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Inzake het Openbaar Ministerie tegen

BEl<LAAGDE(N) :

. RRN
geboren te
van Belgische nat ionaliteit
ingeschreven te

op

beklaagde, vertegenwoordigd door meest er

, advocaat bij de balie te

TENLASTELEGGING(EN)

Als dader of mededade r in de zin va n artikel 66 van het strafwetboek;

Te

Bij inbreuk op artikel 5, strafbaar gesteld door artikel 20§1 al 1 va n het decreet d.d. 15 juli
1997 houdende de Vlaamse Wooncode, als verhu urder, als eventuele onderverhuurder of
als persoon die een woning ter beschikking, een woning die niet voldoet aan de vereisten en
normen van artikel 5 rechtstreeks of via t ussenpersoon verhuurd, te huur gesteld of ter
beschikki ng gest eld t e hebben met het oog o p bewoning,

namelijk hierna vermelde woongelegenheden m het onroerend goed gelegen te
gekadastreerd als
met een oppervlakte van
eigendom van
bij akte verleden op

1. Van 8 januari 2018 tot 8 januari 2019, de woning 0/1 gelegen op de gelijkvloerse
verdieping aan
ll. Van 8 januari 2018 tot 8 januari 2019, de won ing 1/1 gelegen op de eerste verdieping aan
en

111. Van 8 ianuari 2018 tQ1_8 januari 201~, de woning 2/1 gelegen op de t weede verd ieping
voor aa n
en
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IV. Van 8 januari 2018 tot 8 januari 2019, de woning 2/2 gelegen op de tweede verdieping
achter aan
en 2 personen,
V. Van 8 januari 2018 t ot 8 januari 2019, de woning 3/1 gelegen op de derde verdieping aan
en

De 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 neergelegd in het strafdossier.
(art. 2 § 1, 31°, en 20 § 1 lid 1 Decreet 15 ju li 1997 houdende de Vlaamse Wooncode)

EN INZAKE:

De wooninspecteur voor het Vlaams Gewest

met kantoor gevestigd te 1000 Brussel, Hagenlaan 88 bus 22
vertegenwoordigd door Meester

3dvocaat te

-vrijwi llig t ussenkomende partij, eiser in herstel -

**
PROCEDURE
Gezien het bewijs van overschrijving van de dagvaarding van beklaagde op het kantoor
Rechtszekerheid
dd. 13/1/2020
ref :
en dd.
25/3/2020 ref:

De behand eling en de debatten van de zaak hadden plaats in openbare terechtzitting.
De rechtspleging verliep in de Nederlandse taal.
De rechtbank nam kennis van de stukken van de rechtspleging en hoorde alle aanwezige
partijen.
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BEOORDELING OP STRAFGEBIED

1. Feiten en beoordeling van schuld

1.
Beklaagde wordt vervolgd voor inbreuken op de Vlaamse Wooncode, nameliik voo r het
verhuren van vijf wooneenheden in een pand gelegen t e
die niet voldeden aan de vereisten van arti kel 5, §3, lid 1 va n de Vla amse Wooncode,
namel ijk, telkens in de periode va n 8 januari 2018 tot 8 januari 2019:
een woning 0/1 gelegen op de gelijkvloerse ve rdieping aan
(tenlastelegging I);
een woning 1/1 gelegen op de eerst e verdieping aan
(tenlastelegging Il);
een woning 2/1 gelegen op de tweede verdieping vooraan aan
(tenlastelegging 111);
een woning 2/2 gelegen op de t weede verdieping achteraan aan
en 2
andere personen (t en lastelegging IV};
een woning 3/1 gelegen op de derd e verdieping aan
en
tenlastelegging V}.

2.
Beklaagde was sa men met zijn echt genote eigenaa r van het pand gelegen te
Op 8 januari 2019 werd er door de Wooninspecteur ee n controle
uitgevoerd in dit pand, nadat de t echnisch onderzoeker van de stad
op 14
november 2018 bij zijn onderzoek van de woning talrijke strafpunten had weerhouden
(namel ijk 76 strafpunten voor woning 0/1, 60 strafpunt en voor woning 1/1, 117 strafpunten
voor woning 2/1, 114 strafpunten voor woning 2/2 en 81 strafpunten voor woning 3/1).

