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Inzake het Openbaar Ministerie tegen 

BEKLAAGDE(N) : 

004167 

, RRN 

geboren te · op 

van Belgische nationaliteit 
wonende te. 

Vonnisnr / 
p.2 

beklaagde, vertegenwoordigd door Meester , advocaat te 

En inzake: 

004168 

De WOONINSPECTEUR van het Vlaams Gewest 
met diensten gevestigd te 1000 Brussel, Havenlaan 88 bus 22 
- vrijwillig tussenkomende partij -

- eiser tot herstel -

ter zitting vertegenwoordigd door meester advocaat bij de balie te 

TENLASTELEGGING(EN) 

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

minstens van 1 december 2015 tot 30 november 2016, 

Bij inbreuk op artikel 5, strafbaar gesteld door artikel 20§1al1 van het decreet d.d. 15 

juli 1997 ho1,1dende de Vlaamse Wooncode, als verhuurder, 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 tussenpersoon 

verhuurd, te huur gesteld of ter beschikking gesteld te hebben met het oog op 

bewoning, 

namelijk hierna vermelde woongelegenheid in het onroerend goed gelegen te 

gekadastreerd als afdeling 

met een oppervlakte van 

eigendom van ) voor 45/100, 1 
(0 ) voor 
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45/100 en ) voor 10/100 volle eigenaar, 

bij akte verleden op 20 juni 2006; 

aan en 

Vonnisnr / 
p.3 

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, namelijk overeenkomstig 12 

maanden huur aan 309,87 Euro, hetzij 3.718,44 Euro. 

Gezien het bewijs van overschrijving van de dagvaarding van beklaagde door de bewaarder 

der Hypotheken op het hypotheekkantoor van dd. 5/11/2018, 

PROCEDURE 

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. 

Op strafgebied 

Beklaagde wordt vervolgd voor een inbreuk op de Vlaamse Wooncode. 

Beklaagde is samen met zijn broers eigenaar van een pand gelegen te aan de 1 
1 • • kadastraal gekend onder het huisnummer. en in het rijksregister onder het 

huisnummer 

Naar aanleiding van een controle op 29 juni 2016 door de Wooninspecteur bleek dat de 

woning verhuurd werd sedert 2002, ondanks dat deze zich in een gebrekkige staat bevond 

en 59 strafpunten kreeg. 

Uit het omstandig verslag met betrekking tot de woonkwaliteit bleek immers dat er gevaar 

was voor CO-vergiftiging en electrocutiegevaar was (st.13 en 22-24). 

Beklaagde had de verhuring sedert de aankoop door hem en zijn broers in 2006 

verdergezet. 

Beklaagde voert onwetendheid aan over de gebreken doch de huurders verklaarden dat 

beklaagde in 2015 wel naar de woning kwam kijken en de gebreken gezien heeft doch niets 

ondenomen heeft. De huur werd evenwel steeds verder aan beklaagde gestort en dit 
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sedert beklaagde eigenaar is van de woning (st.3). 

Vonnisnr / 

Op 21 september 20 16 formuleerde de Wooninspecteur een herstelvordering door het 
uitvoeren van werken te vorderen zodat het pand voldoet aan de vereisten en normen 

conform art. 5 van de Wooncode (st.25-29). 

p.4 

Beklaagde verklaarde op 13/10/2016 dat hij een sloopvergunning ging aanvragen en dat hij 

de verhuring zou stoppen einde november 2016 (st.42). 

Beklaagde betwist het moreel element van het misdrijf. De rechtbank benadrukt evenwel 
dat hier onachtzaamheid volstaat. Hij diende als medeëigenaar van de woning deze te 
controleren op gebreken. 

Het betreffen immers ernstige gebreken waar men zomaar niet aan voorbij kan gaan. 

Hij draagt een eindverantwoordelijkheid om na te gaan of de woning die hij verhuurde 

voldeed aan de vereiste kwaliteitsnormen conform de Wooncode. 

Hij diende dit ook te weten gezien beklaagde toch wel actief is in de bouwsector, zon iet 
diende hij zich te informeren bij de overname van de verhuur. 

Onwetendheid wordt dan ook niet aanvaard en maakt geen verschoning uit. 

Aan beklaagde kan dus zeker een gebrek aan voorzorg en voorzichtigheid worden verweten, 

wat volstaat als moreel element voor het weerhouden misdrijf. 

Het al dan niet voorhanden zijn van klachten vanwege de huurders, noch de lage huurprijs is 

relevant. 

De rechtbank verwijst naar het gevoegde technisch verslag en het omstandig verslag met 

betrekking tot de woonkwaliteit, de vaststellingen van de verbalisanten, de gevoegde foto's 
in het strafdossier, waaruit duidelijk blijkt dat de woning van beklaagde niet voldeed aan de 

vereiste kwaliteitsnormen en zich in een erbarmelijke staat bevond. 

Beklaagde was ook niet in het bezit van een geldig conformiteitsattest en mocht derhalve de 

woning niet verhuren. 

Bovendien werd verhuurd aan personen die zich in precaire toestand bevonden (st.22) en 

weinig andere mogelijkheden hadden om een andere woning te vinden, zodat beklaagde 
zeker ook een abnormaal profijt bekwam. 

De rechtbank acht de tenlastelegging lastens beklaagde bewezen. 

