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Het OPENBAAR MINISTERIE 

tegen 

geboren te 1 . op 

van Belgische nationaliteit, 

wonende te 

beklaagde 

afwezig 

en inzake 

DE WOONINSPECTEUR VAN HET VLAAMSE GEWEST 

bevoegd voor de provincie Antwerpen 

met kantoren gevestigd te 2018 Antwerpen, Lange Kievitstraat 111-

113 

eiser tot herstel 

vertegenwoordigd door mr. Johan Claes, advocaat bij de balie 

Antwerpen 

1. Ten laste gelegde feiten 

1.1. Met betrekking tot de inleidende dagvaarding van 4 december 2015, aan beklaagde 

betekend op 16 december 2015 

Te!. , van 15 september 2014 tot 9 februari 2015, 
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Bij inbreuk op artikel 5, strafbaar gesteld door artikel 20 §1 al 1 van het decreet d.d. 15 juli 

1997 houdende de Vlaamse Wooncode, als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of 

als persoon die een woning ter beschikking, een woning die niet voldoet aan de vereisten en 

normen van artikel 5 rechtstreeks of via tussenpersoon verhuurd, te huur gesteld of ter 

beschikking gesteld te hebben met het oog op bewoning, 

namelijk 

een zelfstandige woning gelegen te . 

(geboren te op: 

te hebben verhuurd aan 

). 

De kadastrale omschrijving van het onroerend goed dat het voorwerp van het misdrijf is 

zijnde: 

Ligging:• 

Aard en grootte:· 

wijk en nummer van het kadaster: . 

en de eigenaar ervan geïdentificeerd zijnde als 

geboren te . op ingevolge akte van verdeling/afstand verleden door 

notaris: te 1 . dd. 

overgeschreven op het hypotheekkantoor van · 

ref.:: 

bedrag: 54,40 euro 

(get) Bewaarder: . 

op 17.12.2015 

1.2. Met betrekking tot de bijkomende dagvaarding van 13 juli 2016, aan beklaagde 

betekend op 2 augustus 2016 

Te· van 1 december 2015 tot 15 maart 2016. 

Bij inbreuk op artikel S, strafbaar gesteld door artikel 20 §1 al 1 van het decreet d.d. 15 juli 

1997 houdende de Vlaamse Wooncode, als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of 

als persoon die een woning ter beschikking, een woning die niet voldoet aan de vereisten 
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van artikel 5 rechtstreeks of via tussenpersoon verhuurd of ter beschikking gesteld te 

hebben met het oog op bewoning, 

namelijk 

een zelfstandige woning gelegen te. te hebben verhuurd aan 

1 (geboren te 1 ·) op terwijl deze woning 

reeds ongeschikt en onbewoonbaar was verklaard bij besluit van het college van 

burgemeester en schepenen van 1 • dd. 19/06/2015; 

De kadastrale omschrijving van het onroerend goed dat het voorwerp van het misdrijf is 

zijnde: 

Ligging: 

Aard en grootte: · 

kadastrale gegevens:. 

Eigendom van 1 1 1 , geboren te ; op 

ingevolge akte van verdeling/afstand verleden door notaris te 1 

dd. 24/04/2007. 

overgeschreven op het hypotheekkantoor van 

ref.:: 

bedrag: 54,40 euro 

(get) Bewaarder: 

2. Bestreden beslissing 

2.1. 

op 4.8.2016 

Bij het vonnis, op tegenspraak gewezen op 2 mei 2017 door de rechtbank van eerste aanleg 

Antwerpen, afdeling Turnhout, kamer TC3, werd als volgt beslist: 

Op strafgebied 
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Spreekt beklaagde VRIJ voor het enige feit voorzien in de dagvaarding de dato 4 december 
2016, betekend op 16 december 2015. 

Verklaart het enige feit voorzien onder de dagvaarding de dato 13 juli 2016, betekend op 2 

augustus 2016 lastens beklaagde gelegd bewezen als zijnde een inbreuk op artikel 5 van het 
decreet dd. 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode. 

