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In de zaak van het openbaar ministerie en 

BURGERLIJKE PARTIJ(EN) 

tegen: 

1. 
geboren te op 
van Belgische nationaliteit 
ingeschreven te 

burgerliJke partij, vertegenwoordigd door meester 
loco Meester advocaat te 

2. 
geboren te >P 
van Belgische nationaliteit 
ingeschreven te 

burgerlij ke partij, vertegenwoordigd door meester 
loco Meester advocaat te 

3 
geboren op 
van Belgische nationaliteit 
ingeschreven te 

burgerlijke partij, vertegenwoordigd door meester 
loco Meester , advocaat te 

4. 
geboren op 
van Belgische nationaliteit 
ingeschreven te 

burgerliJke partij, vertegenwoordigd door meester 
loco Meester advocaat te 
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advocaat te 

advocaat te 

, advocaat te 

advocaat te 
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BEKLAAGDE(N) : 

1. 

2. 

,RRN 
geboren te op 
van Belgische nëltinn;:ilitF>it 
ingeschreven te 

beklaagde, vertegenwoordigd door meester 
Meester advocaat te 

RRN 
geboren te )p 
van Belgische nationaliteit 
ingeschreven te 

beklaagde, bijgestaan door meester 

TENLASTELEGGING{EN) 

advocaat te 

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

Vonnisnr / 
p. 3 

advocaat te en 

De kadastrale omschrijving van de onroerende goederen die het voorwerp van het misdrijf zijn, zijnde: 

1) het handelshuis (met 3 woongelegenheden) te 
oppervlakte 02 a 29 ca) (in het dossier aangeduia met aares 

e1genaom van ae nuwgemeenschap 
voor ½ volle eigenaar én ae nuwgemeenscnap 

voor½ volle eigenaar 
Aangekocht bij akte d.d. 24/03/2005 - notaris te 

2) het handelshuis (met 3 woongelegenheden) te 
. oppervlakte 02 a 29 ca) {in het dossier aangeduid met adres 

eigendom van de huwgemeenschap 
voor ½ volle eigenaar én de huwgemeenschap 

voor½ volle eieenaar 
Aangekocht bij akte d.d. 24/03/2005 - notaris :e 

3) het huis te 
oppervlakte 01 a 20 ca) 
eigendom van de huwgemeenschap 

voor½ volle eigenaar én de huwgemeenscnap 
,oor½ volle eigenaar 

Aangekocht l:>IJ akte cl.d. 14/10/Z004 - notaris 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 a Is 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 vere isten en normen, vastgesteld met 
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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, namelijk 
(art. 2 § 1, 31 ·, en 20 § 1 lid 1 Decreet 15 jul i 1997 houdende de Vlaamse Wooncode) 

1 te 
dooi 

in de periode van 16 december 2017 tot en met 18 september 2019 

Woning 1/1 van het hierboven sub 1) omschreven pand ten nadele van 

2 te 
door 

in de periode van 16 december 2017 tot en met 12 februari 2019 

Woning 2/1 van het hierboven sub 1) omschreven pand ten nadele van 

3 te 
dOOI 

n de periode van 7 mei 2018 tot en met 9 iuni 2020 

Woning 0/1 van het hierboven sub 2) omschreven pand ten nadele van 
en tot 18 september 2019 tevens ten 

naaeIe van 

4te 
door 

in de periode van 1 september 2018 tot en met 20 januari 2020 

Woning 0/1 van het hierboven sub 3) omschreven pand ten nadele van 

Ste 
door 

in de periode van 13 augustus 2018 tot en met 13 augustus 2019 

Woning 0/2 van het hierboven sub 3) omschreven pand ten nadele van 

6 te 
door 

in de periode van B augustus 2018 tot en met 20 ianuari 2020 

Woning 1/1 van het hierboven sub 3) omschreven pand ten nadele van 

7 te 
door 

n de Periode van 1 iuli 2019 tot en met 4 maart 2020 

Woning 1/2 van het hierboven sub 3) omschreven pand ten nadele van 

8 te 
door 

in de oeriode van 1 iuli 2019 tot en met 4 maaI12020 

Woning 1/3 van het hierboven sub3) omschreven pand ten nadele van 

9 te 
door 

in de periode van 13 augustus 2018 tot en met 20 ianuari 2020 
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Woning 2/1 van het hierboven sub 3} omschreven pand ten nadele van 

