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Het OPENBAAR MINISTERIE 

tegen 

._}5l\ 1.1  

geboren te: 1 op 

wonende te 

Belg. 

rijksregisternummer 

beklaagde 

vertegenwoordigd door mr. Jan Lambert, advocaat bij de balie 

Limburg 

2 . ... 

1. Ten laste gelegde feiten 

Ale; dader of mededader hPtzii door het misdriif te hebben uitgevoerd of aan de uitvoering 

rechtstreeks te hebben meegewerkt, hetzij door enige daad tot de uitvoering zodanige hulp 

te hebben verleend dat het misdrijf zonder zijn bijstand niet had kunnen worden gepleegd, 

hetzij door giften, beloften, bedreigingen, misbruik van gezag of van macht, misdadige 

kuiperijen of arglistigheden, het misdrijf rechtstreeks te hebben uitgelokt. 

A. 

Bij inbreuk op artikel 5, strafbaar gesteld door artikel 20 §1 al 1 van het decreet d.d. 15 juli 

1 qq7 hni 1r!Pnrf P rlP \/l'lrtmc;P Wflnnr:or!P. ;ilc; 11Prh1111rrlPr ;ilc; PvP.ntuPIP onrlPrvPrh11urdPr of 
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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, namelljk: 

De eerste ." 

1. 

Meermaals, op niet nader te bepalen data tussen 1 augustus 2015 en 20 oktober 2015 

Het verhuren van de woning · � in het pand te 

1(stuk1 en 12). 

De eerste 

ll. 

Meermaals, op niet nader te bepalen data tussen 1 januari 2013 en 29 december 2015 

Het verhuren van de woning te . 

1 (stuk 2 en 12). 

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

zijnde: 

eigendom van ingevolge akte d.d. 

Overgeschreven op het te op 

nr. en ambtshalve ingeschreven. 

Ontvangen: 230,00 euro. 

De Bewaarder (get.) i.o. 

2. Bestreden beslissing 

11oor notaris 
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2.1. 

Bij het vonnis, op tegenspraak gewezen op 10 april 2018 door de rechtbank van eerste 

aanleg Limburg, afdeling Hasselt, kamer 13 D, werd als volgt beslist: 

OP STRAFGEBIED 

Eerste beklaagde 

De rechtbank verklaart tenlastelegging 1 niet bewezen onder welke kwalificatie ook en 

spreekt de beklaagde voor deze tenlastelegging vrij. 

De rechtbank verklaart beklaagde schuldig aan de tenlastelegging Il, zoals hoger 

omschreven. 

De rechtbank veroordeelt de beklaagde voor deze tenlastelegging tot een geldboete van 

475,00 euro, verhoogd met 50 opdeciemen (x 6) tot 2.850,00 euro. 

De rechtbank legt een vervangende gevangenisstraf op van 75 dagen voor het geval de 

geldboete niet tijdig wordt betaald. 

Verplicht de veroordeelde om bij wijze van bijdrage tot de financiering van het bijzonder 

fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele 

redders, een bedrag te betalen van 25,00 euro te verhogen met 70 opdeciemen en alzo 

gebracht op 200,00 euro. 

Verwijst de veroordeelde tot de helft van de kosten van de publieke vordering, tot op heden 

voor hPm begroot no <le c;om van 154,q5 Puro 

Legt aan de veroordeelde in toepassing van art. 91 K.B. van 28.12.1950, gewijzigd bij art. 1 

KB 13.11.2012, de verplichting op tot het betalen van een geïndexeerde vergoeding van 

51,20 euro. 

De rechtbank veroordeelt de beklaagde om bij wijze van bijdrage aan het begrotingsfonds 

voor juridische tweedelijnsbijstand een bedrag te betalen van 20,00 euro (toepassing van 

artikel 4 §3 van de Wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de 

j11rir!ic;rhP twPPr!Plijnc;hij'\tanrl) 
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HERSTELVORDERING 

De rechtbank stelt vast dat de herstelvordering zonder voorwerp Is. 

2.2. 

Er werd hoger beroep ingesteld tegen voormeld vonnis d.d. 10 april 2018 op de griffie van de 

rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt: 

op 13 april 2018 door het OPENBAAR MINISTERIE ten opzichte van beklaagde 

2.3. 