Stelt vast dat 1 1 in de voorwaarden verkeert om te genieten van de 
gewone opschorting van de uitspraak van de veroordeling. 

Zegt dat de uitspraak van de veroordeling zal opgeschort worden met een proeftijd van 3 

jaar, zonder voorwaarden. 

Kosten 

Verwijst beklaagde tot de kosten van het proces veroorzaakt door de dagvaarding de dato 
13 juli 2016, betekend op 2 augustus 2016, belopende in het geheel en tot op heden: 28,01 

EURO. 

Legt de kosten veroorzaakt door de dagvaarding de dato 4 december 2015, betekend op 16 

december 2015 ten laste van de Belgische Staat. 

Verwijst beklaagde tot betaling van een vergoeding van 51,20 Euro. 

Vordering verbeurdverklaring vermogensvoordelen 

Verklaart de vordering van het Openbaar Ministerie ontvankelijk en deels gegrond. 

Verklaart verbeurd ten laste van be klaagde als bedrag overeenstemmend met het 
rechtstreeks vermogensvoordeel bekomen uit het misdrijf vermeld onder de tenlastelegging 
voorzien in de dagvaarding de dato 13 juli 2016, betekend op 2 augustus 2016, op grond van 
de artikelen 42,3° en 43bis, eerste lid, van het Strafwetboek de som van 1.750 Euro. 

Op burgerlijk gebied 

Verklaart de herstelvordering van de Wooninspecteur ongegrond. 
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2.2. 

Er werd hoger beroep ingesteld tegen voormeld vonnis d.d. 2 mei 2017: 

2.3. 

op 11 mei 2017 op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling 
Turnhout. door het OPENBAAR MINISTERIE opzichtens al de beschikkingen. 

Er werd een verzoekschrift in de zin van artikel 204 Wetboek van Strafvordering ingediend 
op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Turnhout: 

op 11 mei 2017 door het OPENBAAR MINISTERIE. 

3. Rechtspleging voor het hof 

De zaak werd behandeld op de openbare zitting van 7 november 2018. 

Gelet op de gewijzigde samenstelling van de zetel van het hof werd de zaak in haar geheel 
hernomen op de terechtzitting van 7 november 20�8. 

Het hof heeft hierbij gehoord: 

het Openbaar Ministerie in zijn uiteenzetting van de zaak en in zijn vordering, 
de eiser tot herstel, de wooninspecteur, in zijn middelen, ontwikkeld door zijn 
raadsman. 

De neergelegde conclusies en stukken werden in het beraad betrokken. 

De beklaagde, alhoewel de zaak tegensprekelijk werd uitgesteld op de terechtzitting van 27 
juni 2018, is niet in persoon of bij advocaat verschenen op de terechtzitting van 7 november 
2018. De zaak werd ten aanzien van haar bij verstek behandeld. 
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-·---- ... _ ________ ______________ _ 

4. Beoorde ling van de ontvankelijkheid van de rechtsmiddelen en van de omvang van 

het hoger beroep 

4.1. Ontvankelijkheid van het hoger beroep 

1. De verklaring van hoger beroep van het Openbaar Ministerie, werd tijdig en regelmatlg 

gedaan op de griffie van de rechtbank die het bestreden vonnis heeft gewezen. 

2. Het verzoekschrift van het Openbaar Ministerie zoals bedoeld in artikel 204 Wetboek van 

Strafvordering werd tijdig ingediend ter griffie van de rechtbank die het bestreden vonnis 

heeft gewezen en de daarin bepaalde grieven zijn nauwkeurig. 

3. Gelet op het bovenstaande is het hoger beroep van het Openbaar Ministerie regelmatig 

naar vorm en termijn en ontvankelijk. 

4.2. Omvang van het hoger beroep 

Het hof heeft ambtshalve geen grieven van openbare orde opgeworpen zoals bedoeld in 

artikel 210, twe!;!de lid Wetboek van Strafvordering. 

