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In de zaak van het openbaar m1nistene 

tegen: 

BEKLAAGDE(N) . 

geboren te op 
van Belgische nat1onalite1t 
ingeschreven te 

RRN 

ACJ kamer 

beklaagde, vertegenwoordigd door Meester 

TENLASTELEGGING(EN) 

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

. advocaat te 

In het onroerend goed gelegen te sekadastreerd als 
met een totale oppervlakte van ooa 45ca, eigendom van 
volle eigendom ingevolge akte verleden op 27 januari 2003 door notans 

A hulsjesmelkerij met verzwarende omstandigheden 

Vonn,snr / 
p 2 

11oor het geheel rn 

rechtstreeks of via een tussenpersoon misbruik te hebben ge maakt van de kwetsbare toestand waarin een 

persoon verkeerde ten gevolge van zijn onwettige of precaire admm1strat1eve toestand, zijn precaire sociale 
toestand, zijn leeftijd, zwangerschap, een ziekte dan wel een lichamelijk of een geestelijk gebrek of 
onvolwaardigheid door, met de bedoelrng een abnormaal profijt te realiseren, een roerend goed, een deel 
ervan, een onroerend goed, een kamer of een andere tn art ikel 479 van het Strafwetboek bedoelde rlllmte, 
te hebben verkocht, te hebben verhuurd of ter beschikking gesteld in omstandigheden die in stnJd zijn met 
de mensehike waardigheid, 
(art. 433 decies Sw) 

met de omstandigheid dat van de betrokken activiteit een gewoonte werd gemaal<t, 
(art. 433 undecies hd 1. 1° en 2, en 433 terdec1es hd 1 Sw} 

te in de periode van 10 december 2019 tot en met 26 1anuan 2022 
door 

, namellJk door vier studio's m het bovenvermelde onroerend goed die niet aan de woonkwallteitsnormen 
voldeden, te hebben verhuurd aan personen die zich 1n een precaire situatie bevonden met de bedoeling om 
hierdoor een abnormaal profijt te realiseren, te weten: 

studio 1/1 aan 
euro/maand, waarb1J 
het Rijk. 

van 4 november 2019 tot minstens 26 januari 2022 aan 300,00 
21ch in een precaire s1 t uat1e bevond gelet op zijn verbltJfsstatus m 

studio 2/1 aan 11an oktober 2019 tot minstens 28 jult 2020 aan 350,00 euro/maand, 
waarbij zich in een precaire situatie bevond gelet op z1Jn verbhjfsstatus 111 het Rijk, zijn 
frnanc1ele moe1hjkheden en 21ln werkloosheid. 
stud io 3/1 aan van 2008 tot minstens 28 Juli 2020 aan 350,00 
euro/maand, waarbij zich m een precaire situatie bevond gelet op zijn 
verblijfsstatus m het R11k, z11n werklooshg1d en 1,in fmanc1ele moeilijkheden. 
studio 4/1 aan Pn van september 2019 tot minstens 28 JUii 2020 aan 
320,00 euro/maand, waarbij en !1ch in een precaire s1 tuat1e bevonden 
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gelet op hun verbhJfsstatus in hel R1Jk, hun werkloosheid en hun fmanc1ele moe1ltJkheden 

B verhuien, 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 als persoon die een woning ter besch1kkmg stelt, een 
wonmg of een specifieke woonvorm, als vermeld in artike l 5 § 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 besch ikking gesteld met het oog op bewoning, 
(art 2 § 1, 31 G' en 20 § 1 ltd 1 Decreet 15 J h 1997 houdende de Vlaamse Wooncode) 

m de penode van 10 december 2019 tot en met 31 december 2020 

door 

, namel1Jk door vier studio's m het bovenvermelde onroerend goed die rnet aan de woonkwahte1tsnormen 
voldeden, te hebben verhuurd met het oog op bewoning, te weten: 

studio 1/1 aan 
euro/maand, 
studio 2/1 aan 
studio 3/1 aan 
euro/maand; 
studio 3/1 aan 
bedrag; 
studio 4/1 aan 
320,00 euro/maand. 

