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Inzake het Openbaar Ministerie tegen: 

BEKLAAGDE: 

1 

RRN• 

Vonnlsnr / 
p.2 

006763 geboren te 1 op 

van Iraanse nationaliteit 

wonende te 

..... .... . . . .. 

i-

beklaagde, bijgestäan, respectievelijk vertegenwoordigd door 

_ _ . advocaat :te , loco Meester 

advocaat te 
' 

1. 

En inzake van : 
' 

De WOONINSPECTEUR van het Vlaams Gewest 

met diensten gevestigd te 

. 
,-

, . 
. 

vrijwllllg tussenkomende partij, eiser tot herstel, vertegenwoordigd door Meester 

, advocaat te 

TENlASTELEGGING(EN) 

Als dader of mededader In de zin van artikel 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 

Als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of als persoon die een woning ter 

beschikking stelt, een woning of een specifieke woonvorm, als vermeld In artikel S § 3 lid 1 
van het Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, die niet voldoet aan de 

vereisten en normen, vastgesteld met toepassing 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, 3r, en 20 § 1 lld l Decreet 15 jull 1997 houdende de Vlaamse Wooncode) 

namelijk hierna vermelde woongelegenheden in het onroerend goed gelegen te 

gekadastreerd als 

met een oppervlakte van . 

eigendom van 

bij akte laatst verleden op . 
. . 
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1. Van 22 seotember 2016 tot 5 seotember 2017, de woning gelegen op de eerste verdieping 
aan. 

ll. Van 22 september 2016 tot 5 september 2017, de woning gelegen op de eerste 
tussenverdieping aan 

111. Van 9 !anuari 2017 tot 6 september 2017, de woning TV2/1 gelegen op de tweede en 
derde tussenverdieping achteraan aan 

De verdachte tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig art. 42, 3• en/of 43 bis van 
het':Strafwetboek, te horen veroordelen tot de bljzonder� ,v� rbeurdverklarlng van de 
vetmogensvoordelen voortvloeiende uit de tenlastelegglriSi .conform de schriftelijke 
vorderingen van het OM neergelegd in het strafdossier. 

ooOOoo 

Gezien het bewijs van overschrijving van de dagvaarding van beklaagde op het kantoor 
Rechtszekerheid van . dd. 12 februari 2019, ref: -; 

PROCEDURE 

Gelet op het tussenvonnis dezer rechtbank en kamer dd. 21 oktober 2019 waarbij de 
heropening der debatten bevolen werd. 

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 

Beklaagde wordt vervolgd voor inbreuken op de Wooncode. 

Beklaagde Is eigenaar van een pand aan de te 

Naar aanleiding van verschillende controles door de Stad en de Wooninspectie 
bleek dat het pand onwettig was opgedeeld in verschillende woongelegenheden en 
verhuurd werd ondanks dat deze in een zeer gebrekkige toestand verkeerden en vele 
strafpunten vertoonden. 
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Op 19 januari 2017 was er immers ingevolge de slechte en niet conforme toestand van het 
gebouw een Besluit tot ongeschikt- en onbewoonbaarheid genomen door de Burgemeester 
van de Stad. 

Uit het omstandig verslag met betrekking tot de woonkwaliteit bleek duldelljk dat de 
verschillende woongelegenheden niet voldeden aan de vereiste kwaliteitsnormen en dat de 
gebreken in het pand een veilighelds- en gezondheidsrisico inhielden voor de bewoners. 
Er was gevaar voor electrocutie, ontploffing en brand. (st. 205-204) 

Op 22 november 2017 formuleerde de Woonlnspecteur een herstelvordering. 

--

De rechtba11k verwijst rt�r de gevoegde technische verslagen, de vaststellingen�n de 
verbalisanten, de gevoegde foto's In het strafdossier, waaruit duidelijk blijkt dat4e woning 
van beklaagde, onwettig:Opgedeeld in verschillende woonentitelten, niet voldee� aan de 
vereiste kwaliteitsnormen. 

De woning werd bij besluit van de Burgemeester dd. 19 januari 2017 onbewoonbaar 
verklaard. 

Beklaagde was toen niet In het bezit van een geldig conformtteitsattest en mocht derhalve 
zijn woning niet verhuren. 

Bovendien werd verhuurd aan personen in precaire toestand, die 
zodat beklaagde een abnormaal profijt bekwam. 