10te 
door 

in de periode van 1 mei 2019 tot en met 4 maart 2020 

Woning 2/2 van het hierboven sub 3) omschreven pand ten nadele van 

Feiten thans sedert 1 januari 2021 strafbaar gesteld als: 

Vonnisnr / 
p s 

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 
van 2021) 

gedaagden tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig art. 42, 3e en/of 43bis van het 
Strafwetboek te horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring van de vermogensvoordelen 
voortvloeiende uit de tenlasteleggingen conform de schriftelijke vordering van het OM neergelegd in 
het strafdossier. 

EN INZAKE: 

De Wooninspecteur van het Vlaamse Gewest 
met kantoren gevestigd te 1000 Brussel, Havenlaan 88 bus 22 en 2018 Antwerpen, lange 
K1ev1tstraat 111-113 

vrijwillig tussenkomende partij, eiser in herstel vertegenwoordigd door Meester 
advocaat te 

PROCEDURE 

Gezien het bewijs van overschrijving van de dagvaarding van beklaagde op het kantoor Rechtszeker-
heid dd 07/02/2022 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. 
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beoordeling 

op strafgebied 

a. 
:eerste beklaagde) en (tweede beklaagde) (verder 

waren samen met hun echtgenotes de 
die ze verhuurden, namelijk; 

verkort: respectievelijk 
eigenaars van drie panden in 

een pand gelegen aan de 
verder aangeduid als 
een pand gelegen aan 
verder aangeduid als 

/ 
p.6 

een pand gelegen in verder 
aangeduid als 

In deze panden verhuurden beklaagden in een periode van 12 augustus 2018 tot 9 juni 2020 (in 
onderscheiden deelperiodes) tien woningen met ernstige tekortkomingen inzake woonstkwaliteit. 

bewi js. kwalificatie en toerekening 

ontvankelijkheid van de dagvaarding 

b. 
Waar beklaagden in besluiten de onontvankelijkheid van de dagvaarding opwierpen wegens een 
gebrek aan overschrijving ervan op het kantoor van de algemene administratie van de 
patrimoniumdocumentatie, wordt op dit punt niet meer aangedrongen bij de behandeling ten 
gronde. 

De dagvaarding werd overgeschreven, de dagvaarding is ontvankelijk. 

materiële vaststellingen 

C. 

In de drie aangehaalde panden werden inbreuken op de woonstkwaliteitsnormen vastgesteld door de 
wooninspectie Vlaanderen. De eerste vaststellingen in het pand ,onden plaats op 12 
februari 2019. Er werden ernstige problemen vastgesteld, onder meer betreffende insijpelend en 
condenserend vocht, alsook met betrekking tot de elektr ische installatie. Tevens bleek dat de 
verwarming op de tweede verdieping niet individueel geregeld kon worden. 

Bij een hercontrole op 18 september 2019 stelde de wooninspectie vast dat er geen inbreuken op de 
woonstkwaliteitsnormen meer waren in dit pand. 

d. 
Op 7 mei 2019 controleerde de wooninspectie het pand aan Enkel de woning op 
het gelijkvloers kon gecontroleerd worden, maar er werd niettemin een overbewoning vastgesteld en 
ernstige fysieke tekortkomingen. Er was onder meer doorslaand en condenserend vocht, betonrot in 
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·--- - - ----
de kelder, onvolkomenheden in de elektrische installatie, de ramen in de voorgevel waren verweerd 
en een draagvloer was doorgezakt. 