Er werd een verzoekschrift in de zin van artikel 204 Wetboek van Strafvordering ingediend 

op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Limburg. afdeling Hasselt: 

op 13 april 2018 door het OPENBAAR MINISTERIE inzake beklaagde 

3. Rechtspleging voor het hof 

De zaak werd behandeld op de openbare zitting van 09.01.2019. 

Het hof heeft hierbij gehoord: 

mevrouw de voorzitter in haar verslag, 

het Openbaar Ministerie in zijn uiteenzetting van de zaak en in zijn vordering, 

de beklaagde in zijn middelen van verdediging ontwikkeld door zijn 

raadsman voornoemd. 
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De namens beklaagde neergelegde conclusies en stukken werden mee in het beraad 

betrokken. 

4. Beoordeling van de ontvankelijkheid van het rechtsmiddel 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 regelmatig 

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

2. Het verzoekschrift van het Openbaar Ministerie d.d. 13.04.2018 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, tweede 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 beschikkingen op strafrechtelijk gebied van 

het bestreden vonnis die betrekking hebben op de schuld van de beklaagde aan de 

fpitp" -;ub A 1 flpp-;· 1) dP c;trafmaat Pn dP verbeurdverklaring 

Bij gebreke aan een eigen hoger beroep door beklaagde staat zijn schuld aan de 

feiten van tenlastelegging ll. definitief vast. Het hof dient derhalve niet te antwoorden op de 

argumenten van beklaagde dienaangaande, zoals ontwikkeld in zijn 

beroepsconclusie. 

5. Beoordeling op strafrechtelijk gebied 
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5.1. Nummering van de tenlasteleggingen 

hof 

In het bestreden vonnis bestaat er verwarring inzake de aanduiding van de 2 

tenlasteleggingen, aangezien deze in de omschrijving van de ten laste gelegde feiten worden 

aangeduid als A.I. en A.11., terwijl er in het motiverend en beschikkend gedeelte van het 

bestreden vonnis enkel sprake is van tenlasteleggingen 1. en ll. 

Aangezien er slechts één misdrijfomschrijving aanhangig is, nl. de inbreuk op artikel 5 van de 

Vlaamse Wooncode, bestaat er geen reden om deze misdrijfomschrijving aan te duiden als 

A. 

Bijgevolg worden de twee tenlasteleggingen hierna omschreven als 1. en ll., in plaats van A.I. 

en A.11. 

5.2. Motivering ten gronde 

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

de schuld van de beklaagde aan de hem ten laste gelegde feiten zoals hiervoor 

omschreven sub tenlastelegging 1. wel bewezen. 

In tegenstelling tot de eerste rechter, is het hof van oordeel dat het boven elke redelijke 

twijfel bewezen is dat beklaagde er tijdens de volledige voorziene 

incriminatieperiode (tussen 01.08.2015 en 20.10.2015) van op de hoogte was dat de door 

hem verhuurde ruimte 1 ) door buitenlandse arbeiders werd gebruikt als woning. 

Het hof verwijst hiervoor naar de samenlezing van de hierna volgende onderzoeksresultaten: 

riP v;.i<;t<;tPllin�pn tpr olaat<;P <foor dP wooninc;oertPur op 20 10 7015. waaruit bliikt 

dat een gedeelte van het magazijn onvergund werd ingericht als woning, bestaande 

uit een leef-/slaapkamer met keuken, een badkamer en twee toiletten. Uit de 

gevoegde foto's blijkt dat er ingrijpende aanpassingen werden doorgevoerd in het 

magazijn waardoor bewoning door meerdere personen mogelijk werd; 

uit de verklaring d.d. 12.11.2015 van de huurder van de naastgelegen 

vergunde woning "1 ", voorwerp van tenlastelegging ll., blijkt dat er bij aanvang 

van zijn huurovereenkomst (01.01.2013) reeds een achttal Slovaken woonden in het 

naastgelegen magazijn, voorwerp van tenlastelegging 1. Uit de e-mail van 

::ii'ln rfp 1�1n.oninc:rPrtP11r rl rl 17 11 ?01 c; (hijlagP q flan PV. nr. 
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firma van beklaagde 

) blijkt dat deze Slovaken op dat ogenblik werkten voor de 

. Beklaagde wist derhalve toen reeds dat het 'magazijn' 

in werkelijkheid was ingericht en gebruikt werd als verblijfplaats voor zijn eigen 

buitenlandse arbeidskrachten; 

de oorspronkelijk medebeklaagde bevestigde in zijn verklaring d.d. 

