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Inzake het Openbaar Ministerie tegen 

BEKLAAGDE(N) : 

RRN 
geboren te op 
van Georgische nationalitP.it 
ingeschreven te 

beklaagde, vertegenwoordigd door Meester 

TENLASTELEGGING(EN) 

, advocaat te 

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

A huisjesmelkerij 

Rechtstreeks of via een tussenpersoon misbruik te hebben gemaakt van de kwet sbare 
toestand waarin een persoon verkeerde ten gevolge van zijn onwettige of precaire 
administratieve toestand, zijn precaire sociale toestand, ziJn leeftijd, zwangerschap, een 
ziekte dan wel een lichamelijk of een geestelij k gebrek of onvolwaardigheid door, met de 
bedoeling een abnormaa l prof ijt t e realiseren, een roerend goed, een deel ervan, een 
onroerend goed, een kamer of een andere in artikel 479 van het Strafwetboek bedoelde 
ruimte, te hebben verkocht, te hebben verhuurd of ter beschikking gesteld in 
omstandigheden die in st rijd zijn met de menselijke waardigheid, 
{art. 433 decies Sw} 

namelijk hierna vermelde woningen op de gelijkvloerse verdieping van het onroerend goed 
gelegen t e 
gekadastreerd 
eigendom van 

ingevolge akte van aankoop ver leden op 25/07/2017 voor notaris te 

1 Te in de periode van 15 augustus 2017 tot en met 12 juli 2018 
verhuur van woning 0/2 aan , die verkeerde m een sociaal precaire sit uat ie 

2 Te in de per iode van 15 au~tus 2017 tot en met 12 juli 2018 
Verhuur van woning 0/3 aan en die verkeerden in een sociaal 
precai re situatie 
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B een w oning of specifieke woonvorm die niet voldoet aan de vereisten van art. 5 § 1 
Vlaamse Wooncode verhuren, te huur stellen of ter beschikking stellen 

p 3 

Als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of als 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 jul i 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, die niet voldoet aan de 
vereisten en normen, vastgesteld met toepassing van artikel 5 van voornoemd Decreet, 
recht streeks of via tussenpersoon, te hebben verhuurd, te huur gesteld of t er beschikking 
gesteld met het oog op bewoning, 
(art. 2 § 1, 31 °, en 20 § 1 lid 1 Decreet 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode) 

namelijk hierna vermelde woningen op de ge lijkvloerse verdieping van het onroerend goed 

gelegen te 
gekadastreerd 
eigendom van 
ingevolge akte van aankoop verleden op 25/07/2017 voor notaris te 

1 Te in de periode van 15 augustus 2017 tot en met 12 juh 2018 

Verhuur van woning 0/2 aan 

2 Te in de periode van 15 augustus 2017 tot en met 12 juli 2018 

Verhuur van woning 0/3 aan en 

tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig art. 42, 3° en/of 43 
bis van het Strafwetboek, t e horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring van de 
vermogensvoordelen berekend op 11.550 Euro, zoa ls nader omschreven in de schriftelijke 
vord ering neergelegd in het st rafdossier. 

:evens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig artikel 
433terdecies van het Strafwet boek te horen veroordelen tot verbeurdverklaring van het 
onroerend goed dat gediend heeft tot het plegen van de misdrijven onder tenlasteleggingen 
Al en A2, zoals nader omschreven in de schrifftelijke vordering neergelegd in het 

strafdossier. 
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En inzake 

De Woon inspecteur van het Vlaamse Gewest, 
met kantoren te 1000 Brussel, Havenlaan 88 bus 22 

vrijwill ig tussenkomende partij, vertegenwoordigd door Meester 
advocaat te 

PROCEDURE 

p 4 
Vonmsnr / 

Gezien het bewijs van overschrijving van de dagvaarding van beklaagde op het ka ntoor 
Rechtszekerheid dd. 5 april 2020 ref: 

De behandeling en de debatten van de zaak hadden plaats in openbare terechtzitting. 

De rechtspleging verliep m de Nederlandse taal. 