l
f

t
Volgens het technisch verslag va n het onderzoek va n de wooneenheden door de
Wooninspecteur op 8 jan uari 2019 werden de volgende st rafpunten toegekend:
voor woning 0/1 (gelijkvloers): 131 strafpunten
- voor woning 1/1 (eerste verdieping): 120 strafpunt en
voo r wonin g (kamer) 2/1 (tweede verdieping, vooraan): 152 strafpunten
voor woning (kamer) 2/2 (tweede verdieping, achteraan): 152 strafpunten
voor woning 3/1 (derde verdiep ing): 129 st rafpunten

3.
In het omstandig verslag naar aanleid ing van het conformiteitsonderzoek adviseerde de
woningcontroleur om de wooneenheden 0/1, 1/1, 2/1, 2/2 en 3/1 onbewoonbaar te
verklaren, waarbij hij In het bijzonder wees op :
risico's inzake elektrocutie, bra nd en ont ploffing (voor het ganse gebouw);
de aa nwezigheid van niet-luchtdichte verwarm ingstoestellen, met inbegrip van
toestellen die voorzien in sanitair warm water (voor woningen 2/1 en 2/2);
de onmogelijkheid om een vast verwarmingstoestel te plaatsen in de leefruimt e
(voor woningen 0/1, 1/1, 2/1, 2/2 en 3/1);

f

1

'
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een indicatie van een risico op CO-vergiftiging (voor woningen 0/1, 1/1 en 3/1); en
de aanwezigheid van niet-luchtdichte verwarmingstoestellen (voor won ing 2/1).
In de kelder bleek een mazoutb rander te zijn opgesteld, maar de cv-ketel was niet meer in
gebru ik zodat de woning niet meer beschikte over een hoofdverwa rming. Om die reden
maakten de huurders gebruik van petroleumkachels en gaskachels om zich te verwarmen.
De ruimtes waar die kachels zich bevonden, waren echter niet voorzien va n een
toevoeropening voor de aanvoer van verse lucht voor verbranding. Het plaatsen van een
vast verwarmingsappa raat was niet mogelijk, aangez ien de elektrische installatie niet was
voorzien van een aparte stroomkring.
In de keukens werd er daarnaast ook gebruik gemaakt van gasgeisers (ter productie van
warm water voor de gootsteen, lavabo en douche), waarvan de rookgasaf voer ontbrak of
niet correct aansloot zodat de rookgassen onmiddellijk in de keuken werden geloosd. Ook
een toevoeropening voor de aanvoer van verse lucht ontbrak. Gelet op die vaststellingen
werd de brandweer ter plaatse gevraagd. De brandweer concludeerde dat er een zeer hoge
concentratie CO-ontwikkeling ontstond ter hoogte van de gasgeiser, zelfs in die mate dat de
gasmeters onm iddellijk werden afgesloten en verzegeld door
De bewoners dienden
ook het pand te verlaten. Doordat de gastoevoer door
werd afgesloten, besch ikten
de wooneenheden niet meer over een verwarmingsmogelijkheid, noch over stromend warm
water, zodat het nodige basiscomfort ontbrak.
Uit de t echnische verslagen kan verder ook worden afgeleid dat er sprake was van:
- vochtschade en een losse trapleuning in het gemeenschappelijk gedeelte van het
pand;
- onveilige lichtpunten en stopcontacten verspreid over het ganse gebouw;
opstijgend, doorslaand en/of condenserend vocht, in woning 0/1 (aan de
buitenmuren en binnenmuur van de slaapkamer), in woning 1/1 (aan de buitenmuur
van de badka mer en schimmelvorming in de keuken), in woning 2/1 (aan de wanden
boven de douche) en In woning 2/2 (vochtplekken aan plafond door insijpelend
vocht, vochtschade aan de achtergevel aan het raam en visuele vochtschade aan de
wanden boven de douche);
loskomende of ontbrekende bet egeling en plinten (in woningen 0/1, 2/1 en 2/2),
beschad igde gyprocwand (in woning 1/1) en gescheurd e glaspanelen van de ramen
(in woningen 1/1 en 4/1);
een lekkende of open afvoerbuis in de badkamer met geurhinder tot gevolg (in
woningen 0/1, 1/1, 2/1, 2/2 en 3/1) en een ontbrekende of lekkende sifon in de
keuken (in woning 0/1, 1/1 en 3/1);
het ontbreken van een lavabo m~t stromend water (in woningen 2/1 en 2/2); en
de onmogelijkheid om een raam te openen in de woonkamer (in woningen 0/1, 1/1
en 3/1).

