
1 Vonn,snummer / Gnffienummer 

2023 / , \ l ()(_ l 

j Repertonumnummer / Europees 

t Datum van uitspraak 

l smaart2023 _ 
1 Naam van de beklaagde(n) 

1 
' 

1 

Systeemnummer parket 
20CO36718 

. Rolnummer 

l Not1t1enum~er parket 
1 ANSS.LB.17425/2020 

1 Niet t e registreren 
! 

1 

rechtbank van eerste aanleg 
Antwerpen, afdeling 
Antwerpen 
Kamer ACl 

Vonnis 



Rofnummer AC1 kamer 
rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen 

In de zaak van het openbaar ministerie 

tegen: 

BEKLAAGDE(N) 

1 

Vonrnsnr / 
p 2 

met maatschappelijke zetel gevestigd te KBO 

2. 

beklaagde, vertegenwoordigd door meester 
Meester advocaat te 

met maatschappellJke zetel gevestigd te , 

beklaagde, vertegenwoordigd door Meester 

TENLASTELEGGING(EN) 

advocaat te 

KBO 

advocaat te 

Als dader of mededader m de zm van artikel 66 van het strafwetboek; 

In het pand gelegen te 
kadastraal gekend als 
eigendom van 
mgevolg akte verleden op 28/12/2018 door notaris te 

verhuren, te huur of ter beschikking stellen, met het oog op bewoning, van woning of woonvorm 
zonder aan de vereisten en normen te voldoen 

loco 

als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of als persoon die een woning ter beschikking stelt, een 
woning of een spec1f1eke woonvorm, als vermeld in artikel 5 § 3 lid 1 van het Decreet van 15 juli 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, namelijk (omschrijving 
misdrijf). 
(art. 2 § 1, 31°, en 20 § 1 hd 1 Decreet 15 JUii 1997 houdende de Vlaamse Wooncode) 

thans strafbaar gesteld als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of als persoon die een woning 
ter beschikking stelt, een niet-conforme of overbewoonde woning rechtstreeks of via tussenpersoon 
te hebben verhuurd, te huur gesteld of ter beschikking gesteld met het oog op bewoning (art. 3.34 
Vlaamse Codex Wonen). 

1 te 
door 

m de periode van 1 augustus 2017 tot en met 31 augustus 2020 

woning 0/1 ten nadele van: 
geboren te 

geboren te >P 
geboren te 

OP 

op 
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2 te 
door 

rn de penode van 11 september 2017 tot en met 1 iuni 2018 

woning 0/2 ten nadele van geboren op 

3 te tussen 1 1uni 2018 en 12 februari 2020. meermaals. op niet nader te bepalen data en 
laatst op 11 februari 2020 
door 

woning 0/2 ten nadele van geboren m 

EN INZAKE 

De Wooninspecteur van het Vlaamse Gewest 
Met kantoren gevestigd te 2000 Brussel, Havenlaan 88 bus 22 en 

Te 

vrijwillig tussenkomende partij, vertegenwoordigd door Meester 

PROCEDURE 

advocaat te 

Gezien het bewijs van overschrijving van de dagvaarding van beklaagde op het kantoor Rechtszeker-

heid dd. 3 augustus 2022 ref 

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

De rechtsplegmg verliep m de Nederlandse taal. 

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

beoordeling 

procedure 

a. 
eerste beklaagde, verder: stelt in besluiten dat de zaak niet in staat zou zijn 

en dat de herstelvordering van de WOONINSPECTfUR VAN HET VLAAMS GEWEST (tussenkomende partij, 

verder: WOON!NSPECTEUR) voorbarig zou zijn 

In essentie verwijst 1n dit kader wat de stedenbouwkundige status van het geviseerde pand 
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betreft naar een lopend dossier, waarbij een beslissing van de Antwerpse dienst 'Vermoeden van 
vergunnmg' wordt afgewacht. Het volledige verzoek dateert van 10 mei 2022, aldus ruim anderhalf 
jaar na het einde van de incrimmatieperiodes. 