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

1. BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

1. Feiten en beoordeling van schuld 

1. 
Beklaagde, wordt vervolgd voo r huisjesmelkerij en voor het verhuren 
van een woning die niet voldoet aan de vereisten en normen van art ikel 5 van het Decreet 

van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, namelijk: 
door het ve rhu ren van woning 0/2 op de gelijkvloerse verdieping van een onroerend 
goed gelegen te ~an J1e verkeerde 
in een sociaal precai re situat ie, te m de periode van 15 augustus 2017 
tot en met 12 juli 2018 (tenl asteleggingen A.1 en 8.1); 
door het verhuren van woning 0/3 op de gelijkvloerse verdieping van een onroerend 
goed gelegen te 3an en 
die verkeerden in een sociaal precai re situat ie, t e in de periode van 15 
augustus 2017 tot en met 12 juli 2018 (ten lasteleggingen A.2 en B 2). 

Beklaagde werd ter t erechtzitting van 7 december 2020 vertegenwoordigd en betwistte de 

haar ten laste gelegde fei ten. 

l 
' j 
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1.1.0verzicht van de relevante feiten 

2. 
In het kader van een gecoörd ineerde actie in samenwerking met het Agentschap RWO
Woonmspectie en de stad werd op 20 maart 2018 een controle uitgevoerd te 

na melding van een won ingcontroleur van Wonen 
Vlaanderen die ter plaatse was gegaan in het kader van de aanvraag van een huursubsidie. 
Op het gel ijkvloers vooraan het pand bevond zich een handelsruimte De ruimte daarachter 
werd door beklaagde ingedeeld in twee wooneenheden {woning 0/2 m het midden en 
woning 0/3 achter) door middel van een houten constructie met enkele dekens over. 
Woning 0/3 kon enkel worden bereikt via de leefruimte van woning 0/2. 

Beklaagde is sinds 25 juli 2017 eigenaar van de gelijkvloerse verdieping van dit pand, dat 
stedenbouwkundig vergund was als winkel, met achteraan bergplaatsen en werkplaatsen. 

3. 
Bij de controle werd in woning 0/2 aangetroffen, die er samen met haar twee 
jonge kinderen woonde. Deze deelde mee een leefloon van het en kindergeld {totaal 
ca. 1.450 euro) te ontvangen. Er werd door haar een huurcontract gesloten met beklaagde, 
dat een aanvang nam op 15 augustus 2017. De maandelijkse huurprijs zou 400 euro 
bedragen (kosten elektriciteit (50,00 euro) en water (30,00 euro) niet inbegrepen). De 
keuken, badkamer en wc van het appartement bevonden zich alle in één kamertje. In het 
appartement was er geen verwarming. Er moest een elektrisch verwarmingstoestel worden 
gebruikt. De boiler zou evenmin volstaan voor beide appartementen. Hoewel de eigenaar al 
meermaals werd aangemaand om herstellingen uit te voeren, gebeurde er niets. Bijkomend 
merkte nog op dat het niet goed was dat de bewoners van de achterste woning door 
haar woning gaan. woonde al sinds 2011 in het appartement dat eerder eigendom 
was van haar ex-man, maar bij de scheiding verkocht werd. wilde er blijven wonen 
omdat het goedkoop was. 

Bij de controle werd in woning 0/3 aangetroffen. Hij verklaarde samen met zijn 
echtgenote rn hun vier mrnderjarlge kinderen in de woning {van ca. 35 m2) te 
wonen. foelde mee een leefloon van het en kindergeld {totaal ca. 2.050,00 
euro) te ontvangen. Ook zijn huurcontract met beklaagde nam een aanvang op 15 augustus 
2017. De maandehjkse huurprijs zou 650 euro bedragen {kosten water (40,00 euro) en 
elektriciteit niet inbegrepen). verklaarde verder dat er veel vocht en schimmel in de 
won ing zou zij n en dat er ook geen verwarming en bijna geen warm water zou zijn. Zij 
verwarmden elektrisch. Hij verklaarde dit al aan de man van de hu1sbazm t e hebben gemeld 
en deze zou hem hebben meegedeeld herstellingen te willen uitvoeren, maar de kosten 
daarvan zouden voor één vierde ten laste van ✓a llen. Intussen was er evenwel nog niets 
gebeurd. 

