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Vonnisnr / ,~=-------------------

Inzake het Openbaar Minist erie tegen 

BEKLAAGDE(N) : 

002053 
geboren t e op 
van Belgische nationaliteit 

wonende t e 

beklaagde, bijgest aan door Meester 

TENLASTELEGGING(EN) 

. RR N 

advocaat t e 

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

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 - feiten vanaf 11 

augustus 2013 
als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of als persoon die een woning t er 
beschikking stelt, een woning of een spec1f1eke woonvorm, als vermeld in artikel 5 § 3 hd 1 
van het Decreet van 15 Juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, die niet voldoet aan de 
vereisten en normen, vastgesteld met toepassing van amkel 5 van voornoemd Decreet, 
rechtstreeks of via t ussenpersoon, te hebben verhuurd, te huur gesteld of t er beschikking 

gesteld met het oog op bewoning, namelijk 
(art. 2 § 1, 31 °, en 20 § 1 lid 1 Decreet 15 Juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode) 

te 

een woning in het onroerend goed gelegen t e 

gekadastreerd als 

met een oppervlakte van 84 ca, 

eigendom geweest van 
(geboren op 

2017, 

(geboren op 
, en van 

1 en 
vanaf 28 december 

en sinds de aankoopakte, akte verleden op 11 februari 2019, eigendom van de 
KBO nr. met maatschappelijke zetel te 



------
rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen ____ __ 
Dos.slernr 17A039042 vleugel D, 3de verd.Jeplng. • 

__ ..,.-
-----

1. ván minstens 2 mei 2016 tot·mîOstens 1 september 2017, 
.:------

de kamer g.p--hefg;lljkvloers vooraan (kamer 0/1) ten nadele van 
~~boren-te op ;·. 

___ .. ---·------
----------

ll. van minstens 15 oktober 2016 tot minstens 18 oktober 2017, 

de kamer óp eerste verdieping achteraan (kam~r 1/1) ten nadele van 
geboren te op :; 

111. van minstens 2 mei 2016 tot minstens 18 oktober 2017, / __ ...-/------~ -----
de kamer op eerste verdieping vooraan .(k~mer17Î);en nadele van 

op -; -- .. -------
------

.. ---
IV. va_~-~lnstefis-î~ei 2016 tot minstens 1 oktober 2017, 

____ _ >_.-~d;··;amer op t 'weede verdieping (kamer 2/1) ten nadele.van 

Vonnlsnr / 

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

p.3 

, -. .-

geboren te 

, geboren te 

----

---------- op 

-~-----.,,. 

V. van minstens 2-mei 2016 tot minstens 1 september 2017, 

de kamer op de derde verdieping achteraan (kamer 3/1) ten nadele van 
geboren te ~p ·; ____________ _ 

-----
____ _:-----------

----
Vl. van minstens 2 mei 2016 tot minstens l.oktOb~r 2017, 

de kamer op·de derde ve_cdiepfng vooraan (kamer 3/2) ten nadele van 

_-.- .geboren te_ 
gebore_11.te 

_ .. --:--
------

op 
op ,, en 

,. 

Gedaagde tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig de artikelen 42,· 3° en/of 43bis 
van het Strafwetboek te horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring van een 

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

bedrag van 42.540 euro, zijnde de op grond van de weerhouden feiten geraamde opbrengst -----
van de vervolgde misdrijven. . ------------

---------..----______ .----
-------

-----------_...,...----

--------

....-----------~--·--



rechtbank van eerste unfet Antwerpen, afdeling Antwerpen 
.Dosslernr 17A03904Z vleusel 0, 3de verdieping Vonnlwir / 

En Inzake: 

De woonlnspeèteur van· het"Vl.àamse Gewest, 

U U 2 O 5 4 met kantoren te 1000 Brussel, Havenlaan 88 bus 22 

vrijwillig tussenkomende pëlrtiJ, vertegenwoordigd door Meester 
advocaat te 

PROCEDURE 

p. 4 

Gezien het_ bewijs van overschrijving. van de dagvaarding van beklaagde op het kantoor 
Rechtszekerheid van refnr. 

De behandeling en de debatten van de zaak hadden plaat_s In openbare terechtzittin~. 

De rechtspleging verliep in de Nederlandse taal. 

oe ·rechtbank nam kennis van de stukken van de rech!spleging en hoorde alle aanwezige 
partijen. 