4.
(woning 0/1) verklaarde reeds sinds 2003 in het pand te wonen en 350,00
euro huur per maand te betalen (exclusief elektriciteit, gas en water). De eigenaar zou een
drietal jaar eerder nog zijn langs geweest. Hij had geen klachten over de woning.
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(woning 1/1) verklaarde sinds november 2011 in het pand te wonen, samen
met zijn broer en vader en maandeliJks 350,00 euro huur te betalen (exclusief elektriciteit,
gas en water). Volgens
was de eigenaar in november 2018 nog langs geweest. Hij zou
ongeveer om de 3 maanden langskomen. Hij zou al wel komen kijken zijn, maar nog nooit
iets hebben moeten maken.
(woning 2/1) verklaa rde sinds 5 jaa r in het pand te wonen.
(woning 2/2) verklaarde er al 7 jaar te wonen. Samen zouden ze 350,00 euro betalen voor
de gehele verdieping. De eigenaar hadden ze nog maar twee keer gezien. Zij hadden geen
klachten over de woning.
verduidelijkte dat ziJ er sinds 2013 woonde en 300,00 euro per maan d
betaalde. Ook zij had geen klachten over de woning.

5.
Bij besluit van de burgemeester van 24 januari 2018 werden alle woningen in het pand
:mbewoonbaar verklaard.

6.
Op 25 maa rt 2019 werd er door de Wooninspecteur ook een herstelvordering opgesteld
lastens beklaagde, maar ter terechtzitting van 16 november 2020 verduidelijkte de
raadsman van de Wooninspectie dat de gevraagde herstelwerken in middels werden
uitgevoerd door de nieuwe eigenaar van het pand. Dat blijkt ook uit de nieuwe
vaststellingen t er plaatse op 30 september 2020 en 9 oktober 2020, waarna er op 15
oktober 2020 door de Wooninspecteur ook een conformiteitsattest werd uit gerei kt. De
herstelvordering is bijgevolg zonder voorwerp geworden.

7.
Beklaagd e werd op 10 april 2019 verhoord. Hij verklaarde samen met zijn echtgenote sinds
6 februari 1986 eigenaar te zijn van het pand en 4 appartementen te verhuren:
de woning op het gelijkvloers werd door
bewoond. Die zou er al 5 à 8
jaar wonen en eerst een huurprijs van 300,00 euro en nadien een huurprijs van
350,00 euro hebben betaald. Omdat
)lij was met de lage huurprijs had hij
er minder werk mee;
de woning op de eerste verdieping werd aan
verhuurd, die er eerst met zijn
vrouw en nadien met zijn zoon woonde. Zij woonden er ook al heel lang, misschien
zelfs al tien jaar. Zij betaalden ook een huurprijs van 350,00 euro, exclusief
elektriciteit, water en gas;
de woning op de tweede verdieping (woningen 2/1 en 2/2) werd aan twee vrienden,
en
verhuurd. Zij betaalden samen 350,00 euro huur.
de woning op de derde verdieping werd door een meisje,
met haar vriend
bewoond sinds 5 jaar. Zij betaalden 300,00 euro.
Beklaagde gaf aan dat hij tijdens de verhuring geen contact had met de huurders en dat hij
bijna nooit in het pand kwam. Omdat de huur laag was en ze dachten dat de huu r anders
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omhoog zou gaan, vroegen de huurders beklaagde ook niet om ,ets te doen. Hij zou ook
nooit een brief ontvangen hebben van zijn huurders in verband met gebreken. De huurders
zouden ook nooit de gasgeisers hebben laten onderhouden, zodat hij niet wist dat die niet
in orde waren. De boiler op het gelijkvloers zou ook van plaats veranderd zijn door de
huurders.
Beklaagde deelde nog mee dat zij van plan waren om het pand te slopen en herop te
bouwen. Uiteindelijk bekwam beklaagde daarvoor evenwel geen vergunning en werd het
pand op 25 november 2019 verkocht.

