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.44 - · 
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TENLASTELEGGING(EN) 

Als dader of mededader in de zin van artikel66 van het strafwetboek; 

A 

Bij inbreuk op artikel 5, strafbaar gesteld door artikel20 §1 al. 1 van het decreet d.d. 15 juli 
1997 houdende de Vlaamse Woon code, als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of 
als persoon die een woning ter beschikking stelt, 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 

·, In het onroerend goed gelegen te 
gekadastreerd als 
eigendom van (• 

met een globale oppervlakte van Ola 83ca, 
ingevolge akte verleden door notaris 

d.d. 

Namelijk de hierna vermelde woningen die niet voldeden aan de minimale 
kwaliteitsvereisten te hebben verhuurd aan de hierna vermelde personen: 

1 t e . van 9 februari 2015 tot l3 april 2016 

de woning 0/1 ten nadele van 

1an 9 mei 2018 tot 25 februari 2019 

de woning 0/1 ten nadele van en 

~an 9 februari 2015 tot 13 april 2016 

de woning 1/1 ten nadele van en 

4 te 1 1an 15 februari 2018 tot 25 februari 2019 

de woning 1/1 ten nadele van en 

tan 9 februari 2015 tot 5 november 2015 

de woning 2/1 ten nadele van 

6 te i ~ van 5 februari 2018 tot 25 februari 2019 

de woning 2/1 ten nadele van en 
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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 eventuele onderverhuurder of 
als persoon die een woning ter beschikking stelt, 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 

., In het onroerend goed gelegen te 
gekadastreerd als 
eigendom van (• 

met een globale oppervlakte van 02a 9ca, 
) ingevolge akte verleden door notaris 

d.d. 

Namelijk de hierna vermelde woningen die niet voldeden aan de minimale 
kwaliteîtsvereîsten te hebben verhuurd aan de hierna vermelde personen: 

1~ .tan 18 oktober 2016 tot 4 december 2018 

de woning 0/1 ten nadele van 
en 

.tan 1 augustus 2017 tot 30 juni 2018 

de woning 1/1 ten nadelevan 

1an 1 juli 2018 tot 4 december 2018 

de woning 1/1 ten nadele van 

:fan 18 oktober 2016 tot 4 december 2018 

de woning 2/1 ten nadele van 

•, 

11an 18 oktober 2016 tot 31 december 2017 

de woning 3/1 ten nadele van 

en 

gedaagde tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig de artikelen 42, 3° en/ of 43bis 
van het Strafwetboek te horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring van de 
vermogensvoordelen voortvloeiende uit de tenlastelegging, conform de schriftelijke 
vordering van het OM neergelegd in het dossier. 
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Gezien het bewijs van overschrijving ~an··de·· ·dagvaarding van beklaagde op het kantoor 
Rechtszekerheid 1 ~.d47/8/l019 ref . 

. ·· 

.. De behandeling en de debatten van de zaak hadden plaats in openbare terechtzitting. 

De rechtspleging verliep in de Nederlandse taal. 

De rechtbank nam kennis van de stukken van de rechtspleging en hoorde alle (i\anwêzÎge 
partijen. .... . ... · 

BEOORDELING: 

1. Op strafgebied 

- ten gronde: ... 

B~laagd~ dient zich te verantwoorden voor inbreuken op de Vlaamse Wooncode, meer 
............ ··'bepaald voor het ter beschikking stellen van een woning die niet voldoet aan de vereisten 

en normen van artikel 5 met het oog op de bewoning ervan, meer bepaald met betrekking 

.-· 

het pand gelegen te en het pand gelegen te 

Het pand gelegen in de werd reeds bij b.~slttif··~~n 20/10/2015 
ongeschikt en onbewoonbaar verklaard. Omwille van h~t. . ·vê.rmoeden dat het pand 
niettegenstaande het besluit verder bewoond bleef, .. .wë·r·cf door de wooninspecteur een 
controle verricht op 9/02/ 2016. Uit deze controlë .. b.leek dat er effectief bewoning was en 
dat het gebouw zelf en de drie v~rsch·Hiê.~de woongelegenheden strafpunten hadden. 
Beklaagde heeft meermaals .getracht een conformiteitsattest te bekomen maar bij elke 
controle werden strafpuntê~· genoteerd en op 14/11/2017 werd door de burgemeester een 
besluit tot ongeschiktheid genomen. Ook nadien werd bewoning vastgesteld . 