·steun kregen, 

De rechtbank acht de tenlasteleggingen 1, Il en 111 lastens beklaagde bewezen. 

Met betrekking tot de herstelvordering van de Wooninspecteur is de rechtbank van oordeel 
dat het door beklaagde bijgebrachte en op de zitting van 21 oktober 2019 neergelegde 
stavingsstuk, waaruit blijkt dat beklaagde op 13 september 2019 een omgevingsvergunning 
verkreeg, geen afbreuk doet aan de herstelvordering van de Woonlnspecteur van 22 
november 2017. 

Deze Is correct gemotiveerd met het oog op een goede ruimtelijke ordening en goede 
woonkwaliteit om de gezondheid en veiligheid van de bewoners te waarborgen. 

De vordering Is niet kennelijk onredelijk. 

Om de kwaliteit te waarborgen Is de herstelmaatregel noodzakelijk. Bovendien rust er een 
Stedenbouwkundige Inbreuk op het pand gelet op de opdeling In verschillende woningen 
zonder vergunning. 

Beklaagde verhuurde immers ook verder ondanks de gebreken. Hij had de plicht om zich te 
vergewissen van de toestand. Het felf dat é,én huurder de woning niet wou verlaten maakt 
geen verschoning uit. 



rechtbank van eerste aanleg AntwefJ)ell, afdeling An� 
Dossletnr 19A001252 vfeuJlel D, 3devenf14!91na Vonnlsnr / 

De rechtbank bepaalt de termijn van uitvoering van het herstel op 12 maanden na het in 
kracht van gewijsde gaan van onderhavig vonnis. Een dwangsom van 150 euro per dag 
vertraging wordt opgelegd gezien dit het enige middel blijkt te zijn om het herstel te 
bekomen. 

De vordering tot verbeuring van de huurgelden dr. artikel 43 bis Sw. wordt in de 
hiernavolgende mate Ingewilligd. 

De woning van beklaagde was ongeschikt en onbewoonbaar verklaard en beklaagde had 
geen geldig conformiteltsattest, zodat de verhuur Illegaal was en de huurinkomsten als 
Illegaal verworven dienen te worden beschouwd. 

p.S 

Da berekening door het Openbaar Ministerie wordt aangeP.ast, zodat het Illegaal verworven 
.• . � ' _1, __ 

v.ef.ffl_è>gensvoordeel wordt bepaald op 10000 euro ex ae9a?. .et bono . 

. :· i 
•.. 

Stràfmaat 
. '' 

De feiten zijn ontoelaatbaar vermits de Illegale verhuring van onbewoonbaarverklaarde 
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 rekenJng met de elementen die beklaagde ter zitting bijbrengt, de 
stopzetting van de verhuur en het gunstig strafrechtelijk verleden van beklaagde zodat een 
uitstel wordt verleend om beklaagde te motiveren het herstel door te voeren. 

De feiten 1, Il en 111 vermengen zich als zijnde gepleegd met éénzelfde strafbaar opzet. 

TOEGEPASTE WETI'EN 

De rechtbank houdt rekening met de volgende artlkelen die de bestanddelen van de 
misdrijven en de strafmaat bepalen, en het taalgebruik In gerechtszaken regelen: 

artikelen 162, 185, 194, 195 van het Wetboek van Strafvordering, 
artikelen 1, 3, 7 van het Strafwetboek, 

artikelen 11, 12, 14, 31, 32, 34, 35, 36, 37 en 41 der wet van 15 junl 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, 

artikel 1 van de wet van 5 maart 1952 ' ' # ·-· ·�· 
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Wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbljstand 

artikel 91 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1950 

artikelen 28, 29 der wet van 1 augustus 1985, 

artikelen 3 en 4 der wet van 17april 1878, 

artikelen 1, 8 der wet van 29 juni 19� 

blj toepassing van de artikelen en wetsbepalingen zoals aangehaald In de 

hlerbovenvermelde t�nlastelegging, ..,, 

en bij toepassing van�. artikelen 38, 40, 42, 43bis, 65, 66, 99bls van het Stn:ifw.etboek 

•:" 

;;r.•, 

De rechtbank: 

p�6 

op tegenspraak ten aanzien van . .  " 
Gewest, 

De WOONINSPECTEUR van het Vlaams 

Verleent akte aan De WOONINSPECTEUR van het Vlaam_s Gewest van zijn vrijwillige 
tussenkomst. 

