie 
Antwerpen 
met kantoren gevestigd te 1210 Brussel, Koning Albert Il-laan 
19 bus 22 
- vrijwillig tussenkomende partij -

- ter zitting vertegenwoordigd door meester J. Claes, advocaat bij de balie te 
Antwerpen; 

04305 
2. Het College van burgemeester en Schepenen te 

gevestigd te 

- vrijwillig tussenkomende partij -

- ter zitting vertegenwoordigd door meester R. Pockelé-Dilles, advocaat bij de 
balie te Antwerpen; 

Gezien het bewijs van overschrijving van de dagvaarding van beklaagden 
door de bewaarder der Hypotheken kantoor te , dd. 

boek deel 'nr. 

oOOo 
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Gezien de stukken van het onderzoek; 

Gehoord de burgerlijke partij in haar middelen en besluiten, vertegenwoor
digd door meester R. Pockelé-Dilles, advocaat bij de balie te Antwerpen; 

Gehoord eerste vrijwillig tussenkomende partij in haar middelen en beslui
ten, vertegenwoordigd door meester J. Claes, advocaat bij de balie te Ant
werpen; 

Gehoord tweede vrijwillig tussenkomende partij in haar middelen en beslui
ten, ter zitting 17 januari 2011 vertegenwoordigd door meester K. Cox loco 
meester R. Pockelé-Dilles en ter zitting van 4 april 2011 vertegenwoordigd 
door meester R. Pockelé-Dilles, advocaat bij de balie te Antwerpen; 

Gehoord het Openbaar Ministerie in zijn vordering; 

Aangezien beklaagde, hoewel regelmatig gedagvaard, niet verschijnt; 

Beklaagde is eigenaar van een pand aan de te 
waar tijdens een gecoördineerde actie van de Wooninspectie op 26 februari 
2008 (st. 1158, 116, 126) werd vastgesteld dat de woongelegenheden niet vol
deden aan de vereisten van de Vlaamse Wooncode. Er werden ernstige 
gebreken vastgesteld zoals stabiliteitsgevaar, gevaar voor electrocutie, risico 
op CO-intoxicatie, brandgevaar. 

De normen met betrekking tot de veiligheid, gezondheid, woonkwaliteit en 
hygiëne werden niet nageleefd. 

Op 9 mei 2008 werden naar aanleiding van een hercontrole, de gelijkvloers, 
eerste verdieping en tweede verdieping, bij Besluit van de Burgemeester te 
Antwerpen dd. 9 mei 2008, ongeschikt en onbewoonbaar verklaard (st. 
11116-II122, 142-145). 

Ondanks de ernstige gebreken en het onmiskenbaar veiligheids- en gezond
heidsrisico, werden de woongelegenheden verhuurd. 

De rechtbank verwijst naar de gevoegde technische verslagen, waaruit ook 
het hoog aantal strafpunten blijkt van de woongelegenheden, de vaststellin
gen van de verbalisanten, de gevoegde foto's in het strafdossier, de omstan
dige verslagen met betrekking tot het kwaliteitsonderzoek (st. 1124-1126, 
II71-II69) waaruit duidelijk blijkt dat de woongelegenheden die beklaagde 
verhuurde niet voldeden aan de vereiste kwaliteitsnormen. 
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Beklaagde was ook niet in het bezit van een geldig conformiteitsattest en 
mocht derhalve zijn woning en woongelegenheden niet verhuren. 

De rechtbank acht de tenlastelegging A en B lastens beklaagde bewezen. 

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

De woning van beklaagde was ongeschikt en onbewoonbaar verklaard en 
beklaagde had geen geldig conformiteitsattest, zodat de verhuur illegaal was 
en de huurinkomsten als illegaal verworven dienen te worden beschouwd. 

De berekening door het Openbaar Ministerie lijkt correct, zodat het illegaal 
verworven vermogensvoordeel wordt bepaald op 6600 euro. 

* Met betrekking tot de herstelvordering van de Wooninspecteur en de vorde
ring tot herstel van het College van Burgemeester en Schçpenen van de Stad 

- De Wooninspecteur vraagt, zich baserende op art. 20 bis van de Vlaamse 
Wooncode, in zijn herstelvordering, zoals geherformuleerd in conclusie van 
4 april 2011 (p. 8) dat aan het pand een andere bestemming wordt gegeven 
overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, 
hetzij dat de woning zou worden gesloopt tenzij de sloop verboden is op 
grond van de wettelijke decretale of reglemenaire bepalingen (Vlaamse 
Wooncode art. 19). 

Op het pand rust een stedenbouwkundige inbreuk, waarvoor beklaagde niet 
vervolgd wordt en dewelke mogelijk verjaard is. Het staat vast dat een 
gezinswoning werd omgevormd naar een meergezinswoning namelijk een 
woning werd omgevormd tot een woning met drie appartementen · 

) zonder vergunning. De woongelegenheden werden zonder vergunning 
vermeerderd. 

