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Inzake hetOpenbaar Ministerie tegen 

BEKLAAGDE(N) : 

1. RRN 

Oü1 010 
geboren te 
van Belgische nationaliteit 
ingeschreven te 

beklaagde, die verstek laat gaan. 

2. RRN 
geboren te lP 
van Belgische nationaliteit 
ingeschreven te 
thans verblijvende te 

beklaagde, die verstek laat gaan. 

TENLASTELEGGING(EN) 

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

p.2 
VonnlsJ\f / 

A een woning of specifieke woonvorm die niet voldoet aan de vereisten van artikel 5 § 1 Vlaamse 
Wooncode verhuren, te huur stellen of ter beschikking stellen 

als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of als persoon die een woning ter beschikking stelt, 
een woning of een specifieke woonvorm, als verrneld 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 toepassmg 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, 

(art. 2 § 1, 31°, en 20 § 1 lld 1 Decreet 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode) 

te 

een woning in het onroerend goed gelegen te 

gekadastreerd als 

eigendom van t " 
Ingevolge notariële aankoopakte dd. 5 lunl 2012, 

1 van minstens 27 !uni 2016 tot 27 juni 2011,. 

door 
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Kamer 2/1 ten nadele van geboren op tE 

Il van minstens 27 september 2016 tot 27 !uni 2017, 

door 

Kamer 2/2 ten nadele van geboren op te 

111 van 18 maart 2017 tot 27 !uni 2017. 

door 

Kamer 2/3 ten m1dele van geboren op te 

EN INZAKE: 

De WOONINSPECTEUR, handelend in naam van het Vlaamse Gewest 
0 fil 1 {) i_ 2 met kantoor te 1000 Brussel, Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 22 

eiser in herstel, vertegenwoordigd door Meester advocaat te 

PROCEDURE 

Gezien het bewijs van overschrijving van de dagvaarding van beklaagde op het kantoor 
Rechtszekerheid Jd. 23 december 2020 ref. 

De behandeling en de debatten van de iaak hadden plaats in openbare tërechtzitting. 

De rechtspleging verliep in de Nederlandse taal. 

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

De beklaagden 
gedagvaard. 

v 'd Ll8t'1N 

iijn niet verschenen hoewel ze rechtsgeldig werden 
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Vonnlsnr / 

1. BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

1, Actualisatie tenlastelegging 

1. 
Eerste beklaagde, en tweede beklaagde, worden vervolgd voor het 
verhuren of ter beschikking stellen van een woning of woonvorm die niet voldoet aan de nodige 
vereisten, met name: 

een kamer 2/1 in een woning, gelegen te aan 
van minstens 27 juni 2016 tot 27 juni 2017 (tenlastelegging A.I, ten aanzien van 

eerste beklaagde); 
- een kamer 2/2 In een woning, gelegen te aan 

van minstens 27 september 2016 tot 27 juni 2017 (tenlastelegging A.I1, ten aanzien 

van eerste beklaagde); 
- een kamer 2/3 in een woning, gelegen te aan 

van 18 maart 2017 tot 27 Juni 2017 (tenlastelegging A.111, ten aanzien van eerste 
en tweede beklaagde). 

Tot en met 31 december 2020 werden deze feiten strafbaar gesteld door de Vlaamse Wooncode als 
volgt: "Als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of als persoon die een woning ter beschikking 
stelt, een woning of een specifieke woonvorm, als vermeld m artikel 5, §3 lid 1 van het Decreet van 
15 Ju/f 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, die niet voldoet aan de vereisten en normen, 
vastgesteld met toepassing van artikel 5 van voornoemd Decreet, rechtstreeks of vla tussenpersoon, 
te hebben verhuurd, te huur gesteld of ter beschikking gesteld met het oog op bewoning." door 
artikel 2, §1, 31" en artikel 20, §1, lid 1 van het Decreet van 15 Juli 1997 houdende de Vlaamse 
Wooncode. 

