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Be. Rechtbank van eerste aanleg: van het gerechtelijk 'arrondissemcnt 
.Antwerpen, kamer l.G, rechtdoende in correctioneie zaken. heeft het volL 
,'gende: vo nni s ui tgesp.roken:

Noritie nummer: AN55'.LB.il 7488-09

in zake van HET OPENBAAR MIINISTERIE

TEGEN

1 ,t
met ondernemingsnummer 
met maatschappelijke zetel te Antwerpen,

•‘D v •
zaakvoerder 
geboren te 
wonende te 
Belg

DP
Antwerpen,

BETICHT VAN:

ISL

De eerste en detweede.

Hetzij door de misdaad of het wanbedrijf te hebben uitgevoerd of aan de 
uitvoering ,rechtstreeks te 'hebben meegewerkt, hetzij door enige daad tot de 
uitvoering zodanige hulp te hebben verleend dat de misdaad of het wanbedrijf, 
zonderhunbijstand niet had kunnen worderi gepleegd;
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Van of 'Omstreeks van 1<0 (ebruari 2006 tot 10 februari 2009 minstens.QP’ 10 
februari:2009.

Bij inbreuk opude artikelen 2, 5. 15, 2D§1, 20>bis en:20,ter van het decreet van 
TS jiiilj" 1(997 houdende de Vlaamse ;Wooncode (BS. 19.08.1997), zoals 
gew'ijzigd door het decreet van 7 juli 2006, inwerking. getreden bij artikel 4 van 
het Besluit van: de'Vlaamse ,Regeringi'van 19 jLili 2007 (B.S. 30.08:2007),, een, 
woning ihvhet onroerend goed

gelegen te 
gekadastreerd
met. een oppervlakte van 123 m2
eigendom van' te

V *
bijrakte van aankoop ontyangen op 22 oktober 2009 door notaris 

namelijk een woning1 gelegen op de tweede verdieping vbdraan;

(jczien hetbewijs van ovcrschrijving van.de dagvaarding van bcklaagden 
door de bewaarder den Hypotheken l e kantoor te Antwerpen, did. 23/'li:172010 
boek 57\deel T nr. 12587

oOOo

Gezicn de istukken'van het onderzo'ek 

'Gchoprd.het Gpenbaar Ministerie in zijn yordering;

Gehoord de bcklaagden in hummiddelen van verdediging, vertegehwoordigd 
door mcester B’. De Simone.’advocaatbijde balie te Antwerpen;.

* Beklaagden: vocren aan dat de in de dagvaarding weerhouden tenlasteleg- 
ging'onvoliledig en onduid'elijk is,..zbdat hun reehten van verdediging.eft.,.art. 
6 EVRM: zouden gescbondeiizijn en de strafvordering o.nontvankelijk.dient 
te worden verkiaard.

De rechtbank weerhoudt deze stelling nipt.

Bij'deistrafrechtcr wordt geen omschiiijving. van een misdrijf aanhangig 
gemaakt, maar de bepaalde tcitelijke'strafbare gedraging die de akte die de 
zaak bij henraanhangigimaakt, bedoelt;

I
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Het is destrafrechter, die uitmaakt welkc bcpaalde feitelijkc gcdraging word! 
bedoeld,
(Cass. 20 februari: 2007, Nr.P.06.1377.N.)

ln.de dagvaarding were! iiitdrukkelijk verwezen naar de artikclen van het 
Decreet van de Vlaamse Wooncbde d'd.. 15 j'uli. 1997, dewelkc door bcklaag- 
den zouden overtreden zijn.
Tevens-werd verwezen' naar dewoningcn do verdieping waarop de inbreuken 
betrekkirig hebben.
De rechtbank is van oordeeldat dit incasu voldoende is om)d'e,feiten aante 
duiden. Beklaagden weten inimers:zeer goed waarover het gaat. Tweede 
beklaagde wcrd over de.feiten verhoord (st. 157-159).

De vermelding van de:strafbepal ingen. is noodzakelijk om de wetlelijke 
bestanddelcn van.het misdrijf aan te duiden. Hieraan werd toch wei voldaan. 
De.dagvaarding is hierniet nicer dan ccn herinnering.

De rechtbank is van-oordecl dat- aan: dednformatieplicht van beklaagden vol- 
daan werd. De ornschrijy.ing van het strafbaar feit doct:zcker voor beklaag- 
dcn eenfeitelijke omstandigheid -voor de;geest oproepen (S. Van Overbekc, 
'Dednterpretatie: vanodc >t en lastelegging. RiW 1999-2000, pag.. 1177-1188). 
Beklaagden werdcn voldoende ingelicht oyer weikc feiten.zij’zichimbeten 
vcrdedigen. Cass. 17 april 2007 (AR.R20070063.N) Dcclercq R'., beginsel'en 
van Strafrechtspleging 3*ed, -2003, p 542, nr. 1160.

