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Inzake het Openbaar Ministerie tegen 

BEI<L.AAGDE(N): 

0063 93 
RRN 
geboren te op 
van Belgische natiooaliteit 
wonende te 

beklaagde, vertegenwoordigd door Meest er 
loco Meester 

TENLASTELEGGING(EN) 

Als dader of mededader in de zin van artikel 66 van het strafwetboek; 

p. 2 
Vonnlsnr 

advocaat te 
advocaat te 

een woning of specifieke woonvorm die niet voldoet aan de vereisten van artikel S § 1 
Vlaamse Wooncode verhuren, te huur stellen of ter beschikking stellen 

als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of als persoon die een woning ter 
beschikking stelt, een woning of een specifieke woonvorm, als vermeld in artikel 5 § 3 lid 1 
van het Decreet van 15 jul i 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, die niet voldoet aan de 
vereisten en normen, vastgesteld met toepassing van artikel 5 van voornoemd Decreet, 
rechtstreeks of via tussenpersoon, te hebben verhuurd, te huur gesteld of ter beschikking 
gesteld met het oog op bewoning {art. 2 § 1, 31°, en 20 § 1 lid 1 Decreet 15 juli 1997 
houdende de Vlaamse Wooncode), 

namelijk hierna vermelde woongelegenheden in het onroerend goed gelegen te 

gekadastreerd als 
met een oppervlakte van 
eigendom var 
verkregen ingevolge erfenis op 

1 te _van 1 januari 2016 tot 19 april 2016 

en op 

de woning nummer gelegen op de eerste verdieping ten nadele van 
en 

2 t e va n 6 mei 2014 t ot 23 januari 2019 
de woning nummer gelegendop het gelijkvloers t en nadele van en 
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Beklaagde tevens gedagvaard zich overeenkomstig artike142, 3" en/of 43bis Strafwetboek te 
horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring van de illegale vermogens
voordelen zoals uiteengezet in de schriftelijke vordering tot verbeurdverklaring neergelegd 
in het dossier. 

Gezien het bewijs van overschrij ving van de dagvaarding van beklaagde door de bewaarder 
der Hypotheken op het hypotheekkantoor van dd. boek deel 
nr. ·; 

PROCEDURE 

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

Oe rechtspleging verliep in de Nederlandse taal. 

Oe rechtbank nam kennis van de stukken van de rechtspleging en hoorde alle aanwezige 
partijen. 

BEOORDEUNG OP STRAFGEBIED 

Beklaagde wordt vervolgd voor inbreuken op de Vlaamse Wooncode. 

Hij is eigenaar van een onroerend goed aan de Naar 
aanleiding van een controle door de Wooninspectie reeds op 24 juni 2013 bleek dat de 
woning niet voldeed aan de vereiste woonkwaliteitsnormen en ernstige gebreken 
vertoonde waardoor een nieuwe controle werd verricht op 19 april 2016, gezien het pand 
bij besluit van de Burgemeester op 26 maart 2014 ongeschikt en onbewoonbaar was 
verklaard. 

Oe woning was verhuurd met twee woongelegenheden. 

Bij de navolgende controle bleken nog steeds ernstige gebreken zoals risico op electrocutie 
- ontploffing - brandgevaar, zodat de woning op 6 juli 2016 opnieuw onbewoonbaar werd 
verklaard. (st 1-4 en st 54-56) 

Oe woning vertoonde vele strafpunten. 

De ernstige gebreken brachten de gezondheid en veiligheid van de bewoners in het 
gedrang. 

Beklaagde herstelde de woning en deed uiteindelijk een melding van herstel op 20 
december 2018 waarna een controle geschiedde op 23 januari 2019 waarbij werd 
vastgesteld dat de woningen nog steeds niet in orde waren. 

Op 8 maart 2019 volgde opnieuw een melding van herstel doch bij conhole op 3 april 2019 
waren er nog steed~ gebreken. 
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Naar aanleiding van een controle op 29 mei 2019 bleek dat enkel nog 1 woongelegenheid 
bewoond werd en dat deze voldeed aan de minimale kwaliteitsvereisten. Ook de 
onbewoonde woongelegenheid was conform de minimale woonkwaliteitsvereisten. 

Beklaagde verwijst ter zitting naar de achtergrond van het lang aanslepende herstel gezien 
hij als 75-jarige gepensioneerde schipper niet veel middelen had om te renoveren. 

Op grond van de vaststellingen van de Wooninspectie, de technische verslagen en de 
gevoegde foto's, waaruit blijkt dat de woongelegenheden van beklaagde niet voldeden aan 
de kwaliteitsnormen en hij zijn woning derhalve niet mocht verhuren, acht de rechtbank de 
feiten 1 en 2 lastens beklaagde bewezen. 

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

Het Openbaar Ministerie bepaalde het illegaal verworven vermogensvoordeel op 27.075 
euro. De rechtbank herleidt dit bedrag ex aequo et bono naar 2000 euro gelet op de 
financiële toestand van beklaagde. 

Strafmaat : 

De feiten zijn ontoelaatbaar vermits de illegale verhuring van onbewoonbaarverklaarde 
panden, een ernstige inbreuk betekent op de veiligheid en gezondheid van de bewoners en 
ook op hun levenskwaliteit . Bovendien geven de feiten aanleiding tot misbru iken door de 
verhuurders. 

Rekening houdend met de elementen die beklaagde ter zitting aanhaalt, zijn leeftijd en 
gunstig strafregister, en de geleverde inspanning van beklaagde voor het herstel van de 
gebreken, gaat de rechtbank in op zijn ondergeschikt verzoek tot opschorting. 

TOEGEPASTE WElTEN 

De rechtbank houdt rekening met de volgende artikelen die de bestanddelen van de 

misdrijven en de st rafmaat bepalen, en het taalgebruik in gerechtszaken regelen: 

artikelen 162, 185, 194, 195 van het Wetboek van Strafvordering, 
artikelen 1, 3, 7, 43, 43bis 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; 
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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, 

Wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begratingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand 

artikel 91 van het Kon inklijk Besluit van 28 december 1950 

artikelen 3 en 4 der wet van 17 april1878, 

en bij toepassing van de artikelen 11 31 5, 6 van de wet van 29 juni 1964 . 

De rechtbank: 

op tegenspraak ten aanzien van I, 

Op strafgebled 

Verklaart de tenlasteleggingen 1 en 2 lastens bewezen. 

Stelt vast dat in de voorwaarden verl<eert om te genieten van de gewone 
opschorting van de uitspraak van de veroordeling. 

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

Verklaart verbeurd overeenkomstig artikel42, 3a en 43bis Sw. de vermogensvoordelen voor 
een bedrag van 2000 euro. 

Veroordeel1 tot betaling van: 

- een bijdrage van 20,00 EUR aan het Begratingsfonds voor juridische 
tweedelijnsbijstand. 

- een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken. Deze vergoeding bedraagt 
53,58 EUR. 

- de kosten van de st rafvordering tot op heden begroot op 28,71 EUR. 

Wijst het meer gevorderde af. 
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Dit vonnis is gewezen en uitgesproken in openbare zitting op 4 november 2019 door de 
rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, kamer ACl: 

, rechter 
in aanwezigheid van een magistraat van het openbaar ministerie, 
met bijstand van griffier 

p.6 