Het College van Burgemeester en Schçpenen te ,, vordert, even-
eens op basis van art. 20 bis van de Vlaams Wooncode, de uitvoering van 
werken waardoor het pand zou voldoen aan de woonkwaliteitsnormen. 

Het betreffen aanpassingswerken aan de woning en de woning. en 
aanpassingswerken door herstel van de gebreken in het gebouw betrekking 
hebbende op alle woongelegenheden (verzoekschrift College van Burge
meester en Schepenen, pg. 10-13). 
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Dit lijkt tegenstrijdig met het gegeven dat door de Wooninspecteur uitdruk
kelijk wordt geformuleerd als zijnde de vaststelling dat het pand niet in aan
merking komt voor renovatie-, verbeterings-, of aanpassingswerken (gelet op 
de stedenbouwkundige inbreuk die op het pand rust, conclusie Wooninspec
teur pg. 8). 

De rechtbank meent dat beide herstelvorderingen zeer onduidelijk zijn en 
tegenstrijdig. Om die reden worden zij afgewezen. 

Strafinaat 

De feiten zijn ontoelaatbaar vermits de illegale verhuring van onbewoonbaar
verklaarde panden, een ernstige inbreuk betekenen op de veiligheid van de 
bewoners en op hun levenskwaliteit en ook aanleiding geven tot misbruiken 
door de verhuurders. 

Een strenge straf dringt zich op. 

De feiten A en B vermengen zich als zijnde gepleegd met éénzelfde strafbaar 
opzet. 

OM DEZE REDENEN, 
DE RECHTBANK, 

Gelet op de artikelen 14 7, 162, 185, 186, 194, 19 5 van het Wetboek van 
Strafvordering, 
artikelen 1, 3, 6, 7 van het Strafwetboek, 
artikelen 11, 12, 14, 31, 32, 34, 35, 36, 37 en 41 der wet van 15 juni 1935, 
gewijzigd door de wet van 3 mei 2003; 
de verordeningen van de Raad van de ministers nr. 974/98 dd. 3/5/1998 en 
nr. 1103/97 dd. 17 /6/1997 en de wetten van 26/06/2000 en 30/06/2000 
betreffende de invoering van de euro, 
artikelen 28, 29 der wet van 1 augustus 1985, gewijzigd door de wetten van 
24 december 1993 en 22 april 2003, het KB van 19 december 2003 en de 
programmawet van 27 december 2004, en het KB van 31 oktober 2005; 
artikelen 3 en 4 der wet van 17 april 1878, 
artikel 162bis van het Wetboek van Strafvordering, 
artikel 13 82 van het Burgerlijk Wetboek, 
artikelen 44 en 45 van het Strafwetboek, 
bij toepassing van de artikelen en wetsbepalingen zoals aangehaald in de 
voormelde tenlasteleggingen A en B, 
en bij toepassing van de artikelen 25, 38, 40, 42,3°, 43bis, 65 van het Straf
wetboek. 
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Rechtdoende op tegenspraak jegens de burgerlijke partij en vrijwillig 

tussenkomende partijen en bi.j verstek van beklaagde 

Verleent de Wooninspecteur en het College van Burgemeester en Schepenen 
van akte van hun vrijwillige tussenkomst 

VEROORDEELT: 

- beklaagde, , hoofdens de vermengde feiten A en B tot een 
hoofdgevangenisstrafvan ZES MAANDEN en tot een geldboete van 
TWEEDUIZEND EUR 

Verplicht veroordeelde, als bijdrage voor de financiering van het Fonds tot 
hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele 
redders, tot het betalen van een bijdrage van 25 EUR, bij toepassing van arti
kel 1 van de wet van 5 maart 1952, gewijzigd door de wet van 26/06/2000 en 
de wet van 7 februari 2003, vermeerderd met 45 decimes, en gebracht op 
137,50 EUR. 

Verplicht veroordeelde tot betaling van de kosten van het geding belopende 
261,34 EUR en, bij toepassing van artikel 91 van het Koninklijk Besluit van 
28 december 1950, tot een vergoeding van 31,28 EUR. 

Zegt dat bij toepassing van artikel 1 der wet van 5 maart 1952 gewijzigd door 
de wet van 7 februari 2003 de geldboete van 2000 EUR, vermeerderd wordt 
met 45 decimes, zodat die geldboete 11.000 EUR bedraagt. 