De vordering tot verbeuring van de huurgelden conform artikel 43bis Sw. wordt ingewilligd. 

De woning van beklaagde was ongeschikt en onbewoonbaar, zodat de verhuur illegaal was 

en de huurinkomsten als illegaal verworven dienen te worden beschouwd. 

De berekening door het Openbaar Ministerie lijkt correct, zodat het illegaal verworven 
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vermogensvoordeel wordt bepaald op 3718,44 euro. 

Met betrekking tot de herstelvordering conform artikel 20bis Wooncode: 

Vonnlsnr / 
p.S 

De rechtbank is van oordeel dat deze de wettigheidstoets doorstaat en niet kennelijk 

onredelijk is. 

Beklaagde was immers sedert 2006 medeëigenaar van de woning en thans is er effecief 

sprake van een mogelijke sloping van de woning voor een bouwproject. 

De achterliggende discussies met zijn broers is hier niet aan de orde. 

De rechtbank meent dat de herstelvordering wel degelijk is ingegeven door de vereiste van 

een goede woonkwaliteit en dat zij dan ook moet worden toegekend. 

De termijn van uitvoering wordt evenwel bepaald op 1 jaar na het in kracht van gewijsde 
gaan van onderhavig vonnis. 

Een dwangsom van 150 euro per dag vertraging wordt opgelegd vermits dit het enige 

middel blijkt om het herstel te bekomen. 

Strafmaat 

De feiten zijn ontqelaatbaar vermits de illegale verhuring van onbewoonbare panden, een 

ernstige inbreuk betekent op de veiligheid van de bewoners en op hun levenskwaliteit en 

ook aanleiding geeft tot misbruiken door de verhuurders. 

De rechtbank houdt rekening met de elementen die beklaagde ter zitting aanvoert en met 

zijn gunstig strafregister. Een opschorting acht de rechtbank evenwel geen passend signaal, 

gelet op de bewuste keuze om te verhuren ondanks de gebrekkige toestand van de woning. 

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: 

artikelen 162, 182, 185, 194, 195 van het Wetboek van Strafvordering, 

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 de 

wet van 3 mei 2003; 

de 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, 

artikelen 28, 29 der wet van 1 augustus 1985, 

artikel 1 van de wet van 5 maart 1952, (opdecimen) 

Wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische 

tweedelijnsbijstand, 

artikel 91 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1950, 
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artikelen 3 en 4 der wet van 17 april 1878, 

Vonnisnr / 
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en bij toepassing van de artikelen en wetsbepalingen als aangehaald in de tenlastelegging , 

alsmede de artikelen 38, 40, 42, 43bis, 66 van het Strafwetboek. 

De rechtbank: 

op tegenspraak ten aanzien van , Wooninspectie Vlaanderen, 

Verleent akte aan De Wooninspecteur van het Vlaamse Gewest van haar vrijwillige 

tussenkomst. 

Op strafgebied 

Veroordeelt 1 voor de tenlastelegging : 

tot een geldboete van 3000,00 EUR, zijnde 500,00 EUR, verhoogd met 50 

opdeciemen. Boete vervangbaar bij gebreke van betaling binnen de wettelijke 

termijn door een gevangenisstraf van 90 dagen. 

Verklaart verbeurd overeenkomstig artikel 42, 3° en 43bis Sw. de vermogensvoordelen voor 

een bedrag van 3718,44 euro euro. 

Veroordeelt tot betaling van: 

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

tweedelijnsbijstand. 

- een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken. Deze vergoeding bedraagt 

53,58 EUR. 

een bijdrage van 1 maal 200,00 EUR, zijnde de som van 25,00 EUR verhoogd met 70 

opdeciemen, ter financiering van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van 

opzettelijke gewelddaden en de occasionele redders. 

Veroordeelt beklaagde tot de kosten van de strafvordering en begroot deze in 

hoofde van beklaagde op 281,25 EUR. 
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Herstel 

Beveelt lastens dat aan het onroerend goed gelegen te 

1 (volgens rijksregister huisnummer gekadastreerd als 
perceel nr met een oppervlakte van 

Vonnisnr / 
p. 7 

alle gebreken dienen te worden weggewerkt waardoor het pand volledig voldoet aan de 

minimale kwaliteitsvereisten, 

binnen een termijn van 1 jaar te rekenen vanaf het in kracht van gewijsde treden van huidig 

vonnis en onder verbeuring van een dwangsom van 150 euor per dag vertraging in het niet 

nakomen van het hiervoor bevolene. 

Dat de woon inspecteur en/of het College van Burgemeester en Schepenen 

in geval het vonnis niet wordt ten uitvoer gelegd, van ambtswege in de uitvoering ervan kan 

voorzien. 

Machtigt de wooninspecteur en/of het College van Burgemeester en Schepenen 

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 veroordeelde gehouden is alle uitvoeringskosten, verminderd met de 

opbrengst van de verkoop der materialen en voorwerpen, te vergoeden op vertoon van een 

staat, begroot en invorderbaar verklaard door de beslagrechter; 

Dit vonnis is gewezen en uitgesproken in openbare terechtzitting op 17 juni 2019 door de 

voorzitter, rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, kamer ACl: 

, rechter 

in aanwezigheid van een magistraat van het openbaar ministerie, 

met bijstand van griffier 