Bovendien heeft de strafvordering betrekking op (vermeende) inbreuken op de Vlaamse Wooncode / 
Vlaamse Codex Wonen, niet (rechtstreeks) op stedenbouwkundige inbreuken 

De vergunningsstatus of de stand van zaken met betrekking tot een regularisat ieprocedure dan wel 
procedure houdende het vermoeden van vergunning, heeft geen onmiddelliJke impact op de 
gegrondheid van de strafvordering. In zoverre net de procedure vermoeden van vergunning 
haar initiatieven na de vaststellingen wil duiden en/of stappen m de richting van een vrijwillige 
regulansat1e wil aantonen, houdt de rechtbank rekening met de reeds ondernomen stappen bij de 
straftoemeting en de beoordeling van de herstelvordering. 

De strafzaak tegen onder meer 
wachten 

wordt ten gronde behandeld, zonder andere procedures af te 

feiten 

b 
In een periode van augustus 2017 tot en met augustus 2020 verhuurde ~en pand 1n de 

met drre woonentite1ten m een achterbouw aan de 
met toestemming deze verder verhuren voor bewoning. 

Twee woningen in deze achterbouw, op het gehJkvloers, waren ongeschikt voor bewoning en werden 
niettemin verhuurd door ~n bewoond Één van de woningen was zelfs onbewoonbaar. 

Beklaagden huisvestten dus personen m woningen die niet voldeden aan de m1n1mumnormen inzake 
kwahtert en veiligheid. 

bewijs, kwolif1cat'1e en toerekening 

C. 

en initieel haar rechtsvoorgangers verhuurden het pand vanaf 2015 aan de 
rechtsvoorganger van , sloot hiervoor op 28 september 2015 een handelshuurovereenkomst met 

Het voorwerp van de overeenkomst werd omschreven als 'een handelseigendom met alle 
aanhorigheden, gelegen te omvattende een handelsgelijkvloers 
met dne achterliggende woonent,teiten goed gekend door de huurder, die verklaart het eigendom te 
hebben bez,cht,gd', Als bestemming werd verwezen naar een wassalon met achterliggende 
woonentite1ten en in de handelshuurovereenkomst werd ook geexplic1teerd dat toestemming werd 
verleend om de 'drie achterliggende woonentite1ten' onder te verhuren aan derden. 

baatte in het handelsgehJkvloers een wassalon uit en verhuurde de woningen in de achterbouw 
De ruimtes boven het wassalon maken niet het voorwerp uit van het strafonderzoek 

d. 
De Vlaamse wooninspect1e voerde op 11 februari 2020 een grondige controle uit m het pand aan de 

naar aanleiding van een melding van dat er een 
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bouwm1sdriJfzou zijn gepleegd 1n het pand door in de achterbouw drie zelfstandige woningen te 
installeren zonder vergunning. Ook de lokale pol1t1e en de diensten van werde11 bij 
de vaststellingen betrokken. 

De dne woningen in de achterbouw va n het pand werden gecontroleerd en ze bleken alle drre 
ongeschikt en onbewoonbaar te zijn. Er werden m het bijzonder gebreken vastgesteld met betrekking 
tot de ve1 lighe1d van de elektrische mstalfat,e en inzake branddetectie. Ook getoetst aan het 

regelgevend kader van de Vlaamse Codex Wonen werden voor alle entiteiten inbreuken van categorie 
Il vastgesteld, zodat ze ongeschikt waren voor bewoning Woning 0/1 (achterbouw lmks) was ook 
onbewoonbaar op basis van een inbreuk van categone 111, namelijk de afwezigheid van werkende 

verwarming of een aangepaste energ1evoorz1enmg voor een verwarmingstoestel. Deze woning werd 
bovendien bewoond door drie personen, wat meer was dan de bezettingsnorm van twee personen, 
zodat de woning onaangepast was. 

Naast woning 0/1 bleek ook de woning 0/2 (achterbouw rechts) bewoond, meer bepaald door één 
persoon. De woning 1/2 (eerste verd1ep1ng achterbouw) was onbewoond op 11 februari 2020, maar 
er was wel nog een gezin van vier personen mgeschreven 

e 

De huurster van woning 0/1 kloeg in haar verhoor over de slecht w erkende verwarming en verwees 
naar de verhuurder als zijnde De bewoner van woning 0/2 werd rnet 
aangetroffen. 

f 
was zaakvoerder van de vennootschap waarvan de aandelen 

werden verkocht aan later Vanaf september 2015 huurde hij met waar hij 
zaakvoerder van was, het wassalon en de wonmgeh in de achterbouw en verhuurde hiJ de woningen 
verder. De zaakvoerder van erkende dit, alsook dat toestemming 
had de woningen verder te verhuren. Dit blijkt ook uit de handelshuurovereenkomst (supra) . 