Vanaf 1 januari 2021 worden deze feiten strafbaar gesteld door de Vlaamse Codex Wonen als volgt: 
1'Als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of als persoon die een woning ter beschikking stelt, 
een niet-conforme of overbewoonde woning rechtstreeks of vla tussenpersoon te hebben verhuurdi 
te huur gesteld of ter beschikking gesteld met het oog op bewoning." door artikel 3.34 van de 
Vlaamse Codex Wonen van 2021. 

Ingevolge de inwerkingtreding van de Vlaamse Codex Wonen op l janua1 i 2021 worden de aan 
beklaagde ten laste gelegde feiten bijgevolg als volgt geactualiseerd: 

'
1Als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of als persoon die een woning ter 
beschikking stelt, een niet-con/01me of overbewoonde woning rechtstreeks of via 
tussenpersoon te hebben verhuurd, te huur gesteld of ter bescltikking gesteld met het oog op 
bewoning (ort. 3.34 Vlaamse Codex Wonen van 2021) 

Te [ ... ] 

van minstens 27 juni 2016 tot 27 Juni 2017, door Kamer 2/1 ten nadele 
van geboren op te 

Il van minstens 27 september 2016 tot 27 juni 2017 door Kamer 2/2 ten 
nadef e van 7eboren op te 
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/Il van 18 maart 2017 tot 27 Jun, 2017 door Kamer 2/3 t~n 
nadele van 7eboren op 

2. 
Terwijl artikel 20, §1, lid 1 van de Vlaamse Wooncode het verhuren strafbaar stelde van een woning 
die niet voldeed aan de door artikel 5 Vlaamse Wooncode bedoelde elementaire veiligheids-, 
gezondheids- en woonkwaliteitsnormen, stelt de Vlaamse Codex Wonen 2021 enkel het verhuren 
van een niet -conforme of overbewoonde woning strafbaar. 

Een niet-conforme woning is een woning die een gebrek vertoont als vermeld In artikel 3.1, §1, 
derde lid, 2° of 3° van de Vlaamse Code>C Wonen. Een gebrek als vermeld In artikel 3.1, §1, derde lid, 
2° of 3° van de Vlaamse Code>C Wonen is een gebrek van categorie Il (ernstige gebreken die de 
levensomstandigheden van de bewoners negatief beïnvloeden maar die geen direct gevaar vormen 
voor hun veiligheid of gezondheid, waardoor de woning niet in aanmerking zou komen voor 
bewoning) of een gebrek van categorie 111 (ernstige gebreken die mensonwaardige 
levensomstandigheden verooriaken of die een direct gevaar vormen voor de veiligheld of de 
gezondheid van de bewoners, waardoor de wonlns niet In aanmerking komt voor bewoning). Een 
overbewoonde woning Is een woning waar een overscht iJdlng van de bezettingsnorm een 
veiligheids- of gezondheidsrisico of mensonwaardige levensomstandigheden veroorzaakt. 

Niet elk gebrek geeft met andere woorden nog aanleiding tot een strafbaar feit. In die zin zal moeten 
worden nagegaan of er ook onder de nieuwe regelgeving van de Vlaamse Codex Wonen 2021 nog 
steeds sprake is van strafbaar feiten. 

2. Feiten en beoordellng van schuld 

3. 
Het onderzoek nam een aanvang na een klacht van bij de Antwerpse lokale 
politie op 28 maart 2017. deelde mee dat hij op 18 maart 2017 via de website koopjeskrant 
een advertentie zag voor een appartement In de te Hij betaalde 300,00 
euro aan huur en 600,00 euro voor de waarborg cash aan tweede beklaagde. Hij kreeg vervolgens de 
sleutels en Is ook verhuisd. Op 27 maart 2017 zou er zich echter een man hebben aangediend die zei 
dat zijn schoonzus ook een huurcontract had getekend voor het appartement. 

4. 
Naar aanleiding van voormelde klacht en een daaropvolgende administratieve controle op 15 mei 
2017 werd er vervolgens op 27 juni :2017 een controle uitgevoerd door de wooninspecteur, op de 
tweede verdieping van de woning te te eigendom van eerste beklaagde. 