BEOORDELING OP STRAFGEBIED 
ten gronde: 

Beklaagde dient zich te verántwoorden voor Inbreuken op de Vlaamse -Wooncode, meer 
bepaald voor het ter beschikking stellen van een woning die niet voldoet aa"n de vereisten 
·en normen van artikel 5 met het oog op de bewoning ervan·. 

Uit .het strafdossier blijkt dat de Sta~ In januari 201.7 naar aanleiding van een 
melding door éen ht,aurder een controle heeft uitgevoerd In het pand_ gelegen in de 

Er werden ve~schlllende inbreuken vastgesteld en de èigenaar~, dhr. 
en zijn ex-ech~genote, werden _aangemaand tegemoet te komen aan dez~ 

gebreken. Op 3/0~/2017 volgde een nieuwe controle en er werd vastgesteld dat de 
to.estand ongewijzigd was. In mei 2017 volgde een controle door de Vlaamse Wooninspectie 
~amen met de politie en dienst van ·de . Er werden ernstige 
gebreken -vastgesteld en de kamers scoorden tussen de 98 en 122 strafpunten. De huurders 
dienden voor de huur van deze kamers om en bij de 450 euro per maand betal~n. 

Het wordt niet betwist dat beklaagde. diegene was die het beheer van de verhuur van het 
pand op zich nam. Evenmin wordt de materialiteit en het moreel element in hoofde van 
beklaagde betwist: ·· · 

: ' 
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-·· 

__________ .,.. .... 

--
Vonnlsnr / 

p.S 

De feiten zoals omschr:,~v.en··In de dagvaarding staan dan ook afdoende vast In hoofde van 
beklaagde. De _r.echt6ank verwijst hiervoor naar de vaststellingen door de verbalisanten, de 
gevoe_gde-fóf~'s in het strafdossier.en het technische verslag waaruit blîjkt dat de woning . 

__ .va-n· beklaagde niet voldeed aan de vereiste kwaliteitsnormen. 
_____ .--- . 

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

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

--------

De herstelvordering 

De herstelmaatregelen van a_rtikel 20bls Vlaamse Wooncode be<;>gen als een biJzoÄctef __ e
vorm van teruggave, de gevolgen van de door artikel 20, § 1 Vlaamse Woo.!')rodê-1,edo~lde 
misdrijven teniet te doen en· de door artikel 5 Vlaamse Woonco~_e b_eoóélde elementaire 
veiligheids-, gezondhelds- en woonkwallteitsnormen te verwe-zenlijken. ----

----
De wooninspectle_heeft de volgen~~-nersf;;i~ordering opgesteld: 

____ ... -· -----~-
u ( ••. ) Dat In _çasu·"év-;nwel ·dient vastgesteld te worden dat het pand niet in aanmerking komt 
v0_91-:..-renóvatle, verbeterlngs -of aanpassingswerken (gelet op de stedenbouwkundige 

>----- ---inbreuk die op_ het pand rust) .. Dat de woonlnspecteur ddarom vordert dat de rechtbank zou 
-· --- bevelen dat de overtreders aan· het pand een andere bestemming moeten geven volgens de . ., 

bepaling van de Vlaamse Codex Ruf mtelijke Ordening, hetzij de woning mo~t sf open, tenzij · 

,..----.,,.-----

de sloop verboden Is op grond _van wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen. 

De werken dienen uitgevoerd te worden binnen een termijn van 1o'maanden na de uitspraak-----'--------· 

O!'der verbeurte van ~en dwangsom van 150 euro per dpg na voornoemde termiJn; -ni;t 
zijnde een dwangsomtermijn. ------·· 

_ .. -------
Voor het geval de overtreder In gebreke blijft de door de rect,.ter lie"volen werken zelf uit te 
voeren~ dle_nt de uitspraak te bevelen_ dat zowel -d~.-woonlnspeèteur als het coilege van 
burgemeester en schepenen van de stad _.. . ambtshalve in de uitvoering van het 
opgelegde herstel te kunnen voorzi~(J,-.zelfs als 'één van del.en geen rechtstreekse partij is, en 
dit op kosten van beklaag_~~-----------

Beide te mach_tigefJ/ tot recuperatie van de kosten aan · deze ambtshalve- uitvoering 
verbonden. ----·· · · · 

_____ .,..._.-- - . 
_____ ,___óe rechter dient de woonlnspecteur te machtigen om de kosten, bedoeld in artikel 17bls van 

_______ ... --- de Vlaamse Wooncode te verhalen op de veroordeelde. 

Tqt slot dient de u;tspraak uitvoerbaar bij voorraad te worden verklaard." 

