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In de zaak van het openbaar ministerie 

tegen. 

BEKLAAGDE(N) 

met maatschappehjke zetel gevestigd te KBO 

beklaagde, vertegenwoordigd door Meester advocaat te 

TENLASTELEGGING(EN) 

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

In het onroerend goed gelegen te gekadastreerd als 

met een totale oppervlakte van 01a 48ca, eigendom van 
voor het geheel 1n volle eigendom, ingevolge akte verleden op 

17 september 2020. 

Verhuren, te huur of ter beschikking stellen van een gebrekkig goed met het oog op bewoning 

Als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of als persoon die een roerend of onroerend goed ter 
beschikking stelt, een roerend of een onroerend goed dat niet hoofdzakelijk voor wonen bestemd Is, 
rechtstreeks of via een tussenpersoon, te hebben verhuurd, te huur gesteld of ter beschikking gesteld 
met het oog op bewoning terwijl dit goed gebreken vertoont die een ve1fighe1ds- of gezondheidsrisico 
inhouden of terw11I in dit goed de bas1snutsvoorz1enmgen zoals elektnc1te1t, sanitair, kookgelegenheid 
en verwarmingsmogehjkhe1d ontbreken of niet behoorhJk functioneren, 
(art. 20 § 1 hd 2 Decreet 15 Juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode) 

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) 

te op 29 mei 2018 

namehJk het ter beschikking stellen van woongelegenheden in het voornoemde pand te 
aan buitenlandse arbeiders, terw1JI deze woongelegenheden niet 

voldeden aan de wettehJke vereisten inzake woonkwaliteit en -ve11ighe1d. 
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EN INZAKE 

De Woonmspecteur van het Vlaamse Gewest 
met kantoren te 1000 Brusse l, Havenlaan 88 bus 22 en t,e 

vriJwilhg tussenkomende part1J, vertegenwoordigd door Meester 
te 

advocaat 

*** 

PROCEDURE 

Gezien het bew11s van overschnJvmg van de dagvaarding van beklaagde op het kantoor Rechtszeker-
heid dd 16 Juni 2022 ref 

De behande ling 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 part1Jen. 

beoordeling 

op strafgeb1ed 

feiten 

a 
De vennootschap beklaagde, verder: stelde op 29 me, 2018 een pand aan 
de ter beschikking aan haar werknemers. Het pand 
voldeed echter niet aan de mm1male kwaliteitsnormen hiervoor. Het pand vertoonde onder meer 
waterschade, er waren onvoldoende maatregelen genomen om de brandveil igheid te waarborgen, de 
elektnc1te1tsmstallat1e was niet veilig en het san itair was gebrekkig. Tevens was er een gevaar op CO
mtox1cat1e omwille van gebreken b11 de waterverwarmmgsinstallat1e. 

Op 29 mei 2018 verbleven er negenendertig personen in het pand. 

bewus, kwa/ificat,e en toerekenmg 

b 
Op 29 mei 2018 werd een gecoordmeerde actie uitgevoerd door de lokale pohtie 
diensten van en de wooninspectie van het Vlaams Gewest, nadat eerder door een 
dienst van was vastgesteld dat er stapelbedden waren geplaatst op de 
gehJkvloerse verd ieping van het pand Deze ru imte was eerder een hande lszaak (een wassalon). 

Bij de actie van 29 mei 2018 werden de vaststellingen gedaan betreffende inbreuken op de toen 
geldende regelgevmg inzake woonkwahte1t In een proces-verbaal! van 18 me, 2022 werden deze 
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vaststellmgen tevens getoetst aan het nieuwe kader van de Vlaamse Codex Wonen, waarbij met 
betrekkmg tot het volledige pand - en aldus alle woningen -werd vastgesteld dat de inbreuken van 
29 mei 2018 te catalogeren Zijn als gebreken van categorie Il en 111, dit z1Jn ernstige gebreken die 
minstens de levensomstandigheden van de bewoners negatief bemvloeden, waardoor de woning 111et 
m aanmerkmg komt voor bewoning (zie artikel 3.1 § 1, derde lid, 2• en 3° Codex Wonen) 

C 

Nog op 29 mei 2018 werd vastgesteld dat het pand bewoond werd door negenendertig personen ZIJ 

verklaarden werknemers te Zijn van en daar te verbl11ven m het kader van hun t1Jdel11ke 
tewerkstellmg in Belg1e Ze betaalden 111et voor het verbliJf. 

