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datum: 4.4.2011 

De Rechtbank van eerste aanleg van het gerechtelijk arrondissement 
Antwerpen, kamer 1 C, rechtdoende in correctionele zaken, heeft het vol
gende vonnis uitgesproken: 

Notitie nummer: AN55.LB.54161-05 

in zake van HET OPENBAAR MINISTERIE: 

TEGEN: 

1 

003382 

2 

003383 

BETICHT VAN: 

juwelier 
geboren te 
wonende te 
Belg 

op 

met ondernemingsnummer 
met maatschappelijke zetel te : 

Hetzij door de misdaad of het wanbedrijf te hebben uitgevoerd of aan de 
uitvoering rechtstreeks te hebben meegewerkt, hetzij door enige daad tot de 
uitvoering zodanige hulp te hebben verleend dat de misdaad of het wanbedrijf 
zonder zijn bijstand niet had kunnen worden gepleegd 

De eerste en de tweede, 

op het perceel gelegen te 
gekadastreerd als 

met een (globale) oppervlakte van 215m2 

eigendom van de 
ingevolge akte verleden door notaris te dd. ' 
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Bij inbreuk op de artikelen 2, 17, 17 bis en 17 ter van het decreet van 4 februari 
1997 houdende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studenten
kamers (B.S. 7 maart 1997), de volgende kamerwoningen of kamers in het 
voormeld onroerend goed 
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 de artikelen 4, 6 en 7 van het decreet, namelijk: 

1. van 1 oktober 2004 tot en met 24 mei 2005: 
kamer (1 ste verdieping vooraan), aan . 

ll. van 1 oktober 2004 tot en met 24 mei 2005: 
kamer 1 ste verdieping midden links), aan 1 

111. van 3 april 2004 tot en met 24 mei 2005: 
kamer (1 ste verdieping links achteraan), aan 

IV. van 20 oktober 2004 tot en met 24 mei 2005: 
kamer (1ste verdieping rechts achteraan), aan 1 

V. van 1 augustus 2004 tot en met 24 mei 2005: 
kamer (2de verdieping vooraan), aan · 

Vl. van 1 oktober 2004 tot en met 24 mei 2005: 
kamer 2de verdieping midden links), aan . 

VII. van 1 maart 2005 tot en met 24 mei 2005: 
kamer (2de verdieping links achteraan), aan 1 

VIII. van 2 januari 2005 tot en met 24 mei 2005: 
kamer (2de verdieping rechts achteraan), aan· 

IX. van 2 november 2004 tot en met 24 mei 2005: 
kamer (3de verdieping vooraan), aan 

en 

en 

De feiten gepleegd tussen 3 april 2004 en 25 mei 2005 de voortdurende en 
achtereenvolgende uiting zijnde van eenzelfde opzet, het laatste feit gepleegd 
zijnde op 24 mei 2005, de verjaring der strafvordering terzake de tenlasteleg
gingen I, Il, 111, IV, V, VI, VII, VIII en IX rechtsgeldig gestuit zijnde door daden van 
onderzoek of vervolging, namelijk het navolgend proces-verbaal 
AN55.LB.033429/2009 van de lokale recherche, afdeling leefmilieu van 
Antwerpen van 16 maart 2009 

de feiten thans omschreven zijnde als: 

Bij inbreuk op de artikelen 2, 17, 17 bis en 17 ter van het decreet van 4 februari 
1997 houdende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studenten-
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kamers (B.S. 07 .03.1997), 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), een kamerwoning of een kamer in voormeld 
onroerend goed, 

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 de artikelen 4, 6 en 7 van het decreet, namelijk 

1. van 1 oktober 2004 tot en met 24 mei 2005: 
kamer (1ste verdieping vooraan), aan 

ll. van 1 oktober 2004 tot en met 24 mei 2005: 
kamer (1ste verdieping midden links), aan 

111. van 3 april 2004 tot en met 24 mei 2005: 
kamer (1ste verdieping links achteraan), aan 

IV. van 20 oktober 2004 tot en met 24 mei 2005: 
kamer· (1 ste verdieping rechts achteraan}, aan 

V. van 1 augustus 2004 tot en met 24 mej 2005: 
kamer (2de verdieping vooraan), aan 

Vl. van 1 oktober 2004 tot en met 24 mei 2005: 
kamer 2de verdieping midden links), aan 

VII. van 1 maart 2005 tot en met 24 mei 2005: 
kamer (2de verdieping links achteraan), aan 

VIII. van 2 januari 2005 tot en met 24 mei 2005: 
kamer (2de verdieping rechts achteraan), aan 

IX. van 2 november 2004 tot en met 24 mei 2005: 
kamer (3de verdieping vooraan}, aan 

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

boek deel ' nr. 

oOOo 

en 

en 
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Gezien de stukken van het onderzoek; 

Gehoord het Openbaar Ministerie in zijn vordering; 

Gehoord de bek.laagden in hun middelen van verdediging, vertegenwoordigd 
door meester S. Van Eyck, advocaat bij de balie te Antwerpen; 

*Uit het onderzoek ter zitting van 7 maart 2011 blijkt dat er geen tegenstrij
digheden van belangen zijn tussen eerste beklaagde en tweede gedaagde 
zodat de aanstelling van een lasthebber ad hoc zich niet opdringt. 