Er werd op 2/05/2017 vastgesteld dat het pand werd onderverdeeld in 6 woonentite_iten.~rn
het stadsarchief werd een vergunning teruggevonden afgeleverd op 12/1..2-/193"4. Uit de 
bewonerslijsten kon worden afgeleid .dat in de periode van 1972 ~Qt -2008-~r telkens van 2 
tot 3 personen/families tegeJijkenijd waren ingeschreven_op---hêt- adres~ In de. periode van 
31/07/i009 tot en met 19/02/2013 waren er g~..en-·lnschrijvlngen. Na deze· periode van 
onbewoond zijn vanaf 2013 tot heden zijn_de-ins,-hrijvingen vermeerderd en zijn er van 6 tot __________ .---

___ .:------

---~ 
..... -------
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7.personen/families ingeschr~ven op het adres. 

Art. 4.2.14, § 2 VCRO bepaalt dat bestaande constructies waarvan door enig rechtens 
toegelaten bewijsmiddel wordt aangetoond dat ze gebouwd werden in de periode vanaf 22 
aprll 1962 tot de eerste inwerkingtreding van het gewestplan waarbinnen zij gelegen zijn, 
voor de toepassing van de VCRO geacht worden te zijn vergund, tenzij het vergund karakter 
wordt ·tegéngesproken middels _een proces-verbaal of eèn_ nlet-ar:,oniem bezwaarschrift, 
telkens opgesteld binnen een termijn van vijf.Jaar na het optrekken of het plaatsen van de 
constructie. 

Het vermoeden van vergunning overeenkomstig artikel 4.2.14 VCRO betreft een .regel 

met een materie~lrechtelijke draagwijdte, die zowel de overheid als de rechter bindt. 

Bovendien Is . er de vaststelling dat v_óór 2000 de aanpassingen van het aantal 
woongelegenheden niet vergunningspllchtlg waren. 

Beklaagde stelt. ter·echt dat uit de vo~rhanden zijnde elementen dient besloten te worden 
dat hier . het vermoeden van . vergunning moet bestaan voor · de Indeling in 3 
woongelegenheden. Het .'vermoeden van vergunning houdt niet op te gelden door 
·'langdurig onbruik' van de opgerichte constructie. 

Voorgaande vaststelling neemt evenwel niet weg dat er dan nog steeds sprake is van _e~n 
stedenbouwkundige inbreuk wat de facto bij grondige lezlng van conclusies van beklaagde 
ook niet wordt betwist. Oerhalv:e zal een herbestemming of sloop moeten plaatsvinden wat 
de wooninspec_teur ook heeft gevorderd. De herstelvordering wordt derhalve ook niet 
onwettig geacht. 

· De rechtbank gaat niet in óp het verzoek van beklaagde om de herstelvordering aan te 
houden tot september 2020 omdat tegen deze periode het herstel_ zou kunnen worden 
bewerkstelligd. Nergens uit blijkt Immers dat zulks het geval Is. Er wordt niets voorgelegd 
met betrekking tot procedures en_ Intenties van de nieuwe eigenaar van het pand. 

De principiële herstelmaatregel tot het integrale hersteJ 
stedenbouwkundige · toestand niet worden bevolen. In (jat· geval 

· maatregel van de herbestemming o'f de sloop te worden bevolen. . . 

kan gelet op de 
dient de alt~rnatleve 

Beklaagde wordt. dan ook verplicht over te _gaan tot het herbestemmen van het pand 
volgens een volgens de VCRO vergunde staat. Verder dient ook de alternatieve maatregelen 
van·de sloop te w"orden bevolen als mogelijkheid. 
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_________ :. .. -------
_______ .,,.. 

------

De termijn vogr- oof"fi";rstel wordt bepaald op 18 maanden vanaf het in kracht van gewijsde 
gaan yan·hûidig vonnis om beklaagde de nodige tijd te verschaffen om zich aan· de hen bij 

_ .. -dit\iÓnnls opgelegde verplichtingen te conformeren. 
--------------- . 

De rechtbank gaat .evenwel niet irfop de gevorderde uitvoerbaarheid bij voorraad. 