BiJ een hercontrole op 9 juni 2020 stelde de inspectie vast dat de problemen nog n,et [volledig) 
verholpen waren. 

e . 
De woornnspectie voerde op 13 augustus 2019 een controle door in het derde pand, 

Ook hier werden ernstige gebreken vastgesteld, onder meer aan de buitenmuur, 
het dak en de kelder. 

Bij een hercontrole op 20 januari 2020 stelde de inspectie vast dat de problemen nog niet (volledig) 
verholpen waren. 

f. 

Dat de woningen die in de onderscheiden sub-tenlasteleggingen in de overeenstemmende periodes 

verhuurd en bewoond werden, blijkt uit de vaststellingen en staat niet ter d1scuss1e. 

moreel element 

g. 
Beklaagden stellen dat ze voorafgaand aan de onderscheiden kwaliteitscontroles aan hun panden niet 

op de hoogte waren van het bestaan van ernstige gebreken. Ze betwisten onachtzaam te ziJn 

geweest, te weten te hebben gehandeld (of nagelaten te handelen) met een gebrek aan voorzorg of 
voorzichtigheid. 

Het strafdossier bevat inderdaad geen bewiJsstukken met betrekking tot expliciete klachten waarbij 

beklaagden in kennis werden gesteld van gebreken of vermeende gebreken. Een dergelijke klacht Is 
op zich ook niet vereist. 

Bovendien houdt het moreel element van het misdrijf (artikel 3.34 Vlaamse Codex Wonen, injra) niet 

in dat de dader weet moet hebben van elk specifiek gebrek. Een onachtzaamheid met betrekking tot 
de algemene toestand van een woning bij het verhuren of ter beschikking stellen volstaat. 

h 

Dat beklaagden op de hoogte waren van de gebrekkige staat van de wonmgen die ze verhuurden, 

blijkt uit de gezamenliJke beoordeling van volgende elementen: 

De door de strafvordering geviseerde gebreken zijn ernstige gebreken, van structurele aard. 

Het betreffen gebreken inzake de leeftijd en de algemene toestand van de gebouwen en wo

ningen. Deze gebreken ontstaan niet plots of onvoorzien, maar zijn een gevolg van een struc
turele gebrek in het onderhoud van de gebouwen en woningen, minstens worden ze bij een 
normale en redelijke opvolging van verhuurde goederen opgemerkt. 

Uit het strafrechtelijk onderzoek volgt dat er wel werken werden wtgevoerd, maar deze waren 
onvoldoende en deels van aard structurele problemen te verdoezelen (zo werd een laminaat

vloer aangebracht over een beschimmelde vloer). De werknemers of aannemers d ie namens 

beklaagden werken uitvoerden, konden bovendien kennis nemen van de algemene - gebrek

kige - staat van de gebouwen en de individuele woningen. 

Hoewel niet alle huurders werden verhoord, bevat het strafdossier de verhoren van het me

rendeel van de huurders Zij verwezen naar telefonische contactnames met beklaagden betref
fende diverse problemen aan de gehuurde woningen 
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Beklaagden bevestigden bij verhoor dat ze door de huurders werden opgebeld en beschreven 
hoe ze er gevolg aan gaven. 

De stelling van beklaagden dat ze enkel met betrekking tot kleinigheden werden gecontacteerd 
door de huurders, maar dat de huurders hen niet op de hoogte zouden hebben gebracht van 
de substantiële gebreken, is volstrekt onlogisch. Hun verklaring is op dat punt ongeloofwaardig. 

actuele kwalificatie en actualisering vaststellingen 

i. 
De misdrijven die het voorwerp uitmaken van de strafvervolging situeren zich allen in een periode 
voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Vlaamse Codex Wonen (in werking sedert 1 januari 
2021}. 

Partijen zijn het erover eens dat de nieuwe strafbaarstellingen inzake krotverhuur of het ter 
beschikking stellen van woningen voor bewoning mnder te voldoen aan de kwaliteitsnormen, milder 
zijn dan de inbreuken op de Vlaamse Wooncode, aangezien de ondergrens van het materieel element 
van de strafbaarstelling verhoogd werd en de nieuwe strafbaarstelling dus milder is. 