B1J de vaststellingen op 29 me, 2018 bleek ook dat het pand zonder vergunning was opgedeeld macht 
won ingen 

d 
De eigenaar en zaakvoerder van werd op 7 augustus 2018 en 16 
oktober 2018 verhoord door de politie en de woonmspect1e omtrent de vaststellingen en het verbliJf 
van de werknemers van 111 het pand aan de HiJ lichtte toe dat het pand reeds 
zo'n tten 1aar huurde om er werknemers m te laten verblijven t11dens hun werkweken m Belg1e Hij gaf 
aa n dat de verhuurder niet instond voor reparaties , maar dat :lat deed of het doen Spec1f1ek 
met betrekkrng tot de ongeschiktheid van het pand en de overbewonmg antwoorddE 
te weten dat de woning ongeschikt en overbewoond was, maar dat het niet makkehJk is werknemers 
onder te brengen in overeenstemming met de wetgeving. Tevens gaf h11 aan dat in 

overeenstemmmg met de eigenaar van het pand, het voormalige wassa lon op het gehJkvloers heeft 

ontmanteld en er een keuken m heeft geplaatst met het oog op het verblijf van werknemers. 

Tevens kocht het pand aan tussen de vaststellmgen en de aangehaa lde verhoren, meer bepaa ld 
op 1 augustus 2018 (compromis) 

e. 
Ten gronde houdt voor gedwaald te hebben met betrekking tot haar (strafrechtelijke) 

verantwoordehJkhe1d, en er verkeerdelijk van uit te Zij n gegaan dat het de eigenaar-verhuurder van 
het pand was die moest instaan voor de mm1male kwaliteitsnormen van het pand en het respecteren 
van de bezettingsgraad. De geschonden decretale norm (artikel 20 van de Wooncode) 1s nochtans 
duidelijk en legt de strafrechtel11ke verantwoordelij kheid bij diegene die de woning ter beschikking 
stelt, ook b11voorbeeld als onderverhuurder. De bepaling die de feiten actueel strafbaar stelt (artikel 
3.34 Vlaamse Codex Wonen} omschrijft de strafrechtelijke verantwoordelijkheid m geh1klu1dende 
termen 

Als professionele actor moest )p de hoogte z1Jn van de rege lgevmg met betrekking tot het 

verschaffen van een verblijf plaats. M rnstens diende ZIJ zich hiervoor degeltJI< te informeren. 

Bovendien gedroeg zich ook in de fe1tehJke s1tuat1e niet als louter een werkgever die het verblijf 
van werknemers financierde of facihteerde, maar 1uurde het pand reeds zo'n t ien Jaar een 
stond zelf in voor het beheer van het pand, zo volgt u it de verklaring van ;tond 
bijgevolg m de prakt ijk in voor het verschaffen van de woningen aan de negenendertig personen op 
29 mei 2018 

In zoverre zich dan ook vergist zou hebben over haar strafrechteflJke verantwoordehJkheid, valt 
deze vergissing terug te leiden tot een fout van haar. Deze verg1ssmg brengt geen schu ldu1tsluit111g 
teweeg, omdat er geen onoverkomeliJke dwaling 1s. 
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---------~------------------------
f 
De feiten 2I1n bewezen en werden correct gekwalificeerd an de rechtstreekse dagvaarding De feiten 
worden toegerekend. 

straf en strafmaat 

g. 
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 herstel van 
de door het m1sdnJf aangebrachte maatschappehJke schade De bestraffing dient ook om de 
maatschappij te beschermen TegehJk wordt de maatschappeltJke reactie ten aanzien van de dader 
naar aanleiding van het m1sdr1Jf met de bestraffing afgerond en ind ien mogelijk wordt de dader ertoe 
gebracht herhaling te verm1Jden. 