Het is gepast om een dwangsom op te legge_n bepaald op 100 euro per dag vertra_glng;fu;; 
dien verstande dat die dwangsom zal verqeuren vanaf de eerste· dag na de.-hoier vermelde 
hèrsteltermljn In zoverre·het huidig vonnis vooraf werd betekend. __ DJt·tfó-û"dt concreet in dat 
er geen dwangsomtermijn wordt toegestaan. De verkoop__vanilêt pand brengt niet mee dat 
beklaagde In de volkomen onmogelijkheid zou zljn_.om"nét gevorderde herstel uit. te voeren. 

--------- . . 

De bewering d~t zou blljk~D-dafet~edewerking Is, is niet afdoende om geen dwangsom op 
te leggen. De hei:stelvordering geldt in personam, dit is enkel ten aanzien van beklaagde, 
maar de _her~êivordering geldt In rem, dit is voor het p~nd waarop de bewezen inbreuk op · 
h.et-----óîet voldoen aan de elementaire · velllghelds -gezondheid en 

______ .. --< ~oningkwallteitsvereisten betrekking heeft, teneinde te bekomen dat-het pand opnieuw op 

------------- de woningmarkt beschikbaar is. 

· Er zljri geen redenen oni de dwangsom te beperken In de tijd of een maximum bedrag op te __________________ . 

leggen, mede gelet op het belang_ van de maatschappij op een correcte naleving __ van·:-Jé 
doe.lstellingen van huisvesting beoogd door de Vlaamse Wooncode. Bov~ndler( heeft de 

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

rechtbank geen kennis van de financiële mogelijkheden van bekla~de:-r>ë verplichting tot 
~et uitvoeren van de herstelmaatregel komt toe aan bekla_ilgdézodat er geen aanleiding is 
om deze dwangsom te beperken in de tijd. ' .. -- ----------

Wat betreft de straftoemeting---------
.. --------__ , 

---------

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

De J eiteïfiijn ontoelaatbaar vermits ·de Illegale verhuring van onbewoonbaar- verkf aarde 
... ----··woningen een ernstige inbreuk uitmaken op de velllgheld van de bewoners en op hun 

-------- · levenskwaliteit. · · · 

Bij het opleggen van de straf, houdt de rechtbank rekening met de aard en ernst der feiten, _..-----· 
de omstandighéden waarin de feiten . plaatsvonden, het strafrechtelijk verleden eo.---dé __ _ 
persoon v·an beklaagde. · · _____ .-----

--------

Beklaagde heeft een blanco strafregister. 

1 

l 
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· De rechtbank houdt rekening met het feit dat beklaagde ten tijde van de feiten in een 
v~chtscheiding verwikkeld was waarbij het ·niet onaannemelijk is i:tat beklaagde, onterecht 
weliswaar, foute prioriteiten heeft gesteld en alles op zijn beloop heeft gelaten. 

Beklaagde verzoekt de rechtbank hem de gui:1st van de opschorting ·toe te kennen. Gelet op 
het blanco strafregister va!'l beklaagde, de specifieke omstandigheden waarbinnen de feiten 
zich afspeelden, en teneinde de professionele carrière van be.klaagde niet te hypothekeren, 
acht de rechtbank de opschorting In casu een ·gepast en afdoende signaal om beklaagde 
ervan te weerhouden om In detoèkomst gelijkaardige feiten -te plegen. 

DE: woning van beklaagde was ongeschikt en onbewoonbaar verklaard, de verhuur ervan 
Illegaal _zodat de huurlnko"!1sten als ill~gaal verworven dienen _.te worden beschouwd. Er 

: dient In tegenstelling tot wat door het Openbaar Ministerie wordt ~eweerd, rekening te 
~orden gehouden met het feit dat het pand toebehoorde aan het echtpaar en dat in het 
kader van de vereffening en verdeling van de onverdeeldheid tussen partijen waarbij 
bekla~gde. het pand heeft overgenomen er evident rekening werd gehouden met de 
ontvángsten en de onkosten die beklaagde heeft gehad tijdens het beheer ervan. Het is dan 
ook onredelijk om de volledlge huurinkomsten die beklaagde heeft ontvangen verbeurd te 
~erklaren. Alle concrete dossiergegevens In acht genomen begroot de rechtb~nk de iliegaie 
vermogensvoordelen op 10.000 euro · 

De hierna bepaalde bestraffing beantwoordt het best aan de preventieve en repressieve 
maatregelen van de straf: · 