4. 
Vo lgens het omstandig verslag van de Wonrngcont roleu r van de stad vertoonden 
de woningen in het gebouw ernstige gebreken en tekortkomingen die de gezondheid en/of 
veiligheid van de bewoners in het gedrang brengen. Er werd voor beide appartementen {0/2 

; 

f 

l 
t 
1 

l 
l 
! 
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en 0/3) een advies van onbewoonbaarheid verleend. Voor appartement 0/2 werden er 102 
strafpunten weerhouden. Voor appartement 0/3 werden er 85 strafpunten weerhouden. 
Beide wooneenheden werden bovendien slechts geschikt bevonden voor een bezetting van 
2 personen. 

5, 

Beklaagde, eigenaar van het onroerend goed gelegen te 
werd op 28 maart 2018 en opnieuw op 12 juli 2018 verhoord. Zij verklaarde dat dP. woning 
bij aankoop reeds in twee wooneenheden was onderverdeeld. woonde 
voordien ook in het pand toen haar ex-echtgenoot er nog eigenaar van was. Zij wilde er 
graag blijven wonen en gaf haar toestemm111g om de achterste woning aan ander,en te 
verhuren. Zij was ook akkoord met de situatie dat er via haar woning doorgang moest 
worden gegeven aan de achterste woning. De huurders maakt en daar geen probleem van. 
Dat de verwarming en de boiler van de woning niet goed werkten, werd volgens beklaagde 
slechts maanden na de aankoop duidelijk. ZiJ zou wel bereid geweest zijn de nodige 
herstellingen uit te voeren. De reden dat de aanpassingen nog niet werden uitgevoerd, was 
dat de huurders feitelijk akkoord gingen met de situatie en vroegen om er te kunnen blijven 
wonen omdat het goedkoop zou zijn. Zij verklaarde echter volledig akkoord te zijn om de 
nodige aanpassingen uit te voeren om het appartement vo lledig in orde te stellen met de 
wetteliJke voorschriften. Zij zou niet op de hoogte ziJn geweest van de normen en 
voorwaarden om de woning te verhuren. 

6. 

Er werd op 21 juni 2018 een herstelvordering geformuleerd door de Vlaamse 
Wooninspecteur en op 9 november 2018 besliste ook de stad om zich aan te 
sluiten bij de herstelvordering van de Vlaamse Wooninspecteur. 

7. 
Op 30 Januari 2019 werd opn ieuw nazicht gedaan, waarbij bleek dat de woning 0/2 niet 
langer bewoond was. Won ing 0/3 was wel nog steeds bewoond door en zijn 
familie. Hij verklaarde dat het moeilijk zou zijn een andere woning t e vinden voor hem en 
zijn gezin en dat zij om die reden nog niet ve rhuisden, niettegenstaande beklaagde de 
overeenkomst wel wenste te beëindigen. Beklaagde stortte zelfs de huur van de maand 
december 2018 terug. 

8. 
Op 10 juli 2019 werden de wooneenheden opnieuw bezocht door de Wornngcontroleur van 
de stad na mondelinge meld ing van herstel door beklaagde. De woningen waren 
nog st eeds ongeschikt voor bewoning (66 strafpunten voor wooneenheid 0/2 en 58 
strafpunten voor wooneenheid 0/3). Ook bij controle op 3 oktober 2019 bleken de woningen 
nog steeds ongeschikt voor bewoning {39 strafpunten voor wooneenheid 0/2 en 28 
strafpunten voor wooneenheid 0/3). Deze controle werd aangevraagd door de eigenaar van 
de woning op de eerste verdieping die meedeelde dat de gebreken van het gebouw, die een 
weerslag hadden op het appartement op de eerste verdieping werden hersteld. 

Beklaagde bleek ook geen omgevingsvergunning te hebben aangevraagd teneinde de 
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stedenbouwkundige inbreuken te regulariseren. 

9. 
Op 4 maart 2020 werden de wooneenheden nogmaals bezocht door de Woningcontroleur 
van de stad ter evaluatie van het herstel. Voor appartement 0/2 werden er nog 
steeds 37 strafpunten weerhouden. Voor appartement 0/3 werden er nog 30 strafpunten 
weerhouden. Beide wooneenheden bleken bijgevolg nog steeds ongeschikt voor bewoning 

1.2 Beoordeling van schuld 

10. 
Beklaagde betwist de haar ten laste gelegde feiten en vraagt de vrijspraak voor alle 

tenlasteleggingen. 

