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redliDank van eerste aanlq Antwerpen, afdfllns Antwerpen 
Oouiemr 19A0012!M vteusel o. lde verdiepins V011ni511r I 

Inzake het Openbaar Mi_~istefîe-tegen 
---· 

--
BEKLAA~DE(N) : 

------

_.-------n 1) 5 s 3 1 geboren te 
van Belgische nationaliteit 
wonende te 

;, RRN 
) OJl 

beklaagde~ die persoonlijk verschijnt. 

En inzake -·· .... ·· 
.-·· .-· 

Wooninspecteur bevoegd voor de provincie Antwerpen 
met maatschappelijke zetette-20i8 Antwerpen, lange Kievitstraat 111-113 bus SS 

____ .--

eiser i~Jterstel, vertegenwoordigd door meester , advocaat te 
--· 

TENLASTELEGGING(EN) 

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

een wonins of speelfleke woonvorm die niet voldoet aan de verel~en-ván ~ rtlkei 5 § 1 
Vlaamse Wooncode verhuren, te huur stellen of ter beschl~ldn1(stellen - felten vanaf 11 
augustus 2013 ·· · 

Als verhuurder, als eventuele o~_derverhuurder of als persoon die een woning ter 
beschikking stelt, een won i~g . .of·éên specifieke woonvorm, als vermeld in artikel 5 § 3 lid 1 
van het Decreet van_l-5-·juÏÏ--1997 houdende de Vlaamse Wooncode, die niet voldoet aan de 
vereisten e11. normen, vastgesteld met toepassing van artikel 5 van voornoemd Decreet, 
recht~treêks of via tussenpersoon, te hebben verhuurd, te huur gesteld of ter beschikking 

____ .--gèst~ld met het oog op bewoning, namelijk (omschrijving misdrijf). 
(art. 2 § 1, 3r, en 20 § llid 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 van 
bij akte verteden op S juli 1985 en op 2 juli 2013; 

I 
I 

.. · 
~ · ~·· ... 



~nk van eerste aanlq Alltwefllen, ~fdefrna Antwefpen p. l 
DossJemr J.JA001294 vteu&el o. 3de verdiepins VOflf1isftr I 

I. Van 30 december 2016 tot 23 mei 2017. de woning 0/1 gelegen op de gelijkvloerse 
verdieping rechts achter aan 

11. Van 1 december 2016 tot 24 oktober 2018. de woning gelegen op de tweede verdieping 
aan t, 

11. Van 1 december 2016 tot 14 februari 2018, de woning gelegen op de derde verdieping 
aan 

Oe verdachte tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig art. 42, 3• en/of 43 bis van 
het Strafwetboek, te horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring van de 
vermogensvoordelen voortvloeiende uit de tenlastelegging, conform de schriftelijke 
vorderingen van het OM r'\eergelegd in het strafdossier. 

Gezien het bewijs van overschrijving van de dagvaarding van beklaagde door de bewaarder 
der Hypotheken op het hypotheekkantoor van ref 

••• 

PROCEDURE 

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

Oe rechtspleging verliep in de Nederlandse taal. 

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

Oe Wooninspecteur meldt dat de herstelvordering thans zonder voorwerp is. 

BEOOROEUNG OP STRAFGEBIED 

Beklaagde wordt vervolgd voor inbreuken op de Vlaamse Wooncode. 

BekJaagde is eigenaar van een woning aan de te 1. 

Naar aanleiding van een controle door de Wooninspectie te op 23 september 
2016 bleek dat de woning door beklaagde verhuurd werd terwijl deze in een gebrekkige 
toestand verkeerde. 

De verschillende woongelegenheden verkregen vele strafpunten en op 24 november 2016 
nam de burgemeester te een besluit tot ongeschikt- en 
onbewoonbaarverklaring. 
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reefitbank van eerste aanlel Antwerpen, afdeflna Arltwt~n p. 4 
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Er was immers gevaar voor electrocutie::. on·ti)ioffing- en brandgevaar als ook risico op Co-
vergiftiging (st.28). ....-

···· ... 

Er werden ver~hHiénd.e controles doorgevoerd waarbij telkens bleek dat de toestand nog 
niet ~~_r.egularlseerd was en de woningen in het gebouw nog steeds ernstige gebreken 

_ .... vertoonden. (st.203). 
Op 11 oktober 2017 nam de wooninspecteur een herstelvordering waarbij de Stad 

zich aansloot op 23/2/2018. entwetendheld over de slechte toestand van de 
woongelegenheden kan niet aanvaard worden. 

Thans blijkt na een hercontrole en melding van herstel door beklaagde dat de vordering 
zonder voorwerp geworden Is en de toestand geregulariseerd werd door_beldáä.gde. 