27.08.2016 dat er in het door hem gehuurde magazijn voordien reeds een aantal 

Slovaken woonden, die als onderaannemers in dienst van beklaagde 

werkten. Na het vertrek van deze Slovaken had beklaagde aan 

gevraagd of hij niet geïnteresseerd was om deze woning te huren '' ... om eventueel 

arbeiders erin te laten wonen zoals hij ook gedaan had"; 

in zijn verklaring d.d. OS.Ol.2Ü16 (bijlage 2 aan PV. nr. 

erkende beklaagde dat hij in oktober 2015 ("2 weken voor uw 

plaatsbezoek") gemerkt had dat er mensen woonden in het magazijn; 

ter zitting van de eerste rechter d.d. 06.03.2018 verklaarde beklaagde dat 

hij gezegd had dat de buitenlandse arbeidskrachten het pand mochten gebruiken, en 

dat hij er niet van uit ging dat ze er mochten slapen (zie zittingsblad d.d. 06.03.2018). 

Het feit dat de tussen beklaagde en de huurder opgestelde 

'bezettingsovereenkomst' sprake is van "een inkom met een ruim bureel en aanpalend een 

vergaderruimte met toilet en keukentje en aansluitend hieraan een opslagruimte welke 

toegang geeft naar de zijkant'' doet geen afbreuk aan bovenstaande vaststellingen, waaruit 

het hof afleidt dat beklaagde wist dat het magazijn door buitenlandse 

arbeidskrachten gebruikt zou worden als tijdelijk verblijf/woonst. 

De Inbreuken op de woningkwaliteitsnormen blijken voldoende uit de vaststellingen van de 

wooninspecteur d.d. 20.10.2015 (aanvankelijk PV.nr. insijpelend 

vocht aan het plafond en buitenmuur, uitvallend pleisterwerk, onvoldoende natuurlijke 

verlichting, onvoldoende verluchting, beperkte toegankelijkheid, geen brievenbus, lekkende 
::ifv()P• v;in l::iv;:iho gf'P" rnokrnpkjpr· �7 minpuntf'n du<; r:in�t'<;c:hikt Pn onbPwoonbaarl 

Beklaagde was als eigenaar en verhuurder minstens nalatig bij de verhuring, wat 

reeds volstaat als moreel element van het ten laste gelegde misdrijf. 

2. De feiten voorzien onder de tenlasteleggingen 1. en ll. zijn in hoofde van de beklaagde 

de opeenvolgende en voortgezette uitvoering van een zelfde misdadig opzet, 

zodat er slechts één straf dient te worden uitgesproken, nl. de zwaarste. 
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de persoon en de ingesteldheid van de beklaagde, 

zijn relatief gunstig strafrechtelijk verleden, 

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

voor de woonkwaliteit van zijn huurders, vanuit een drang naar makkelijk geldgewin, 

de periodes van verhuring, 

het verstrijken van de tijd sedert de feiten zonder dat er sprake is van het 

overschrijden van de redelijke termijn, 

de vaststelling dat beklaagde de woning Inmiddels heeft ontmanteld en deze niet 

langer in gebruik is als woongelegenheid en de vaststelling dat de woning ' 

werd aangepast zodat deze voldoet aan de minimale kwaliteitsvereisten (zie PV.nr. 

d.d. 23.05.2017), waardoor de herstelvordering zonder 

voorwerp Is geworden. 

Daarom wordt de beklaagde bestraft met een geldboete van 1.000,00 euro te 

vermeerderen met de opdeciemen en aldus gebracht op 6.000,00 euro of een vervangende 

gevangenisstraf van 3 maanden. 