De gedragingen en handelingen die door de tenlasteleggingen worden geviseerd, dienen getoetst te 
worden aan de mildere strafwet overeenkomstig artikel 2 Strafwetboek, concreet artikel 3.34 
Vlaamse Codex Wonen - zoals tevens secundair opgenomen in de rechtstreekse dagvaarding. 

De kwalificatie onder deze strafbaarstelling maakte het voorwerp uit van het debat en het voorwerp 
van de strafvordering wordt door de herkwalificatie niet gewijzigd. 

j . 
De wooninspectie toetste in een proces-verbaal van 17 augustus 2022 de bevindingen van de 
controle in de JP 9 juni 2020 aan het regelgevend kader van de Vlaamse Codex 
Wonen en stelde vast dat de woningen geviseerd door de sub-tenlasteleggingen 1 en 2 elk nog 
gebreken van de categorieën I en Il bevatten. 

In een tweede proces-verbaal van dezelfde datum werden de bevindingen van de controle in de 
van 9 juni 2020 tevens tegen het licht gehouden, voor de woning geviseerd door sub

tenlastelegging 3. Volgens de wooninspectie blijkt hieruit dat het gebouw nog gebreken van de 
categorieën Il en 111 had, en de betreffende woning (0/1) ook nog een gebrek van categorie Il 
vertoonde {vochtschade met schimmelvorming ten gevolge van een ernstig waterlek). 

De wooninspectie stelde op 17 augustus 2022 een derde proces-verbaal op, waarin de vaststellingen 
van 4 maart 2020 in ook aan het kader van de Vlaamse Codex Wonen werden 
getoetst. Hierbij werden enkel nog gebreken van categorie 111 weerhouden, bovendien hoogstens drie 
dergelijke gebreken - namelijk voor woning 0/2. 

k. 
Op basis van deze geactualiseerde vaststellingen blijkt dat de woningen die werden geviseerd door de 
sub-tenlasteleggingen 1 tot en met 4 op het einde van de incriminatieperiode 
ongeschikt waren, zoals als materieel element vereist voor de strafbaarstelling onder de Vlaamse 
Codex Wonen (artikel 1.3, § 1, 35°, 3.1, § 1, derde lid 2° en 3°, en 3.34). 

Aangezien de toestand van de woningen verbeterd zou zijn sinds de eerste vaststellingen van de 
wooninspect ie, bestonden de gebreken van deze woningen minstens sinds het ogenblik van de eerste 
vaststell ingen. 
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Beklaagden betwisten de mogelijkheid om de vaststellingen die werden verricht onder de gelding van 
de Vlaamse Wooncode later te toetsen aan de regelgeving van de Vlaamse Codex Wonen. 

Een eerste vastste lling hierbij is dat dit verweer louter in abstracto wordt gevoerd en dat er van geen 
enkel concreet weerhouden gebrek in wordt geargumenteerd dat de toetsing 
aan het actuele kader niet correct zou zijn. De rechtbank stelt bij de controle van de door de 
woon inspectie weerhouden gebreken vast dat dit gebreken van categorie Il of 111 in de zin van de 
Vlaamse Codex Wonen zijn. 

Ten tweede staat niets eraan in de weg dat vaststellingen onder een bepaalde regelgeving vervolgens 
aan een andere of nieuwe regelgeving worden getoetst. De bewering dat de individuele 
woon inspecteur hierbij louter zou moeten terugvallen op zijn of haar geheugen staat volledig haaks 
op de elementen van het strafdossier. De vaststellingen van de wooninspectie zijn immers bijzonder 
gedetailleerd en worden bijkomend gestaafd met diverse foto's. 