----

De rechtbank verwijst naar de gevoegde technische vers~~g.er(d~ vaststellingen van de 
verbalisanten, de gevoegde foto's in het strafdos_$.ier; wäaruit duidelijk blijkt dat de woning 
van beklaagde niet voldeed aan de verel~te i<Wáliteitsnormen. 

De woning werd bij besl~it vaî'Ï de Burgemeester dd. 24/11/2016 onbewoonbaar verklaard. 
Beklaagde mocht.dertliÎive zijn woongelegenheden niet verhuren. 
De recht.bank· àêht de tenlastelegging lastens beklaagde bewezen. 

-----

.. Oe vordering tot verbeuring van de huurgelden cfr. artikel 43 bis Sw. wordt in navolgende 
mate Ingewilligd. 

Oe woning van beklaagde was ongeschikt en onbewoonbaar verklaard, zodat de verhuur 
illegaal was en de huurinkomsten ats ilfegaal verworven dienen te worden besch~u~ct···· 

.·· 

Oe berekening door het Openbaar Ministerie bedraagt 21.500 euro .. oe·rê<:htbank bepaalt 
het illegaal verworven vermogensvoordeel op ex aequo et .~.oncf3.ooo euro, gezien de 
financiële s.ituatie van beklaagde. ...-

Strafmaat 
.. ·· ... 

.. -· 

De feiten zijn ont~Jaatoaar vermits de illegale verhuring van onbewoonbaarverklaarde 
woningen ~n e·rnstige inbreuk betekent op de veiligheid van de bewoners en op hun 
levenskwaliteit en ook aanleiding geeft tot misbruiken door de verhuurders . .... ~· 

.... Rekeninghoudend met de elementen die beklaagde ter zitting aanhaalde, zijn persoonlijke 
situatie, de regularisatie van de toestand, wordt aan beklaagde een uitstel verleend om hem 
te motiveren zich van dergelijke feiten te onthouden. _.. 

... 

... ... 

.... ·· 
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redlUlank van eeme nnfes Antwerpen. lf'deflns Antwerpen 

Ooulemr 19A001294 vle~~&tl 0 , 3de verdiepms 

:::::::: :::~;ng~;~: =~~~::::~~~~:~:dte de be~anddelen van de 
misdrijven en d.e-strafutaat bepalen, en het taalgebruik in gerechtszaken regelen: 

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

-
. . --·-· _ ___. . .//~~;~:;:. 162, 185, 194, 195 van het Wetboek van Strafvorderins, 
-- 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--d--e ____ .. ------------------· 
wet van 3 mei 2003; _ 
de verordeningen van de Raad van de ministers nr. 974/98 dd. 3/5/1998 en nr. U.03/97 dd. 
17/6/1997 en de wetten van 26/06/2000 en 30/06/2000 betreffende de ln.vo'ërÎng van de 

:~~~~ 1 van de wet van 5 maart 1952, .-------------------------------

wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een B~gretrngsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand, __ .-----------

artikel 91 van het Koninklijk Besl~lt-van28 december 1950, 
artikelen 28, 29 der wet _v_an-l"i iL;gustus 1985, 
artikelen 3 en 4 ge~-wet van 17 april 1878, 
artikel! ~-a--a·ér wet van 29 juni 1964 
~D-biflo~passlng van de artikelen en wetsbepalingen als aangehaald in de tenlastelegging, 

_____ .---------alsmede de artikelen 38, 40, 42, 43bis, 66, 99bis van het Strafwetboek 
________ .... _ ...... ----

-... _ .. ---····· ... · .. -.. /-.-. / ___ .•. -····· .-·-.-·-· -· ... ·· ./ 

Oe rechtbank: 

op tegenspraak ten aanzien van 

Op strafgebled 

_____ ...... ---
.---

Stelt vast dat de herstelvordering zonder voorwerJ?)~;--~----
---------

Veroordeelt --voë)~·d;-~::~astelegglng : 

tot _.een··i~;~~:-·:::···12000,00 EU A, zijnde 1500.00 EUR, verhoogd met 70 
.------·o-pdeciemen. Boete vervangbaar bij gebreke van betaling binnen de wettelijke 

_____ .--------- termijn door een gevangenisstraf van 90 dagen. 

Verteent uitstel van uitvoering voor een termijn van 3 jaren wat betreft deze 
geldboete. 

__ ... -------------------------

Verklaart verbeurd overeenkomstig artikel 42, 3° en 43bis Sw. de v~_~meg1~rÏ;~oordelen voor ____ .... -
een bedrag van 3000 euro. 
Wijst meergevorderde af . 

. -. ·-----...... -----.. -... ---·--.--.-.. -·· .--_.---·· 

.-------------------------------

-----
-----------
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Veroordeelt tot betaling van: 

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

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

- een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken. Deze vergoeding bedraagt 
54,76 EUR. 

- de kosten van de strafvordering tot op heden begroot op 181,25 EUR. 

Dit vonnis is gewezen en uitgesproken in openbare zitting op 7 oktober 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 