Gelet op de overwegingen onder rubriek 4.1. van dit arrest strekt de rechtsmacht van het 

hof zich daarom uit tot de beoordeling van de schuldvraag over de feiten van de inleidende 

dagvaarding van 4 december 2015 (foutief vermeld in het dispositief van het bestreden 

vonnis als 4 december 2016), de (eventuele) straftoemeting, de bijzondere 

verbeurdverklaring en de herstelvordering. 

Gelet op de beperkte omvang van dit hoger beroep heeft het hof echter geen rechtsmacht 

wat de beoordeling van de schuldvraag over de feiten van de inleidende dagvaarding van 13 

juli 2016 betreft. De schuldigverklaring voor deze feiten is definitief. 

5. Motiver ing ten gronde 

5.1. Op strafrechtelijk gebied 

f'"°PAGE Dl-000012a4076-DOD7-0017-0l-01-4"1 

L 
� 
� _J 



Hof van beroep Antwerpen- 2017 /C0/549 - p. 8 

1. Na nieuw onderzoek ter terechtzitting door het hof, en doo.r de stukken van het dossier, is 

de schuld van de beklaagde aan de haar in de dagvaarding van 4 december 2015 ten laste 

gelegde feiten eveneens bewezen. 

Het hof volgt de eerste rechter geenszins waar hij overweegt dat het feit dat het verslag van 

de wooninspecteur zou zijn opgesteld nadat de huurovereenkomst tussen de beklaagde en 

1 werd verbroken door de vrederechter zou moeten leiden tot een vrijspraak. De 

materiële vaststellingen van de wooninspecteur, die gelden tot bewijs van tegendeel, 

werden gedaan op 9 februari 2015. Dat het proces-verbaal van deze vaststellingen pas werd 

verzonden aan het Openbaar Ministerie op 25 maart 2015 en dat in die tussenperiode met 

een vonnis van de vrederechter te Turnhout van 3 maart 2015 de huurovereenkomst tussen 

de beklaagde en haar huurster verbroken werd verklaard, doet geen enkele afbreuk aan de 

bewijswaarde van deze vaststellingen. Dat pas na de vaststellingen van 9 februari 2015 de 

administratieve procedure tot ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring werd gestart, zoals 

opgemerkt door de beklaagde in conclusie, is niet alleen evident maar ook irrelevant voor de 

bewijswaarde van de vaststellingen door de wooninspecteur. Ook dat de herstelvordering 

pas na de verbreking van de huurovereenkomst werd opgesteld is irrelevant voor de 

bewijswaarde van deze vaststellingen. 

Uit de aard van bepaalde van de op 9 februari 2015 gedane vaststellingen (o.a. vervorming 

en/of scheurvorming van gevelvlak of gevelelementen, risico op elektrocutie/brand door 

gebreken in de zekeringskast, opstijgend vocht, onvoldoende verluchtingsmogelijkheden in 

sommige kamers) blijkt duidelijk dat de gebreken van de woning structureel van aard waren. 

Dergelijke gebreken kunnen niet te wijten geweest zijn aan de huurders, zoals opgeworpen 

door de beklaagde in conclusie. Gelet op deze vaststellingen is het ook duidelijk dat deze 

gebreken niet plots zijn ontstaan op het moment van de vaststellingen maar reeds veel 

eerder aanwezig moeten geweest zijn, zodat het Openbaar Ministerie terecht heeft vervolgd 

voor de ganse verhuurperiode. Het hof volgt de beklaagde ook niet waar zij opwerpt dat het 

onaannemelijk zou zijn dat de huurders de woning zouden hebben betrokken en daar 9 

maanden zouden blijven wonen zijn indien deze gebreken reeds van bij aanvang van de 

huurovereenkomst bestonden. Dat de beklaagde pas op de hoogte zou geweest zijn van de 

gebreken nadat de huurovereenkomst werd beëindigd is evenmin geloofwaardig, gelet op 

de structurele aard van bepaalde gebreken en is ook irrelevant in die zin dat op de 

verhuurster de plicht rustte om na te gaan of de door haar verhuurde woning 

kwaliteitsconform was. Minstens is zij hierbij onachtzaam geweest. 