De gedetailleerde vaststellingen van de woonînspectie laten de partijen en finaal de feitenrechter toe 
de staat van een gebouw en een woning te toetsen aan d!ecretale normen en de bepalingen van 
uitvoeringsbesluiten. De kwalificatie door de woon inspectie is hierbij formeel juridisch niet 
noodzakelijk, de kwalificatie van een bepaald gebrek vindlt immers plaats door de beoordeling van de 
feitenrechter, nadat de partijen er tegenspraak over hebben kunnen voeren. 

In deze onderschrijft de rechtbank de kwalificatie van de vaststell ingen als gebreken van de 
categorieën Il en li l in de woningen onder de sub-tenlasteleggingen 1 tot en met 4, en neemt deze 
over. 

m. 
Met betrekking tot de woningen in het pand aan de mlgt daarentegen dat de 
woningen op 4 maart 2020 hoogstens enkele gebreken van categorie I vertoonden. Op 4 maart 2020 
waren de woningen bijgevolg niet ongeschikt. 

Evenwel werden bij de vastste llingen op 13 augustus 2019 zwaardere gebreken vastgesteld, 
waaronder gebreken aan het gebouw die onder de oude regelgeving leidden tot dertig strafpunten -
van toepassing op alle woningen in het gebouw. Deze gebreken vallen onder de actuele regelgeving 
onder de categorieën Il en 111, zoals verder geëxpliciteerd in de geactualiseerde herstelvordering van 
de wooninspectie van 7 januari 2022. 

Met betrekking tot de woningen in de geviseerd door de sub-tenlasteleggingen 4 
tot en met 10, wordt het eind punt van de incriminatie periode bijgevolg bepaa ld op 13 augustus 
2019. 

aanvang incrimlnatleperiodes 

n. 
Beklaagden betwisten dat de constitutieve bestanddelen van de misdrijven verenigd waren op het 
startpunt van de onderscheiden incriminat ieperiodes, aangezien deze tot een jaar voor de eerste 
vaststell ingen door de woon inspectie gesitueerd zijn. 

Aangezien de gebreken, minstens het leeuwendeel van de gebreken (en in het bijzonder de gebreken 
die onder de categorieë n Il en 111 vallen) structu reel van aard zijn, is het redelijk dat deze niet pas op 
het ogenblik van de vaststellingen zijn ontstaan. Echter staat evenmin vast dat deze reeds een jaar 
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voor de vaststellingen bestonden. 

De rechtbank acht het bewezen dat de structurele gebreken zes maanden voor de vaststellingen 
aanwezig waren en kort de incriminatieperiodes in, waar van toepassing. 

conclusie met betrekking tot de gegrondheid van de s trafvordering 

o. 

/ 
p. 10 

De feiten zijn bewezen betreffende de onderscheiden woningen opgenomen in de sub
tenlasteleggingen 1 tot en met 10, doch slechts voor de aangehaalde beperkte incriminatieperfodes. 

Deze feiten zijn strafbaar op basis van artikel 3.34 Vlaamse Codex Wonen en worden beklaagden 
to eg ere ke nd. 

straf en strafmaat 

p. 
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 herst.el van 
de door het misdrijf aangebrachte maatschappelijke 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 vermijden. 

Bij het bepalen van de concrete straffen wordt rekening gehouden met de aard en de ernst van de 
feiten, de concrete feitelijke omstandigheden en persoonlijke omstandigheden van de dader. 

De bewezen feiten werden met eenzelfde strafbaar opzet gepleegd, zodat aan iedere beklaagde één 
hoofdstraf met een bijkomende straf wordt opgelegd. 

q. 
De feiten zijn ontoelaatbaar. Gebrekkige woningen verhuren houdt een ernstig risico in 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. 

r. 
en werden allebei reeds correctioneel veroordeeld (in het kader 

van tewerkstell ing) en veroordeeld voor verkeersinbreuken. 

De ernst van de fe iten en het gerechtelijk verleden van beklaagden brengen met zich dat een 
correctionele veroordeling noodzakelijk is. Een opschorting van de uitspraak van de veroordeling zou 
een onvoldoende streng signaal zijn. 