8.
Beklaagde betwist zijn schuld aan de tenlasteleggingen aangezien niet zou zijn aangetoond
dat hij op de hoogte was van de onbewoonbaarheid van het pand, voorafgaand aan het
opstellen van het proces-verbaal. Beklaagde werd door zijn huurders nooit op de hoogte
gebracht van enig gebrek dat zou kunnen leiden tot de onbewoonbaarheid. Hij kwam ook
zelf nooit in het pand zodat hij ook op die manier niet wist dat er sprake zou zijn van een
ernstig gebrek. Het vereiste algemeen opzet zou in hoofde van beklaagde met andere
woorden ontbreken.
9.
Er bestaat geen betwisting omtrent het feit dat beklaagde woningen verhuurde die niet
voldeden aan de vereisten en normen vastgesteld met toepassing van artikel 5 van de
Vlaamse Wooncode. Dat staat ook vast op grond van de vaststellingen van de
woningcontroleur en wooninspecteur, de technische verslagen van het onderzoek van de
kwaliteit van de wooneenheden, het omstandig verslag met advies tot onbewoonbaarheid
en de aan het strafdossier gevoegde fotds. Gelet op het structureel karakter van de
vastgestelde gebreken, gaat de rechtbank ervan uit dat deze ook reeds bij het begin van de
incriminatieperiode, op 8 januari 2018, aanwezig waren.
Beklaagde houdt evenwel voor dat aan het moreel element van het misdrijf niet voldaan
zou zijn, omdat hij niet op de hoogte was van de gebreken. Het is echter voldoende dat het
misdrijf werd gepleegd uit onachtzaamheid. Beklaagde was als verhuurder verantwoordelijk
om het pand in een goede staat te onderhouden en ervoor te zorgen dat het pand conform
bleef aan de vereisten en normen, vastgesteld met toepassing van artikel 5 van de Vlaamse
Wooncode. Volgens de verklaringen van de huurders kwam beklaagde wel af en toe in het
pand, zodat hij wel degelijk ook een zicht had op de toestand van het pand. Uit het verhoor
van beklaagde blijkt bovendien dat hij wel wist dat er gebreken waren, maar dat hij de
huurprijs (klaarblijkelijk bewust) laag hield zodat er geen klachten zouden volgen. Ook aan
het moreel element is voldaan.
De rechtbank acht de feiten van de tenlasteleggingen 1, Il, 111, IV en V bijgevolg afdoende
bewezen in hoofde van beklaagde.
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1. Straftoemeting

10.
Alle feiten van de bewezen verklaarde tenlasteleggingen vermengen 21ch in hoofde van
beklaagde als zijnde gepleegd met eenzelfde strafbaar opzet, zodat de rechtbank met
toepassing van artikel 65, eerste lid van het strafwetboek aan beklaagde voor die feiten
slechts één straf kan opleggen, met name de zwaarste.
11.
Bij het bepalen van de straf houdt de rechtbank rekening met de aard en de ernst van de
feiten, de omstandigheden waarin de feiten plaatsvonden en het strafrechtehJk verleden
van beklaagde.
De feiten zijn ernstig en ontoelaatbaar. De verhuring van onbewoonbare panden houdt een
ernstig risico in voor de veiligheid van de bewoners. Het getuigt van een normvervaging en
een gebrek aan respect voor de levenskwaliteit van de bewoners van het pand.
Beklaagde heeft nog een relatief gunstig strafregister. Hij liep in 2012 een correctionele
veroordeling op wegens sociaalrechtelijke inbreuken.
12.
Beklaagde verzocht de rechtbank in hoofdorde om hem de gunst van de opschorting toe te
kennen. Ondergeschikt vroeg beklaagde om een autonome probatiestraf, dan wel om een
straf met volledig uitstel toe te kennen.

13.
De rechtbank gaat niet in op het verzoek van beklaagde om hem de gunst van de
opschorting toe te kennen, aangezien dit beklaagde onvoldoende de ernst van de feiten zou
doen inzien. De rechtbank acht een autonome probatiestraf evenmin een gepaste straf. De
raadsman van beklaagde bevestigde ter zitting dat beklaagde niet met enige problematiek
zou kampen, zodat geen efficiënte voorwaarden kunnen worden opgelegd.
De rechtbank is van oordeel dat, gelet op de ernst van de feiten, voor beklaagde enkel een
geldboete, zoals bepaald in het beschikkend gedeelte van dit vonnis, van aard is om
beklaagde het ontoelaatbare van zijn handelen te doen inzien en herhaling te voorkomen.
Gelet op het relatief gunstige strafregister van beklaagde acht de rechtbank het wel gepast
om de tenuitvoerlegging van een gedeelte van de geldboete uit te stellen gedurende een
maximale termijn van drie jaar, om het preventieve karakter ervan te maximaliseren.
Beklaagde dient er zich wel zeer goed van bewust te zijn dat het gaat om een
gunstmaatregel, die voor herroeping vatbaar is, ingeval er zich nieuwe feiten zouden
voordoen.
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2. Verbeurdverklaring