2. De feiten voorzien in de enige tenlastelegging van de dagvaarding van 4 december 2015 
en de feiten voorzien in de enige tenlastelegging van de dagvaarding van 13 juli 2016 zijn 
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voor de beklaagde de opeenvolgende en voortgezette uitvoering van een zelfde misdadig 

opzet, zodat er slechts één straf dient te worden uitgesproken. 

Bij de straftoemeting wordt rekening gehouden met: 

de persoon en leeftijd van de beklaagde, 

haar blanco strafregister, 

de omstandigheden en ernst van de feiten, die getuigen van een gebrek aan respect 

voor de woonkwaliteitsnormen die o.a. de gezondheid van haar huurders beogen te 

beschermen, en het gebrek aan respect voor het werk van de overheidsdiensten die 

daarop moeten toezien, 

het feit dat de beklaagde, na de aanvankelijke vaststellingen, de gebrekkige woning 

opnieuw heeft verhuurd aan een nieuwe huurster en het feit dat de gebreken aan de 

woning tot op vandaag nog niet werden hersteld (zie ook verder). 

Gelet op deze laatste overweging werd naar het oordeel van het hof ook ten onrechte door 

de eerste rechter aan de beklaagde de opschorting verleend. Deze gunstmaatregel is niet 

van aard om haar afdoende te wijzen op de ernst van de door haar begane inbreuken en zou 

bij haar de onterechte indruk wekken dat het slechts om administratieve formaliteiten gaat. 

Daarom wordt de beklaagde voor alle bewezen feiten samen bestraft met een geldboete van 

750 euro te vermeerderen met de opdeciemen of een vervangende gevangenisstraf van 3 

maanden. Deze geldboete wordt deels opgelegd met uitstel van de tenuitvoerlegging voor 

een termijn van 3 jaar zoals hieronder bepaald om beklaagde er toe aan te zetten in de 

toekomst de woon kwaliteitsnormen wel na te leven wanneer zij een woning verhuurt. 

De omvang van de opgelegde geldboete is aangepast aan de ernst van de feiten en de duur 

van de vervangende gevangenisstraf is aangepast aan de omvang van de geldboete. 

Gezien de schriftelijke vordering van het Openbaar Ministerie wordt bij toepassing van 

artikel 42,3° en art. 43bis Sw. tevens de verbeurdverklaring van de vermogensvoordelen 

verworven ingevolge het verhuren van de woning opgelegd. 

Overeenkomstig art. 42, 3° Strafwetboek kunnen de vermogensvoordelen die rechtstreeks 

uit het misdrijf zijn verkregen worden verbeurdverklaard. Indien de zaken niet kunnen 

worden gevonden in het vermogen van de beklaagde dient de rechter de geldwaarde ervan 

te ramen en kan een equivalent bedrag worden verbeurd verklaard (art. 43bis Sw.). De 

ontvangen huurgelden zijn rechtstreekse vermogensvoordelen van de bewezen gebleven 
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feiten. Deze huurgelden kunnen niet worden gevonden in het vermogen van de beklaagde 
zodat de verbeurdverklaring betrekking heeft op een daarmee overeenstemmend bedrag. 

Het Openbaar Ministerie heeft de vermogensvoordelen in eerste aanleg aanvankelijk 
begroot op een totaalbedrag van 5.950 euro. Deze begroting stemt echter niet overeen met 
de realiteit van de effectief verkregen vermogensvoordelen nu uit het strafdossier afdoende 
blijkt dat de huurster 1 slechts huur heeft betaald voor de periode half 
september 2014 t.e.m. november 2014. Dit vermogensvoordeel wordt naar billijkheid 
geraamd op 1.750 euro. Daarnaast blijkt uit het strafdossier dat de huurster· 
eveneens slechts 2,5 maand huur heeft betaald. Dit vermogensvoordeel wordt naar 
billijkheid eveneens geraamd op 1.750 euro. De opmerking van de beklaagde in conclusie 
dat beklaagde haar pand niet verhuurde in de periode van 15 september 2015 tot en met 
november 2015 berust op een materiële fout in het grievenformulier van het Openbaar 
Ministerie. Uit de volledige tekst van de grief blijkt duidelijk dat het Openbaar Ministerie hier 
doelt op de huur betaald in de periode van 15 september 2014 tot en met november 2014. 
Dit is de huur betaald door huurster 1 

Het hof raamt de totale vermogensvoordelen daarom naar billijkheid op een bedrag van 
3.500 euro. 