De hierna bepaalde geldboetes, gedeeltelijk met uitstel van tenuitvoerlegging, zijn gepast. 

s. 
Het openbaar ministerie vordert de verbeurdverklaring van het illegaal vermogensvoordeel, op basis 
van de ontvangen huurgelden. Het staat vast dat beklaagden illegale vermogensvoordelen hebben 
genoten door het verhuren van woongelegenheden die daartoe niet geschikt waren. De 
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verbeurdverklaring van de illegale vermogensvoordelen dient uitgesproken te worden, gelet op de 
omvang van de feiten en de daarmee verbonden bedragen. Daar criminaliteit niet mag lonen, zou het 
maatschappelijk onverantwoord zijn dat beklaagden voordeel zouden halen uit de bewezen feiten 

Bij het bepalen van de omvang van de verbeurdverklaring dient rekening te worden gehouden met de 
ingeperkte incnmmatieperiodes, waarin geen periodes vervat zijn tussen het beweerd herstel en het 
vastgesteld herstel. 

Aldus dient het totaal aan huurgelden overeenkomstig het strafbaar verhuren van woningen als volgt 
bepaa ld te worden: 

---~--- -- -- -
tenlastelegging huurpriJs aantal maanden 1 totaal per woning --- ---- -j 
1 660 13 8.580 

2 640 6 3.840 
3 615 19 11.685 - - ~------- -- - -~--- - - ----
4 1 600 6 3.600 
-- -- ï- - . - . - · - - - - --
5 745 6 ! 4 470 

-- - - - - -
6 1 693 6 4.158 

- - - - --- - 1--·- -- - - -· -· ·-· ---- - - . -
7 1 480 1 480 
- - - - - - ,- - - -·- -~- . ·-· - ---
8 __ --- -· j 550 - - - 1 550 -- ---t----- =~ ---- --~~- -1 - - . - - --
9 680 6 4.080 
---· ---- -- -- -

j 10 _ _ LSO~ 3 1.500 - -- . . - - - - -
totaal (euro) : L~~-94~ _ 

t. 
Het past bij het bepalen van de md1viduele verbeurdverklaring rekening te houden met de 
inspanningen die beklaagden zich hebben getroost en de investeringen die ze hebben gedaan om de 
woningen in orde te maken, alsook de verbeurdverklaring te beperken om geen onredeliJk zware straf 
op te leggen, tevens rekening houdende met de geldboete en de herstelvordering. 

Aan beide beklaagden wordt een verbeurdverklaring van 12.500 euro opgelegd . 

herstel 

u 
De Wooninspecteur van het Vlaams Gewest (eiser tot herstel, verder· WOONINSPECTEUR) formuleert bij 
de behandeling ten gronde een geactualiseerde vordering, strekkende tot het conform maken van 
het onroerend goed gekoppeld aan een termijn van uitvoering van tien maanden, 
een dwangsom en bijkomende modaliteiten. 

v. 
De wooNtNSPECTEUR bevestigt dat de herstelvordenngen betreffende de twee overige panden 
inmiddels zonder voorwerp zijn 

Dat het pand 10g niet volledig conform is, staat niet ter discussie. 

w. 
De herstelvordering heeft betrekking op eerder beperkte gebreken, maar dit staat er niet aan in de 
weg dat het herstel verplicht is. De vordering tot integraal herstel volgt uit de decreta le bepalingen 
van de Vlaamse Codex Wonen. 
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Dat de nog te herstellen gebreken eerder beperkt zijn, leidt er niet toe dat de herstelvordering 
disproportioneel zou zijn, aangezien het concrete herstel dat gevraagd wordt eveneens eerder 
beperkt is. Verder wordt de proportionaliteit bewerkstelligd door de aanpassing van de modaliteiten 
van de hestelmaatregel. De herstelmaatregel is bijgevolg niet disproportioneel. 