11. 
Er bestaat geen betw1stmg omtrent het feit dat beklaagde woongelegenheden verhuurde die 
niet voldeden aan de vereisten en normen vastgesteld met toepassing van artikel 5 van de 
Vlaamse Wooncode. 

Beklaagde betwist evenwel haar schuld aan tenlaste leggingen 8.1 en 8.2, aangezien er in 
haar hoofde sprake zou zijn van dwaling, aangezien zij bij het sluiten van de 
huurovereenkomst niet wist dat het pand zich in zodanige slechte staat bevond. Dat zou 
bevestigd worden door het feit dat beklaagde onmiddellijk is overgegaan tot rechtzetting 
van de situatie nadat ZIJ kennis nam van de inbreuken. 

Het Is echter voldoende dat het misdrijf werd gepleegd uit onachtzaamheid. Beklaagde was 
als verhuurder verantwoordelijk om het pand in een goede staat te onderhouden en ervoor 
te zorgen dat het pand conform was en bleef aan de vereisten en normen, vastgesteld met 
toepassing van artikel 5 van de Vlaamse Wooncode. 

De bewering van beklaagde dat zij niet op de hoogte was van de gebreken van het pand is 
ongeloofwaardig. Uit de verklaring van beklaagde zelf blijkt immers dat zij wel degelijk op de 
hoogte was van de gebreken (onder meer wat betreft de verwarming en de boiler) en van 
het feit dat via de woning van mevrouw doorgang moest worden verleend naar de 
achterste woning. Zij stelde echter dat de huurders daar geen problemen van maakten en 
feitelijk akkoord gingen met de situatie omdat de huur goedkoop was. Mevrouw 
verklaarde bovendien dat de eigenaar al meermaals werd aangemaand om herstellingen uit 
te voeren en de heer 1erklaarde dat de man van de huisbazm wel bereid was om 
herstellingen uit te voeren, maar dat hij dan één vierde van de kosten ten laste moesten 
nemen. Er kan van dwaling in hoofde van beklaagde ook geen sprake ziJn. 

De feiten van tenlasteleggingen B.1 en B.2 zijn in hoofde van beklaagde bewezen gelet op de 
vaststellingen van de verbalisanten, de verslagen van de Woningcontroleurs, de aan het 
strafdossier gevoegde foto's, de verklaringen van de slachtoffers en de verldanngen van 

beklaagde. 

l 
1 

' 1 
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12. 
Beklaagde betwist daarnaast ook haar schu ld aan tenlasteleggingen A.1 en A.2 en voert 
daartoe het volgende aan: 

13. 

1) beklaagde betwist dat er sprake zou Zijn van een onwettige of precaire 
administratieve of sociale toestand in hoofde van mevrouw en de heer 
Mevrouw zou immers een Belgisch onderdaan z1Jn en de heer zou de 
status van erkende vluchteling hebben verworven. Er zouden evenmin gegevens 
voorhanden zijn in het strafdossier om af te leiden dat de part1Jen een precaire 
sociale toestand hadden, aangezien er nooit en ig gewag werd gemaakt van een 
fmancieel probleem. 

2) volgens beklaagde rea liseerde zij geen abnormaal profijt en was er evenmm sprake 
van enig misbruik van een kwetsbare toestand van de huurders. Mevrouw 
vroeg ze lf om er te bhJven wonen en de heer weigerde zelfs om het pand te 
verlaten. Volgens beklaagde konden beide huurders nochtans zonder enig probleem 
terecht op de reguliere woninghuurmarkt om een woning te huren. De heer zou 
voor een huurprijs van 650,00 euro een waaier aan andere mogelijkheden hebben 
gehad. 

3) er zou in haar hoofde geen bijzonder opzet aanwezig zijn . Zij zou mevrouw en 
de heer louter op hun verzoek hebben toegelaten er nog een Jaar te blijven 
wonen en beklaagde zou hen na de vaststellingen ook gevraagd hebben het pand te 
verlaten. Zij zou ook niet op de hoogte zijn geweest van de mankementen. 