De verbeurdverklaring van dit bedrag dringt zich op, aangezien het maatschappelijk 
onaanvaardbaar is dat de beklaagde voordeel zou putten uit de gepleegde misdrijven. 

Aangezien de feiten werden gepleegd na 18 april 2014, datum van inwerkingtreding van 
artikel 52 van de wet van 11 februari 2014 houdende diverse maatregelen ter verbetering 
van de invordering van de vermogensstraffen en de gerechtskosten in strafzaken (BS 

8/04/2014), kan deze verbeurdverklaring enkel effectief en niet met uitstel van de 
tenuitvoerlegging worden opgelegd. 

5.2. Herstelvordering 

1. De woonlnspecteur vordert om beklaagde te veroordelen tot het herstel overeenkomstig 
artikel 20bis, §1 Vlaamse Wooncode wat volgens hem impliceert: het uitvoeren van werken 
waardoor het pand voldoet aan de woonkwaliteitsnormen, dit binnen een hersteltermijn 
van 10 maanden na de uitspraak, onder verbeurte van een dwangsom van 150 euro per dag 
vertraging, volgend op het verstrijken van voormelde hersteltermijn, niet zijnde een 
dwangsomtermijn. 
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De wooninspecteur vordert verder dat bij gebreke aan uitvoering door beklaagde zelf, aan 
hem machtiging te verlenen om ambtshalve in de uitvoering van het opgelegde herstel te 
voorzien en hem te machtigen om de kosten bedoeld in artikel 15, §1 Vlaamse Wooncode 
(bedoeld wordt hier wellicht artikel 17, §2 Vlaamse Wooncode, zie hieronder) te verhalen op 
de veroordeelde. Tevens vordert de wooninspecteur om de uitspraak uitvoerbaar bij 
voorraad te verklaren. 

2. De herstelmaatregelen van artikel 20bis Vlaamse Wooncode beogen als een bijzondere 
vorm van teruggave, de gevolgen van de door artikel 20, §1, Vlaamse Wooncode bedoelde 
misdrijven teniet te doen en de krachtens artikel 5 Vlaamse Wooncode vastgestelde 
vereisten en normen te verwezenlijken. Uit de tekst van de artikelen 5, 20 en 20bis Vlaamse 
Wooncode, hun ontstaansgeschiedenis en de doelstellingen van de decreetgever volgt dat 
het gevorderde herstel in hoofdorde tot integraal herstel moet strekken, dit wil zeggen tot 
het wegwerken van alle gebreken aan het onroerend goed teneinde het te laten voldoen 
aan de vereisten en normen vastgesteld krachtens artikel 5 Vlaamse Wooncode. 

Waar de beklaagde in conclusie opwerpt dat het herstel facultatief zou zijn, wijst het hof er 
op dat op grond van deze bepalingen, behoudens een vastgesteld integraal herstel, de 
herstelvordering slechts mag worden afgewezen in het geval van kennelijke onredelijkheid. 

De eerste rechter heeft de herstelvordering ten onrechte afgewezen op grond van de 
motivering dat de woning onbewoonbaar en ongeschikt werd verklaard. De finaliteit van de 
herstelvordering heeft immers net betrekking op de verbetering van de woonkwaliteit en 
het herstel van de gebreken en dient daarom ook te worden bevolen indien de gebrekkige 
woning inmiddels niet meer verhuurd, te huur gesteld of ter beschikking gesteld wordt en er 
dus op het ogenblik van de beoordeling geen misdrijf meer is. 