Ook de vaststelling dat beklaagden het pand inmiddels verkochten, ontslaat hen niet van de 
verplichting het pand in overeenstemming te brengen met de Vlaamse Codex Wonen, rekening 
houdende met de zakelijke werking van de verplichting tot herstel. Derden dienen beklaagden de 
mogelijkheid te bieden het herstel uit te voeren. 

X. 

Dat het pand inmiddels werd verkocht en de vaststelling dat het herstel aan de overige panden 
inmiddels werd uitgevoerd, brengt wel met zich dat aan beklaagden een langere termijn voor 
uitvoering kan worden toegestaan. Een langere termijn voor de uitvoering brengt de verhouding 
tussen de last voor beklaagden en het doel van de herstelvordering tevens in balans. 

De geactualiseerde herstelvordering van de WDONINSPECTEUR is gegrond, met inbegrip van de 
gevorderde dwangsom en de machtiging de herstelvordering in de plaats van en op kosten va111 
beklaagden uit te voeren, teneinde zekerheid in te bouwen dat het herstel wordt uitgevoerd. Het is 
evenwel niet noodzakelijk het herstel uitvoerbaar bij voorraad te verklaren. De hoogte van de 
dwangsom wordt eveneens beperkt. 

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 

op burgerlijk gebied 

y. 
(burgerlijke partijen, verder: en 

vorderen elk een schadevergoeding van 10.000 euro in hoofdsom van beklaagden, omdat ze in een 
woning hebben gewoond met - samengevat - een aanzienlijke vocht- en schimmelproblematiek. 

;telden met betrekking tot in essentie dezelfde schade reeds een vordering tegen 
beklaagden, vordering die beoordeeld werd door de vrederechter van het derde kanton van 
Antwerpen in haar vonnis van 16 juli 2020. 

betwisten niet dat dit vonnis definitief is. Het gezag van gewijsde staat eraan in de 
weg dat de2e vordering opnieuw zou worden gesteld. 

z. 
burgerlijke partijen, verder: 

vorderen elk een schadevergoeding van 10.000 euro in hoofdsom van beklaagden, omdat ze in een 
woning hebben gewoond met -samengevat-een aanzienlijke vocht- en schimmelproblematiek. 

stelden met betrekking tot in essentie dezelfde schade reeds een vordering 1egen 
beklaagden, vordering die beoordeeld werd door de vrederechter van het derde kanton van 
Antwerpen in haar vonnis van 5 maart 2020. 

betwisten niet dat dit vonnis definitief is. Het gezag van gewijsde staat eraan in de 
weg dat deze vordering opnieuw zou worden gesteld. 
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aa. 

Op basis van de vaststellingen in het strafdossier blijken de bewezen feiten mogelijk schade te 
hebben veroorzaakt waarvoor geen burgerlijke vordering werd ingesteld. De burgerlijke belangen 
worden in zoverre ambtshalve aangehouden. 

TOEGEPASTE WETTEN 

/ 
p.13 

De rechtbank houdt rekening met de volgende artikelen die de bestanddelen van de misdrijven en de 
strafmaat bepalen, en het taalgebruik in gerechts2aken regelen : 

art. 1, 2, 11, 12, 14, 16, 31, 32, 34, 35, 37, 41 wet van 15 juni 1935; 
art. 1, 2, 3, 6, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 65, 66 strafwetboek 

artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, 
art. 4 V.T.Sv 

alsook de wetsbepalingen aangehaald in de in leidende akte en in het vonnis 

De rechtbank: 

op tegenspraak ten aanzien van 

Op strafgebied 

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

Past de incriminatieperiode in de tenlastelegging aan als volgt: 
De feiten zoals bewezen werden gepleegd in de volgende periodes: 

1. 
van 12 augustus 2018 tot en met 18 september 2019 
2. 
van 12 augustus 2018 tot en met 18 februari 2019 
3. 
van 7 november 2018 tot en met 9 juni 2020 