De rechtbank/meeht 'dat de rcchtem van. verdediging,niet geschonden werden 
en dat.de strafvordering volkomediregelmatig'.werd ingesteld cn niet onont- 
vankelijk is.

* Ten-tiro'nde. voeren beklaagdemaan;dat'zij, er mochten^arifuitgaari-dat de 
wo fling, op'de tweedeverdieping in orde wa.s venTiits het vdlledige pand pas 
ongesbhikt was;verklaard bij Besluit van de Burgcmeester dd. 30 juni:2009 
(st. 166-180) en de derde; vcrdiepihgvalleeh reeds opt 16 juli 2004 (st. 15-17);

De rechtbank meent dat dezeopmerkingen geen afbreuk doen aan de vast- 
stellingcn met betrekking tot: de^twecde verdieping die aantonen.dat deze ver- 
dieping niet vdldeed aan de vereisten vamart. 5 van de Vlaamse Wooncode, 
namelijk.aan de elemenlaire kwaliteitsnorrnen;

Derwoning opde tweede verdieping bevpnd zich immers;in een zeer gebrek- 
kige staat met gevaar voor electrocutie. Deze woning werd evenwel door 
beklaagdoal'drie jaar verhuurd(st., II5, II8).

De,rechtbank venyijst naar het gevoegdc techniseh verslag,- de vaststellingeri 
van de vcrbalisanteri^de gevoegde foto's.in het strafdossier, en het bmstandig 
verslag; waaruit duidelijk blijkt dat de woning.op de tweede verdieping van
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beklaagdcn niet vofdecd;aan.de:vereisieikvya)iteilsncnrncn''(;stuk II I, 112;. 113-

De voliedige vyoning w.erd'iBij; besluit van de Burgemcester cld.,.30 juni 2009 
(stuk.ir66d80)'ohbcvyoonbaa_r verklaard..
Beklaagdcn mochtcn derhalve dc woning op de twccdc verdieping niet ver- 
huren-.. Zij Hadden ook gecn coriformiteitsattest.

©e irechtbank: adit de tenlastelegging lastens ibeidetbcklaagden. bewezen. De 
fciten werdcn ook immers. wetens en widens geplcegd binnenihet kader van 
de rechtspersoon. Bei'dc'bekIaagden ontvingen ook huurgdden1.

* De vordcri'ng tot vcrbeuring.van de huurgeld'eibcfr! artikel:43'|bis,,Sw.. wordt, 
ingewilligd.

De. wonirig.op;de-tweederverdieping;van beklaagdcn-was gebrekkig cn vol- 
deed niet aan de vereiste kwaliteitsnorrnen cfr. art. 5 van de Vlaamse Woon- 
code en' bekraagden:hadden:'geen 'geldig:conformiteiLsattest, zodat de verhuur 
illegaal was cn.de huuririkomsten als illegaal yerworverfcdi'enen te worden 
beschouwd.

De berekeningidoor het Operibaar Ministerie lij'kt' correctv gelet'op de gege- 
vens in shet* versiag^vanydfepto'lit-ie in/stuk .11*63', zodat het-illegaal1 verworveni 
vcrmogerisvoordcel wordt bcpaald op 14.400‘euro.-

Strafmaat

De fciten zijfi ontoelaatbaar. vcrmils de illegale verburing van onbewoonbaar- 
verk!laarde.pandcnr.een emstigeiinbrcuk betekenen opde veiligheid van de 
bevybnerseniiOp bun leyensk.wajiteit en ook, aan lei ding geven tot jriisbruiken 
door tic verhuurders.

EencSirenge straf’dringi zichrOp gelet ook op'de gelijkaardige.istfafrechtelijke: 
voorgaand’en van tweede beklaagde. Ecrsteib'ek'laagdeih'e'eft een bianco strafe 
register:zodat aani,haar.nog deeTs„een„u'itstc!''wordt vci;leend'tenei'nde haariter 
motiveren zi'ch. van defgeiijkei'feiten te onthouden;

OM DEZE REDENEN, 
DE RECHTBANK,



G.elct op de.artikelen 162, l;'8-5, 194, 195 van het Wetbock van'Strafvordering, 
artikelen 1,3,.‘5,.6, 7, 7bis yan het Strafwetboek,, 
artikelen 11, Y2t> 14, 31,32, 34-35, 36. 37 cn/41 der wet van 15 juni 1-935, 
gey^ijizigd door^de wet van,3vmei 2003;
de' Verordeningen van de Raad van .de ministers nr. 974/98 dd..3/5/1998en 
nr, 1103/97 dd.; 17/6/1997 cndewettenvan 26/06/2000 en 30/06/2000 
betreflende de invoering van>de euro;
artikelen 28, 29 der wetvan 1 augustus. 1985, gewijzigd door de wctten van 
24 december 1'993 en' 22 april 2003, het KB van .19 december 2003 en de 
programmawct van 27 december 2004, eri het KB van 31 oktober 2005; 
artikelen 3! en 4: der wet van 17’ april 1878;
bij 'toepassing van de artikelen:en wetsbepalingemzoals aangehaald in del 
■voormeltle tcrilastelcgging,
.enlbij toepassing vande«a'rtikclcn 38; 40, 4:lbis, 66. 42;3'°. 43bis van het 
Strafwetbock.

