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rechtbank van ee1 ste aanleg Antwerpen, afdelmg Antwe1 pen 

In de zaak van het openbaar ministerie 

tegen . 

BEl(LAAGDE(N) 

RRN 
geboren te 
van Zwitserse natIonalrteit 
niet ingeschreven 

beklaagde, dre verstek laat gaan 

TENLASTELEGGING(EN) 

op 

ACl kamer 

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

Vonnisnr 

In het onroerend goed gelegen te 5ekadastreerd als 
met een totale oppervlakte van 0la 10ca, eigendom van 

voor het geheel in volle eigendom, ingevolge akte verleden op 24 me, 2019. 

A huisjesmelkerlj 

/ 
p 2 

rechtstreeks of via een tussenpersoon m1sbru1k te hebben gemaakt van de kwetsbare toestand waann 
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 
geestelijk gebrek of onvolwaardigheid door, met de bedoeling een abnormaal profijt te realiseren, een 
roerend goed, een deel ervan, een onroerend goed, een kamer of een andere m artike l 479 van het 
Strafwetboek bedoelde ruimte, te hebben verkocht, te hebben verhuurd of ter beschikking gesteld in 
omstandigheden die m strijd zijn met de menseliJke waardigheid, 
(art. 433 dec,es Sw) 

1n de periode van 7 juni 2019 tot en met 20 juh 2021 

namelhk een aooartement /0/1) gelegen op voornoemd adres te 
aan m i1an 6 oktober 2020 minstens tot en met 27 oktober 
2020 aan 500,00 euro/maand, waarbij deze personen zich m een precaire situatie bevonden gelet op 
hun verblijfsstatus 1n het Rijk, hun werkloosheid en hun fmanc1ële situatie; 

namelijk een appartement (0/2) gelegen op voornoemd adres te 
aan 1an 15 juli 2020 tot en met 20 juli 2021 aan 550,00 euro/maand, waarbij deze 
persoon zich meen precaire sItuat1e bevond gelet op zijn fmanclele en admm1strat1eve situatie; 

namelJJk een appartement (1/1) gelegen op voornoemd adres te 
aan 11an 7 JUlll 2019 minstens tot en met 27 oktober 2020 aan 450,00 euro/maand, 
waarbij deze persoon zich m een precaire situatie bevond gelet op ZIJn verblijfsstatus in het Rijk, zijn 
werkloosheid en 2iJn financiële situatie; 

namel11k een appartement (2/1} gelegen op voornoemd adres te 
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aan van 1 augustus 2020 minstens tot en met 27 oktober 2020 aan 
450,00 euro/maand, waarbij deze personen zich m een precaire situatie bevonden gelet op hun 
verblij fsstatus m het Rijk, hun werkloosheid en hun fmancie le s1tuat1e; 

namelijl< een appartement (2/2} gelegen op voornoemd adres te 
aan van 27 augustus 2020 tot en met 20 JUii 2021 aan 450,00 euro/maand, 
waarbij deze persoon zich m een precaire situatie bevond gelet op z1Jn werkloosheid en z1Jn financie le 
s1tuat1e, 

namelijk een appartement (3/1) gelegen op voornoemd adres te 
aan van 27 september 2020 minstens tot en met 27 oktober 2020 
aan 450,00 euro/maand, waarbiJ deze personen zich m een preca ire s1tuat1e bevonden gelet op hun 
verblijfsstatus in het Rijk en hun financiele situatie 

B 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 als persoon die een woning ter beschikkmg stelt, een 
woning of een spec1f1eke woonvorm, als vermeld m artikel 5 § 3 lid 1 van het Decreet van 15 JUi! 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, 31 °, en 20 § 1 hd 1 Decreet 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode) 

in de periode van 7 1urn 2019 tot en met 20 1ull 2021 

nameliJk een appartement (0/1) gelegen op voornoemd adres te 
dat 111et voldeed aan de minimale kwaliteitsvereisten, aan 
van 6 oktober 2020 minstens tot en met 27 oktober 2020 aan 500.00 euro/maand. 
namehJk een appartement (0/2) gelegen op voornoemd adres te 
dat niet voldeed aan de minimale kwaliteitsvereisten, aan i1a n 15 juli 2020 tot en met 
20 JUh 2021 aan 550,00 euro/maand; 

namellJk een appartement (1/1) gelegen op voornoemd adres te 
dat niet voldeed aan de mmimale kwaliteitsvereisten, aan 
tot en met 27 oktober 2020 aan 450,00 euro/maand; 

namelijk een appartement (2/1} gelegen op voornoemd adres te 
dat niet voldeed aan de minimale kwaliteitsvereisten, aan 