van 4 november 2019 tot minstens 26 Januari 2022 aan 300,00 

van oktober 2019 tot mrnstens 28 juli 2020 aan 350,00 euro/maand; 
van 2008 tot minstens 28 Juh 2020 aan 350,00 

van 12 september 2020 tot minstens 26 januan 2022, aan een ongekend 

van september 2019 tot minstens 28 jult 2020 aan 

C verhuren, te huur of ter beschikking stellen, met het oog op bewoning, van niet-conforme of 

overbewoonde woning met verzwarende omstandigheden 
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) 

met de omstandigheid dat van de betrokken activiteit een gewoonte wordt gemaakt, 

(art. 3.36, 1° Vlaamse Codex Wonen van 2021) 

in de periode van 1 1anuan 2021 tot en met 26 1anuari 2022 

door 

, namehJk door vier studio's in het bovenvermelde onroerend goed die niet aan de woonkwaliteitsnormen 

voldeden, te hebben verhuurd met het oog op bewoning, te weten· 

stud io 1/1 aan 
euro/maand; 
studio 2/1 aan 
studio 3/1 aan 
euro/maand; 
studio 3/1 aan 
bedrag, 
studio 4/1 aan 
320,00 euro/maand; 

van 4 november 2019 tot minstens 26 Januari 2022 aan 300,00 

van oktober 2019 tot minstens 28 JUlt 2020 aan 350,00 euro/maand; 
van 2008 tot minstens 28 Juli 2020 aan 350,00 

van 12 september 2020 tot minstens 26 Januarr 2022, aan een ongekend 

en ,an september 2019 tot minstens 28 jult 2020 aan 
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studio 4/1 aan minstens op 17 seotember 2021 aan 320,00 euro/maand; 

/ 
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een studio zonder gekend nummer aan minstens op 19 februari 2021, aan een 
ongekend bedrag 

EN INZAKE: 

De Woonmspecteur van het Vlaamse Gewest 
met kantoren te 1000 Brussel, Havenlaan 88 bus 22 en 
2018 Antwerpen, Lange Ktevttstraat 111·113 bus 56 

Etser tot herstel, vertegenwoordigd door Meester 

**** 

PROCEDURE 

advocaat te 

Gezien het bewijs van overschriJving van de dagvaarding van beldaagde op het kantoor Rechtszekerheid 
dd 22/2/2022 ref. 

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

De rechtspleging verhep m de Nederlandse taal 

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

beoordeling 

procedure 

Bij de behandeling ten gronde formuleerde de raadsman van beklaagde, na het aanvatten van de zaal<, een 
verzoek tot uitstel om eventuele probatievoorwaarden te bespreken met zijn chent (die onaangekondigd 
afwezig was). Op dtt verzoek werd niet ingegaan omdat de zaak reeds was aangevat en omdat het verzoek 
niet was ingegeven door een element dat partiJen eerder niet bekend was. 

De toepassingsvoorwaarden van artikel 8 Probatiewet werden door de wet van 21 maart 2022 gewijzigd. 
Deze wet werd op 30 maart 2022 gepubliceerd, aldus ruimschoots voor de eerste conclus1etermi1n van 
beklaagde (5 mei 2022). Eventuele probatievoorwaarden konden bijgevolg eerder besproken worden. 

op strafgeb,ed 

feiten 

a 
De heer (beklaagde, verder: 
studio's ,n een pand aan het te 
ernstige gebreken mzake woonkwaltte,t vertoonden. 

. verhuurde van december 2019 tot Januari 2022 vier 
hoewel het gebouw en de individuele studio's 
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bew11s, kwa/1/1cot1e en toerekening 

b 

ACl kamer Vonn1snr I 
p s 

Op 10 december 2019 controleerden de Vlaamse woonmspect1e, en de lokale politie het 
pand gelegen aan het eigendom van Op het ge ll)kvloers bevond zich 
een handelszaak (café) en op ell< van de vier vei d1epmgen erboven een woning (studio) 

Bij de kwaliteitscontrole werden problemen betreffende ms1jpelend vocht vastgesteld aan het gebouw en 
diverse problemen betreffende de elektncite1t, watervoorziening, waterlekken, verwa rm ing en verluchting 
in de verschillende woningen (studio's) Het gebouw scoorde 21 strafpunten en de stud io's 74, 77, 85 en 
104 strafpunten, waaronder gebreken die onder de huidige regelgeving van de Codex Wonen vallen als 
gebreken van categorie Il of 111, dit 211n ernst ige gebreken die minstens de levensomstandigheden van de 
bewoners nega tief be·mvloeden, waardoor de woning niet in aanmerking komt voor bewoning (zie artikel 
3.1 § 1, derde ltd, 2" en 3" Codex Wonen) . 