Vanaf apnl 2017 was zaakvoerder van In ziJn verhoor van 12 me, 
2020 verwees h1J naar onderhouds- en herstellingswerken die 111 de woningen werden uitgevoerd, in 
samenspraak met 

g 
Dat .Joorhoudt geen kennis te hebben gehad van de staat van de woningen in de achterbouw 
sluit allerminst uit dat het moreel bestanddeel in haar hoofde vervuld 1s. Als moreel bestanddeel voor 
het misdrij f waarvoor ,ervolgd wordt, volstaat onachtzaamheid, dat is een gebrek aan 
voorzichtigheid of voorzorg. Het nalaten 21ch te vergewissen van de conformiteit van de onroerende 

goederen die voor bewoning ter beschikkmg werden gesteld - ooi< middels een huurder die 
vervolgens verder verhuurde - betreft een derge/,Jk foutief hande,en, een gebrek aan voorzichtigheid 
en voorzorg. 

h 
Aangezien de vervolgde beklaagden rechtspersonen ziJn, heeft de opeenvolging van 
vennootschapsstructuren en de personele bezetting van het bestuur voor de strafrechtehJke 

verantwoordehjkhe1d en toereke ning weinig belang. 

Ten overvloede wordt, wat betreft, verwezen naar de rol d,e ve rvulde in beide 
vennootschappen, waaruit volgt dat h1J voor het afsluiten van huurcontracten met bewoners goed op 
de hoogte was van de staat va n het ter besch1kl<ing gestelde onroerend goed Ook 

~af aan kennis te hebben van de klachten van de bewoners en de onderhouds- en 
herstellingswerken, zodat hij - in ziJn hoedanigheid van orgaan van - kennis had van de 
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gebreken. 

In zoverre ~erder niet op de hoogte zou z1Jn geweest van de fundamentele gebreken, zou dit aan 
een gebrekkige opvolging in het beheer van het pand en het verhuurde patrimonium te Wijten zijn, 
zodat ook di t het moreel element van het mrsdnJf oplevert. 

j 

Waar i.1erwijst naar een gebrek aan kennts van de stedenbouwkundig onvergunde toestand van 
de achterbouw, is dit niet relevant in het kader van de beoordeling van de gegrondheid van de 
strafvordering Dit gegeven heeft mogelijke implicaties wat de herstelvordering betreft, maar 
strafrechtelijk worden beklaagden enkel vervolgd voor het niet naleven van de Vlaamse Wooncode, 
inmiddels Vlaamse Codex Wonen. 

Op vergelijkbare wijze dwaalt in haar verweer met betrekking tot enig abnormaal profijt en het 
wetens en willens misbruik maken van de kwetsbare pos1tre van huurders. Dit betreft een verweer 
dat relevant zou zijn bij vervolging voor het (verwante) misdrijf hwsjesmelkenJ, maar daar wordt 
met voor vervolgd. 

Evenmin 1s een eventuele burgerrechtelijke nietigheid van een huurovereenkomst relevant voor de 
strafrechtel1Jke kwalificatie van de feiten, waar het verhuren offe1telijk ter beschikking ste llen van 
woningen met het oog op bewoning wordt geviseerd 

Het staat niet vast dat er kennis van had dat de woning 0/1 door drie personen werd bewoond, 
maar deze overbewonmg heeft stra frechtelrjk geen impact op de bewezen m1sdnjven, aangezien de 
matenèle bestanddelen van het m1sdnJf met betrekking tot deze woning reeds vervuld Zijn door het 
ter beschikking stellen van een niet-conforme woning en de bewoning door minstens één persoon. 

toont rnettemm aan tijdens de door het openbaar ministerie weerhouden incnmmatieperiode 
te hebben geageerd om de bewoning in de niet-conforme woningen te beemd1gen 

In zoverre argumenteert dat de woning 0/2 reeds b11 de m1t1ele vaststellingen niet meer werd 
bewoond, gaat dit m tegen de duidelijke vaststelling van bewoning op 11 februari 2020 en de 
inschnjvrng van de in het rijksregister op dit adres. Evenwel wordt de 
bewoning van deze woning tot het einde van de incnminat1epenode niet bewezen, zodat het gepast 
1s de incnminat1eperiode van tenlastelegging 3 te beperken tot februa ri 2020. 