... ·· 

_... De feiten van de tenlastelegging A zijn in hoofde van beklaagde bewezen. De rechtbank 
verwijst hiervoor naar de vaststellingen door de verbalisanten, de gevoegde foto's in het 
strafdossier en het technische verslag waaruit blijkt dat de woning van beklaagde niet 
voldeed aan de vereiste kwaliteitsnormen. Het feit dat beklaagde wel degelij k zijn best d~ett--· · 

om aan de gebreken te verhelpen, doet geen afbreuk aan de vaststelling~n.- ··Oft de 
verschillende verklaringen in het strafdossier blijkt dat beklaagde zijn b.~st ··dêed maar niet 
meer de competent ie had om het zelf op te lossen. D~.t .. ·ef' .. sprake is van een 
schulduitsluitingsgrond wordt niet aannemelijk gemaakt!_.Uit.·ëfe debatten ter zitting is niet 
gebleken dat er dient getwijfeld te worden .. aan·"Cie geestestoestand van beklaagde . .... ·· 

... · 
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Beldaagde is klaarblijkelijk wel trots en koppig, doch dit zijn geen signalen van een 
geestesstoornis waardoor beklaagde niet langer toerekeningsvatbaar zou zijn. De rechtbank 
gaat dan ook niet in op het verzoek tot aanstelling van een deskundige. 

Met betrekking tot het pand gelegen te werden vaststellingen gedaan 
door de wooninspecteur en werd bij besluit van de burgemeester van 19/02/2018 de 
woningen 1/1 en 3/1 ongeschikt verklaard en de woningen 0/1 en 2/1 ongeschikt en 
onbewoonbaar. Bij een hercontrole op 4/12/2018 bleek nog steeds bewoning 
niettegenstaande aan de verschillende strafpunten niet tegemoet was gekomen. 

De feiten van tenlastelegging B zijn afdoende bewezen in hoofde van beklaagde gelet de 
vaststellingen door de verbalisanten, de gevoegde foto's in het strafdossier en het 
technische verslag waaruit blijkt dat de woning van beklaagde niet voldeed aan de vereiste 
kwaliteitsnormen. 

STRAFTOEMETING 

De feiten werden in hoofde van beklaagde gepleegd met eenzelfde strafbaar opzet zodat 
slechts 1 straf dient te worden opgelegd. 

De feiten zijn ontoelaatbaar. De verhuring van onbewoonbare panden houdt een ernstig 
risico in voor de veiligheid van de bewoners. Het getuigt van een gebrek aan respect voor de 
levenskwaliteit van de bewoners. 

Bij het opleggen van de straf, houdt de rechtbank rekening met de aard en ernst der feiten, 
de omstandigheden waarin de feiten plaatsvonden en de persoon en het strafrechtelijk 
verleden van beklaagde. 

Beklaagde heeft een gunstig strafrechtelijk verleden. 

Beklaagde verzoekt de rechtbank hem de gunst van de opschorting toe te kennen. Gelet op 
het strafrechtelijk verleden van beklaagde, zijn leeftijd en het feit dat beklaagde geen 
criminele ingesteldheld heeft, acht de rechtbank een opschorting een afdoende signaal om 
beklaagde ervan te weerhouden in de toekomst gelijkaardige feiten te plegen. 

De huurgelden bekomen uit de illegale verhuur dienen overeenkomstig artikel 42, r Sw. te 
worden verbeurdverklaard. 

De rechtbank is van oordeel dat de veroordeling van beklaagde tot het door het openbaar 
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ministerie berekende vermogensvoordee_[_,.en··;;~;;~:;;;:·-~:are straf zou zijn gelet op de 
leeftijd van beklaagde en zijn pers_o.ontijk--gunstig strafregister. 