Bepaalt de duur van de gevangenisstraf waardoor de geldboete vervangen 
kan worden, bij gebrek aan betaling binnen een termijn vermeld in artikel 40 
van het strafwetboek, op drie maanden; 

oOOo 

Verklaart verbeurd de vermogensvoordelen, lastens beklaagde, namelijk 
6.600 euro (zie de vordering van het Openbaar Ministerie dd. 2/3/20 l 0), 

zijnde vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen, 
op de goederen en waarden die in de plaats ervan zijn gesteld en op de 
inkomsten uit de belegde voordelen cfr. artikel 42,3 • en 43 bis van het Straf
wetboek. 
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Wijst de herstelvordering van de Wooninspecteur en het College van Burge
meester en Schepenen af. 

oOOo 

Rechtdoende over de vordering van de burgerlijke partij: 

De vordering is ontvankelijk. 

De stad vordert op grond van art. 15 Vlaamse Wooncode en 
ondergeschikt op grond van art. 1382-1383 BW de kosten terug van bepaalde 
prestaties. 

De rechtbank merkt op dat dit kosten zijn die inherent zijn aan de gecoördi
neerde actie, die werd uitgevoerd door de Lokale Politie, Vlaamse Woonin
spectie, Agentschap Inspectie RWO, Sociale Zaken en Woondienst van de 
stad (st. 126). 

De actie van de politie kadert in een gerechtelijke opdracht, in tegenstelling 
tot een bestuurlijke opdracht, zoals verkeerd wordt beweerd door de stad 

Het gaat om vaststellingen en het optreden naar aanleiding van 
een misdrijf, waarbij de kosten die worden opgesomd door de stad toch wel 
inherent zijn aan het gerechtelijk optreden van de politie en de Wooninspec
tie. 

Het gaat helemaal niet om opvang van de bewoners en installatiekosten in 
een nieuwe woning, noch om vervoerskosten en/of stockeerkosten met 
betrekking tot het meubilair en de goederen van de bewoners c:fr. art. 15 
Vlaamse Wooncode. Het P. V. van de gerechtsdeurwaarder dat wordt bijge
bracht heeft betrekking op een andere zaak waarbij dit wel het geval was. 
Dat dit ook in casu zou zijn blijkt niet uit de bijgebrachte stukken. Hier 
betreffen het immers stukken met betrekking tot de kosten van het inzetten 
van dienstwagens, interventies, kledij, materiaal, uurlonen van de politie
ambtenaren. 

Tevens is de rechtbank van oordeel dat de voorbereiding van een actie, 
gecoördineerde actie, onder de voorbereiding valt van een gerechtelijke 
opdracht binnen de politietaak:. 

Het gaat dan uiteraard niet op om bij elke gecoördineerde actie ter opsporing 
en vaststelling van een misdrijf, zoals ook bijvoorbeeld gebeurt bij drugacties 
enzoverder, de kosten "inherent" aan elke tussenkomst van politie of inspec
tiediensten, te verhalen op de beklaagde voor de Correctionele Rechtbank. 
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Indien het effectief zou gaan om bijvoorbeeld het opkuisen van achtergelaten 
afval door de gemeentelijke diensten, in het kader van een opdracht op grond 
van de Gemeentewet, is dit wel mogelijk. 

De aangehaalde casussen door de stad betreffen kosten die op een andere 
rechtsgrond berusten en andere feitelijke achtergrond hebben. De aangehaald 
rechtspraak van de 4C-kamer en de bevestiging in graad van beroep betreft 
een totaal andere zaak waarbij het om de afbraakkosten ging en herhuis
vestingskosten van de bewoners. Het betreft een totaal andere feitelijk afwe
gmg. 

Uit de bijgebrachte stukken hier blijkt niet dat de gevorderde kosten, kosten 
betreffen om nieuwe huisvesting te verschaffen aan de bewoners van de 
onbewoonbaar verklaarde wooneenheden. Deze kosten werden immers niet 
aangestipt op de gevoegde lijst. Dat het om kosten zou gaan om de onge
schikt of onbewoonbaar verklaarde woning te ontruimen cfr. art. 15 Vlaamse 
Wooncode, blijkt evenmin. 

Om die reden wordt de vordering afgewezen. 

OM DEZE REDENEN, 
DE RECHTBANK, 

Verklaart de eis ontvankelijk doch ongegrond; 

Verwijst de burgerlijke partij tot de kosten van haar aanstelling. 

oOOo 

Alles wat voorafgaat is, overeenkomstig de bepalingen der wet van 15 juni 
1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, in de Nederlandse taal 
geschied. 
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Aldus gewezen door de hiernavermelde rechter die de zaak behandeld heeft 
en aan de beraadslaging heeft deelgenomen, en uitgesproken in openbare 
terechtzitting door de Voorzitter op twee mei tweeduizend en elf in aanwe
zigheid van het Openbaar Ministerie en de griffier. 

AANWEZIG: 

A. Mertens, 
-IL?� 
F. Van H uffel, 

F. Van Huffel 

voorzitter van de kamer, enig rechter, 
substituut-procureur des konings, 
griffier. 

A. Mertens 