Bij de controle bleek dat de woongelegenheid op de tweede verdieping was omgevormd naar drie 
aparte kamerwoningen met een gemeenschappelijke inkomhal, zithoek, keuken en badkamer met 
toilet. Deze kamers bleken bovendien alle ongeschikt en onbewoonbaar In de zm van de Vlaamse 
Wooncode bij de controle op 27 juni 2017. 

Voor het gebouw werden er 30 strafpunten weerhouden gelet op het risico op elektrocutie, brand 
en ontploffing. Voor de gemeenschappelijke voorzieningen werden er In totaal 85 strafpunten 
weerhouden (namelijk 26 punten voor de kook- en leefruimte door onder meer schlmmelvorming, 
een verzakte gootsteen, een losse watetkraan en te weinig geaarde stopcontacten; 28 punten voor 
de badfunct le door onder meer een ernstig risico op co.vergiftiging, vochtschade, 
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schimmelvorming, een losse lavabo en een lekkende waterleiding; en 31 punten voor de 
toiletfunctie door onder meer schlmmelvormmg, vochtschade en ernstig risico op CO-vergiftiging). 
Ook voor de kçimers op zich werden een aantal strafpunten weerhouden ten gevolge van onder 
meer het ontbreken van een lavabo met aanvoer van warm en koud water, het ontbreken van een 
aparte brievenbus en een aparte deurbel, schlmmelvormlng, vocht en (voor kamers 2/2 en 2/3) een 
te klelne vloeroppervlakte. Ka111er 2/1 had 10 strafpunten, kamer 2/2 37 strafpunten en kamer 2/3 
28 strafpunten. 

Voor kamer 2/1 werden er dus In totaal 125 strafpunten weerhouden. Voor kamer 2/2 werden er in 
totaal 152 strafpunten weerhouden. Voor kamer 2/3 werden er in totaal 143 st1 afpunten 
weerhouden. 

Gelet op de indicaties van risico's op elektrocutie en brand door de elektrische Installatie en de 
indicaties van risico's op CO-vergiftiging werd er door de woningcontroleur voor de drie kamers ook 
een advies van onbewoonbaarheid en ongeschiktverklaring uitgebracht. Voor kamers 2/2 en 2/3 
werd daarenboven aangegeven dat deze onaangepast waren. 

In de geactualiseerde herstelvordering van 13 januari 2021, die aan het strafdossier werd gevoegd, 
verduidelijkte de Vlaamse Wooninspecteur dat bepaalde gebreken die bij de controle op 27 juni 
2017 werden vastgesteld volgens de huidige regelgeving van de Vlaamse Codex Wonen ook in te 
delen zijn als gebreken van categorie Il of 111. Voor elke kamer werd er minstens één gebrek van 
categorie Il weerhouden, zodat de woongelegenheden ook volgens de nieuwe regelgeving niet
conform waren en dus niet verhuurd mochten worden. 

5. 
In kamer 2/1 (tweede verdieping vooraan) werd er bij de controle niemand aangetroffen. Volgens 
het rijksregister zou op dit adres zijn ingeschreven. Hij werd verhoord op 27 juli 
2017 en verklaarde de kamer te huren sinds 2012, Daarvoor betaalde hij mMndelijks 400,00 euro 
huur aan eerste beklaagde. Volgens de huurovereenkomst nam de huur een aanvang op 1 
september 2014. Hij verklaarde problemen te hebben met vocht en schimmel aan de muren. 
Stopcontacten en lichtschakelaars zouden kortsluiting veroorzaken. Hij zou eerste beklaagde 
daarvan ook in kennis hebben gesteld, maar die zou niets doen om de woning In orde te maken. 

In kamer 2/2 (tweede verdieping links achteraan) werd aangetroffen. Hij zou de 
woning samen met zijn broer huren van een zekere Hij verklaarde er al 
een 9 maanden te wonen en samen met maandelijks 600,00 euro aan huur te 
betalen. 

