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Inzake het Openbaar Ministers en BURGERLUKE PARTU(EN):

i, geborcn te i 11 op i, wonende te :
Turnhout, I i in eigen naam en in haar hoedanigheid van wettlge
vertegenwoordiger van haar minderjarige kinderen
- I •, geborentel i op
- I i, geboren te l op
- I , geboren te I lop:

burgerlijke partij, vertegenwoordigd door Meester GORIS Petra, advocaat te 2340 Bperse, 
Melkerijstraat 28

tegen

sn
Belgische nations life it, wonende te

i« geboren te 
Merksplas,

iop .van

beklaaede, ve-Tegenwoordigd door Meester EECKHOUT Jan. advocaat te 1040 Brussel 
(Etterbeek), Baron de Castroitraat 2S/8.

1. TTNLASTCLEGGING(CN)

Met hetrpkkmg tot de inleidende docvaardlna van 4 december 2015. aan beklaagde betekend op 
16 december 2015

Te van 15 September 2014 tot 9 februari 2015.

By Irtbreuk op artikel 5, Strafbaar gesield door artikel 20§1 al 1 van het decreet d.d. 15 juli 1997 
houdende de Vlaamse Wooncode, als verhuurrier, als eventuele onderverhuurder of als persgon die 
een woning ter beschikking, een woning die niet voldoet aan de vereisten en normen van artikpf 5 
rechtstreeks of via tussenpersoon verhuurd, te huur gesteld of ter beschikking gesteld te hebben 
met het nog op bewoning, namelijk

een telfstandige woning gelegen te 
I (geboren te« iop

Merksplas, i te hebben verhuurd aan
>)•

De kadastrale omschrijving van het onroerend goed dot het vocrwerp van het misdrtjf is zijnde: 
tigging: !
Aard en grootte: wconhuis • 102,43m2
wijk en nummer van het kadaster: j . : ' en de eigenacr
ervan ge/dentificeerd zijnde als ; . ; geboren te. op

ingevolge okte van verdeiing/afstand verteden door notarls te dd.
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Metbctrekkln^joldp bijkomende doavaardlna van 13 lull 2016. aan bcklaaade bet eke nd op 2 
auqustus 2016

ISJ !.

Van 1 december 2Q15 tot 15 maart 2016.

Blj inbreuk op artikel 5, strafbaar gesteld door artikel 2D§1 at 1 van het decreet d.d. 15 juli 1997 
houdende de Vlaamse Wooncode, als verhuurder. als ever.tuele ondervertiuurder of als persoon die 
een womng ter beschikking, een woning die niet voldoet aan de vereisten van artikel 5 rechtstreeks 
of via tussenpersoon verhuurd of ter beschikking gesteld te hebben met het oog op bewoning,

namciijk een zelfstandige woning gelegen te te hebben verhuurd
aan I i (gcboren te op; ), terwijl deze woning reeds
ongeschikt en onbewooribaar was verklaard bij besluit van het college van burgemeester en 
schepcnen van Merksplas dd. 19/06/2015;

De kadastrale omschrljvlng van het cnroerend goed dat het voorwerp 'Jan het misdrijf uitmaakt 
zijnde:
Ligglng:
Aard en grootte: vjoanhuis - 102,43m’
Kadastrale gcgevens:.
Eigendom von ; geboren te op
Ingevolge akte van verdeling/afstand verleden doer notarls te Id..

2, PKOChllURE

De rechtbank nam kennis van de stukken van het dossier in het bljzonder:

- de inleidende dagvaardlng de dato 4 december 2016 betekend doer het ambt van 
gerechtsdeurwaarder P. Eyskens met standplaats te Tumhout op 16 december 2016;

- de bijkomendfl dagvaardlng de dato 13 juli 2016 betekend door het ambf van 
gerechtsdeurwaarder P. Eyskens met standplaats te Turnhout op 2 augustus 2016.

De zaak werd fcehandeld op de openbare zitting van 4 april 2017.

Gehoord de burgerlijke partij in eigen naam en In haar hoedanigheid van wettlge vertegenwoordiger 
van haar minderjarige kinderen in haar vorderlng, ontwikkefd door haar raadsman, voornoemd en 
gelet op de tergriffie neergelegde nota en stukkenbundei.

Gehoord het Openbaar Mlnisterie in haar vordering.