Op strafgebled 

Veroordeelt ... ". ____________ voor de vermengde feiten 1, Il e!'l 111 van de tenl_aste!egglng: 

tot een geld.boete van 12000100 EUR, zijnde 1500,00 EUR; verhoogd met 70 
opdeciemen. Boete vervangbaar bij gebreke van betaling binnen de wettelijke 
termijn door een geva�genlsstraf van 90 dagen. 

Verleent uitstel van uitvoering vóor eeri termijn van 3 jaren wat betreft deze 
geldboete. 

Verklaart verbeurd de illegale vermogensvoordèlen, lastens , namelijk 10000 

eL1ro zijnde vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkre�en, op de 
goederen en waarden die in de plaats ervan zijn gesteld en op de inkomstèn u� de beleg<!e 
vQordelen cfr. artikel 42,3• en 43 bis van het Strafwetboek. 

Wijst het meergevorderde af. . .. �·� .,. 
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Veroordeelt tot betaling van: 

Vonnlsnr / 
p.7 

een bijdrage van 1 maal 200,00 EUR, zijnde de som van 1 maal 25,00 EUR verhoogd 
met 70 opdeciemen, ter flnanclerf ng 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 
tweedelijnsbljstand. 

een vaste vergoeding voor beheerskosten In strafzaken. Deze vergoeding bedraagt 
53,58 EUR . . 

1 
. .  

de kosten v�tt.:Je strafvordering tot op heden begroot op 281,26 EUR'/ -

" . ;.!� 

Beveelt lastens dat-aan het onroerend goed gelegen te 
. -· .... ______ - -- · .  _ . , gekadastreerd als . , met een 
oppervlakte van een andere bestemming moet gegeven worden volgens de 
bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening, hetzij dat de woning moet worden 
gesloopt, tenzij de sloop verboden Is op grond van de wettelijke, decretale of reglementaire 
bepalingen, binnen een termijn van twaalf maanden te rekenen vanaf het in kracht van 
gewijsde treden van huidig vonnis en onder verbeuring van een dwangsom van 150 euro 
per dag vertraging In het niet nakomen van het hiervoor bevolene. 

Dat de Woonlnspecteur 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 
herstelllng 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; 

oOOo 
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Dit vonnis is gewezen door de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, kamer 
ACl, samengesteld uit: 
- . ., rechter 

en uitgesproken in openbare terechtzitting op 18 november 2019 door mevrouw 
rechter, hiertoe aangewezen bij beschikking van de dd. Voorzitter, afdelingsvoorzitter van de 
rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, d.d. 15 november 2019, 
overeenkomstig artikel 782bls Ger. W., 

In aanwez!gheid van een magistraat van het openbaar ministerie, 
met bijstand van griffier 

. 1 

V()Qrzltter van d�e kamer, is in de.onmogelijkheid onderhavig vonnis te ondertekenen 
(artikel 19Sbis Sv.) 



käli1et 
voorzitter redltbank eerste aanleg 

Antwerpen 

BESCHIKKING 

W!J, _ dd. Voorzitter, afdelinasvoorzitter In de rechtbank van eerste a\mleg Antwerpen, 
afdeflng Antwerpen; bijgestaan door , griffier. -� · ,, 

Overwegende dat'de zaak gekend als behandeld werd door de AC1 kamer van 
de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen. 

Dat ter zitting van 21 oktober 2019 de zaak In beraad werd genomen en de dag van uitspraak werd 
gesteld op 18 november 2019. 

Oat mevrouw • die de debatten heeft bijgewoond, aan het beraad h�deelgenomen en 
het vonnis heeft gewezen, wettig verhinderd is het vonnis in voormelde zaak uit te spreken op de zitting 
van de AC1-kamer op 18 november 2019. 

Dat overeenkomstig artikel 782bis, tweede lid van het Geredltelijk Wetboek. de voorzitter van het 
gerecht een andere rechter kan aanwijzen om de kamervoorzitter te vervangen, die wettig verhinderd 
Is het vonnis uit te spreken waarvoor hij aan de beraadslaging heeft deelgenomen. 

OM DEZE REDENEN, 

Wijzen mevrouw· , rechter In deze rechtbank aan om mevrouw 
de uitspraak van het vonnis in hoger vermelde zaak. 

te vervangen bij 

Aldus gegeven te Antwerpen In ons kabinet op vijftien november tweeduizend negentien. 

De Griffier, De dd. voorzitter,..__ 
De afdelingsvoorzitter, 