,1an 7 ju111 2019 minstens 

van 1 

augustus 2020 minstens tot en met 27 oktober 2020 aan 450,00 euro/maand; 

namelijk een appartement (2/2) gelegen op voornoemd adres te 
dat niet voldeed aan de minimale kwa li teitsvereisten, aan 
2020 tot en met 20 juli 2021 aan 450,00 euro/maand; 

namelijk een appartement (3/1) gelegen op voornoemd adres te 
dat niet voldeed aan de minimale kwahteitsvere1sten, aan 

van 27 augustus 

van 27 

september 2020 minstens tot en met 27 oktober 2020 aan 450,00 euro/maand, 

namehjl< een appartement (3/2) gelegen op voórnoemd adres te 
dat niet voldeed aan de minimale kwalite1tsvere1sten, aan 

juli 2021 aan 500,00 euro/maand. 

11an 14 apnl 2020 tot en met 20 
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De feiten thans vanaf 1 Januari 2021 omschreven en strafbaar gesteld als volgt 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). 

Beklaagde tevens gedagvaard om te horen veroordelen tot de verbeurverklanng van de 
vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het m1sdnJf zIJn verkregen, m de plaats zI1n gesteld of 
inkomsten vormen uit belegde voordelen (artt 42, 3° en 43b1s Sw ), alsook tot de b1J2ondere 
verbeurdverklaring van het onroerend goed (art 433terdec,es Sw ), beide conform de schnftellJke 
vorderingen 111 het strafdossier. 

EN INZAKE: 

De Wooninspecteur van het Vlaamse Gewest 

met kantoren gevestigd te 2018 Antwerpen, lange Kievitstraat 111-113 bus 56 
en 1000 Brussel, Havenlaan 88 bus 22 

vriJw1ll1g tussenkomende partij, vertegenwoordigd door Meester 
te 

**** 

PROCEDURE 

advocaat 

Gezien het bewijs van overschriJving van de dagvaarding van beklaagde op het kantoor Rechtszeker-

heid dd. 09/12/2022 ref. en 

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

De rechtspleging verliep in de Nederlandse taal. 

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

Beklaagde 

beoordeling 

op strafgebied 

feiten 

Is niet verschenen hoewel hij rechtsgeldig werd gedagvaard. 

:beklaagde, verder· 1 is sinds 24 met 2019 eigenaar van een pand 
gelegen aan de gekadastreerd als 

hierna· het pand). Hij verhuurde in een, periode van 7 juni 2019 tot en 
met 20 JUii 2021 meerdere studio's tn het pand, dat zonder de nodige omgevingsvergunning was 

; l 
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opgedeeld in negen verschillende woningen 

Het pand vertoonde g1ote gebreken. Uit verschillende controles bleek dat er doorheen het pand 
waterschade was door een lek, alsook sch1mmelvormmg, beschadigde muren en plafonds, gebrekkig 
sanitair en andere nutsvoorzieningen, problemen met elektnc1te1tsaanslwtingen en nog tal van 
andere gebreken 

De huurders die in de loop van het onderzoek m het pand werden aangetroffen, bevonden zich allen 
in een financieel en sociaal precaire s1tuat1e Slechts een klein aandeel van de huurders had enige 
vorm van inkomen, maar ook deze inkomens waren beperkt In verhouding tot de staat van de 
woningen en vermogenssituatie van de huurders, mde hoge huurgelden 

bewus, kwahf1cal'te en toereken,ng 

Op 27 oktober 2020 begaf de wooninspectie zich naar het pand, nadat er reeds vastgesteld was door 
de lokale politie op 19 augustus 2020 en door een technisch onderzoeker van op 
2 oktober 2020 dat het pand zelf en de verschillende woningen m het pand ernstige gebreken 
vertoonden. 

De wooninspecteur kon bij z1Jn controle op 27 oktober 2020 onder meer op verschillende plaatsen 
vochtschade en schimmel vaststellen, alsook problemen met elektric1te1t en toegankehJkhe1d, 
meerdere gevallen van glasbreuk en slechte 1solat1e. Alle woning werden ongeschikt verklaard, en biJ 
vier van de woningen kon ook de onbewoonbaarheid worden vastgesteld. 