B1J het bepalen van de concrete straf wordt rekening gehouden met de aard en de ernst van de feiten, 
de concrete fe1tehJke omstandigheden en persoonllJke omstandigheden van de dader 

De feiten Zijn ernstig. Gebrekkige woningen verschaffen houdt een ernstig risrco in voor de veiligheid 
van de bewoners Het getuigt van een gebrek aan respect voor de levenskwalite it van de bewoners, 
in deze de eigen werknemers. Het na laten de noodzakehJke investeringen te doen leidt bovend ien tot 
een kostenbesparing en aldus tot een onrechtmatig economisch voordeel. 

h. 
Concreet bliJkt dat het pand na de controle niet meer gebruikte om er werknemers in onder te 
brengen. De verhoorde werknemers formuleerden trouwens nauweliJks bedenkingen over de 
toestand van het pand en hun verblijf 

Bovendien werden werken uitgevoerd om de gebreken weg te werken. De onderliggende onvergunde 
functiew1J21gmg werd ongedaan gemaakt, maar het pand werd niet volledig in overeenstemming 
gebracht met de woon kwaliteitsnormen Er was echter ook geen bewoning meer 

<ocht het pand na de feiten aan en verkreeg op 10 november 2021 ook een 
omgevingsvergu nning om het gebouw te slopen en een meergezmswoning met drie appartementen, 
een studio en een atelier op te trekken. Inmiddels wijzigde de economische situatie evenwel en is 

niet langer structureel actief m Belg1e, zodat gezocht werd om het pand van de hand te doen 
Momenteel zou er een aanvaard bod ztJn voor de verkoop, maar nog geen compromis 

1 

Na het verlenen van een omgevingsvergunnmg formuleerde het openbaar ministerie een voorstel van 
minnelijke schikking op 1 december 2021, maar daar ging 11et op m 

J. 
Rekening houdende met de relatieve ernst van de feiten, de beperkte mrnmmat1epenode, het blanco 
strafrechtehJk verleden var en de reactie op de gepleegde fe iten, 1s de hierna bepaalde 
geldboete gepast met uitstel van tenuitvoerlegging voor een aanz1enhJk deel ervan 

herstel 

k 
Initieel werd de herbestemming of sloop gevraagd van het pand waar de feiten werden vastgesteld, 
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aangez,en een louter conform maken en beemd1gen van de overbewonmg niet gevorderd kon 
worden, omwille van de onvergunde funct1ew1JZ1ging. 81J cont role op 19 februari 2020 werd evenwel 
vastgesteld dat de funct,ew1JZ1gmg ongedaan was gemaakt, waarop de princ1p1ele herstelmaatregel 
werd gevorderd 

Naar aanleiding van een melding van herstel werd een nieuwe controle uitgevoerd op 4 november 
2020, maar toen bleken er nog steeds gebreken te zI1n De gebreken zIJn reeel, maar tegehJk eerder 
beperkt 

De herste lvordering is b11gevolg niet zonder voorwerp. Als b1Jzondere vorm van teruggave rs de 
herstelvordering bovendien rn beginsel verplicht, minstens m hoofde van de woonrnspecteur van het 
Vlaams Gewest Deze vordert de pnnc1p1ele herstelmaatrege l, gekoppeld aan een uitvoenngsterm1Jn 
van tien maanden. 

Evenwel bhjkt dat het pand in belangriJke mate werd gerenoveerd en deels werd ontmanteld Zo 
werd onder meer een keukenmstallatre verw1Jderd Het pand voldoet dan ook niet aan de 
kwahte1tsnormen voor verhuren of terbeschikkingstelling met het oog op bewoning, maar wordt 
daarvoor evenmin gebruikt. 

Meer nog, had het plan het pand te (laten) slopen en er een nieuwe meerge2Inswonmg op te 
trekken, met een atelier en stud 10. Hiervoor werd op 10 november 2021 een omgevingsvergunnmg 
afgeleverc stapte inmiddels van dit plan af en stelde het pand te koop 

m. 
In deze omstandigheden zou het opleggen van de herstelmaatregel, zoals gevorderd - eventueel zelfs 
met een langere term IJn van uitvoering, een met-gerechtvaardigd onevenwicht creeren De 
meerwaarde van het opleggen van de herstelmaatregel Is immers beperkt, voor het pand Is een 
omgevingsvergunning beschikbaar met het oog op het slopen en het opnieuw opbouwen van het 
pand als meergezinswoning, zodat dit het te verwachten traJect m het verdere beheer van het pand 
betreft. Het pand eerst renoveren om het vervolgens te slopen, houdt geen rationele en wenselijke 
aanwendmg van middelen m. Integendeel, dit zou een aanzienlijke kost betekenen die niemand ten 
goede komt en een niet-verantwoorde last voor 