Een schriJven van aan 11an 29 december 2019 waarin de onleefbare toestand van de 
appartementen en studio's wordt aangekaart, bewijst niet dat . ::ip dat ogenblik reeds een einde 
probeerde te stellen aan de huur van de woningen. 

bewijst met een kopie van haar schnjven van 26 mei 2020 (haar stuk 9) dat ze vanaf die datum 
duidelijk de huurovereenkomst met :Jeemdigde. Vanaf toen stelde 
het nodige in het werk om de bewoning te beeind1gen, zodat ze voor de daaropvolgende periode van 
bewoning- gedurende dewelke de bewoonster en haar gezin met vnjw1llrg zouden vertrokken ziJn -
niet strafrechtelijk verantwoordelijk is. De incnmmat1epenode van tenlastelegging 1 wordt b1Jgevolg, 
wat Jetreft, beperkt De verw11zing in deze brief naar een eerder verzoek om de woning te 
verlaten, noch enig ander element, tonen aan dat ~erder de bewoning van de wonmg 0/1 
stopzette of daar het nodige voor deed. 

k. 
De feiten zijn bewezen, werden correct gekwalificeerd in de rechtstreekse dagvaarding, behoudens 
de aangehaalde inperkingen van de mcriminatieperlodes. De feiten worden beklaagden toegerekend. 
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straf en strafmaat 

1. 
Het opleggen van een straf benadrukt het belang van de overtreden norrn en dient als signaal, zowel 
naar de beklaagde toe als naar de maatschappij in haar geheel. De bestraffing beoogt het herstel van 
de door het rrnsdnJf aangebrachte maatschappelijke schade. De bestraffing dient ook om de 
maatschapp1J te beschermen Tegelijk wordt de maatschappel1Jke reactie ten aanzien van de dader 
naar aanle1d1ng van het rn1sdrijf met de best1affing afgerond en indien mogelijk wordt de dader ertoe 
gebracht herhalmg te vermijden. 

BrJ het bepalen van de concrete straffen wordt rekening gehouden met de aard en de ernst van de 
feiten, de concrete fe1tef1Jke omstandigheden en persoonlijke ornstand1gheden van de dader 

De bewezen feiten werden met eenzelfde strafbaar opzet gepleegd, zodat aan iedere beklaagde één 
hoofdstraf met een biJkomende straf wordt opgelegd 

k. 
De feiten zijn ontoelaatbaar Gebrekkige woningen verhuren houdt een ernstig nsico in voor de 
veiligheid van de bewoners. Het getuigt van een gebrek aan respect voor de levenskwaliteit van de 
bewoners Het nalaten de noodzakelijke investermgen te doen leidt bovendien tot een 
kostenbesparing en aldus tot een onrechtmatig economisch voordeel 

1. 
Beklaagden zijn rechtspersonen die onroerende goederen beheerden binnen hun commerc1ele 
activiteiten en hierbij een economisch voordeel nastreefden. De ernst van de feiten brengt met zich 
dat een correctionele veroordeling en bestraffing noodzakelijk ziJn Een opschorting van de uitspraak 
van de veroordeftng zou geen gepaste reactie zijn 

Het past beklaagden bij wijze van hoofdstraf te raken in hun vermogen met de hierna bepaalde 
geldboetes 

Beide beklaagden hebben een blanco stra frechtehJf< verleden en kunnen daarom - alsook rekening 
houdende met de fmanc1ele impact van de bijzondere verbeurdverklaring en de herstelvordering 
(infra) - aanspraak maken op een uitstel van de tenwtvoerlegging van een aanz,enhjk deel van de 
geldboete 

m. 
BIJ het bepalen van de grootte van de straf en het deel dat met uitstel van tenuitvoerlegging wordt 
opgelegd, houdt de rechtbank ook rekening met de inspanningen dte inmiddels - na de 
vaststellingen - leverde om aan de gebreken te verhelpen 

Wat betreft, merkt de rechtbank op dat ZIJ vanaf 29 december 2019 (datum van het eerste 
bericht aan hieromtrent) m1t1atieven nam met betrekking tot de schrr1nende situatie rn de 
verhuurde woningen. 