Nu de beklaagde vroeger nog niet veroordeeld is geweest tot een criminele straf of tot een 

hoofdgevangenisstraf van meer dan twaalf maanden, en rekening houdend met de door 

beklaagde uitgevoerde werkzaamheden waardoor de herstelvordering zonder voorwerp is 

geworden, wordt deze geldboete gedeeltelijk met uitstel verleend gedurende een 

proeftermijn van 3 jaar, zoals hierna bepaald, om hem In de toekomst verder te ontraden 

zich aan dergelijke feiten schuldig te maken en hem ertoe aan te zetten de Vlaamse 

Wooncode stipt te respecteren. 

Nochtans moet beklaagde beseffen dat wanneer hij tijdens de proefperiode opnieuw 

dergelijke feiten of andere ernstige feiten zou plegen, het verleende gedeeltelijk uitstel van 

tenuitvoerlegging van de geldboete kan worden herroepen. 

De omvang van de opgelegde geldboete is aangepast aan het door beklaagde beoogde 

onrechtmatig financieel geldgewin, en de duur van de vervangende gevangenisstraf is 

aangepast aan de omvang van de geldboete. 

3. Verbeurdverklaring 

Bij schriftelijke vordering van het Openbaar Ministerie d.d. 01.12.2016 (onderkaft C) wordt 

bij toepassing van artikel 42,3° en art. 43bis Sw. de verbeurdverklaring lastens beklaagde 
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gevorderd van de wederrechtelijke vermogensvoordelen ten bedrage van 

19.775,00 euro. 

Deze vordering is duidelijk gebaseerd op de in eerste aanleg definitief bewezen verklaarde 

feiten van tenlastelegging 11., aangezien deze berekend wordt op basis van 36 maanden huur 

aan 565,00 euro/maand. Ter terechtzitting van het hof verklaarde het Openbaar Ministerie 

dat er in deze vordering sprake is van een rekenfout, aangezien 36 x 565,00 euro in totaal 

20.340,00 euro is in plaats van 19.775,00 euro. 

De eerste rechter had deze (facultatieve) vordering tot verbeurdverklaring afgewezen, op 

grond van de overwegingen dat beklaagde het pand ondertussen volledig in orde 

heeft gebracht en hij reeds een geldboete kreeg opgelegd en hij een gunstig strafregister 

heeft. 

Het Openbaar Ministerie formuleerde In zijn grievenformulier desbetreffend een grief, met 

name dat zijn vordering tot verbeurdverklaring ten onrechte niet werd ingewilligd. 

Ter terechtzitting van het hof d.d. 09.01.2019 vorderde het Openbaar Ministerie mondeling 

om tevens de verbeurdverklaring van de wederrechtelijke vermogensvoordelen uit te 

spreken op grond van tenlastelegging 1. 

Dit is echter onmogelijk, nu er enkel een schriftelijke vordering tot verbeurdverklaring 

voorligt voor de verbeurdverklaring van de wederrechtelijke vermogensvoordelen op grond 

van de in eerste aanleg definitief bewezen verklaarde feiten van tenlastelegging ll., doch niet 

voor de feiten van tenlastelegging 1. 

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 door 

beklaagde vanwege zijn huurder ontvangen huurgelden zijn 
rechtstreekse vermogensvoordelen van de bewezen gebleven feiten van tenlastelegging ll. 

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, voortkomend uit de in eerste 

aanleg definitief bewezen verklaarde tenlastelegging ll. in hoger beroep begroot op een 
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totaalbedrag van 20.340,00 euro, zijnde 36 maanden (tussen 01.01.2013 en 29.12.2015) aan 

565,00 euro huur/maand. 

In zijn beroepsconclusle vordert beklaagde om de vordering tot verbeurdverklaring van de 

vermogensvoordelen af te wijzen als zijnde ongegrond. 

Het hof houdt bij de raming van de vermogensvoordelen rekening met volgende elementen: 

de huurperiode van 36 maanden (tussen 01.01.2013 en 29.12.2015), gelet op de 

minnelijke ontbinding van de huurovereenkomst per 31.12.2015; 

de aanvankelijke huurprijs van 565,00 euro per maand, die op het einde van de huur 

ingevolge indexaanpassing 571,11 euro per maand bedroeg; 

de inhoud van het vonnis van het vredegerecht van het kanton Bilzen d.d. 