Artikel 433decies Strafwetboek stelt strafbaar het: 
1) rechtstreeks of via een tussenpersoon misbrui k maken van de kwetsbare toestand 

waarin een persoon verkeert, 
2) ten gevolge van zijn onwettige of precai re administrat ie toestand, zijn precaire 

sociale toestand, zijn leeftijd, ~wangerschap, een ziekte dan wel een lichamelij k of 
een geestelijk gebrek of onvolwaardigheid, 

3) door, een roerend goed, een deel ervan, een onroerend goed, een kamer of een 
andere in artikel 479 bedoelde ruimte, te verkopen, te verhuren of ter beschikking te 
stellen in omstandigheden die in strijd zijn met de menselijke waardigheid, 

4) met de bedoeling een abnormaal profijt te realiseren. 

De rechtbank is van oordeel dat beklaagde wel degelijk een abnormaal profijt realiseerde en 
daartoe ook de intentie had. Het verhuren van een woning die niet voldoet aan de vereisten 
en normen, vastgesteld met toepassing van artikel 5 van de Vlaamse Wooncode, maakt op 
zich al een abnormaal profijt uit. Beklaagde vroeg maandelijks 1.050,00 euro aan huurgelden 
(exclusief nutsvoorzieningen), voor twee woningen waar onder meer geen verwarming 
aanwezig was, waar bijna geen warm water was en waar amper privacy was. De woningen 
werden immers slechts van elkaar gescheiden door een houten constructie met handdoeken 
en de heer en zijn famil ie dienden door de won ing van mevrouw te passeren. De 
heer woonde bovendien met zijn gezin van 6 111 een woning (van amper 35 m2) die 
slechts geschikt was voor twee personen. 

In tegenstelling tot wat beklaagde nu voorhoudt was zij ook op de hoogte van die gebreken 

' i. 
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maar ging ZIJ niet over tot uitvoering van herstellingen omdat de huurders fe1tel1Jk akkoord 
gingen met de situatie en vroegen om er te kunnen blijven wonen omdat het goedkoop zou 
zijn. Het feit dat ziJ met de situatie akkoord gegaan zouden zIJn (of nret verder aangedrongen 
zouden hebben op herstel) neemt het onrechtmatig karakter van het m1sbru1k evenwel niet 
weg 

De huurders verkeerden volgens de rechtbank ook in een kwet sbare toestand ten gevolge 
van hun precaire sociale toestand. Het inkomen van de huurders bestond slechts uit een 
leefloon. Volgens beklaagde konden beide huurders zonder enig probleem terecht op de 
reguliere wonmghuurmarkt om een woning te huren. Die stelling wordt echter 
tegengesproken door de gegevens van het strafdossier. De heer bleef nog maanden in 
het pand wonen, ook nadat het huurcontract door beklaagde was opgezegd, omdat hij er 
niet ,n slaagde een andere woning te vinden voor hem en zijn gezin. Ook beklaagde zelf gaf 
aan dat de huurders wel gevraagd hadden om herstellingen, maar niet verder aandrongen 
omdat zij er goedkoop konden wonen. Hoewel er ongetwijfeld op de reguliere woningmarkt 
woonsten voor 650,00 euro beschikbaar zullen zijn, lijkt het minder waarschiJnlijk om voor 
die prijs een woning te vinden die geschikt is voor een gezln van zes. De heer verklaarde 
ook: "we willen weg doch is niet makkelijk". Volgens de huurders wist beklaagde ook dat zij 
slechts leefden van een leefloon. 

De feiten van tenlasteleggingen A.1 en A.2 zijn in hoofde van beklaagde bewezen gelet op de 
vaststellingen van de verbalisanten, de aan het strafdossier gevoegde foto's, de verslagen 
van de Woningcontroleurs, de verklaringen van de slachtoffers en de aan het strafdossier 
gevoegde huurovereenkomsten en de verklaringen van beklaagde. 

1. Straftoemeting 

14. 
Alle feiten van de bewezen verklaarde tenlaste leggingen vermengen zich in hoofde van 
beklaagde als zijnde gepleegd met eenzelfde strafbaar opzet, zodat de rechtbank met 
t oepassing van artikel 65, eerste lid van het st rafwetboek aan beklaagde voor die feiten 
slechts één straf kan opleggen, met name de zwaarste. 

15. 
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 
beklaagde. 