n. 
Door het verhuren van de niet-conforme woningen hebben beklaagden een wederrechteliJk 
vermogensvoo,deel gegenereerd, waarvan het openbaar m1rnsterie de verbeurdverklaring vordert. 
Anders dan namens gesteld, is voor de verbeurdverkla ring geen abnormaal profijt vereist 
Aangezien de woningen nret verhuurd mochten worden, 1s de volledrge huuropbrengst illegaal 
verworven en komt deze in aanmerking voor verbeurdverklaring 
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Rekenmg houdende met het schnJven van op 26 mei 2020, bhJkt dat vanaf mei 
2020 geen huunnkomsten meer werden verkregen voor de woning 0/1. Aldus werd het totaal 
vermogensvoordeel voor deze woning correct berekend wordt op basis van een verhuur van 
dneendertig maanden, samen 21.780 euro . 

De inperkrng van de incnminatleperiode onder tenlastelegging 3 brengt met zich dat enkel 

huurgelden voor de woning 0/2 werden ge·md tot en met februan 2020, bijgevolg negentwint1g en 
een halve maand, aan 500 euro pe r maand (zie stuk 11 van samen 14.750 euro. 

Anders dan namens ,ooropgesteld Is het niet mogelijk het precieze aandeel van iedere 
beklaagde in het vermogensvoordeel te bepalen, noch dient bij het bepalen van het 

vermogensvoordeel van een beklaagde rekening te worden gehouden met de beta ling die de ene 
beklaagde aan de andere deed 

I 
p 8 

Rekening houdende met voorgaande elementen wordt het vermogensvoordeel in hoofde van elk van 
de beklaagden begroot op 15 000 euro. 

0 

Het mogelijk bestaan van een onvergunde opdeling van het geviseerde pand in verschillende 

woningen was een aanleiding tot de initiele vaststellingen Het verder onderzoek heeft aangetoond 

dat de woningen 0/2 en 1/2 in de achterbouw niet als woningen zI1n vergund. Aldus kan de 
princ1piele herstelmaatregel van artikel 3.43 Vlaamse Codex Wonen niet worden opgelegd en vordert 
de wooNINSPECTEUR terecht de alternatieve herstelmaatregel. 

vijst erop dat er inmiddels een vergunnrngstra1ect loopt (1.c. met betrekking tot het vermoeden 
van vergunning), wat een impact heeft op de concrete uitvoering van het herstel. Het Is - zoals 

hierboven reeds aangehaald - noodzakelijk noch wenselijk de behandel ing van de zaak hiervoor uit te 

stellen Om de kans te geven tot een doordacht herstel te komen in functie van een aangepaste 
vergunnmgs(toestand}, past het wel een ruime termijn voor de uitvoering van het herstel te voorzien. 

p. 
Voor zover relevant in het kader van huidige procedure merkt de rechtbank op dat net 

betrekking tot de geachte vergunningstoestand van de geviseerde woningen enkel enig bew1Js 
aanbrengt van het mogelijk tijdig bestaan van een constructie, m aar niet van de eertijdse uitoefening 

van de functie wonen in de woningen 0/2 en 1/2. De rechtbank kan bijgevolg de principrele 

herstelmaatregel (houdende het conform maken van de wornngen) niet opleggen voor deze 

woningen. 

q 
is op heden nog steeds de eigenaar van de door de herstelvordenng geviseerde woningen en 
de hoofdhuurder (in het kader van de besproken handelshuurovereenkomst), Ten onrechte 

poneert geen rechten te hebben "op de kwestieuze panden daar deze niet haar eigendom zijn" 

Als (hoofd)huurder heeft zijn wel degelijk rechten in dit kader en eveneens als hoofdhuurder voerde 

ze in het ve rleden reeds onderhouds- en herstellingswerken urt 

Geenszms toont aan dat de achterbouw als voorwerp van de handelshuurovereenkomst 

ongeoorloofd zou zrj n met een nietigheid als gevolg die doorwerkt biJ de beoordeli ng van de 

strafvordering en - in het bijzonder - de st rafvordering. 
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Er Is geen enkele reden om af te wijken van het decretaal uitgangspunt dat de overtreder - elke 

overtreder -van de Vlaamse Codex Wonen tot herstel wordt veroordeeld 

r. 
De herstelmaatregelen van artikel 3.43 van de Vlaamse Codex Wonen, beogen als biJZondere vorm 
van teruggave, de gevolgen van de door artikel 3 34 van de Vlaamse Codex Wonen bedoelde 

misdrijven teniet te doen en de woning of het pand dat de aanwezige woningen omvat, conform te 
maken en de overbewonmg te beemd1gen. 