4 . 
van 13 februari 2019 tot en met 13 augustus 2019 

5. 
van 13 februari 2019 tot en met 13 augustus 2019 

6. 
van 13 februari 2019 tot en met 13 augustus 2019 
7. 
van 1 juli 2019 tot en met 13 augustus 2019 
8. 
van ljuli 2019 tot en met 13 augustus 2019 
9. 
van 13 februari 2019 tot en met 13 augustus 2019 
10. 
van 1 mei 2019 tot en met 13 augustus 2019 
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Actualiseert de tenlastelegging 1 tot en met 10 naar artikel 3.34 Vlaamse Codex Wonen: 

I 
p.14 

als verhuurder een niet-conforme of overbewoonde woning rechtstreeks of via aan 
tussenpersoon te hebben verhuurd, te huur gesteld of ter beschikking gesteld met het oog op 
bewoning (in strijd met artikel 3.34 Vlaamse Codex Wonen) 

Ten aanzien van eers-te beklaagde 

Veroordeelt voor de tenlastelegging sub 1 tot en met 10, met weerhouden 
incriminatieperiode zoals vermeld en zoals geactualiseerd : 

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 geldboete voor een termijn 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 12.500 EUR. 

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 slacht offers van opzettelijke 
gewelddaden en de occasionele redders 

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

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

de kosten van de strafvordering tot op heden begroot op 1/2 x 324,98 = 162,49 EUR 

Ten aanzien van tweede beklaagde 

Veroordeelt voor de tenlastelegging sub 1 tot en met 10, met weerhouden 
incriminatieperiode zoals voormeld en zoals geactualiseerd : 

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

Boete vervangbaar bij gebreke van beta ling binnen de wette lijke termijn door een gevangen isst raf van 
90 dagen. 
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Verleent uitstel van tenuitvoerlegging wat betreft de geldboete voor een termijn 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 12.500 EUR. 

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 24,00 EUR aan het Begrotmgsfonds voor Juridische tweedelijnsbijstand 

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

- de kosten van de strafvordering tot op heden begroot op 1/2 x 324,98 = 162,49 EUR 

herstel 

Verklaart de geactualiseerde vordering van de wooninspecteur va n het Vlaams Gewest ontvankelijk 
en gegrond in volgende mate; 

Veroordeelt beklaagden tot het wtvoeren van alle werken om de conformiteit in de zin van artikel 1.3 
§ 1, 8° Codex Wonen, te herstellen en de eventuele overbewoning te beëindigen wat het pand 
gelegen te 

Bepaalt de termijn voor ultvoenng op achttien maanden na het in kracht van gewi1sde treden van 
onderhavig vonnis; 

Legt een dwangsom op van 50 euro per dag vertraging na het verstrijken van de hoger bepaalde 
hersteltermijn in zoverre huidig vonnis vooraf werd betekend, legt geen dwangsomtermijn op; 

Machtigt de Wooninspecteur van het Vlaamse Gewest en het College van burgemeester en 
schepenen van :onform artikel 3.47 van de Codex Wonen m de uitvoering van het 
opgelegde herstel te voorzien, op kosten van beklaagde, met macht1gmg tot recuperatie van de 
kosten aan de uitvoering verbonden; 

WiJst de vordering de veroordeling tot de herstelmaatregel uitvoerbaar bij voorraad te verklaren af, 

op burgerlijk gebied 

Rechdoende over de vordering var 

Stelt vast dat de vorderingen van 1iet toelaatbaar 211n; 

Verwijst de burgerliJke partij tot de kosten door haarzelf gemaakt. 
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Rechtdoende over de vordering van 

Stelt vast dat de vorderingen van niet toelaatbaar zijn; 

Verwijst de burgerhJke partij tot de kosten door haarzelf gemaakt. 

Houdt de overige burgerlijke belangen ambtshalve aan 

Op burgerlijk gebied 

Dit vonnis is gewezen en uitgesproken in openbare zitting op 19 december 2022 door de rechtbank 
van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, kamer ACl: 

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