De feiten zijn ernstig en ontoelaatbaar. Zij getuigen van een zucht naar onrechtmatig 
geldgewin door het uitbuiten van mensen in een precaire situatie en het negeren van de 
woonvoorschriften. De verhuring van onbewoonbare panden houdt bovendien een ernstig 
risico in voor de veiligheid van de bewoners en getuigt van een normvervaging en een 
gebrek aan respect voor de levenskwaliteit van de bewoners van het pand. 

Beklaagde heeft ook geen blanco strafregister meer. ZIJ werd eerder al eenmaal politioneel 
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en tweemaal correctioneel veroordeeld. 

16 
Beklaagde verzocht de rechtbank om de minimumbest raffi ng op te leggen. 

17. 
Gelet op de ernst van de feiten en het laakbaar karakter ervan acht de rechtbank enkel een 
gevangenisstraf en een geldboete, zoa ls bepaald in het beschikkend gedeelte van dit vonnis, 
gepast om beklaagde het ontoelaatbare van haar handelen te doen inzien en herh aling te 
voorkomen. 

Het basisbedrag van de geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal slachtoffers 
waarvoor de inbreuk werd vastgesteld, met name negen (namelijk en haar 
twee kinderen en en hun vier kinderen). 

Gelet op het relatief gunst ig strafregister van beklaagde acht de recht bank het wel gepast 
om de tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf evenals een gedeelte van de geldboete uit 
te stellen gedurende een termiJn van drie jaar. 

Beklaagde dient er zich wel zeer goed van bewust te zijn dat het gaat om een 
gunstmaat regel, die voor herroeping vatbaar is, ingeval er zich nieuwe feiten zouden 
voordoen. 

2. Verbeurdverklaring 

18. 
Het openbaar ministerie vraagt op grond van artikel 433 terdecies van het Strafwetboek 
schriftelijk de verbeurdverklaring conform artikel 42, 1° van het Strafwetboek van het 
handelsgelijkvloers te gekadastreerd als 

eigendom van beklaagde (geboren op krachtens aankoop 
verleden op 25 juh 2017. 

Gelet op de veroordeling van beklaagde voor tenlasteleggingen Al en A2 1s deze 
verbeurdverklaring wettelijk verplicht, zodat deze ten aanzien van beklaagde, die eigenaar is 
van het onroerend goed, wordt uitgesproken. 

19. 
Het openbaar ministerie vraagt daarnaast conform artikel 42, 3° en 43bis van het 
Strafwetboek ten aanzien van beklaagde tevens de verbeurdverklaring van een bedrag van 
11.550,00 euro aan wederrechtelijke vermogensvoordelen, zich baserend op een 
maandelijkse huurwaarde van 400,00 euro (voor woning 0/2) en 650,00 euro (voor woning 
0/3), telkens voor de periode van 15 augustus 2017 tot 12 juli 2018 gedurende een periode 
van 11 maanden. 

Het staat vast dat beklaagde illegale vermogensvoordelen heeft genoten door het verhuren 
van woongelegenheden die daartoe niet geschikt waren. De rechtbank beveelt de 
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verbeurdverklaring van de illegale vermogensvoordelen. Daar crrmmahteit niet mag lonen, 
zou het maatschappeliJk onverantwoord zijn dat beklaagde voordeel zou halen uit de 
litigieu ze feiten. 

De berekening door het Openbaar Ministerie komt gegrond voor. Beklaagde brengt geen 
stukken bij omtrent het beweerdeliJk door de vrederechter toegekende bedrag voor 
mindergenot ten aanzien van de heer zodat de rechtbank daar geen rekening mee kan 
houden. 

Er wordt bijgevolg een bedrag van 11.550,00 euro aan illegaal bekomen huurgelden 
verbeurd verklaard conform artikel 42,3° en 43bis van het Strafwetboek. 

3. Herstelvordering 

20. 

De herstelmaatregelen van artikel 20b1s Vlaamse Wooncode beogen als een bijzondere vorm 
van teruggave, de gevolgen van de door art ikel 20, § 1 Vlaamse Wooncode bedoelde 
misdrijven teniet te doen en de door artikel 5 Vlaamse Wooncode bedoelde elementaire 
veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen te verwezenlijken. 