14.10.2016, waarbij uitspraak werd gedaan over de wederzijd�e vorderingen van 

beklaagde als verhuurder en als huurder. Beklaagde vorderde 

als verhuurder (buiten de bezettingsvergoeding voor januari en februari 2016) 1 

maand achterstallige huur, huurschade ten bedrage van 2.872,22 euro en 

waterverbruik ten bedrage van 287,28 euro. vorderde als huurder bij 

tegeneis 171,33 euro mingenot voor de slaapkamers en 571,11 euro wegens het niet 

voorhanden zijn van water gedurende twee maanden; 

de vaststelling dat het pand door beklaagde inmiddels werd hersteld, zodat de 

herstelvordering zonder voorwerp is geworden. 

Het hof raamt de vermogensvoordelen, voortkomend uit de in eerste aanleg definitief 

bewezen verklaarde tenlastelegglng ll. daarom naar billijkheid op een bedrag van 17.500,00 

euro. 

Ten einde geen onredelijk zware straf op te leggen aan beklaagde 

hof het te verbeuren bedrag nog naar 10.000,00 euro. 

vermindert het 

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 voor en na 18.04.2014, datum van inwerkingtreding 

van artikel 52 van de wet van 11.02.2014 houdende diverse maatregelen ter verbetering van 

de invordering van de vermogensstraffen en de gerechtskosten in strafzaken (BS 8.04.�014}, 

kan deze verbeurdverklaring enkel effectief en niet met uitstel van de tenuitvoerlegging 

worden opgelegd. 
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6. Wettelijke bepalingen 

Het hof houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen, de artikelen: 

11, 12, 14, 24, 31 tot 37 en 41 van de wet van 15 juni 1935 

162, 185, 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, 66 van het Strafwetboek 

1, 2, 5, 15, 20 §1, 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 va·n 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 

7. Beslissing 

Het hof, 

Rechtdoende op tegenspraak en met eenparigheid van stemmen; 

Beslist op grond van de hoger vermelde redenen, !;>innen de perken van de hogere beroepen 

zoals hiervoor bepaald, als volgt: 

Verklaart het hoger beroep ontvankelijk; 

Op strafrechtelijk gebied 

Het bestreden vonnis wijzigend; 

Nummert de twee tenlasteleggingen als 1. en ll., in plaats van A.I. en A.11.; 
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Verklaart de beklaagde schuldig aan de hem ten laste gelegde feiten sub I.; 

Veroordeelt de beklaagde wegens de vermengde feiten 1. en ll. tot een 

geldboete van DUIZEND EURO te vermeerderen met 50 opdeciemen en aldus gebracht op 

ZESDUIZEND EURO, en verleent uitstel van tenuitvoerlegging gedurende een termijn van 

DRIE JAAR vanaf heden voor een gedeelte van VIERHONDERD EURO te vermeerderen met 50 

opdeciemen en aldus gebracht op TWEEDUIZEND VIERHONDERD EURO, zodat een gedeelte 

van ZESHONDERD EURO te vermeerderen met 50 opdeciemen en aldus gebracht op 

DRIEDUIZEND ZESHONDERD effectief zal zijn; 

Bepaalt de vervangende gevangenisstraf In geval van niet-betaling van de geldboete binnen 

de wettelijk voorziene termijn op DRIE MAANDEN; 

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 tweedelijns bijstand. 

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

CENT; 

Verbeurdverklaring 

Verklaart verbeurd lastens de beklaagde bij toepassing van artikel 42,3° en art. 

43bis Sw., de som van TIENDUIZEND EURO, zijnde de wederrechtelijke vermogensvoordelen, 

voortkomend uit de in eerste aanleg definitief bewezen verklaarde tenlastelegging sub ll.; 

De kosten 

Bevestigt de veroordeling van beklaagde tot betaling van de helft van de kosten 

van de strafvordering zoals begroot door de eerste rechter; 

Veroordeelt de beklaagde tot de kosten van de strafvordering In hoger beroep, hierin 

begrepen de kosten van het hoger beroep van het Openbaar Ministerie, deze voorgeschoten 

door de openbare partij in totaal begroot op 65,47 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. Daenen raadsheer 

J. Decoker raadsheer 

en in openbare terechtzitting van 6 februari 2019 

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

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

met bijstand van griffier J. Geysemans 

J. Daenen 
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