De studio's waren bewoond De woning 4/1 (studio op de vierde verdieping) kende bovendien een 
bezettingsnorm van één persoon, maar werd door twee personen bewoond, zodat er overbewoning was 

c, 
De bewoners hadden een beperkt Inkomen en bevonden zich dee ls in een kwetsbare situatie, onder meer 
wat betreft legaa l verb lijf. Slechts één bewoner was tewerkgesteld Ze betaalden 300 tot 350 euro huur per 
maand en gaven aan relatief tevreden te zijn met de woningen, in verhouding tot de huurprijs 

gaf bij verhoor aan de huurprijs niet te indexeren maar in ruil t e verwachten dat de huurders zelf 
klusJes opknappen H1J was zich ervan bewust dat de huurders zich in een moeihJke persoonhJke en 
financiele situatie bevonden. BIJ zijn verhoor op 7 februari 2020 werd hij op de hoogte gebracht van de 
noodzaak tot herstel, de herstelvordering van 24 Januari 2020 en de systematiek van een herstelvordenng. 

d. 
De vaststellingen Inzake woonkwal iteit, de herstelvordenng, het verhoor en overleg met de diensten van 

en de Vlaamse woon inspecteur brachten er niet toe de huur van de bewoners op 
te zeggen. Op 18 september 2020 werd zelfs een nieuwe bewoner ingeschreven op het adres 
en bij de behandeling ten gronde werd bevestigd dat er nog steeds bewoning 1s. 

Evenmin wordt het bewijs geleverd van een herstel van het pand. 

e. 
De wetgeving betreffende de kwaliteit van woningen die ter beschikking worden gesteld of verhuurd, 
wijzigde na de aanvang van de incnmmatieperiode. De feiten onder tenlastelegging B zijn strafbaar 
gebleven op basis van de bepalingen van de Codex Wonen, m het bijzonder artikel 3.34 Codex Wonen. 

f 
De fe iten z1in bewezen en werden correct gekwalificeerd onder de tenlasteleggingen Ben C. De feiten 
worden onder deze ten lastelegging toegerekend . 

g. 
wordt voor inhoudehjk dezelfde feiten vervo lgd onder tenlastelegging A, onder de kwallf1cat1e 

hu1sjesmelkerij. In deze blijkt echter niet dat hij bij het verhuren van niet-conforme woningen tevens 
misbruik heeft gemaakt van de l<wetsbare toestand van de (kand1daat-)huurders en hierbij de bedoeling had 
een abnormaal profiJt te realiseren. De woningen situeren zich in het laagste segment van de huurmarkt, 
maar werden niet aan een abnormale of d1sproport1onele priJs verhuurd . Dat huurders in dit segment zich 
vaak m een kwetsbare situatie bevinden, hoeft niet te verwonderen en impliceert evenmin noodzakelijk dat 

er m1sbru1k van wordt gemaakt. 
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Dat de huuropbrengst voor een met-conforme wonrng als een wederrechtelrjk vermogensvoordeel kan 
worden beschouwd (mfra) Imphceert niet dat dit automatisch een abnormaal profijt m de zm van artikel 
433dec,es Strafwetboek zou 2I1n. 

wordt vnigesproken voor het m1sdnJf onder tenlastelegging A 

stro/ en strafmaat 

h 

/ 
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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 tn haar geheel. De bestraffing beoogt het herstel van de door het 
misdriJf aangebrachte maatschappelijke schade. De bestraffing dient ook om de maatschappij te 
beschermen Tegelijk wordt de maatschappehJke reactie ten aanzien van de dader naar aanleid111g van het 
misdrijf met de bestraffing afgerond en 111dien mogelijk wo rdt de dader ertoe gebracht herhaling te 
vermIJden 

811 het bepalen van de concrete straffen wordt rekening gehouden met de aard en de ernst van de feiten, de 
concrete feitehjl<e omstandigheden en persoonliJke omstandigheden van de dader. 

De bewezen feiten werden met eenzelfde strafbaar opzet gepleegd, zodat één hoofdstraf met een 
b1Jkomende straf wordt opgelegd en de mogelijke straf bepaald wordt door het feit waarvoor de wet óe 
strengste straf voorschrijft. 

1. 