De Wooninspecteur vordert In casu om beklaagde te veroordelen om over te gaan tot het 
herstel van het pand door het uitvoeren van werken waardoor het pand 

(gekadastreerd en 
meer bepaald woning 0/2 (gelijkvloers -achteraan in de voorbouw) en woning 0/3 
(gelijkvloers en 1e verdieping in de achterbouw) volledig voldoet aan de 
woonkwallteitsnormen, en dit binnen een termijn van 10 maanden na de uitspraak onder 
verbeurte van een dwangsom van 150,00 euro per dag. 

Er wordt met betrekking tot deze vordering door beklaagde geen verweer gevoerd. Er wordt 
door beklaagde ter zitting enkel gesteld dat er reeds bepaalde werken werden uitgevoerd, 
maar dat het herstel vertraging opliep doordat een van de huurders zijn woning niet wilde 
verlaten. Uit de verklaringen van beklaagde zelf en de vaststellingen van de 
Woningcontroleur op 4 maart 2020 volgt dat de herstelvordering niet zonder voorwerp is. 

De herstelvordering Is niet kennelijk onredelijk en kan worden toegekend. Enkel door 
toekenning van de herstelvordering kunnen de inbreuken worden opgeheven. 

De termijn voor uitvoering wordt bepaald op één jaar 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 financiele draagkracht van de veroordeelde en diens te verwachten weerst and. 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 tevens gemachtigd om ambtshalve in de uitvoering van het opgelegde herstel t e 
voorzien, op kosten van beklaagde. 

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: 

art. 1, 2, 11, 12, 14, 16, 31, 32, 34, 35, 37, 41 wet van 15 juni 1935; 
art. 1, 2, 3, 25, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 65, 66, 99bis strafwetboek 
art. 4 V.T.Sv 
art. 1 en 8 wet 29/6/1964 
alsook de wetsbepalingen aangehaald in de inleidende akte en in het vonnis. 

De rechtbank: 

op tegenspraak ten aanzien van 
Gewest, 

De wooninspecteur van het Vlaamse 

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

Op strafgebled 

Ten aanzien van 

Veroordeelt 
A2, B1 en B2: 

11oor de vermengde feiten van de tenlastelegging en Al, 

tot een gevangenisstraf van 6 maanden 

en tot een geldboete van 36000,00 EUR, zijnde een geldboete van 9 maal 500,00 
EUR en vermeerderd 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 
t ermijn van 3 jaar en wat betreft de geldboete voor een termijn van 3 jaar, doch 
slechts voor een gedeelte van 18000,00 EUR, zijnde 9 maal 250,00 EUR, vermeerderd 
met 70 opdeciemen. 
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Verklaart verbeurd overeenkomstig artikel 42, 3° en 43bis Sw. de vermogensvoordelen voor 

een bedrag van 11.550,00 euro. 

Verklaart verbeurd overeenkomstig artikel 433terdec1es Sw, het onroerend goed 
handelsgelijkvloers te ~ekadastreerd als 

eigendom van beklaagde. 

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 bijd rage van 20,00 EUR aan het Begrotingsfonds voor juridische 

tweedelijnsbijstand 

een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken. Deze vergoeding bedraagt 

50,00 EUR 

- de kosten van de strafvordering tot op heden begroot op 282,08 EUR 

herstelvordering 

Veroordeelt beklaagde tot uitvoering van de werken waardoor het pand 
(gekadastreerd ) en 

meer bepaald woning 0/2 (geliJkvloers -achteraan in de voorbouw) en woning 0/3 

(gelijkvloers en 1 e verdieping in de achterbouw) volledig voldoet aan de 

woon kwa liteit snormen. 

binnen een termijn van een jaar te rekenen vanaf het m kracht van gewijsde treden van 
huidig vonnis en onder verbeuring van een dwangsom van 150,00 euro per dag vertraging rn 
het niet nakomen van het hiervoor bevolene, 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. 

Machtigt de Woonrnspecteur en het College van burgemeester'en schepenen van de stad 
om ambtshalve 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 
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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 voor de beslagrechter. 

Wijst meergevorderde af. 

Houdt ambtshalve de burgerlijke belangen aan 

Dit vonn is is gewezen en uit gesproken in openbare zitting op 21 december 2020 door de 
rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, kamer AC1: 

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