Op het moment van de controle kon de wooninspecteur de bewoning van negen personen 
vaststellen. Het pand was zonder stedenbouwkundige vergunning opgedeeld in negen woningen. Het 
college van burgemeester en schepenen weigerde op 5 Juni 2020 het verzoek van ::>meen 
vergunning voor een opdeling in vier woonentiteiten toe te kennen, en stelde dat de vergund geachte 
toestand een meergezinswoning met twee wooneenheden en een geliJl<Vloerse winkel betrof. Uit de 
aanvraag bleek dat er op het moment van indienen reeds acht wooneenheden waren in het pand 

Uit de verschillende verklaringen van de huurders bleek dat een groot aandeel van hen nog maar 
recent in het pand verbleef. Ze betaalden tussen de 450 en 550 euro huur per maand en slechts 
enkelen beschikten over een geschreven huurovereenkomst. De overgrote meerderheid van de 
huurders had geen enkele vorm van inkomen. Eén persoon ontving een leefloon, één persoon een 

werkloosheidsuitkering, en een laatste persoon werkte part time en ontving een gedeeltelijke 
werkloosheidsuitkering. 

Uit het verhoor met huurder die al langer in het pand verbleef, bleek dat 
al maanden op de hoogte was van de vochtproblemen, maar dat hij hier niets substantieel aan 

gedaan had. 

De slechte toestand van het pand bleek opnieuw op 20 juh 2021, toen de politie opgeroepen werden 
naar het gebouw inzake een vermoedeliJke diefstal Doorheen het pand lag er afval, inclusief 
injectienaalden, en was er ongedierte Sanitair en andere nutsvoorzieningen ontbraken, zo moest een 
bewoner een emmer gebruiker als toilet. Verder waren er ook nog steeds structurele problemen m 
het pand. Op sommige plekken kwam het plafond naar beneden en was er een waterlek. De 
stadsmgen,eur verklaarde het pand onbewoonbaar en alle nutsvoor21enmgen werden afgesloten 

Tijdens de controle van 20 juh 2021 bleken er nog drie personen te wonen 111 het pand, twee van hen 

woonden ook alm het pand tij dens de vorige controle. 
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werd meerdere keren u1tgenod1gd om een verklaring af te leggen, maar reageerde hier niet 
op Ook op de vordering tot herstel kwam geen reactie '.)ndernam wel stappen om het pand 
te verkopen, maar de wooninspecteur informeerde bij de aangest elde notaris en deze berichtte op 12 
1ul1 2022 dat er toen geen verkoop van het pand meer gepland stond 

De vaststellingen tonen n,et alleen ernstige kwal1te1ts- en ve1lighe1dsproblemen aan in de diverse 
woningen, maar w ijzen op verbhj fss1tuat1es m strijd met de menseli1ke waard1ghe1d. H1erb1j werd 
tevens gebruik gemaakt van de preca ire s1tuat1e van de huurders om relatief hoge huurpnJzen te 
vragen, waarmee ~en abnormaal prof1Jt nastreefde. 

De fe iten zijn bewezen, werden correct gekwalificeerd in de rechtstreekse dagvaarding en worden 
beklaagde toegerekend 

straf en strafmaat 

Het opleggen va n 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 herste l van 
de door het misdrij f aangebrachte maatschappelijke schade. De bestraffmg 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 mogehJk 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, het individuele aandeel van elke dader bij de fe iten, de concrete feitelijke omstandigheden en 
persoonlijke omstandigheden van de dader 

De bewezen feiten werden met eenzelfde strafbaar opzet gepleegd, zodat één hoofdstraf met 
bijkomende straffen wordt opgelegd. 

De feiten Zijn ontoelaatbaar. Gebrekkige woningen verhuren houdt een ernstig rn1co m voor de 
vei ligheid van de bewoners. Het getuigt van een gebrek aan respect voor de levenskwaliteit van de 
bewoners. Het 1s daarbij b11zonder laakbaar dat m1sbru1k maakte van de beperkte toegang 
die zijn huurders tot de reguliere wonmgmarkt hadden. Het nalaten de noodzakelijke mvesterrngen te 
doen leidt bovendien tot een kostenbesparing en aldus tot een onrecht matig economisch voordeel 

heeft een blanco strafregister, H11 is bij de behandelmg afwezig en wordt niet 
vertegenwoordigd door een advocaat De hu1d1ge leefomstandigheden en intenties van beklaagde 
worden dan ook niet verduidelijkt. 