De rechtbank herleidt _llet-béd;~-tot een bedrag van 20.000,00 euro. 

DEHERSÎ;~~:~::~G 
______________________ .:..-----

De herstelmaatregelen van artikel 20bls Vlaamse Wooncode beogen als een bijzondere .------
vorm van teruggave, de gevolgen van de door artikel 20, § 1 Vlaamse Wooncode bedoelde __ .---------
mlsdrljven teniet te doen en de door artikel 5 Vlaamse Wooncode bedoelde elern,entäTr-e 
veiligheids-, gezondheids-en woonkwaliteitsnormen te verwezenlijken. De her-srél\7ordering 
in casu vordert het integraal herstel zodat de woning opnieu~_.zeu ··v~ldoen aan alle 
krachtens artikel 5 Vlaamse Wooncode geldende elementair.e--véilÏgheids-, gezondheids- en 
woonkwaliteitsnormen. Ze is niet kennelijk onredelij_K.err·w(;rdt overigens niet betwist. Enkel 
door toekenning van de herstelvordering ku!)_nen··cfè inbreuken worden opgeheven. 

----------------------------

Dat het pand gelege~)A·d~ inmiddels werd verkocht, brengt niet mee dat 
beklaagde ni~t-meé·r gehouden kan zijn om het herstel uit te voeren. De herstelvordering 
heeft -~Js--principiële doelstelling het volledige herstel te laten verkrijgen van een pand, zodat 

__ .Jlet-op rechtmatige wijze opnieuw op de woningmarkt ter beschikking Is. Enkel de uitvoering 
___ .---------- van de herstelmaatregel kan de voor de rechter gevorderde herstelmaatregel zonder 

----------- voorwerp maken. 

De termijn voor ukvoering wordt bepaald op 1 jaar na het in kracht van gewijsde _r.ecléi(~;~···-···----~-·· 
onderhavig vonnis. Een dwangsom van 100 euro per dag vertraging. .--~----------

2. Op burgerrechtelUk gebied .---~-···-···-···-· ··-···-···-·····-··-
De burgerlijke partijstelling van 

Deze burgerlijke [!;'rtij ·tl;.ft·:~~~=l:feld schade geleden ingevolge de bewezen veridaarde 
feiten vaf!_tenfästelegging A.2. 

-------------

_ ... -···_.----~--~~:t de materiële schade betreft, stelt de rechtbank vast dat de incriminatieperiode slechts 
loopt van 9/05/2018 tot 25/02/2019, dit is aldus 10 maanden. Verder blijkt dat in die ____ _ 
periode het pand geschikt werd gevonden zodat de rechtbank de periode dat de burgerlijke ____ .------~-
partij een mingenot heeft geleden beperkt tot 8 maanden en dus in totaal 1.980 euro. _____ .-------

Het plaatsen van vinyl dateert van vóór de lncrlmlnatieperiQde··ëf(k.~·-:~··:::::ke a;in 
oorzakelijk verband niet worden toegekend. Hetzelfd_~_..getdfvoor het materiaal voor het 
verven van de woning. Zelfs indien dit binneo--dlCÏncriminatieperiode zou vallen, is de 

.---------------·-·_ ............. -----···---------· 
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rechtbank nog van oordeel dat de vordering dient te worden afgewezen bij gebreke aan 
aangetoond oorzakelijk verband. Hetzelfde geldt voor de renovatie van de keuken waarvan 
overigens geen afdoende bewijs wordt voorgebracht en de verhuisvergoeding. 

De vordering tot vergoeding van ten onrechte aangerekende kosten voor de inspectie en de 
brandmelders ten bedrage van 77 euro kan wel worden toegekend gelet op het neergelegde 
stuk en niet ernstige betwisting ervan door beklaagde. 

Morele schade komt niet voor precieze begroting in aanmerking. Het gaat in essentie om de 
juridische erkenning van het leed dat werd berokkend. De rechtbank begroot de schade op 
een symbolisch bedrag van 1 euro. 