In kamer 2/3 (tweede verdieping rechts achteraan) werd aangetroffen. Hij 
overhandigde een huurcontract waarop tweede beklaagde als verhuurder werd vermeld voor de 
periode van l8 maart 2017 tot 18 september 2017. verklaarde ook telefonisch contact te 
hebben gehad met de eigenaar, eerste beklaa13de, die op de hoogte was. Hij betaalde zijn huur van 
300,00 euro echter aan tweede beklaagde. 

6. 
Eerste beklaagde werd verhoord op 12 september 2017. Eerste beklaagde verklaarde eigenaar te 
zijn van het pand sinds 2012 en zelf de verhuringen en het sluiten van de huurcontracten te 
behartigen, Hij verklaarde op 1 september 2014 een huurovereenkomst te hebben gesloten met 

en Toen vertrokken is, hebben de 
twee anderen vla kapaza een nieuwe huurder gezocht1 namelijk tweede beklaagde. Die gaf zich dan 

" 
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als eigenaar uit en sloot rnet meerdere kandidaat-huurders huurovereenkomsten. Hij was niet op de 
hoogte dat de woning ongeschikt en onbewoonbaar zou zijn. Op het ogenblik dat hij de woning 
verhuurde was ze volgens hem wel volledlg In orde. Hij ging af en toe wel eens kijken In de woning. 
HIJ verklaarde de woning te zullen herstellen In de oorspronkelijke staat. 

Tweede beklaagde werd vert1oord op 18 september 2017. Tweede beklaagde verklaarde dat hij een 
advertentie pl.:iatste in de koopjeskrant omdat hij op zoek was naar een kamergenoot. Hij had met 
de eigenaar een mondelinge huurovereenkomst voor de huur van de kamer en was op zoek naar 
een kamergenoot om de kosten te delen. reageerde op de advertentie en 
omdat tweede beklaagde de kamer te klein vond om te delen, spraken ze af dat tweede beklaagde 
de woning zou verlaten, want tweede beklaagde vond de woning toch maar vies en de verwarming 
werkte niet. Hij stelde dan ook een huurovereenkomst op. Volgens tweede beklaagde zei hij daarbij 
niet aan dat hij ook slechts huurder was. 

7. 
Op 25 oktober 2017 werd eerste beklaagde opnieuw verhoord. HIJ verklaarde dat de woningen op 
dat ogenblik niet meer bewoond w1;1ren en dat hij zou starten met de renovatie van het 
appartement, waarvoor hij ongeveer 7 à 8 maanden nodig zou hebben. Bij navraag op 26 september 
2018 deelde eerste beklaagde mee dat de werken in volle uitvoering waren, maar dat hij nog twee 
maanden nodig had. 

Nadat er van eerste beklaagde op 3 september 2019 een melding van herstel was ontvangen, werd 
er een nieuwe woningkwaliteltscontrole uitgevoerd op 28 oktober 2019. De drie wooneenheden op 
de tweede verdieping bleken te zijn teruggebracht naar één wooneenheid, maar voor die woning 
werden er alsnog 66 strafpunten weerhouden, ten gevolge van indicatie van een risico op 
elektrocutle, brand en ontploffing (onder meer door de niet-conforme en onafgeschermde 
elektrische installatie in de kelder, het ontbreken van afdekplaten aan de stopcontacten en 
lichtschakelaars en de zekerlngskast en door een open gasleiding onder druk in de keuken). Tevens 
was er onder meer nog sprake van insjjpelend vocht, het ontbreken van een gootsteen met 
stromend koud en warm water in de keuken en het ontbreken van een binnendeur aan het toilet. 

Per e-mail van 12 december 2019 deelde eerste beklaagde nog mee verdere werken uit te voeren 
overeenkomstig de bij de laatste controle gemaakte opmerkingen. Per e-mail van 8 juni 2020 deelde 
hij mee dat alle gebreken waren weggewerkt, met uitzondering van de elektriciteit in de kelder, 
maar er volgde geen nieuwe melding van herstel meer. 