De hierna bepaalde gevangenisstraf en geldboete 211n gepast. Aangezien negen personen betrokken 
waren bij de feiten onder de tenlastelegging A, wordt de geldboete overeenkomstig artikel 433decies 
van het Strafwetboek vermen igvuldigd met een factor negen. 

De uitvoering van een aanzienlijk deel van de geldboete wordt uitgesteld, om de fmanc1e le impact 
van de veroordeling (voorwaardehjk) te beperken, om de desoc1a liserende effecten van een 
omvangrijke geldboete te vermijden en om het opnieuw plegen van misdrijven te ontraden. Teneinde 
dit ontradend karakter te maximaliseren wordt het uitstel gekoppeld aan de langste termijn van 

uitstel die de wet toelaat. 

Aangezien het gehe le pand werd gebrwkt voor het plegen van de feiten vervat onder tenlastelegging 

-
' 
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A wordt het verbeurd verklaard, k1 achtens artikel 433terdecies van het Strafwetboek Het openbaar 
mrnIsteI1e vorderde deze verbeurdverkla ring, als aanvulling op de schnftelrjke vordering. 

De bewezen verklaarde misdrijven leverden beklaagde vermogensvoordelen op, waarvan het 
openbaa r ministerie de verbeurdverk laring vordert. Het zou maatschappelijk onaanvaardbaar Zijn dat 
beklaagde zou kunnen blijven besch ikken over de winst die hij opstreek met de bewezen verklaarde 
misdnjven. 

Tevens wordt ontzet uit de rechten van het eerste lid van art ikel 31 van het Strafwetboek 
gedurende Vijf jaar (artikel 433terdec1es, eerste hd van het Strafwetboek). 

herstel 

De herstelmaatregelen van artikel 3 43 van de Vlaamse Codex Wonen, beogen als bijZondere vorm 
van teruggave, de gevolgen van de door artikel 3.34 van de Vlaamse Codex Wonen bedoelde 
misdrijven teniet te doen en de woning of het pand dat de aanwezige woningen omvat, conform te 
maken en de overbewoning te beeindigen . 

De wooninspecteur vordert concreet beklaagde te veroordelen om aan het pand een andere 
bestemming te geven volgens de bepalingen van de VCRO, hetzij het pand te slopen, tenzij de sloop 
verboden is op grond van wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen. In ondergeschikte orde 
wordt het uitvoeren van alle werken gevorderd om het pand conform te maken in de zin van artikel 
1.3 § 1, 8° Vlaamse Codex Wonen en het beëindigen van overbewoning. 

De gestelde herstelvordering is ontvankelijk en gegrond . De vordering Is niet onredeliJk en staat in 
verhouding tot vastgestelde inbreuken. 

De hersteltermijn wordt bepaald op tien maanden. Gelet op het tijdsverloop sinds de eerste 
vaststellingen is een dwangsom wel degel1Jk noodzakelijk, alsook het uitvoerbaar bij voorraad 
verklaren van de herstelvordering. De rechtbank bepaalt de dwangsom op 150 euro per dag 
vertraging, met dien verstande dat die dwangsom za l verbeuren vanaf de eerste dag na de hoger 
vermelde hersteltermijn in zoverre het huidig vonnis vooraf werd betekend Er wordt aldus geen 
dwangsomtermijn toegestaan 

De wooninspecteur van het Vlaamse Gewest en het College van burgemeester en schepenen van 
vorden conform artikel 3.47 van de Vlaamse Codex Wonen tevens gemachtigd om 

ambtshalve in de uitvoering van het opgelegde herstel te voorzien, op kosten van beklaagde. 

Krachtens artikel 3.33 Codex Wonen Zijn de woonrnspecteur van het Vlaams Gewest en de gemeente 
gemachtigd de kosten van herhuisvesting te recupereren, zodat de rechtbank zich hierover niet dient 

uit te spreken 

TOEGEPASTE WETTEN 

De rechtbank houdt rekening met de volgende artikelen die de bestanddelen van de misdrijven en de 
strafmaat bepa len, en het taalgebru ik in gerechtszaken regelen : 

art. 1, 2, 11, 12, 14, 16, 31, 321 34, 35, 37, 41 wet van 15 juni 1935; 
art. 1, 2, 3, 6, 31, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 65, 66 strafwetboek 

art. 4 VT.Sv 
art 186 Sv 
alsook de wetsbepalingen aangehaald in de inleidende akte en tn het vonnis 
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De rechtbank: 

op tegenspraak ten aanz ien van De Vlaamse Wooninspectie van het Vlaamse Gewest 
bij verstek ten aanzien van 

