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.CORRECTlONELE RECHTBANK TE. MECHELEN 

Openbare terechtzitting van 7 september 2011 

De Rechtbank van· eerste aanleg te Mechelen, 11 e kamer, rechtsprekend 
in correctionele zaken, wijst het volgende:vonnjs: 

rnzake van hetOpenbaar Ministerie en de ,burgerlijke partij: 

DE WOONINSPECTEUR van het Vlaamse Gewest •. waarvan de kantoren. 
gevestigd zijn te 20·18 Antwerpen. Lange Kievitstraàt. 11.1-113 
- eiser tot herstel -

vertegenwoordigd door MLA. Claes. loco .Mr .. J. Claes, advocaatte 2550 
Kontich, Mechelsest�nweg, 160.. · 

tegen: 

1 . . 
- - - - - - - - - -

1, geboren te · · 

kleermaker. wonende te 
van BELGISCHE.NA TIONAUTEIT;. 

AANWEZIG 

op 

2. - --
· 

-· - - - · · 
geboren te · - - · ·· ) op f · 

beroep, wonende te 
-

- - - -· · · · 
, van BELGISCHE NATIONALITEIT; 

AANWEZIG 

3. - · - - - - · - - - - . geboren te - -

zonder: beroep, wonende te - - - - - · 

van BELGISCHE NATIONALITEIT 

AAMNEZIG 

op 

- zonder 



VERDACHT VAN: 

Te · van 23 december 2004 tot 14 oktober 2010 

a. om de misdaad of het wanbedrijf Uitgevoerd te hebben of om aan de 
uitvoering e rvan rechtstreeks medegewerkt te hebben; 

b. om,. door enige daad, tot de uitvoering zodanige hut p verleend te hebben 
dat zonder zijn bijstand het misdrijf niet .kon gepleegd worden 

c. om, door giften, beloften, bedreigingen. misbruik van gezag of van 
macht , misdadige kuiperijen of arglistigheden, dit misdrijfrechtstreeks 
uitgelokt te hebben 

d. om, hetzij door woorden in openbare bijeenkomsten of plaatsen 
··gesproken, ·hetzij door enigerlei.geschrift, drukwerk, prent of -zinnebeeld, 
aangeplakt. rondgedeeld of verkocht, te koop geboden of openlijk 
tentoongesteld', het feit rechts�ks uitgelokt te hebben. 

De eerste, de tweede en de derde 

Bij inbreuk op de artikelen 1, 2, 5 .• 7� 8, 15, 17.,.20 § 1 en 114 § 1en4 van 
het .Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse wooncode, gewijzigd 
zijnde bij artikel 6 va.n h�t Decreet van 19 maart 2.004, bij artikel 20 van het 
Decreet van 7 mei 2004 en bij artikel 8.van het Decreet van 7 juli 2006, in 
werking getreden bij artikel 4 van .het Besluit van de Vlaamse Regering van 
·19 juli 2007 (8.S. 30 augustus 2007}, rechtstreeks of via een 
tussenpersoon eenwoning, gelegen aan de. ·  _ 

, die niet voldoet aan de. vereisten van a.rtikel 5, hebben verhuurd 
of ter beschikking te hebben gesteld met het. oog op bewoning, als 
verhuurder:, onder verhuurder of als degene die de woning ter beschikking 
stelt; 

kadastraa l : - -
-

aan geboren op · en 
- , toebehorend 

, geboren op 

* 

Gezien de overschrijving van de dagvaarding ·ten kantore van 
hypotheekbewaring te - - · · dd. ;- - - · 

• 
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.. 

Gelet op de processtukken. 

Q�h�rd .. � woon{r)Sf:>ect�ur van bet Vlaamse gewest bij ·monde van zijn 
raadsma!l voornoemd, die ter·terech�itting 15 Jµni 2011 verklaard heeft 
afstand te·doen van zijn eis . .tot :herstel, nu alles inmiddels werd 
gereguiarisee�d. · ·. 

Gehoord. het Open'baar Ministerie in zijn vordering. 

Gehoord· de drie beklaagdeo in hun middelen van verdedigi_ng. 

Over de strafvordering 

De strafbare feiten 
. . --- . -.... -· ·.� '· ... 

Eerste en tweede beklaagde hebben het .pand gelegen te · 
· - samen· aangekocht bij notariêle akte 
dd. - - - - - - - . 

Het is eerste beklaagde die twee .appartementen verhuurde dewelke 
ondergebracht waren in: de wonin·g .. Zo blijkt dit uit huurovereenkomsten, 
huurwaarborgdocume.nten e.a. 

Derde beklaagde, de dochter van eerste beklaagde treedt steeds op als 
tolk voor eerste beklaagde. Het feit dat zij enkel in deze ·hoedanigheid' 
noodtakerijk was vermits eerste beklaagde de Nederlandse taa.I niet 
machtig is, - is :op zich onvoldoende om bewezen te horen verklaren dat zij 
mededader,. medeplichtige is aan de tenlas�legging. Het is immers de 
eigenaar, de verhuurder of hij die het pand ter be.schikking stelt met het 
oög op bewoning, die. zich alhier.· strafrechtelijk dient te verantwoorden,. 
Derde beklaagde dient dan ook vrijgesproken. 