De woon inspecteur vordert concreet beklaagden te veroordelen om aan de woningen 0/2 en 1/2 een 

andere bestemming te geven volgens de bepalingen van de VCRO, hetzij het pand te slopen, tenzIJ de 

sloop verboden is op grond van wettehJke, decretale of reglementaire bepalingen, en de woning 0/1 
te herstellen conform de normen van de Vlaamse Codex Wonen. 

s 
De gestelde herstelvordenng Is ontvankehJk en gegrond De vordenng Is niet onredehJk en staat in 
verhouding tot vastgestelde inbreuken. 

De hersteltermijn wordt bepaald op twee Jaar, rekening houdende met de lopende procedure met 

betrekking tot de vergunnmgstoestand en om beklaagden de mogelijkheid te bieden tot afstemming 
te komen. Tevens wordt de pnncip1éle herstelvordering expliciet voorzien teneinde toepassing te 
vinden indien alsnog een vergunning zou worden bekomen of voor de dne woningen zou worden 

vastgesteld dat ie geacht vergund zijn als woningen 

Rekening houdende met de ruime hersteltermlJn én om de herstelvordenng afdwingbaar te maken, Is 
het noodzakehjl< een dwangsom te koppelen aan de herstelmaatregel De rechtbank bepaalt de 

dwangsom op 150 euro per dag vertraging, met dien verstande dat die dwangsom zal verbeuren 

vanaf de eerste dag na de hoger vermelde hersteltermijn in zoverre het huidig vonnis vooraf werd 

betekend. Er wordt aldus geen dwangsomtermijn toegestaan 

Er is geen reden om de uitspraak uitvoerbaar biJ voorraad te verklaren 

De woonmspecteur van het Vlaamse Gewest en het College van burgemeester en schepenen van 
worden conform artikel 3 47 van de Vlaamse Codex Wonen tevens gemachtigd om 

ambtshalve rn de uitvoering van het opgelegde herstel te voorzien, op kosten van beklaagden. 

Tevens worden de woon inspecteur van het Vlaams Gewest en het college van burgemeester en 

schepenen van gemachtigd de kosten van herhuisvesting te recupereren biJ 

toepassing van de artikelen artikel 3.33 en 3 48 Codex Wonen 

TOEGEPASTE WETTEN 

De rechtbank houdt rekening met de volgende artikelen d ie de bestanddelen van de misdnJven en de 
strafmaat bepalen, en het taalgebruik in gerechtszaken regelen· 

art 1, 2, 11, 12, 14, 16, 31, 32, 34, 35, 37, 41 wet van 15 Jun, 1935, 

art. 1, 2, 3, 5, 6, 7bis, 25, 38, 39, 41bis, 65, 66 strafwetboek 

art. 4 V.T.Sv 
alsook de wetsbepalingen aangehaald m de inleidende akte en m het vonnis 
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De rechtbank: 

op tegenspraak ten aanzien van 
Gewest, 

De Wooninspecteur van Vlaamse 

Verleent akte aan De Woon inspecteur van het Vlaamse Gewest van haar vriJwill1ge tussenkomst 

Op strafgebied 

Beperkt de mcnminat1epenode van tenlastelegging 3 als volgt· "tussen 1 Juni 2018 en 28 februari 
2020", 

Ten aanzien van :erste beklaagde 

Veroordeelt voor de vermengde feiten 1, 2 en 3 - met beperkte 1ncriminat1epenode· 

tot een geldboete van 24.000,00 EUR, zijnde 3000,00 EUR verhoogd met 70 opdeciemen. 

Verleent uitstel van tenuitvoerlegging wat betreft deze geldboete voor een term1Jn van 3 Jaar, 
doch slechts voor een gedeelte van 22.000,00 EUR, zijnde 2750,00 EUR verhoogd met 70 
opdeciemen. 