De burgerfilke partijstelling van 

Deze burgerlijke partijen hebben ongetwijfeld schade geleden ingevolge de bewezen 
verklaarde feiten van tenlastelegging A.4. 

De rechtbank dient ook hier vast te stellen dat de incriminatieperiode slechts betrekking 
heeft op een periode van 12 maanden. Het mindergenot wordt herleid tot 2. 760 euro. Dat 
de huurgelden werden voldaan door de collectieve schuldbemiddelaar heeft niet tot gevolg 
dat de burgerlijke partij niet langer het door haar geleden mindergenot kan vorderen. 

De rechtbank is enkel bevoegd zich uit te spreken over schade in oorzakelijk verband met 
het bij haar aanhangig misdrijf. De vordering met betrekking tot de huurgelden voor de 
toekomst kan dan ook niet worden toegekend. 

TOEGEPASTE WETTEN 

Oe rechtbank houdt rekening met de volgende artikelen die de bestanddelen van de 
misdrijven en de strafmaat bepalen, en het taalgebruik in gerechtszaken regelen: 

artikelen 162, 182, 185, 194, 195 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, artikel! van de wet van 5 maart 1952, 
wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begratingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand, 
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artikelen 28, 29 der wet van 1 augustus .. 198s·; 
artikelen 3 en 4 der wet van 17_.aprtrîS78, 
artikel162bis van het W.etbaë·k van Strafvordering, 
artikel 1382 va11 . .het ·ä~~gerlljk Wetboek, 
artikeh~.o -4·2~--43bis, 44 en 45 van het Strafwetboek, 

__ .artikêÎ~n 1, 3, 5, 6, van de wet van 29 juni 1964; 

De rechtbank: 

op tegenspraak ten aanzien van 
De WOONINSPECTEUR VAN HET VLAAMSE GEWEST, 

Op strafaebied 

p.9 
Vonnisnr I 

Verleent akte aan De WOONINS_P.EcrEÜR VAN HET VlAAMSE GEWEST van zijn vrijwillige 
tussenkomst. 

.. ·· 

Verklaart .de--réi1Îasteleggingen Al, A2, A3, A4, AS, A6, Bl, B2, 83, 84, BS lastens 
·t;·~wezen . 

Stelt vast dat in de voorwaarden verkeert om te genieten van de gewone 
opschortina van de uitspraak van de veroordeling. 

Zegt dat de uitspraak van de veroordeling zal opgeschort worden met een proeftijd.-varl""3 
jaar, zonder voorwaarden. . .. ·· 

Verklaart verbeurd overeenkomstig artikel 42, 3• en 43bis Sw .. .<fé.\l~rmogensvoordelen voor 
een bedrag van 20.000,00 EUR. ..... 

Veroordeelt tot_b.etállri"g van: 
.. ·· 

... 
- een bijdrage v_a.n--20;00 EUR aan het Begratingsfonds voor juridische tweedelijnsbijstand 

.·· 

__ -:::.tot(:ie kosten van de strafvordering tot op heden begroot op 255,69 euro 

HERSTEL VORDERINGEN 

Beveelt lastens beklaagde dat aan het onroerend goedgelegê~ te 
gekadastreerd als .·· met een 

oppervlakte van 01a 83ca 

de gebreken dienen te worden weggewe~_kt -wáä.rdoor het pand voldoet aan de minimale 
.. ·· 

... ... 
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woonkwaliteit, 

binnen een termijn van een jaar te rekenen vanaf het in kracht van gewijsde treden van 
huidig vonnis en onder verbeuring van een dwangsom van 100 euro per dag vertraging in 
het niet nakomen van het hiervoor bevolene. 

Dat de wooninspecteur en/of het College van Burgemeester en Schepenen 
in geval het vonnis niet wordt ten uitvoer gelegd, van ambtswege in de uitvoering ervan kan 
voorzien. 