14.
Het openbaar ministerie vraagt conform artikel 42,3° en 43b is van het Strafwetboek ten
aanzien van beklaagde tevens de (facultatieve) verbeurdverklaring van een bedrag van
20.400,00 euro aan wederrechtelijke vermogensvoordelen, zich baserend op de ontvangen
maandelijkse huurgelden van 350,00 euro (voor woongelegenheden 0/1, 1/1, 2/1 en 2/2) en
300,00 euro (voor woongelegenheid 3/1).
Het staat vast dat beklaagde illegale vermogensvoordelen heeft genoten door het verhuren
van woongelegenheden die daartoe niet geschikt waren. De verbeurdverklaring van de
illegale vermogensvoordelen dient uitgesproken te worden, gelet op de omvang van de
feit en en de daarmee verbonden bedragen. Daar criminaliteit niet mag lonen, zou het
maatschappelijk onverantwoord zijn dat beklaagde voordeel zou halen uit de litigieuze
feiten.
De berekening door het Openbaar Ministerie komt gegrond voor. De rechtbank houdt
evenwel rekening met het feit dat de huurders klaarblijkelijk zelf geen klachten over de
woning hadden en beklaagde nooit in gebreke hebben gesteld en herleidt het verbeurd
verklaarde bedrag tot 10.200,00 euro.
Er wordt bijgevolg een bedrag van 10.200,00 euro aan illegaa l bekomen huurgelden
verbeurd verklaard conform artikel 42,3° en 43bis van het Strafwetboek lastens beklaagde.

TOEGEPASTE WETTEN
De rechtbank houdt rekening met de volgende artikelen die de bestanddelen van de
misdrijven 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 Juni 1935;
art. 1, 2, 3, 6, 38, 39, 40, 41, 65, 66, 99bis strafwetboek
art. 4 V.T.Sv
art. 1 en 8 wet 29/6/1964
alsook de wetsbepalingen aangehaald in de inleidende akte en in het vonnis.
De rechtbank:

op tegenspraa k ten aanzien va n
Gewest,

. De Wooninspecteur voor het Vlaams

Verleent akte aan De Wooninspecteur voor het Vlaams Gewest van haar vrijwillige
tussenkomst.
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Op strafgebled

Ten aanzien var
Veroordeelt

:..

voor de tenlasteleggingen 1, Il, 111, IV en V, vermengd :

tot een geldboete van 40.000,00 EUR, zijnde 5000,00 EUR verhoogd met 70
opdeciemen.
Boete vervangbaar bij gebreke van betaling binnen de wettelijke termijn door een
gevangenisstraf van 90 dagen,
;

Verleent uitstel van t enuit voe rlegging wat betreft de geldboete voor een termijn van
3 jaar, doch slechts voor een gedeelte van 30.000,00 EUR, zijnde 3750,00 EUR
verhoogd met 70 opdeciemen.

1

!
i
!

t

t

Verklaart verbeurd overeenkomstig artikel 42, 3° en 43bis Sw. de ver mogensvoordelen voor
een bedrag van 10.200,00 eu ro.

Veroordeelt

tot betaling van:

-

een bijdrage 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 slachtoff ers van
opzett elijke gewelddaden en de occasionele redders

-

een bijdrage van 20,00 EUR aan het Begrotingsfonds voor juridische
tweedelijn sbijstand

-

een vast e vergoeding voor beheerskosten in strafzaken. Deze vergoeding bedraagt
50,00 EUR

-

de kosten van de strafvordering t ot op heden begroot op 281,88 EUR

Legt de overige kosten begroot op 282,13 euro te laste van de Belgische Staat.

Herstelvordering

Stelt vast dat de herstelvordering zonder voorwerp is.
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Dit vonnis is gewezen en uitgesproken in openbare zitting op 7 december 2020 door de

rechtbank va n eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, kamer AC1:
, rechter
in aanwezigheid van een magist raat van het openbaar mmisterie,
met bijstand van griffier