Rechtdoende op tegenspraak

VEROORDEELT:

r eerste beklaagde. yhoofdens het haar ten. laste gelegde feit
tot een geldboete van DRIED UIZEND EUR.

Aangczien cerste vcroordccldc vrocger gecn enkclc veroordeiing lot een crimtnclc scraf of 
tot een geldboete van mcer dan 24.000 EUR heeft opgelopen;:
dat in die omstandigheden cen genadcmaatrcgel.va’n aard is om de vcrbctcring van dc/.e ver- 
oordeeldc te-docn verhopen;

Bevccll dat bij:ioepassing en binnen de perken van artikel 8, 18bis der wet van 29 jumll964; 
gewijzigd door artikel 4 van de wci van lOtfebruari'1994; de tcnuitvocrlcgging van de geld- 
boetc uitgesproken ten laste van eerste verobrdcelde, wordt uitgcsteld1 voor cen termijn van 
dric jaar vanafheden, uitgezonderd cen efTrctieve geldboete van VIjFIlONDERD EUR.

- tweede beklaagde; • hpofdens het hern .ten laste.gelegde
feiftiot een hoofdgevangenisstraf van TIEN MAANDEN en;1ot een geld
boete van DRIEDUIZEISD EUR,

Aangczien-veroordcelde vroeger geen enkcle vcroordelihg'toreen criminele straf of tot een 
hoofdgevangenisstraf van meer dan twaalf maandcn.heeft opgelopcn; 
dat in die omstandigheden een genadcmaatrcgel van aard is om dc verbetenng van deze ver- 
oordcclde te docn verhopen;

Bcvcclt dat bij toepassing eh binncn-dc.perkcni van artikel 8.der wet van'29 juni 1964, gewij
zigd door artikel 4 van dc wet van TO februari 1.994,.de tenuitvoerlegging van de.hoofdge- 
vangenisstraf uitgesproken ten laste van veroordeelde, wordt uitgcsteld ,voor een termijn 
van dric jaar vanaf heden.-.

• •< G •D D 5 -t
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Verklaart verbeurd dc vermogensvoordclen, solidair lastens .beide beklaag- 
den. namelijk 14.400 euro (zie.dervordering van’het Openbaar, Ministeric dd. 
22 decenibcr 2010),zijnde vermpgensvoordelen die rechtstreeks uit het mis- 
dtijif zijn verkregeri, op de goederen en waarden die in dc plaats ervan zijn 
gesteld en op de inkomsten uit delbelegde voordelen.cfr: artikel 42,3” en 43 
bis van het Strafwetboek.,

oOGo

Aiies wat voorafgaat is, overeenkomstig de bepalingen der wet van 15 juni 
1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken,.in de Nederlahdsc taal 
geschied.

vonnis nr. J ' F' %

Verpiicht beide veroordeclden, als:bijdrage voor de financiering van het 
Bonds'tot hulpaan de slachtofFers van opzettelijke gewelddaden en aan de 
occasionele redder?, tot het bctalen van een bijdrage van elk 25 EUR, bij toe- 
passing van artikel 1 van de wet van 5 maart 1952,gewijzigd door de wet van 
26/06/2000 en de-wet van 7 februarii 2003, vermeerderd.met 45 decimes, en 
gebracht op ieder 137,50 EUR.

Verplicht beide veroordeclden tot betaling van elk 172 van de kosten van het 
geding belopende 171,90 EUR en^bij toepassing van artikel 91 van het 
Kpninklijk Besluit van 28 december 1950; tot een vergoeding*,van elk 31,28
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Aldusigewezen door de hiemavermelde rechter die de zaak behandeld heeft 
envaan de;beraadslaging; heeft deelgcnomen, en uitgesproken in openbare 
itcrechtzittingidoot de Voorzitter op achtentwmtigimaart tweeduizend en 
.elf in aanwezigheid van het Openbaar Mirii'sterie cn de.griffier,-

AANWEZ1G:

A. Mertens: 
•^.ViOvvO.. V 
F. Van Huffcl,

voorzitter.van de kamer, en'ig rechter, 
substituut-procureur des konings, 
griffier.

:A.. Mertens
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