De herstelvordering is nog steeds actueel. Er ligt immers geen proces-verbaal van uitvoering 
voor zoals bedoeld in artikel 20bis, §6 Vlaamse Wooncode. En uit de laatste controle op 27 
juni 2018 blijkt dat de woning nog niet volledig voldoet aan de woonkwaliteitsnormen. 

Voor het overige is de herstelvordering van de wooninspecteur zowel intern als extern 
wettig en beoogt, op gepaste, aangepaste doch noodzakelijke wijze het herstel van de 
gevolgen van de door beklaagde gepleegde misdrijven. Deze herstelvordering is gemotiveerd 
vanuit het oogpunt van elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten 
en is derhalve niet kennelijk onredelijk. 
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3. Het hof bepaalt de termijn voor het uitvoeren van de werken op 10 maanden vanaf het in 

kracht van gewijsde gaan van huidig arrest teneinde beklaagde de gelegenheid te geven zich 

aan de haar opgelegde verplichtingen te conformeren. 

Bij de bepaling van deze termijn heeft het hof rekening gehouden met de omvang van de 

werken en de tijd die reeds verstreken is sedert de eerste vaststellingen waarvan beklaagde 

gebruik had kunnen maken om vrijwillig over te gaan tot herstel. 

Het hof acht het gepast om een dwangsom op te leggen waarvan het bedrag dient bepaald 

op 150 euro per dag vertraging indien niet vrijwillig door beklaagde wordt overgegaan tot 

het uitvoeren van de werken zoals boven aangegeven, en dit binnen de opgelegde 

hersteltermijn met dien verstande dat die dwangsom zal verbeuren vanaf de eerste dag na 

de hoger vermelde hersteltermijn in zoverre het huidig arrest vooraf werd betekend. Er 

wordt geen bijkomende dwangsomtermijn opgelegd. Het opleggen van een dwangsom is 

noodzakelijk gezien de eerste vaststellingen reeds dateren van 9 februari 2015 en de 

gebreken nog steeds niet zijn hersteld. Uit het strafdossier blijkt ook voldoende de 

onwilligheid van de beklaagde om vrijwillig over te gaan tot herstel. 

4. Voor het geval dat de herstelmaatregelen door de overtreder niet binnen de door het hof 

gestelde termijn worden uitgevoerd, wordt bevolen dat de wooninspecteur en het college 

van burgemeester en schepenen van de gemeente 1 . ambtshalve in de uitvoering 

ervan kunnen voorzien overeenkomstig artikel 20bis, §7 Vlaamse Wooncode. 

De wooninspecteur wordt ook gemachtigd om de kosten, vermeld in artikel 17bis, §2 

Vlaamse Wooncode, te verhalen op de overtreder. Het hof stelt vast dat de wooninspecteur 

in dit verband in conclusie foutief verwijst naar artikel 15, §1 Vlaamse Wooncode. Dit betreft 

een vroegere versie van de wet. 

5. Er zijn geen dwingende redenen om, zoals de eiser tot herstel vordert, dit arrest bij 

voorraad uitvoerbaar te verklaren (artikel 428, tweede lid WSv). 

6. De rechtsplegingsvergoeding is volgens artikel 1022 Gerechtelijk Wetboek een forfaitaire 

tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat van de in het gelijk gestelde 

partij. 

Artikel 162bis, lid 1 Wetboek van Strafvordering bepaalt voor de procedures gevoerd voor 

de politierechtbanken dat ieder veroordelend vonnis, uitgesproken tegen de beklaagde en 

tegen de personen die voor het misdrijf burgerrechtelijk aansprakelijk zijn, hen veroordeelt 
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tot het betalen aan de burgerlijke partij van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 
1022 van het Gerechtelijk Wetboek. Artikel 194 Wetboek van Strafvordering bepaalt voor de 
procedures voor de correctionele rechtbanken dat over deze rechtsplegingsvergoeding 
wordt geoordeeld overeenkomstig artikel 162bis Wetboek van Strafvordering. 

De wooninspecteur moet in casu worden beschouwd als de in het gelijk gestelde partij 
aangezien de door hem ten aanzien van de beklaagde ingestelde herstelvordering gegrond 
wordt verklaard. 