8. 
De feltén van de tenlasteleggingen A.I en A.11 (In hoofde van eerste beklaagde) en A.111 (In hoofde van 
eerste en tweede beklaagde) zijn afdoende bewezen gelet op de vaststellingen van de 
woningcontroleur zoals weergegeven in de technische verslagen, de aan het strafdossier gevoegde 
foto's, de aan het strafdossier gevoegde huurovereenkomsten, de verklaringen van 

er en de verklaring van eerste beklaagde zelf. 

Een aantal gebreken die bij de controle op 27 juni 2017 werden vastgesteld, worden op heden 
ingedeeld als gebreken van categorie Il of categorie 111, zodat er ook volgens de nieuwe wetgeving 
sprake is van niet-conforme woningen, die niet verhuurd mochten worden. De Inwerkingtreding van 
de nieuwe regelgeving van de Vlaamse Codex Wonen doet met andere woorden geen afbreuk aan 
het strafbaar karakter van de lastens beklaagden vastgestelde feiten, 
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3. Straftoemeting 

9. 
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 strafrechtelijk verleden van elke 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. 

10. 
Alle feiten van de bewezen verklaarde tenlasteleggingen vermengen zich in hoofde van eerste 
beklaagde als zijnde gepleegd met eenzelfde strafbaar opzet, zodat de rechtbank met toepassing van 
artikel 65, eerste lid van het strafwetboek aan eerste beklaagde voor die feiten slechts één straf kan 
opleggen, met name de zwaarste. 

Eerste beklaagde verscheen niet ter terechtzitting van 18 januari 2021 rndat de rechtbank niet kon 
pellen naar zijn persoonlijke situatie en intenties. Eerste beklaagde heeft wel nog een blanco 
strafregister. 

De rechtbank is van oordeel dat, gelet op de ernst van de feiten, voor eerste beklaagde enkel een 
gevangenisstraf en een bijkomende geldboete, zoals bepaald in het beschikkend gedeelte van dit 
vonnis, van aard zijn orn beklaagde het ontoelaatbare van zijn handelen te doen inzien en om 
herhaling te voorkomen. 

Gelet op het blanco strafregister van beklaagde acht de rechtbank het wel gepast om de 
tenuitvoerlegging va11 de gevangenisstraf geheel en de geldboete gedeeltelijk uit te stellen 
gedurende een termijn van drie jaar. Eerste 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. 

11. 

Tweede beklaagde verscheen evenmin ter terechtzitting van 18 januari 2021 zodat de rechtbank niet 
kon peilen naar zijn persoonlijke situatie en intenties. Tweede beklaagde heeft een goed gevuld 
strafregister. Hij werd reeds 45 keer door de politierechtbank veroordeeld en liep ook al 9 
correctionele veroordelingen op. 

De rechtbank is van oordeel dat, gelet op de ernst van de feiten, voor eerste beklaagde enkel een 
gevangenisstraf en een bijkomende geldboete, zoals bepaald in het beschikkend gedeelte van dit 
vonnis, van aard zijn om beklaagde het ontoelaatbare van zijn handelen te doen inzien en om 
herhaling te voorkomen. Tweede beklaagde komt gelet op zijn strafregister niet meer voor uitstel In 
aanmerking. 

4. Verbeurdverklaring 

12. 
Het openbaar ministerie vraagt schrlftel!Jk conform artikel 42,3° en 43bis van het Strafwetboek 
tevens de (facultatieve) verbeurdverklaring van: 

een bedrag van 6.600,00 euro aan wederrechtelijke vermogensvoordelen, zich baserend op 
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een maandeliJkse huurwaarde van 400,00 euro (voor kamer 2/1 van 27 juni 2016 tot en met 
27 Junr 2017) en van 200,00 euro (voor kamer 2/2 van 27 september 2016 tot en met 27 
juni 2017), ten aanzien van eerste beklaagde; 

- een bedrag van 900,00 euro aan wederrechtelijke vermogensvoordelen, zich baserend op 
een maandelljkse huurwaarde van 300,00 euro (voor kamer 2/3 van 18 maart 2017 tot 27 
juni 2017), ten aanzien van tweede beklaagde. 