Machtigt de wooninspecteur en/ of het College van Burgemeester en Schepenen 
de van de herstelling van de plaats afkomende materialen en voorwerpen te verkopen, te 
vervoeren, op te slaan en te vernietigen op een door hen gekozen plaats; 

Zegt voor recht dat de veroordeelde gehouden is alle uitvoeringskosten, verminderd met de 
opbrengst van de verkoop der materialen en voorwerpen, te vergoeden op vertoon van een 
staat, begroot en Invorderbaar verklaard door de beslagrechter; 

••• 

Beveelt lastens dat aan het pand gelegen te 
gekadastreerd als met een oppervlakte van 02a 

9ca, 

dat aan de woningen 1/1 en 2/1 de gebreken dienen te worden weggewerkt waardoor het 
pand voldoet aan de minimale woonkwalltelt, 

dat aan de woningen 0/1 en 3/1 een andere bestemming moet gegeven worden volgens de 
bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening, hetzij dat de woning moet worden 
gesloopt, tenzij de sloop verboden is op grond van de wettelijke, decretale of reglementaire 
bepalingen, 

en dit binnen een termijn van een jaar te rekenen vanaf het in kracht van gewijsde treden 
van huidig vonnis en onder verbeuring van een dwangsom van 100 euro per dag vertraging 
in het niet nakomen van het hiervoor bevolene. 

Dat de wooninspecteur en/ of het College van Burgemeester en Schepenen 
in geval het vonnis niet wordt ten uitvoer gelegd, van ambtswege In de uitvoering ervan kan 
voorzien. 

Machtigt de wooninspecteur en/of het College van Burgemeester en Schepenen 
de van de herstelling van de plaats afkomende materialen en voorwerpen te verkopen, te 
vervoeren, op te slaan en te vernietigen op een door hen gekozen plaats; 
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Zegt voor recht dat de veroordeelde gehouderi ;; ; JÏ;:;::e:ngskosten, verminderd met de 
opbrengst van de verkoop der ma!ertafê~ en voorwerpen, te vergoeden op vertoon van een 
staat, begroot en invorderbaarverklaard door de beslagrechter; 

_ /o;· ;::~::J;~::~:-/· 
-------------------

. ontvankelijk en deels --
--------------------------

Verklaart de eis van de burgerlijke partij 
gegrond. 

Veroordeelt beklaagde om als schadevergoeding te _be.t-atë-r;---;~: de 
burgerlijke partij de som van: tweeduizend--aéhtenvllftlg euro 
(2.058,00 EUR) definitief, te vermeerderen met de vergoe~_em:te-l~tresten vanaf 1 oktober 
2018 tot op heden, de gerechtelijke intresten en de k_oste-rC 

Veroordeelt om al~_rechîsp_l-;~~:::ergoeding aan te 
betalen de som van 480,0Q_.E·UfC(art.1022 Gerechtelijk Wetboek - art.l tot 13 Wet van 
21/4/2007- art.162_b!s-~--i94 Wetboek van Strafvordering). 

Ver~_laart--d~--:;:-~:~ de burgerlijke partij 

_ .. -----gegrond als volgt. 

----------------------

_ontvankelijk en 

Veroordeelt om als schadevergoeding te betalen aan de burgerlijke partij 
en de som van: tweeduizend zevenhonderdzestig euro -------------------

(2760,00 EUR) deflnltlef, te vermeerderen met de vergoedende intresten vanaf 3 o.!çtobëf 
2019 tot op heden, de gerechtelijke intresten en de kosten. _____________ _ 

------------------
Veroordeelt om als rechtsplegingsvergoed!ng--aan en 

te betalen de som van 780,00 EUR (art.].0.2z-'Gërechtelljk Wetboek - art.l tot 

:j:::::::~:~:::.:~:·.::: .. ~i:_--~~~~_e~~oeklláó Strafvordering). 

Dit vonnis is g_~eién en uitgesproken in openbare zlttlng op 3 februari 2020 door de 
recht~9nkvar1 eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, kamer ACl : 

-- , rechter 

---------------------------~" aanwezigheid van een magistraat van het openbaar ministerie, 
- met bijstand van griffier 

.•.. ----------------------~---·/ 
------------

--~---~--... ------