De feiten ZIJn ontoelaatbaar. Gebrekkige woningen verhuren houdt een ernstig rrsIco in voor de ve1hghe1d 
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 

toonde zich tijdens de 1ncnmmatIepenode bovendien hardleers. Het bew11s wordt rnet geleverd 
van enig noemenswaardig herstel en hij zette de bewoning in niet-conforme woningen verder. Meer nog, 
nadat hIJ In kennis was gesteld van de gebreken en de geformuleerde herstelvordenng, werd nog een 
nieuwe bewoner ingeschreven. 

Ook nu nog zouden woningen m het pand verhuurd worden met het oog op bewoning 

j. 
Dat door de controle en de tussenkomst van verschillende diensten niet tot inzicht kwam 
betreffende het verhuren van niet-conforme woningen, maakt het noodzakelijk een strenge bestraffing op 
te leggen om alsnog tot een du1dellJk signaal te komen en het opnieuw plegen van m1sdr1Jven tegen te gaan. 

komt op basis van een eerdere zware veroordeling niet in aanmerking voor een uitstel van de 
tenuitvoerlegging van een straf. 

k. 
De raadsman van schetste de gezondheidsproblemen van op basis waarvan een 
gevangenisstraf t egenaangewezen Is Gelet op de aard van de feiteli'1 Is een geldboete de meest aangewezen 

straf 

Daarnaast wordt het wederrechtelijk vermogensvoordeel verbeurd verklaard. Aangezien het verhuren of ter 
beschikking stellen van niet-conforme woningen duidehJk verboden Is, dient iedere vergoeding daarvoor 
beschouwd te worden als een wederrechtelijk vermogensvoordeel. 
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Anders dan namens voorgehouden, werd het wederrechleliJk vermogensvoordeel wel degelijk 

I 
1). 7 

begroot aan de hand van concrete dossiergegevens (zie stuk 141-142). Evenwel stipt h1J met betrekking tot 
de studio op de derde verdieping terecht aan dat de maandelijkse huurpriJs 320 euro bedroeg en geen 350 
euro Aldus wordt het vermogensvoordeel bepaa ld op 25.800 euro. 

De bi1zondere verbeurdverklaring van 25.800 euro Is in de concrete omstandigheden geen onredelijk zware 
straf, zodat deze niet dient te worden gematigd. 

1. 
De vorder 111g tot verbeurdverldanng van het onroerend goed was gebaseerd op tenlastelegging A, waarvoor 

wordt vnmesprol<en, zodat deze vordering wordt afgewezen 

De preJudiciele vraag die in het kade r van deze bijzonde re verbeurdverklaring werd voorgesteld, dient dan 
ook met te worden gesteld. 

herstel 

m. 
De herstelmaatregelen van artikel 3.43 van de Vlaamse Codex Wonen, beogen als b1Jzondere vorm van 
teruggave, de gevolgen van de door artike l 3.34 en 3.36 van de Codex Wonen bedoelde misdrijven teniet te 
doen en de wonmg of het pand dat de aanwezige wonmgen omvat, conform te maken en de overbewoning 
te beëindigen 

De wooninspecteur vordert concreet te veroo rdelen om alle werken uit te voeren om het pand te 
101led1g con torm te maken in de zin van de Codex Wonen en de overbewoning 

te beëindigen, met een termijn voor uitvoering van tien maanden. 

betwist de herstelvordering inhoudehjk niet, maar vraagt ee~efe termIJn te voorzien. 

IMjefY-
n. 
Sinds de vaststellingen verstreek evenwel reeds een ruime periode gedurende dewelke herstel mogelijk 
was. Er is geen enkel reden om een langere termI1n dan gevraagd op te leggen, in het bijzonder niet omdat 

er nog steeds bewoning zou zIJn . 

Om dezelfde reden wordt de uitspraak uitvoerbaar b1J voorraad verklaard. 

De termiJn voor uitvoering wordt bepaald op tien maanden na het In kracht van gewijsde treden van 
onderhavig vonnis Tevens wordt een dwangsom opgelegd van 150 euro per dag vertraging, met dien 
verstande dat die dwangsom zal verbeuren vanaf de eerste dag na de hoger vermelde herstel termijn m 
zoverre het huidig vonnis voo raf werd betekend. Er wordt aldus geen dwangsomtermijn toegestaan. 

De woonmspecteur van het Vlaamse Gewest en het College van burgemeester en schepenen van 
worden conform artikel 3.47 van de Codex Wonen tevens gemachtigd om ambtshalve in de 

uitvoering van het opge legde herstel te voorzien, op kosten van beklaagde. 