Het staat vast dat beklaagden illegale vef'mogensvoordelen hebben genoten door het verhuren van 
woongelegenheden die daartoe niet geschikt waren. De berekening door het Openbaar Ministerie 
komt gegrond voor. De verbeurdverklaring van de illegale vermogensvoordelen dient uitgesproken 
te worden. Daar misdaad niet mag lonen, zou het maatschappelljk onverantwoord zijn dat 
beklaagden voordeel louden halen uit de litigieuze feiten. 

Er wordt bijgevolg een bedrag van 6.600,00 euro aan illegaal bekomen huurgelden verbeurd 
verklaard in hoofde van eerste beklaagde en 900,00 euro aan Illegaal bekomen huurgelden in hoofde 
van tweede beklaagde conform artikel 42,3° en 43bis van het Strafwetboek. 

5. Hel'$telvorder!ng 

13. 
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 het gebouw met de aanwezige woningen 
omvat, conform te maken en de overbewoning te beëindigen. 

De Wooninspecteur vordert in casu om beklaagden te veroordelen om aan het pand een andere 
bestemming te geven volgens de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening of de 
woning te slopen, nu op het pand een stedenbouwkundige Inbreuk zou rusten, en dit binnen een 
termijn van 10 maanden na de uitspraak onder verbeurte van een dwangsom van 150 euro. 

De rechtbank stelt evenwel vast dat uit het strafdossier blijkt dat de stedenbouwkundige inbreuk 
ongedaan werd gemaakt aangezien bij een nieuwe controle op 28 oktober 2019 bleek dat de drie 
wooneenheden op de tweede verdieping werden teruggebracht tot één wooneenheid . 

Aangezien er bijgevolg onvoldoende is aangetoond dat er op heden nog een stedenbouwkundige 
Inbreuk op de woning, gelegen te tweede verdieping, zou rusten, 
beveelt de rechtbank beklaagden om werken uit te voeren om de woning, gelegen te 

tweede verdieping, conform te maken in de zin van artikel 1.3, §1, 8° van de 
Vlaamse Codex Wonen en de overbewoning te beëindigen. 

De termijn voor uitvoering wordt bepaald op 10 maanden na het in kracht van gewijsde treden van 
onderhavig vonnis. Het doel van de dwangsom, het sanctioneren van de uitvoering, kan alleen 
bereikt worden indien de dwangsom in verhouding staat tot het belang van de zaak, de financiële 
draagkracht van de veroordeelde en diens te verwachten weerstand. Urgentie speelt hierbij geen 
rol. De rechtbank bepaalt de dwangsom op 150,00 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. 
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De Wooninspecteur en het College van burgemeester en schepenen van de stad worden 
conform artikel 3.47 van de Vlaamse Codex Wonen tevens gemacht igd om ambtshalve in de 
uitvoering van het opgelegde herstel te voorzien, op kosten van beklaagden. 

TOEGEPASTE WETTEN 

De rechtbank houdt rekening met de volgende artikelen c;lie 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, 25, 38, 39, 40, 41, 42, 43bls, 65, 66, 99bis strafwetboek 
art, 4 vr.sv 
art. 186 Sv 
art. 1 en 8 wet 29/6/1964 
alsook de wetsbepalingen aangehaald In de Inleidende akte en In het vonnis, gecodificeerd door de 
Vlaamse Codex Wonen 2021. 

De rechtbank: 

op tegenspraak ten aanzien van De wooninspecteur, 
bij verstek ten aanzien van 

Verleent akte aan De Woon Inspecteur van haar vrijwillige tussenkomst. 

Actualiseert de tenlasteleggingen A.I, A.11 en A,111, zoals hierboven nader omschreven. 