Tot voort kort werd artikel 1022 Gerechtelijk Wetboek echter zowel door het Grondwettelijk 
Hof als door het Hof van Cassatie zo geïnterpreteerd dat de herstelvorderende overheid, 
optredend in het algemeen belang, geen aanspraak kon maken op een 
rechtsplegi ngsvergoeding. 

Met de arresten nr. 1 , en , van 21 mei 2015, die uitspraak doen over 
prejudiciële vragen, oordeelde het Grondwettelijk Hof echter uitdrukkelijk zijn rechtspraak 
over de verhaalbaarheid van de kosten en erelonen van advocaten in de geschillen voor de 
burgerlijke rechter tussen een overheid die optreedt in het algemeen belang en een 
particulier, in haar geheel te moeten heroverwegen. 

Met de drie voormelde arresten heeft het Grondwettelijk Hof zich enkel uitgesproken over 
procedures voor de burgerlijke rechtbank. Het Grondwettelijk Hof heeft zich niet 
uitgesproken over de vraag of zijn gewijzigde zienswijze ook geldt voor de herstelvorderende 
overheid die zich voor de straf gerechten als een procespartij manifesteert. 

Er zijn echter geen redenen waarom de in de drie voormelde arresten gevolgde redenering 
niet ook zou gelden indien de herstelvorderende overheid zich voor het strafgerecht als een 
procespartij manifesteert. 

Aan de wooninspecteur kan derhalve een rechtsplegingsvergoeding van 1.440,00 euro 
worden toegekend voor de procedure in hoger beroep, waartoe de beklaagde wordt 
veroordeeld. 

6. Wettelijke bepalingen 

Het hof houdt rekening met volgende wette.lijke bepalingen, de artikelen: 

r-- PAGE 01-ooao12a�o7b-0013-0011-01-01-� 

L _J 



Hof van beroep Antwerpen - 2017 /C0/549 -p. 1'1 

11, 12, 14, 24, 31 tot 37 en 41 van de wet van 15 juni 1935 
162, 185, 186, 190, 190ter, 194, 195, 199, 200, 202, 203, 203bis, 204, 210, 211, 
211bis van het Wetboek van Strafvordering 
1, 2, 3, 7, 38, 40, 42, 43, 43bis, 65 van het Strafwetboek 
1, 2, 5, 15, 20 §1, 20bis en 20ter van het decreet van 15 juli 1997 
1 van de wet van 5 maart 1952 
2 en 3 van de wet van 28 december 2011 
59 en 60 van de programmawet van 25 december 2016 
58 van het KB van 18 december 1986 
28 en 29 van de wet van 1 augustus 1985 
91 van het KB van 12 december 1950 
4 §3, 5 en 10 van de wet van 19 maart 2017 
6 van het KB van 26 april 2017 
162bis van het Wetboek van Strafvordering 
1022 van het Gerechtelijk Wetboek 
2 van het KB van 26 oktober 2007 

7. Beslissing 

Het hof, 

Rechtdoende bij verstek ten aanzien van de beklaagde en op tegenspraak ten aanzien van de 
eiser tot herstel; 

Rechtdoende met eenparigheid van stemmen; 

Verklaart het hoger beroep van het Openbaar Ministerie ontvankelijk; 

Wijzigt het bestreden vonnis als volgt: 