Krachtens artikel 3.33 Codex Wonen zijn de woon inspecteur van het Vlaams Gewest en de gemeente 
gemachtigd de kosten van herhu isvesting te recupereren, zodat de rechtbank zich hierover met dient uit te 

spreken. 
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op burgerlijk gebied 

0 

Op basis van de vaststellingen tn het strafdossier blijken de bewezen feiten mogeilJk schade te hebben 
veroorzaakt waarvoor geen burgerl1Jke vordering werd ingesteld De burgerl!Jke belangen worden m zoverre 
ambtshalve aangehouden. 

TOEGEPASTE WETTEN 

De rechtbank houdt rekening met de volgende artikelen die de bestanddelen van de m,sdrtJven en de 
strafmaat bepalen, en het taalgebruik in gerechts;:aken regelen: 

art 1, 2, 11, 12, 14, 16, 31, 32, 34, 35, 37, 41 wet va n 15 Juni 1935; 
art. l, 2, 3, 6, 38, 39, 40, 41, 65, 66 strafwetboek 
art 4 V.T Sv 
art 191 Sv 
alsook de wetsbepalingen aangehaald m de inleidende akte en m het vonnis 

De rechtbank: 

op tegenspraak ten aanzien van De Woonmspecteur van het Vlaamse Gewest, 

Verleent akte aan De Woonmspecteur van het Vlaamse Gewest van haar vrijwillige tussenkomst 

Op strafgebied 

Stelt vast dat de feiten onder tenlastelegging B nog steeds strafbaar ziJn op basis van art ikel 3.34 van de 
Vlaamse Codex Wonen (BS 13 november 2020); 

Ten aanzien van 

spreekt 

Veroordeelt 

voor de tenlastelegglng A vrij. 

voor de vermengde feiten van de tenlasteleggingen B en C. 

tot een geldboete van 10000,00 EUR, zijnde 1250,00 EUR verhoogd met 70 opdeciemen. 

Boete vervangbaar bij gebreke van betaling binnen de wettelijke termijn door een gevangenisstraf van 
90 dagen. 

Verklaart verbeurd overeenkomstig artikel 42, 3° en 43b1s Sw. de vermogensvoordelen voor een bedrag van 
25.800,00 EUR 
Wijst meergevorderde af. 

Ve roordeelt 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 fmanc1enng van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke 
gewelddaden en de occas,onele redders 
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- een btJdrage van 24,00 EUR aan het Begrotmgsfonds voor JUi 1dische tweedehJnsbijstand 

een vaste vergoeding voor beheerskosten m strafzaken. Deze ve1goedmg bedraagt 52,42 EUR 

de kosten van de strafvordermg tot op heden begroot op 294,49 EUR 

hel'stel 

Verklaart de vorderingen van De WoonmspecteuI van het Vlaams Gewest ontvankelijk en gegrond; 

/ 
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Veroordeelt tot het uitvoeren van alle werken om de conformIteIt m de zm van artikel 1 3 § 

1, 8° Codex Wonen, te herstellen en de eventuele overbewonmg te beeind1gen wat het pand te 
)etreft; 

Bepaalt de termijn voor uitvoering op tien maanden na het m kracht van gewijsde treden van onderhavig 

vonnis; 

Legt een dwangsom op van 150 euro per dag vertraging na het verstrijken van de hoger bepaalde 
hersteltermiJn in zoverre huidig vonnis vooraf werd betekend; legt geen dwangsomterm1Jn op; 

Macht igt De Wooninspecteur van het Vlaamse Gewest en het College van Burgemeester en Schepenen van 
conform artikel 3.47 van de Codex Wonen in de uitvoering van het opgelegde herstel te 

voorzien, op kosten van beklaagde, met machtiging tot recuperatie van de kosten aan de uitvoering 

verbonden; 

Verklaart de veroordeling tot de herstelmaatregel uitvoerbaar bij voorraad; 

op burgerlijk gebied 

Houdt de burgerhjke belangen ambtshalve aan 

Dit vonnis is gewezen en uitgesproken in openbare 21ttmg op 24 oktober 2022 door de rechtbank van eerste 

aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, kamer AC1: 
·echter 

m aanwezigheid van een magist raat van het openbaar ministerie, 
met bijstand van griffier 




