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In de zaak van het openbaar mm1stene 

tegen: 

BEl<LAAGDE(N) : 

RRN 
geboren te 
van Nederlandse nationaliteit 
ingeschreven te 

Vo nn,snr / 
p 2 

op 

beklaagde, b1Jgestaan door meester advocaat te loco 
Meester 3dvocaat te 

TENLASTELEGG ING(EN) 

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

In het pand gelegen te 
gekadastreerd als 
eigendom van ~n 
ingevolge akte verleden op 04/04/2018 door notans 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 
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 juli 1997 
houdende de Vlaamse Wooncode, die niet voldoet aan de vereisten en normen, vastgesteld met 
toepass111g van artike l 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 hd 1 Decreet 15 jul! 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) 

1n de penode van 1 november 2018 tot en met 11 februari 2019 

woning 3/1 gelegen ln het bovenvermelde pand ten nadele van 
)p 25 december 1986, 
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- - - - ....... - ---- - --- - - ---- --
EN INZAKE: 

De Wooninspecteur van het Vlaamse Gewest 
met maatschappelijke zetel gevestigd te 

vnJw1ll1g tussenkomende part1J, eiser m herstel, vertegenwoordigd door Meester 
advocaat te 

*** 
PROCEDURE 

/ 
p 3 

Gezien het bew1Js van overschnJvmg van de dagvaarding van beklaagde op het kantoor Rechtszeker-
heid dd 26/7/2022 ref. 

De behandeling 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. 

beoordeling 

op strafgebied 

feiten 

is gedeeltelijk eigenaar van een pand aan de 
'hierna: het pand). 

Zowel het pand als de verschillende wooneenheden vertoonden ernstige veilighe1ds- en 
kwaliteitsgebreken. Niettemin stelde tussen 1 november 2018 tot en met 11 februari 2019 
een verdieping van het pand ter beschikking aan met het oog op 
bewoning. 

bewijs, kwalificat,e en toerekening 

Op 11 februari 2019 ging de wooninspect1e over tot controle van het pand, nadat er een melding was 
binnengekomen van een huurder dat de nutsvoorzieningen werden afgesloten en zijn keuken 
uitgebroken was 

Het pand was opgedeeld m vier woninP.P.n. hnP.WP.I hP.t kadastraal gekend stond als een tweewoonst. 
Het gelijkvloers werd bewoond door De woningen op de eerste en tweede 
verdieping waren met toegankelijk en werden gerenoveerd. Op de derde verdieping trof de inspectie 

aan Hij was diegene die aanvankehJk de s1tuat1e had gemeld aan de afdeling woonbegeleiding 

var 

Het gebouw zelf was ,n een slechte staat. De wooninspecteur stelde vochtschade doorheen de 
traphal en aantasting van de draagstructuur vast, en er waren ook meerdere gebreken met 
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betrekking tot de elektriciteit Daarnaast waren er problemen met de gasinstallatie, met de afwerking 
van het gebouw (ontbrekende plinten, loshangend pleisterwerk, etc.) en was er geen dakisolatie. 

De ernstige gezondhe1ds- en veil1ghe1dsns1co's m het pand maakten dat alle woningen onbewoonbaar 
waren 

Naast de problemen aan het pand zelf, waren er ook nog ernstige gebreken aan de woning op de 
derde verd ieping (vocht, ondeskundige afwe1ktng, geen gas, warm water of elektriciteit, etc) 

verklaarde dat hiJ al sinds oktober 2018 zonder contract huurde v;:in HIJ had al 2.000 
euro betaald en er waren onenigheden geweest tussen hem en over de manier van betalen 
Een week voor de controle had de keuken uit de woning van Neggehaald en de 
elektrici teit en het water afgesloten op een moment dat niet in de woning was. 

richtte op 10 Januari 2019 een aangetekend schrijven naar waarin hJJ de staat van het 
pand aankaartte en de wens uitdrukte rnet meer cash te betalen ;chreef )p 4 februari 
2019 aan. In dit bericht schreef hij dat h1J geen huurgelden ontving van en hem louter als 
vriehdend1enst in de woning liet verblijven. droeg )pom wterlijk op 11 februari 2019 
het pand te verlaten. 

Op 8 mei 2019 werd ,erhoord H1J stelde dat htJ in de woning !iet verblijven en dat in ruil 
daarvoor hem zou helpen bij de verbouwingen. HiJ had geen huur ontvangen van maar 
wel éénmalig 1.000 euro, als een soort waarborg Verder verklaarde dat de verbouwingen 
nog volop bezig waren en stelde hij dat er op het einde van het jaar een nieuwe controle kon 
plaatsvinden. 

Op 8 jun i 2021 ontving de wooninspect1e een melding van herstel van en op 21 jurn 2021 
volgde een controle Het pand, dat ditmaal onderverdeeld was in drie woningen, bevatte nog steeds 
ernstige gebreken (twee van categorie Il en twee van categorie 111). Hierdoor kon zelfs zonder de 
woningen te betreden - aangezien de bewoners niet aanwezig waren - vastgesteld worden dat de 
woningen ongeschikt en onbewoonbaar waren. 