· TOEGEPASTE WETTEN 

De rechtbank houdt.rekening met de volgende a~ike~en die de bestanddelen van dé 
misdrijven en de strafmaat bepalen, en het taalgebruik in gerechtszaken regelen. 

artikelen 162, 182, 185, 194,195 van het Wetboek va_n Strafvordering, • 
artikelen 1, 3, 6, 7, 42, 43bis van het Strafwetboek, 
·artikèlen 11, 12, 14, 31, 32, 34, 35~ 36, 37 en 41 der·wet van 1S juni 1935, gewijzigd door de 
wet van 3 mei 2003; 
d~ verordeningen van de Raad van de ministers nr. 974/98 dd. 3/5/1998 en nr. 1103/97 dd. 
17/6/1997 en de wetten van 26/06/2000 en 30/06/2000 betreffende de invoering van de 
euro, 
artikel 1 van de wet van 5 m·aart 1952, 
wet van 19 maart 2017 tot opri.chting van een Begrotingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand, 
artlkelen 3 en 4 der wet van 17 april U378, . 
artikelen 1, 3, 5, 6, van .de wet van 29 juni 1964; · 
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___ .-

De rechtbank: 
------

--------

---
gp-tege~~raak ten a·anzien van 

_ _---,---Gewest 
, en De Woonlnspedeur·van ·het Vlaamse 

___ ........... ---------
.,,,,.,,,-----

Verleent akte aan De Wooninspe_cteur van zijn v~ijwillige tussenkomst. 

---
Op strafgebled 

·-----------------~--
Verklaart de tenlasteleggin~ lastens bewezen: ---------

---------
Stelt vast dat _ _ ___ in de ve>o,waardén verkeert om te· genieten van de gewone 
opschorting van de uitspraak ValJ_.devéroordeling. 

- ---
_ .. ----

Zegt dat de ui~pr:aa1tvan de veroordeling zal opgeschort worden met een proeftijd van 3. 
Jaar, ZQ!\dervoorwaa-rden. ----
Verklaart verbeurd overeenkomstig artikel -42,3° en .43bls Sw. d~ vermogensvoordelen voor 
een bedrag 10.000 euro . 

Herstelvorderlnp 

-----·---------

----Beveelt lastens . lat aan het pand gelegen te 
gekadastre~rd als ___ ,.-

-------
een andere bestemming moet gegeven worden v~lgens· de ~_epaffng;n va·n de Vlaamse 
Codex Ruimtelijke ordening; hetzij dat de woning moet.-worden gesloopt, tenzij de sloop 
verboden is op grond van de wettelijke, decret~le offeglementaire bepalingen, 

- ,.-- _,.. 

-----
binnen eën termijn van 18 ~tnde-rft; rekenen_vanaf het in krach_t van gewijsde treden van 
huidig vonnis en ondet vel'oeuring van een dwangsom van 100 euro per dag vertraging In 
het niet mikomen-vá;=;- het hiervoor bevolene. · 

--------··- . 

. ___ oafd; ~oonlnspecteu~ en/of het College van Burgemeester en Schepenen 
___ .------- in geval het vonnis niet wordt ten uitvoer gelegµ, van ambtswege-In de uitvoering ervan kan 

_ _..----- voorzien. 

-----

Machtigt de woonlnspecteur en/of het -College van Burgemeester en Schepenen _____ ./ __ _ 
de van de herstelling van de plaats afkomende materialen en voorwerpen te verkop_e_o, -te-·--
vervoeren, op te slaan en te vernietigen op een door hen gekozen plaats; _________ _ 

---
Zegt voor recht dat de veroordeelde gehouden is alle uitvoeriDgskosi;~:-~erminderd met de 
opbrengst van de verkoop der materialen en voorw~rpen; fê vergoeden op vertoon van een 
staat, begroot en invorderbaar verklaard doo_uie tiêslagrechter; 

. --
--· ' 
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Wijst meersevorderde af. 

Veroordeelt tot betaling van: 

een bijdrage van 20,00 EUR aan het Begrotingsfond~ voor juridische 
tweedelijnsbljstand 

p. 10 
Vonnlsnr / 

- een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken. Deze vergoeding bedraagt 
281,95 EUR 

Dit vonnis is gewezen en uitgesproken 1n openbare zitting op 16 maart 2020 door de 
rechtbank van eerste aan_leg Antwerpen, afdeling Antwerpen, kamer ACl: 

, rechter 
in aanwezigheid van een magistraat van het openbaar ministerie, _ 
mèt bijstand van griffier 