* Tweede bek.laagde is eigenaar van een pand aan het 
.. Beide bek.laagden verhuurden hierin kamers, dewelke niet voldeden aan 

de vereisten zoals gesteld in het kamerdecreet. De huur werd betaald aan eer
ste bek.laagde en tweede beklaagde, zowel voor eerste bek.laagde persoonlijk 
als voor rekening van de · .. De huurders betaalden cash aan eerste 
beklaagde. Beklaagden deden geen herstellingswerken ondanks de slechte 
toestand van de kamers, waaronder ook het ernstige risico op CO-vergifti
ging, electrocutie, ontploffings- en brandgevaar. De kamers werden onge
schikt en onbewoonbaar bevonden. 
De volledige woning werd bij Besluit van de Burgemeester op 14 november 
2005 onbewoonbaar verklaard. 

Beklaagde voert aan dat nà dit Besluit de huurovereenkomsten onmiddellijk 
beéïndigd werden. 

Het staat evenwel vast dat voor de weerhouden incriminatieperiode, de 
kamers nog verhuurd werden, terwijl ze niet voldeden aan de kwaliteits- en 
veiligheidsnormen voor kamers cfr. art. 17 van het Decreet van 4 februari 
1997. 
Dit werd vastgesteld bij controle door de Wooninspectie op 24 mei 2005. 

De rechtbank verwijst hiervoor naar de gevoegde technisch verslagen, 
de vaststellingen van de verbalisanten, de gevoegde foto's in het strafdossier, 
en naar het omstandig verslag met betrekking tot het kwaliteitsonderzoek (st. 
II230-II227) waaruit duidelijk blijkt dat de kamers in de woning van tweede 
bek.laagde ernstige gebreken vertoonden. 

De woning werd dan ook bij besluit van de Burgemeester dd. 14 november 
2005 onbewoonbaar verklaard. 
Beklaagden waren niet in het bezit van een geldig conformiteitsattest en 
mochten derhalve de kamers niet verhuren. 
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De stelling van beklaagden dat er in hunnen hoofde geen opzet aanwezig was 
wordt door de rechtbank niet weerhouden. Zij deden ook bewust geen her
stellingswerken. 

De rechtbank acht de tenlastelegging, zoals geherkwalificeerd, lastens beide 
beklaagden bewezen. De feiten werden immers wetens en willens gepleegd, 
ook binnnen het kader van de vennootschap. Beide beklaagden lieten na 
maatregelen te nemen om inbreuken te vermijden en genoten ook inkomsten 
middels de verhuring. 

* Beklaagden beroepen zich ondergeschikt op de overschrijding van de rede
lijke termijn cfr. art. 6 EVRM. De rechtbank stelt vast dat de laatste onder
zoeksdaad met betrekking tot het nazicht of de renovatie werd gestart dateert 
van 25 maart 2010 (st. !131). Aan beklaagden werden vele kansen gegeven 
om te herstellen. Zij gingen hier niet op in zodat ze in kennis waren van een 
mogelijke vervolging. 
De dagvaarding werd uitgebracht op 30 november 2010. Gelet op de ver
schillende geboden kansen aan beklaagden om vrijwillig te herstellen en 
gelet op de lopende procedure van sociaal beheer (st. Il 34-I136) waarvan 
beklaagden in kennis waren gesteld, meent de rechtbank dat beklaagden niet 
onnodig lang in het ongewisse werden gelaten nopens hun vervolging. 

De rechtbank meent dat de redelijke termijn cfr. art. 6 EVRM, rekening hou
dende met de houding van beklaagden, en de overige partijen, en de redelijk 
complexe procedure en onderzoek, niet is overschreden. 

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

De kamers in de woning van tweede beklaagde waren ongeschikt en onbe
woonbaar verklaard en beide beklaagden hadden geen geldig conformiteit
sattest, 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 11.505,00.euro. Zij wordt 
opgelegd solidair lastens beiden vermits de huuropbrengsten, aan beide par
tijen toekwamen. 