Ook bij een laatste controle op 9 november 2022 bleek dat er nog geen volledig herstel was. 

De feiten, zoals vervat onder de enige tenlastelegging, worden m se niet betwist door beklaagde. HtJ 
erkent dat hij de toestemming had verleend aan om in het pand te verblijven, maar herhaalt dat 
dit een vriendendienst was. De 1.000 euro die hij ontvangen had van was bestemd om de 
nutsvoorzieningen te betalen 

De feiten ziJn bewezen, werden correct gekwahf1ceerd in de rechtstreekse dagvaarding en worden 
beklaagde toegerekend. 

straf en strafmaat 

Het opleggen van een straf benadrukt het belang van de overtreden norm 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 misdrijf aangebrachte maatschappelrJke schade De bestraffing dient ook om de 
maatschappij te beschermen . Tegelijk wordt de maatschappelijke reactie ten aanzien van de dader 
naar aanleiding van het misdriJf met de bestraffing afgerond en indien mogelijk wordt de dader ertoe 
gebracht herhaling te vermi1den. 

BiJ het bepa len van de concrete straffen wordt rekernng gehouden met de aard en de ernst van de 
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fe iten, het md1v1duele aandeel van elke dader bij de fe iten, de concrete fe1teliJke omstandigheden en 

persoonhJke omstandigheden van de dader. 

De feiten 2IJn ontoelaatbaar Gebrekkige woningen verhuren houdt een ernstig risico m voor de 
veiligheid van de bewoners Het getuigt van een gebrek aan respect voor de levenskwaliteit van de 
bewoners Het nalaten de noodzakeliJke investeringen te doen leidt bovendien tot een 
kostenbesparing en aldus tot een onrechtmatig economisch voordeel 

1eeft een blanco strafregister. H1J stelt dat h1J zIJn best gedaan heeft om het pand afgewerkt 
te knJgen, maar dat h1J gehinderd wordt door een gebrek aan fmanciele middelen en door de 
moeilijkheden om de gewenste omgevingsvergunning te verkriJgen . 

Een correctionele veroordeling en bestraffing zijn noodzakeliJk, het opschorten van de uitspraak van 
een veroordeling zou geen correct signaal zI1n, noch maatschappelijk, noch naar beklaagde toe. 

Gelet op de ernst van de feiten Is de hierna bepaalde geldboete noodzakelijk. Rekening houdende 
met de afwezigheid van eerdere veroordelingen, wordt de uitvoering van een aanzienlijk deel van de 
straffen uitgesteld om de desociahserende effecten van een omvangrijke geldboete te vermijden en 
om het opnieuw plegen van misdrijven te ontraden. Tenemde dit ontradend karakter te 
maximaliseren wordt het uitstel gekoppeld aan de langste termijn van uitstel die de wet toelaat. 

Het openbaa r ministerie vordert de verbeurdverklaring van het illegaal vermogensvoordeel, op basis 
van de ontvangen huurgelden. Het staat vast dat beklaagde illegale vermogensvoordelen heeft 
genoten door het ter beschikking stellen van een woongelegenheid die daartoe niet geschikt was. De 
verbeurdverklaring van de illegale vermogensvoordelen dient uitgesproken te worden, 
overeenkomstig de omvang van de feiten en de daarmee verbonden bedragen. Daar criminaliteit niet 
mag lonen, zou het maatschappellJk onverantwoord zijn dat beklaagde voordeel zou halen uit de 
bewezen feiten. 

Het bewijs dat neer dan 1.000 euro heeft ontvangen wordt niet geleverd. 

Teneinde de rechten en belangen van mogellJke toekomstige burgerlijke partijen te vrij waren, wordt 
de bijzondere verbeurdverklanng uitgesproken met een voorbehoud van toewijzing aan toekomstige 

burgerhJke partijen. 

herstel 

De woonmspecteur formuleerde op 17 juni 2022 een geactualiseerde herstelvordermg, gebaseerd op 
de hierboven weergegeven inbreuken. 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 misdnJven teniet te doen en de woning of het pand dat de 
aanwezige woningen omvat, conform te maken. 

De woon inspecteur vordert concreet beklaagde te veroordelen om aan het pand een andere 
bestemming te geven volgens de bepalingen van de VCRO, hetzij het pand te slopen, tenzij de sloop 
verboden is op grond van wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen. In tegenstelling tot wat 
m besluiten werd opgenomen stelt de wooninspecteur ter zitting dat de sloping m casu niet verboden 
is. In ondergeschikte orde wordt het uitvoeren van alle werken gevorderd om het pand conform te 
maken m de zin van artikel 1.3 § 1, 8° Vlaamse Codex Wonen en het beemdigen van overbewoning. 

Reeds b1J de Irnt1ele vaststellingen werd verwezen naar een stedenbouwkundige inbreuk, namelijk het 
wijzigen van het aantal woongelegenheden m het gebouw 
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De gestelde herstelvordenng is ontvankelijk en gegrond. De vordering is niet onredeltjk en staat in 
verhouding tot vastgestelde inbreuken 

/ 
p 6 

De herstelterm11n wordt, rekening houdend met de reeds verstreken t1Jd, bepaald op tien maanden. 
Tevens wordt de princ1piele herstelvordering in ondergeschikte orde expliciet voorzien om toepassing 
te vinden indien alsnog een vergunning zou worden bekomen voor het opdelen van het pand m drie 

woongelegenheden. 