Gehoord beklaagde in zijn middelen van verdediging, vertegenwoordigd door haar raadsman, 
voomoemd, de rechtbank verzoekende om toepassing van de wet van 29 juni 1964 op de probatie.
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he( ultstel en de opschnrting, zich akkaord verklarende met het eventueel voorafgaandelijk 
onderzoek en de eventueel op te leggen voorwaarden en gelet op de ter grlffie neergelegde 
besluiten en de terzitting neergelegde stukkenbundel.

3. BEOORDEIING OP STRAFGEBIED

Beklaagde Is de eigen ares van een wnonhujsgelegen t€

Dit pand was verhuurd aan mevrouw ingevolge overeenkomst van 14 September 2014.

De duurtijd van de huur was 9 jaar ingaande op 15 September 2014 en een huurprijs werd voorzien 
van 700 Euro.

Deze huurovereenkomst werd bij vonnis van de Vrederechter van het eerste kanton te Tumhout op 3 
maart 2015 ontbonden en de huurster werd veroordeeld tot betaling van aehterstallig huurgeld van 
2.100 Euro.

Op 12 mel 2015 werd de huurster gedwongen uirgedreven ult dit pand. Op 19.06.2015 werd de 
woriing ongeschikt en onbewoonbaar verklaard

Strafrechteliike gehoudenheid

Met betrekking tot de dagvaardina van 4 december 2015. betekend oo!6 december 2015

Het betreft hier een periode welke voorzien is van 15.09.2014 tot 09.02.2015.

Op 9 februari 2015 heeft de wooninspecteur bepaalde vaststellingen gedaan welke werden 
opgenomen in een verstag van 24.03.2015.

Dit verslag werd opgesteid nadat de huurovereenkomst tussen huidige burgerlijke partij en 
beklaagde reeds verbroken werd door de Vrederechter te Tumhout lastens de huurster Ingevolge 
niet-betaling van de huurgelden.

Gelet op het feit dat de officialisering van de vaststeliingen gebeurde na antbinding van rie 
huurovereenkomst is in deze geen strafreehtelijke gehoudenheid te weerhourien in hoofde van 
beklaagde met betrekking tot de voorziene gemcrimineerde penode.

Beklaagde wordt dan ook vrligesproken met betrekking tot de dagvaarding haar betekend op 16 
december 2015.

Met betrekkino tot de dagvaardina van 13 iuli 2016. betekend oo 2 auaustus 2015

In deze dagvaarding wordt beklaagde ten laste gelegd Inbreuken te hebben gepleegd op artikel 5 van 
de Vlaamse Wooncode in de periode van 1 december 2015 tot 15 maart 2016.
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Het Ls duidelijk dat op de eerder en hogervermelde vaststellingen van de wooninspecteur met 
betrekking tot de woonkwaliteit van de verhuurde wonlng en gelet op het
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feit dat Op 19 juni 2015 het college van Burgemeester en Schepenen een beslult hadden getroffen 
tot ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring van deze wonlng, een manlfeste Inbreuk Is gepleegd op 
artlkel 5 van de Vlaamse Wooncode.

De constitutive elementen van het misdrijf zijn bewezen en beklaagde is hieraan dan oofc plichtig.

Bestraffing

Beklaagde verzoekt het voordeel van de opschorting te horen toekennen,

Beklaagde werd nog nlet veroordeeld tot een crimineel of een correctlonele hoofdgevangenisstraf
van meer dan zes maanden.

Het aan beklaagde ten laste gelegde feit in rle dagvaardmg dd. 13 |uli 2016 zijn niet van die aard dat 
zij dient gestraft met een hoofdstraf van meet dan vijf jaar correctional* gevangenisstraf of een 
zwaardere straf.

Beklaagde heeft haar instemminggegeven met een eventuele maatrege) genomen op grond van de 
wet van 29 juni 1964, zoals blijkt ult het verslagblad van de zitting van 4 april 2017.

Het verzcek van beklaagde is derhalve ontvankelijk en uit het onderzoek ter zitting en mede gelet op 
de leeftijd van beklaagde, geburen zijnde op 26 08.1939 en rekening houdend met haar bianco 
strafregister is gebleken dat de gewone opschorting van de uitspraak van de veroordeling de gepaste 
maatregel is om de sociale reclassering van beklaagde te bekomen.

Vorderfne verbeurdverklaring vermogensvo o rde I en

De vordering tot verbeurdverklaring van de vermogensvoordelen is deels gegrond en dit ten bedrage 
van 1.750 Euro, zijnde de hunrgeldpn nntvangen in de pcriode 01 12 7015 tot 15.03.2016 van 
huurder

Er is nlet bewezen dat meerdere huuropbrer.gsten In de penode tussen 01.12.2015 en 15.03.2016 
zijn genoten.