Eerste beklaagde verhuurde twee appartementen, eigendom van eerste 
en tweede beklaagde. 
De vethuurdeappartementen·voldeden niet aan de Vlaamse 
kwaliteitsnormen. De beklaagden hebben het pand intussen aangepast. 

* 

Gelet C>P de gegevens van het.strafonderzoek en het onderzoek ter 
terechtzitting acht deze rechtbank de strafbare feiten onder de 
tenlastelegging naar recht bewezen. in hoofde. van eef'Ste beklaagde 
en s�at bet ook vast c;tat eerste �kl.aagde deze ·strafbare fe�n op de 
vermelde· plaats.en gedurende de weerhouden incriminatieperiode.heeft 
gepleegd. 

Enige strafbare ·handeling in hoofde van tweede beklaagde blijkt 
onvoldoende uitde elementen va.n het s�rafdossier. Tweede beklaagde 
heeft inzake niets te zeggen, werd niet verhoord en haar rol dient dan ook 
ernstig in twijfel. getrokken. Tweede beklaagde dient vrijgesproken. 
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Verder kan tevens worden vastgesteld dat eerste beklaagde aan de 
toestand heeft geremedieerd en alles in het werk heeft.gesteld om op 
correcte basis de woning te huur te stellen . 

· De strafmaat 

'• 

Hoewel de strafbare feiten bijzonder ernstig zijh. merkt de rechtbank op dat 
de eerste beklaagde nog over een. blanco strafrechtelijk verleden beschikt. 

Rekening houdend met de ernst van de feiten en het strafrechtelijk 
ver1eden van eerste beklaagde is de volgende maatregel wettig en 
passend. 

OM DEZE REDENEN 
DE RECHTBANK : 

....... � . ': . : . . .  · : . .  " ·. � . ·: ... :. 

Gelet op de artikelen reeds aangehaald in de tenlastelegging en op de 
artikelen: 

• 11, 12, 14, 31. 32, 34, 35, 36, 40, 41 der wet van 15juni 1935; 
• t en 3 wet 5 maart 1952 gew. door wet van. 24.12.1993 en wet 

7.02.2003; 
• 28 el','\ 2 9  wetvan 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere 

bepalingen; 
o 58 K.B. 18 december 1986; 
• 162, 191, 194, 195 van het wet boek van strafVordering; 
• 2, 40, 42/3°, 43bis, 66 van het strafWetboek ; 
• 811wet29/6/1964; 
• 2, 3 en 4 wet van 26 juni 2000 en wet 30 juni 2000 betreffende de 

invoering van de euro , en de Koninklijke Besluiten van.20 juli 2000 
in uitvoering van voormefdewetten.; 

• EU-verordening nr. 1103/97 van de Raad van ·17 juni 1997 /over de 
invoering van de euro; 

• EU-verordening nr. 974198 van de Raad van 3 mei 1998 over de 
invoering van de euro; 

door de voorzitter ter terechtzitting aangewezen. 

Rechtsprekend op·tegenspraak : 

Spreekt detweede en derde beklaagde vrij zonder kosten. 

Zegt dat de eerste beklaagde de feiten hem tenlaste gelegd heeft 
gepleègd. 

Vero0rèieett eerste beklaagde tot ee1:i gevangenisstraf van ZES 
MAANDEN een geld boete van s·oo,oo euro verhoogd met 
45 deciemen, hetzij: 2.750,00 euro of een vervangende gevangenisstraf 
van 40 dagen ingevolge art. 40 S'N. 
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Veroordeelt eerste beklaagde tot de kosten van de strafvordering 
befopend tot heden 12s,·33 euro. 

Bev"1t· dat de tenuittioerfeggJng·van dit vonnis gedurende drie jaar 
zal worden u_itgesteld·viwat betreft de l:'loofdgevangenisstraf. 

VerpliCht eerste beklaagde bovendien tot betaling van een bijdrage ·van 25 
EUR + 45 deciemen = 137,50 EUR tot de financiering van het Bijzonder 
Fonds.tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en 
occasionele redders. 

· 

Krachtens artikel 91, tweede lid van het K.B. van 28/12/1950 houdende het 
algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken, wordt de 
beklaagde veroordeeld tot betaling van de vaste vergoeding voor 
beheerskosteA :in.strafzaken van€ 25,00. Deze vaste vergoe:ding dient 
thans,- als gevolg van de ·indexatie voorzien in artikel 148 KB. 28/12/1950· 
en de ministeriêle omzendbrief ·nr. 131bis (B.S. 16/021201 t), te worden 
begroot op€ 31,28. 

Beveelt de . verbeurdverklaring op schriftelijke vordering van de .heer 
Prokureur des Konings overeenkomstig art. 42- / 3° - 43bis -van het 
strafwetboek lastens eerste beklaagde, de som van 48.470,00 euro, 
met uitstel voor een periode van DRIE JAAR. 

De herstelvordering : 

De rechtbank. stelt vast dat de woonir:lspecteur afstand doet van zijh 
herstelvord�ring. 

Aldus uitgesproken in openbare terechtzitting op 7 september .2011. 

Aanwezig -: 

- A. Van Praet Alleenzetelend rechter; 

- S. De Winter Substituut- procureur des Konings; 

- E. Noots Griffier. 

E. Noots 
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