Op strafrechtelijk gebied 

Verklaart de beklaagde tevens schuldig aan de haar ten laste gelegde feiten van de enige 
tenlastelegging in de gedinginleidende dagvaarding van 4 december 2015; 
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Veroordeelt de beklaagde wegens de vermengde feiten van de enige tenlastelegging in de 
gedinginleidende dagvaarding van 4 december 2015 en de feiten van de enige 
tenlastelegging in de gedinginleidende dagvaarding van 13 juli 2016 tot een geldboete van 
ZEVENHONDERDVIJFTIG EURO gebracht op VIERDUIZEND VIJFHONDERD EURO door 
verhoging met 50 opdeciemen of een vervangende gevangenisstraf van DRIE MAANDEN, 
met uitstel van tenuitvoerlegging gedurende een termijn van DRIE JAAR vanaf heden voor 
een gedeelte van DRIEHONDERDVIJFENZEVENTIG EURO gebracht op TWEEDUIZEND 
TWEEHONDERVIJFTIG EURO door verhoging met 50 opdeciemen of een vervangende 
gevangenisstraf van VIJFENVEERTIG DAGEN, zodat een gedeelte van 
DRIEHONDERDVIJFENZEVENTIG EURO gebracht op TWEEDUIZEND TWEEHONDERVIJFTIG 
EURO door verhoging met 50 opdeciemen of een vervangende gevangenisstraf van 
VIJFENVEERTIG DAGEN effectief blijft; 

Verplicht de beklaagde om bij wijze van bijdrage tot de financiering van het bijzonder fonds 
tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan occasionele redders een 
bedrag te betalen van VIJFENTWINTIG EURO, verhoogd met 70 opdeciemen en alzo gebracht 
op TWEEHONDERD EURO; 

Veroordeelt beklaagde tevens tot betaling van een bijdrage van TWINTIG EURO aan het 
Fonds voor de juridische tweedelijnsbijstand; 

Legt aan de veroordeelde een vergoeding op van DRIEËNVIJFTIG EURO en ACHTENVIJFTIG 
CENT; 

Herstelvordering 

Verklaart de herstelvordering van de wooninspecteur ontvankelijk en gegrond als volgt: 

Beveelt de beklaagde om werken uit te voeren aan de woning gelegen te 
1 kadastraal gekend als om deze 
te laten voldoen aan de vereisten en normen, vastgesteld met toepassing van artikel 5 
Vlaamse Wooncode, binnen een termijn van TIEN MAANDEN vanaf het in kracht van 
gewijsde gaan van huidig arrest; 

Veroordeelt beklaagde, voor het geval dat aan de veroordeling tot herstel niet wordt 
voldaan, tot betallng aan de wooninspecteur van een dwangsom van HONDERDVIJFTIG 
EURO per dag vertraging vanaf de eerste dag volgend op het verstrijken van de hoger 
vermelde hersteltermijn en in zoverre huidig arrest vooraf werd betekend; 
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Beveelt, voor het geval dat de herstelmaatregelen door de overtreder niet binnen 10 
maanden na het in kracht van gewijsde gaan van huidig arrest worden uitgevoerd, zoals 
hiervoor gezegd, dat de wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen van 

de gemeente 1 • ambtshalve in de uitvoering ervan kunnen voorzien op kosten van 
beklaagde, op grond van art. 20bis §7 van het decreet houdende de Vlaamse Wooncode; 

Zegt dat de overtreder die in gebreke blijft, verplicht is alle uitvoeringskosten te vergoeden 
op vertoon van een staat, opgesteld door de overheid die het arrest uitvoert, of begroot en 
uitvoerbaar verklaard door de beslagrechter in de burgerlijke rechtbank; 

Zegt dat huidig arrest niet uitvoerbaar is bij voorraad; 

De kosten 

Veroordeelt de beklaagde tot de kosten van de strafvordering en de herstelvordering in 
beide aanleggen, deze voorgeschoten door de openbare partij in totaal begroot op 230,10 
euro; 

Veroordeelt de beklaagde om aan de wooninspecteur een rechtsplegingvergoeding in hoger 
beroep te betalen van 1.440,00 euro. 
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Dit arrest is gewezen te Antwerpen door het hof van beroep, kamer C4, samengesteld uit: 

L. Knapen raadsheer d.d. voorzitter 

J. Decoker raadsheer 

M. Jordens plaatsvervangend magistraat 

en in openbare terechtzitting van 5 december 2018 

uitgesproken door L. Knapen, raadsheer d.d. voorzitter 

In aanwezigheid van het lid van het Openbaar Ministerie vermeld in het proces-verbaal van 
de terechtzitting 

met bijstand van griffier J. Geysemans 
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