Gelet op het tijdsverloop sinds de eerste vaststellingen 1s een dwangsom wel degelijk noodzakelijk, 
alsook het uitvoerbaar bij voorraad verklaren van de herstelvordenng. De rechtbank bepaa lt 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 rn zoverre het huidig vonnis vooraf werd 
betekend. Er wordt aldus geen dwangsomterm1Jn toegestaan 

De wooninsoecteur van het Vlaamse Gewest en het College van burgemeester en schepenen van 
Norden conform artikel 3.47 van de Vlaamse Codex Wonen tevens gemachtigd om 

ambtshalve in de uitvoering van het opgelegde herstel te voorzien, op kosten van beklaagde. 

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

schepenen van ~emachtigd de kosten van herhuisvesting te recupereren bij 
toepassing van de artikelen artikel 3 33 en 3.48 Codex Wonen. 

Het is niet noodzakelijk de uitspraak uitvoerbaar bij voorraad te verklaren. 

TOEGEPASTE WETTEN 

De rechtbank houdt reken ing 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 JUnt 1935; 
art. 1, 2, 3, 6, 38, 39, 40, 41, 66 strafwetboek 
art. 4 V.T.Sv 
alsook de wetsbepalingen aangehaald in de inleidende akte en in het vonnis 

De rechtbank: 

op tegenspraak ten aanzien van 

Verleent akte aan De Wooninspecteurvan het Vlaamse Gewest van haar vrijwillige t ussenkomst. 

Op strafgebied 

Ten aanzien van 

Veroordeelt 11oor de tenlastelegging 

tot een geldboete van 5200,00 EUR, Zijnde 650,00 EUR verhoogd met 70 opdeciemen. 

Boete vervangbaar b1J gebreke van betaling binnen de wettelijke termijn door een 
gevangenisstraf van 90 dagen. 
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Verleent uitstel van tenuitvoerlegging wat betreft de geldboete voor een term1Jn van 3 jaar, 
doch slechts voor een gedeelte van 4000,00 EUR, zijnde 500,00 EUR verhoogd met 70 
opdeciemen 

Verklaart verbeurd overeenkomstig artikel 42, 3° en 43bis Sw. de vermogensvoordelen voor een 
bedrag van 1000 euro (met een voorbehoud van toewijzing aan een eventuele burgerlijke partij ten 
belope van het later te bepalen definitief bedrag). 

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 fmanc1enng van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke 
gewelddaden en de occasionele redders 

een bijdrage van 24,00 EUR aan het Begrotingsfonds voor juridische tweedeliJnsb1Jstand 

- een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken. Deze vergoeding bedraagt 52,42 EUR 

- de kosten van de strafvordering tot op heden begroot op 294,48 EUR 

herstel 

Verklaart de vorderingen van de wooninspecteur van het Vlaams Gewest ontvankelijk en gegrond; 

Veroordeelt 

tot het geven van een andere bestemming aan het pand te 
tolgens de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, hetzij de wo

ning te slopen, tenzij de sloop verboden 1s op grond van wettelijke, decretale of reglemen
taire bepalingen; 
tenz11, en enkel md1en een qe/dfqe vergunning betreffende het opdelen van het pand te 

in de bestaande drie wooneenheden voorhanden is: 
tot het uitvoeren van alle werken om de conformiteit in de zm van artikel 1.3 § 1, 8° Codex 
Wonen, te herstellen en de eventuele overbewoning te beeindigen wat dit pand betreft; 

Bepaalt de termijn voor uitvoering op tien maanden na het in kracht van gew11sde treden van 
onderhavig vonnis; 

Legt een dwangsom op van 150 euro per dag vertraging na het verstrijken van de hoger bepaalde 
herstelterm1Jn m zoverre hu1d1g vonnis vooraf werd betekend; legt geen dwangsomterm1Jn op; 

Machtigt de woon inspecteur van het Vlaamse Gewest en het College van burgemeester en 
schepenen van conform artil<el 3.47 van de Codex Wonen in de uitvoering van het 
opgelegde herstel te voorzien, op kosten van beklaagde, met machtiging tot recuperatie van de 
kosten aan de uitvoering verbonden; 

Machtigt de woon inspecteur van het Vlaamse Gewest en het College van burgemeester en 
schepenen van om de eventuele kosten vermeld in artikel 3.33 van de Codex 
Wonen te verhalen op beklaagde 
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Wijst de vordering tot het uitvoerbaar bij voorraad verklaren van de herstelmaatregel af; 

Dit vonnis 1s gewezen en uitgesproken m openbare zitting op 9 Januari 2023 door de rechtbank van 
eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, kamer ACl: 

rechter 
m aanwezigheid van een magistraat van het openbaar m1111sterie, 
met b1Jstand van griffier 

/ 
p.8 