Op st rafgebied 

Vonn1snr 

Verleent akte van vrijwillig tussenkomst aan De Vlaamse Woonznspecteur van het Vlaamse Gewest 

Ten aanzien van 

Veroordeelt voor de vermengde feiten van de tenlasteleggingen A en B: 

tot een gevangenisstraf van 10 maanden 

en tot een geldboete van 36.000,00 EUR, zijnde een geldboete van 9 maal 500,00 EUR en 
vermeerderd met 70 opdeciemen 

I 
p 8 

Boete vervangbaa r bij gebreke van betalmg binnen de wettelijke termijn door een 
gevangenisstraf van 90 dagen. 

Verleent uitstel van tenuitvoerlegging wat betreft deze geldboete voor een term ijn van 3 Jaar, 
doch slechts voor een gedeelte van 18.000,00 EUR, zijnde 9 maal 250,00 EUR, vermeerderd 
met 70 opdeciemen. 

BiJ toepassing van artikel 433terdec1es Sw wordt beklaagde voor een termijn van 5 jaar ontzet uit de 
rechten voorzien m artikel 31, eerste lid van het Strafwetboek. 

Verklaart verbeurd overeenkomstig artikel 42, 1° en 433terdecies Sw., dienstig voor het plegen van de 
feiten: het pand gelegen te gekadastreerd als 

of de tegenwaarde van voornoemd onroerend goed md1en 
dit zou worden vervreemd tussen het tijdstip van het m1sd riJ f en de defmitieve rechterlijke beslissing. 

Verklaa rt verbeurd overeenkomstig artikel 42, 3° en 43b1s Sw de vermogensvoordelen voor een 
bedrag van 26.600 euro. 

herstel 

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

beveelt dat aan het onroerend goed gelegen te ~en 
andere bestemmmg moet worden gegeven volgens de bepalingen van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijk Ordening, hetziJ dat de woning moet worden gesloopt, tenzij de sloop verboden is 
op grond van de wetteliJke decreta le of reglementaire bepalingen 

in ondergeschikte orde - 111d1en aan de stedenbouwkundige onregelmatigheid juridisch of fei
telijk verholpen zou zijn -wordt ,eroordeeld tot het Uitvoeren van alle werken om de 

' 1 

' 1 

1 
1 

1 1 
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conform1te1t m de 2111 van artikel 1.3 § 1, 8° Codex wonen, te hei stellen en de eventuele ove1 -

bewonmg te beemd1gen wat het pand gelegen te betreft, 

Bepaalt de te, miJn voor uitvoering op tien maanden na het 111 kracht van gew1Jsde tieden van 

onderhavig vonn is; 

Legt een dwangsom op van 150 euro pe1· dag vei t1agmg na het ver stn;l<en van de hoger bepaalde 
hei stelte1 m1Jn in zoverre hu1cllg vo nnis voo raf weid betekend, legt geen dwangsomtermijn op; 

Machtigt de woonrnspecteur van het Vlaamse Gewest en het College van burgemeester en 

schepenen van conform artikel 3.47 van de Codex Wonen m de uitvoenng van het 

opgelegde herstel te voorzien, op kosten van beklaagde, met machtiging tot recuperatie van de 
kosten aan de wtvoenng verbonden; 

Verklaart de veroordeling tot de herstelmaatregel uitvoerbaar bij voorraad. 

Veroord ee lt tot betaling van: 

een biJdrage van 1 maal 200,00 EUR, z1Jnde de som van 1 maa l 25,00 EUR verhoogd met 70 

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

gewelddaden en de occas1onele redders 

een bijdrage van 24,00 EUR aan het Begrotingsfonds voor jund1sche tweedeliJnsbijstand 

~ een vaste vergoeding voor beheerskosten m strafzaken. Deze vergoeding bedraagt 58,24 EUR 

de kosten van de strafvordenng tot op heden begroot op 303,50 EUR 

Dit vonnis ,s gewezen en uitgesproken m openbare zitting op 27 februari 2023 door de rechtbank van 

eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, kamer ACl: 

rechter 
in aanwez1ghe1d van een magistraat van het openbaar ministerie, 

met bijstand van griffier 