Op strafgebied 

Ten aanzien van eerste beklaagde 

Veroordeelt voor de vermengde feiten van de tenlasteleggingen Al, All en AIII: 

tot een gevangenisstraf van 6 maanden 

en tot een geldboete van 8000,00 EUR, zijnde 1000,00 EUR verhoogd met 70 opdeciemen. 

Boete vervangbaar bij gebreke van betaling binnen de wettelijke termijn door een 
gevangenisstraf van 90 dagen. 

Verleent uitstel van tenuitvoerlegging wat betreft de gevangenisstraf voor een termijn van 3 
jaar en wat betreft de geldboete voor een termijn van 3 jaar. 

Verklaa1t verbeurd overeenkomstig artikel 42, 3° en 43bls Sw. de vermogensvoo1delen voor een 
bedrag van 6600,00 euro. 
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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 slachtoffers van opzettelijke 
gewelddaden en de occasionele redders 

- een bijdrage van 20,00 EUR aan het Begrotingsfonds voor juridische tweedelljnsbijstand 

- een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken. Deze vergoeding bedraagt 50,00 
EUR 

- de kosten van de strafvorcfering tot op heden begroot op 1/2 x 311,16 = 155158 EUR 

Ten aanzien van tweede beklaagde 

Veroordeelt voor de tenlastelegging A. 111: 

tot een gevangenisstraf van 6 maanden 

en tot een geldboete van 4000,00 EUR, zijnde 500,00 EUR verhoogd met 70 opdeciemen. 

Boete vervangbaar bij gebreke van betalir,g binnen de wettelijke termijn door een 
gevangenisstraf van 60 dagen 

Verklaart verbeurd overeenkomstig artikel 42, 3~ en 43bîs Sw. de vermogensvoordelen voor een 
bedrag van 900,00 euro. 

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 slachtoffers van opzettelijke 
gewelddaden en de occasroneie redders 

- een bijdrage van 20,00 EUR aan het Begrotingsfonds voor Juridische tweedelljnsbijstand 

- een vaste vergoedi11g voor beheerskosten m strafzaken. Deze vergoeding bedraagt 50,00 
EUR 

- de kosten van de strafvordering tot op heden begroot op 1/2 x 311,16 = 155,58 EUR 

herstelvordering : 

Veroordeelt eerste en tweede beklaagde tot uitvoering van de werken om de woning, gelegen te 
tweede verdieping, conform te maken in de zin van artikel 1.3, §1, 

8 9 van de Vlaamse Codex Wonen en de overbewonlng te beëindigen, 
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binnen een termijn van tien maanden te rekenen vanaf het In kracht van gewijsde treden van huidig 
vonnis en onder verbeuring van een dwangsom van 150,00 euro per dag vertraging In het niet 

nakomen van het hiervoor bevolene . 

Machtigt de Wooninspecteur en het College van burgemeester en schepenen van de stad 

om ambt5halve tot uitvoering over te gaan, voor het geval het herstel niet binnen de 
opgelegde termijn zou zijn uitgevoerd. 

Machtigt de Wooninspecteur en het College van burgemeester en schepenen van de stad 
om de van de herstelling van de plaats afkomende materialen en voorwerpen te 

verkopen, te vervoeren, op te slaan en te vernietigen op een door hen gekozen plaats. 

Zegt voor recht dat de veroordeelden gehouden zijn alle uitvoeringskosten, verminderd met de 
opbrengst van de verkoop der materialen en voorwerpen te vergoeden op vertoon van een staat, 
begroot en invorderbaar verklaard voor de beslagrechter. 

Houdt ambtshalve de burgerlijke belangen 

Dit vonnis Is geweten en uitgesproken In openbare zitting op 15 februari 2021 door de rechtbank 
v.:in AAr~tP- llanlP.g Antwerpen, afdeling Antwerpen, kamer AC1: 

rechter 
In aanwezigheid van een magistraat van het openbaar ministerie, 
met bijstand van griffier 
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