Verklaart verbeurd overeenkomstig artikel 42, 3° en 43b1s Sw. de vermogensvoordelen voor een 
bedrag van 15.000 EUR 

Veroordeelt tot betaling van· 

- een b11drage van 1 maal 200,00 EUR, zijnde de som van 1 maal 25,00 EUR verhoogd met 70 
opdeciemen, ter financiering van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzetteliJke 
gewelddaden en de occasionele redders 

- een b1Jdrage van 24,00 EUR aan het Begrotingsfonds voor Jurid ische tweedelijnsb1jstand 

- een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken. Deze vergoeding bedraagt 58,24 EUR 

- de kosten van de strafvordering tot op heden begroot op 1/2 x 327,49 = 163,75 EUR 

Ten aanzien van tweede beklaagde 

Beperkt de tenlastelegging 1 als volgt. "in de periode van 1 augustus 2017 tot en met 25 me, 2020"; 

Veroordeelt 1oor de vermengde feiten 1- met beperkte mcnmmatiepenode, 2 en 3- met 
beperkte mcnmmat1epenode · 

tot een geldboete van 24.000,00 EUR, Zijnde 3000,00 EUR verhoogd met 70 opdeciemen 

Verleent uitstel van tenu1tvoerleggmg wat betreft deze geldboete voor een termijn van 3 jaar, 
doch slechts voor een gedeelte van 20.800,00 EUR, zijnde 2600,00 EUR verhoogd met 70 
opdeciemen 
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Verklaart verbeurd overeenkomstig artikel 42, 3° en 43bis Sw de vermogensvoordelen voor een 
bedrag van 15.000 

Veroordeelt tot betaling van . 

/ 
p.11 

- een bijdrage van 1 maal 200,00 EUR, zijnde de som van 1 maal 25,00 EUR verhoogd met 70 
opdeciemen, t er financiering van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke 
gewelddaden en de occasionele redders 

- een brjdrage van 24,00 EUR aan het Begrotingsfonds voor Juridische tweedelijnsbrJstand 

- een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken. Deze vergoeding bedraagt 58,24 EUR 

- de kosten van de strafvordering tot op heden begroot op 1/2 x 327,49 = 163,75 EUR 

herstel 

Verklaart de vorderingen van de Wooninspecteur van het Vlaams Gewest ontvankeliJk en gegrond in 
volgende mate, 

veroordeelt beklaagden 

tot het geven van een andere bestemming aan de woningen 0/2 en 1/2 van het pand gelegen 
te volgens de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimte-
lijke Ordening, hetzij de woning te slopen, tenz11 de sloop verboden is op grond van wette
lijke, decretale of reglementaire bepalingen; 

o tenzij, en enkel mdien een geldige vergunning betreffende het opdelen van de achter
bouw van voormeld pand en het gebrwk van de woningen 0/2 en 1/2 voor bewoning 
voorhanden is: tot het uitvoeren van alle werken om de conformiteit ,n de zm van 
artikel 1.3 § 1, 8° Codex Wonen, te herstellen en de eventuele overbewoning te be
eindigen wat de woningen 0/2 en 1/2 van het pand gelegen te 

betreft; 
tot het uitvoeren van alle werken om de conformiteit in de zm van artikel 1 3 § 1, 8° Vlaamse 
Codex Wonen, te herstellen en de eventuele overbewonmg t e beeindigen wat de woning 0/1 
van het pand gelegen te betreft; 

Bepaalt de termijn voor uitvoering op twee jaar na het m kracht van gewijsde treden van onderhavig 
vonnis; 

Legt een dwangsom op van 150 euro per dag vertraging na het verstrijken van de hoger bepaalde 
hersteltermijn m zoverre huidig vonnis vooraf werd betekend; legt geen dwangsomtermijn op; 

Machtigt de woonmspecteur van het Vlaamse Gewest en het College van burgemeester en 
schepenen van conform artikel 3.47 van de Codex Wonen m de uitvoering van het 
opgelegde herstel te voorzien, op kosten van beklaagde, met machtiging tot recuperatie van de 
kosten aan de uitvoering verbonden; 
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Machtigt de woonmspecteur van het Vlaamse Gewest en het College van burgemeester en 
schepenen van >m de eventuele kosten vermeld in artikel 3 33 van de Codex 
Wonen te verhalen op beklaagde; 

Dit vonnis 1s gewezen en uitgesproken in openbare zitting op 6 maart 2023 door de rechtbank van 
eerste aanleg Antwerpen, afdehng Antwerpen, kamer ACl: 

"echter 
in aanwezigheid van een magistraat van het openbaar m1n1stene, 
met bijstand van griffier 

p. 12 