Strafmaat 

De feiten zijn ontoelaatbaar vermits de illegale verhuring van onbewoonbaar
verklaarde kamers, een ernstige inbreuk betekenen op de veiligheid van de 
bewoners en op hun levenskwaliteit en ook aanleiding geven tot misbruiken 
door de verhuurders. 
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Een strenge straf dringt zich op. De rechtbank verleent evenwel een gedeelte
lijk uitstel teneinde beklaagden te motiveren zich van dergelijke feiten te ont
houden en ook rekening houdend met het tijdsverloop sedert de feiten. 

De feiten I tot en met IX vermengen zich als zijnde gepleegd met éénzelfde 
strafbaar opzet. 

OM DEZE REDENEN, 

DE RECHTBANK, 

Gelet op de artikelen 162, 185, 194, 195 van het Wetboek van Strafvordering, 
artikelen 1, 3, 5, 6, 7, 7bis 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. l 7 /611997 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 1 7 april 1878, 
bij toepassing van de artikelen en wetsbepalingen zoals aangehaald in de 
voormelde tenlastelegging, 
en bij toepassing van de artikelen 38, 40, 41bis, 42,3°, 43bis, 50, 65, 66 van 
het StrafWetboek. 

Rechtdoende op tegenspraak 

V EROORDEELT : 

- eerste beklaagde, " hoofdens de vermengde feiten I tot en 
met IX tot een geldboete van DUIZEND EUR. 

Aangezien eerste veroordeelde vroeger geen enkele veroordeling tot een criminele straf of 
tot een hoofdgevangenisstraf van meer dan twaalf maanden heeft opgelopen; 
dat in die omstandigheden een genademaatregel van aard is om de verbetering van deze ver
oordeelde te doen verhopen; 

Beveelt dat bij toepassing en binnen de perken van artikel 8 der wet van 29 juni 1964, gewij
zigd door artikel 4 van de wet van 10 februari 1994, de tenuitvoerlegging van de geldboete 
uitgesproken ten laste van veroordeelde, wordt uitgesteld voor een termijn van drie jaar 
vanaf heden, 

uitgezonderd een effectieve geldboete van HONDERD EUR, of een vervangende gevan
genisstraf van ÉÉN MAAND. 
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- tweede beklaagde, , hoofdens de vennengde feiten 1 tot en 
met IX tot een geldboete van TWEEDUIZEND EUR. 

Aangezien tweede veroordeelde vroeger geen enkele veroordeling tot een criminele straf of 

tot een geldboete van meer dan 24.000 EUR heeft opgelopen; 
dat in die omstandigheden een genademaatregel van aard is om de verbetering van deze ver
oordeelde te doen verhopen; 

Beveelt dat bij toepassing en binnen de perken van artikel 8, 18bis der wet van 29 juni 1964, 

gewijzigd door artikel 4 van de wet van 10 februari 1994, de tenuitvoerlegging van de geld
boete uitgesproken ten laste van veroordeelde, wordt uitgesteld voor een termijn van drie 
jaar vanaf heden, uitgezonderd een effectieve geldboete van DRIEHONDERD EUR. 

Verplicht beide veroordeelden, 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 ieder 25 EUR, bij 
toepassing van artikel 1 van de wet van 5 maart 1952, gewijzigd door de wet 
van 26/06/2000 en de wet van 7 februari 2003, venneerderd met 45 decimes, 
en gebracht op elk 13 7 ,50 EUR. 

Verplicht beide veroordeelden tot betaling van elk 112 van de kosten van het 
geding belopende 254,53 EUR en, bij toepassing van artikel 91 van het 
Koninklijk Besluit van 28 december 1950, tot een vergoeding van elk 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 1000 EUR, venneerderd wordt 
met 45 decimes, zodat die geldboete 5500 EUR bedraagt. 

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 - voor wat eerste veroordeelde betreft - de duur van de gevangenis
straf waardoor de geldboete vervangen kan worden, bij gebrek aan betaling 
binnen een tennijn vermeld in artikel 40 van het strafwetboek, op drie maan
den; 

oOOo 

Verklaart verbeurd de vermogensvoordelen, solidair lastens beide beklaag
den, namelijk 11.505,00 euro (zie de vordering van het Openbaar Ministerie 
dd. 29 oktober 2010), 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 Strafwetboek. 
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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. 

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 vier april tweeduizend en elf in aanwe
zigheid van het Openbaar Ministerie en de griffier. 

AANWEZIG: 

A. Mertens, 
<J1 . \.) � n b.._ \_, '-5. \ 

F. Van Huffel, 

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

A. Mertens 