De kost van het Uitvoeren van de herstelmaatregel door s m verhouding zeer hoog, te weten 
het uitvoeren van renovatiewerken meen (verouderd) pand om aan kwaliteitsnormen met het oog 
op bewoning te voldoen, terw11I verwacht mag worden dat het (huid ige) pand niet za l worden 
gebruikt voor bewoning. Het risico b1J het met-opleggen van de herstelmaat regel 1s m termen van de 
ve11ighe1ds-, gezondhe1ds- en woonkwaliteitsvere1sten dan weer beperkt, aangezien het alsnog 
aanwenden van pand en de enn opgenomen wonmgen voor verhuur of terbesch1kkmgstellmg met 
het oog op bewoning zonder b1Jkomende renovatie om het conform te maken strafbaar Is op basis 
van artikel 3 34 Vlaamse Codex Wonen, zodat de persoon met de fe itelijke leiding over het pand 
ervan weerhouden wordt het te verhuren of ter beschikking te stellen. 

n. 
De gevorderde herstelmaatregel Is aldus, m de concrete omstandigheden van deze zaak, onevenredig 
m verhouding tot het doel, namelijk het recht op menswaardig wonen te garanderen De 
herstelmaatregel Is kennelijk onredelijk 

De rechtbank w IJst de herstelmaatregel af De rechtbank wIJst er tegelijk op dat het verhuren of ter 
besch ikking stellen van het onroerend goed of delen ervan zonder de wonmg(en) conform te maken 
in de zm van de Vlaamse Codex Wonen, strafbaar Is (zie rn dezelfde zm. T. VANDROMME, "De 
beoordeling door de rechter van een herstelvordermg met het oog op de verbetering van de 
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wornngkwallte1t. analogie met de pnncIpes inzake de herstelvordenng ru1mtel11ke ordenmg of toch 
niet"?" (noot onder Cass 4 oktober 2011, . TStrafr. 2012, afl 2, (91) 97, sub 18). 

TOEGEPASTE WETTEN 

De rechtbank houdt rekening met de volgende artikelen dre de bestanddelen van de m1sdnJven en de 
strafmaat bepalen, en het taalgebrwk 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, 6, 7brs, 38, 39, 41b1s, 66 strafwetboek 
art. 4 V.T.Sv 
alsook de wetsbepalingen aangehaald in de inleidende akte en in het vonnrs 

De rechtbank: 

op tegenspraak ten aanzien van 
gewest, 

De wooninspecteur van het Vlaamse 

Verleent akte van de vriJw1lhge tussenkomst aan De Woonmspecteur van het Vlaamse Gewest 

Op strafgebied 

Ten aanzien van 

Veroordeelt 11oor het feit haar tenfastegelegd : 

tot een geldboete van 24.000,00 EUR, zijnde 3000,00 EUR verhoogd met 70 opdeciemen 

Verleent uitstel van tenuitvoerlegging wat betreft de geldboete voor een term11n van 3 Jaar, doch 
slechts voor een gedeelte van 20.000,00 EUR, :zijnde 2500,00 EUR verhoogd met 70 opdeciemen. 

WrJst de herste lvorderîng af 

Veroordeelt Buitenlandse onderneming :ot betaling van· 

Een b11drage van 1 maal 200,00 EUR, z11nde 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 occasronele redders. 

- een b1Jdrage van 24,00 EUR aan het Begrotingsfonds voor Juridische tweedelijnsb1Jstand 

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

- de kosten van de strafvordering tot op heden begroot op 299,64 EUR 

Verplicht veroordeelde tot beta ling van een admin1strat1eve toeslag Deze toeslag bedraagt 28,71 

EUR. 
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--- . ~---------------- --------------

Dit vonnis rs gewezen en uitgesproken In openbare z1ttmg op 27 februari 2023 door de rechtbank van 
eerste aanleg Antwerpen, afdehng Antwerpen, kamer ACl. 

rechter 
in aanwez1ghe1d van een magistraat van het openbaar ministerie, 
met b1Jstand van gnff1er 