4. BfcOORMLING OP BURGERLIJK GEBIED

In hoofde van de buraeriiike partil In eiaen noam en aaolitote quo haar mlndertarlae
fegrfggfl

Gelet op de vrijspraak In hoofde van beklaagde op de dagvaarding haar betekend op 16 december 
2015 Is de rechtbank onbevoegd om kennis te nemen van de vordering van de burgerlijke partij.

Herstelvordering
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Gelet op het feit dat de woning onbewoonbaar en ongeschikt werd verklaard bij besluiten van 
College van Burgemeester en Schepenen te de dato 19 06.2015 is de vordering tot herstel
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dan ook ongegrond.

4. TOEGEPASTE WETTEN

De volgende artikelen bepalen de bestanddelen van de misdrijven, de strafmaat en de taalwet: 
art. 162, 162bis, 191 en 194. Van het Wetboek van Rechtspleging in Strafzaken; 
art. 4 v.tSv.
art. 91,148 en 149 van K.B. 28 december 1950;
artikel 2,11,12,14, 16, 31,32,34, 3S, 36, 37, en 41 van de wet van 15 juni 1935; 
art. 3 en 4 wet van 17 april 1876, 
art. 1382 en 1383B.W.B.

UITSPRAAK

De rechtbank vonnissende op tegenspraak apzichtens beklaagde en de
burgeriijke partij in eigen naam en qq , en

Op-ltraMbied

Spreekt beklaagde VRIJ voor het enlge feit voorzlen In de dagvaarding de dato 4 december 2016, 
betekend op 16 december 2015.

Verklaart het enige felt voorzlen onder de dagvaarding de dato 13 juli 2016, betekend op 2 augustus 
2016 lastens beklaagde gelegd bewezen als zljnde een inbreuk op artikel 5 van het decreet dd. 15 juli 
1997 houdende de Vlaamse Wooncode.

Stelt vast dat In de voorwaarden verkeert om te genieten van de gewone
opschorting van de uitspraak van de veroordeltng.

Zegt dat de uitspraak van de veroordeling zal opgeschart worden met een proeftijd van 3 jaar, 
zonder voorwaarden.

Kosten

Verwijst beklaagde tot de kosten van het proces veroorzaakt door de dagvaarding de dato 13 juli 
2016, betekend op 2 augustus 2016, belopende In het geheel en tot op heden: 28,01 EURO.

Legt de kosten veroorzaakt door de dagvaarding de dato 4 december 2015, betekend op 16 
december 2015 ten laste van de Belgische Staat.
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Verwijst beklaagde, ingcvolge art. 91 tweede lid K.B. 28 december 1950, tot betallng van een 
vergoeding van 51,20 Euro.

Vorderina verbeurdverklarinq vermoaensvoordelen

Verklaart de vorderlng van het Openbaar Ministerie ontvankelijk en deels gegrond.

Verklaart verbeurd ten laste van beklaagde als bedrag overeenstemmend met het rechtstreeks 
vermogensvoordeel bekomen ult het misdrijf vermeld onder de tenlastelegging voorzlen In de 
dagvaardlng de cfato 13 jull 2016, betekend op 2 augustus 2016, op grond van de artikelen 42,3* en 
43bis, eerste lid, van het 5trafwetboek de som van 1.750 Euro.

Op burgerlllk eebied

Verklaart zich onbevoegd om kennis te nemen van de vordering van de burgerlijke parti]
in eigen naam en qualitate qua haar rnlnderjarige kinderen gelet op de vrijspraak in hoofde 

van beklaagde met betrekking tot de dagvaarding de dato 4 december 2015, betekend op 16 
december 2015.

Verwijst de burgeriijke partij tot de door haar veroorzaakte kosten op burgerlijk gebied.

Verklaart de herstelvordering van de Wooninspecteur ongegrond.

Dit vonnis is in openbare zitting uitgesproken op 2 mei 2017 door de Rechtbank van eerste aanleg 
Antwerpen, atdelingTurnhout (Kamer TC3) samengesteld uit:
- F. Caers, voorzitter

In aanwezlgheld van een magistraat van het Openbaar Ministerie zoals vermeld In het proces- 
verbaal van de terechtzitting.

Met bijstand van S. Van Looy, grittier




