
Arrestnummer 

ct_k53 
Repertorlumnummer 

2018 / �  
Datum van uitspraak 

10 oktober 2018 
Rolnummer 

2018/C0/266 
1 

/ 2018 

Kopie 

Afgeleverd aan: WOONINSPECTEUR VLAAMS GEWEST 

Uitsluitend voor bestuurlijke inlichting - behoeften van 

inwendige aard 

Notienummer parket-generaal 

1 

Aangeboden op 

Niet te registreren 

Hof van beroep 
Antwerpen 

. Arrest 

kamer C4 

correctionele zaken 

i-- covER a1-ooaa1249�42-0001-001a-01-01- � 

111111111111111111 111111111 11111111111 111111 H _J 



Hof van beroep Antwerpen - 2018/C0/266 - p. 2 

Het OPENBAAR MINISTERIE 

en 

DE WOONINSPECTEUR VAN HET VLAAMSE GEWEST, 

met diensten gevestigd te 1210 Brussel (Sint-Joost-ten-Node), 

Koning Albert Il-laan 19 bus 22. 

eiser tot herstel 

vertegenwoordigd door mr. Andy Beelen loco mr. Christian 

Lemache, beiden advocaat bij de balie Limburg 

tegen 

geboren t e  1 , op · 
wonende te. 

Belgische. 

beklaagde 

vertegenwoordigd door mr. Ruben Corthouts, advocaat bij de balie 

Limburg 

1. Ten laste gelegde feiten 

A. 
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Bij inbreuk op artikel S, strafbaar gesteld bij artikel 20 §1 al 1 van het Decreet dd. 15 juli 

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

als persoon die een woning ter beschikking stelt, 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 

als verhuurder of als persoon die een woning ter beschikking stelt 

een pand, gelegen te 1 kadastraal gekend onder 1 

zijnde een halfopen bebouwing l:>estaande uit twee bouwlagen 

onder de kroonlijst met een hellend dak, onderverdeeld in twee woonentiteiten, te weten 

het gelijkvloers (woning nr. ) en de lste en 2de verdieping {woning nr. 

in naakte eigendom toebehorende aan 

vruchtgebruikster, 

: doch met 1 1 als 

voor bewoning ter beschikking te hebben gesteld terwijl dit gebouw en de woonentiteiten 

volgens de detailbeschrijving in de hierna bepaalde processen-verbaal niet voldeden aan de 

hoger beschreven normen inzake veiligheid, gezondheid en woonkwaliteit, te weten: 

1. Van 1 augustus 2013 tot en met 21 april 2016 

de woning met nummer. · , zoals omschreven in: 

het Besluit tot onbewoonbaarverklaring vanwege de Burgemeester van 1 . dd. 

12 maart 2013 (bijlage 1 aan PV 1 ), 
het PV 1 

het PV 1 

ll. Op 1 september 2015 

; dd. 18 augustus 2015 en 

. dd. 22 maart 2016 

de woning met nummer . , zoals omschreven in 1 

2015 

i dd. 1 september 

Teneinde na toepassing van de strafwet, op vordering van de wooninspecteur (namens het 

Vlaamse Gewest) en/of het college van burgemeester en schepenen conform artikel 20bis 

van het Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, tevens voor wat betreft 

r-PAGE 01-0DD01249842-D003-0018-01-01- � 

L 



Hof van beroep Antwerpen - 2018/C0/266- p. 4 
. -··-·-�---------------------

de woning met nummer het herstel te bevelen, uitvoerbaar binnen een termijn van 10 

maanden na de uitspraak, te weten: 

te bevelen dat aan het pand werken dienen uitgevoerd om dit te laten voldoen aan 

de vereisten en normen, dit impliceert het wegwerken van alle gebreken aan het 

pand waardoor dit volledig aan de minimale kwaliteitsvereisten voldoet 

over te gaan tot veroordeling tot een dwangsom van 150 euro per dag bij niet

uitvoering van het vonnis binnen de gestelde termijn 

de woon inspecteur te machtigen om ambtshalve in de uitvoering van het opgelegde 

herstel te voorzien voor het geval de overtreder in gebreke blijft om de bevolen 

werken zelf uit te voeren, waarbij de wooninspecteur tevens gemachtigd wordt om 

de kosten, zoals bedoeld in artikel 17bis, §2 van de Vlaamse Wooncode te verhalen 

op de veroordeelde 

de uitspraak over de herstelvordering uitvoerbaar bij voorraad te verklaren 

Overgeschreven op het · hypotheekkantoor te 1 : op : 

nr. ' 1 en ambtshalve ingeschreven. 

Ontvangen: 220,00 euro. De Bewaarder (get.) 1 

akte van schenking ontvangen op 6 mei 1968 door 

2. Bestreden beslissing 

2.1. 

, notaris te 

Bij het vonnis, op tegenspraak gewezen op 30 januari 2018 door de rechtbank van eerste 

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

Op strafgebied 

Verklaart beklaagde schuldig aan de tenlastelegging. 
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Veroordeelt beklaagde hiervoor tot een geldboete van 1.500,00 euro. Stelt vast dat de feiten 

gepleegd werden na 31.12.2011, zodat art. 2 van de wet van 28.12.2011 i.v.m. de 

opdeciemen, van toepassing is en dat deze geldboete, door verhoging met 50 opdeciemen 

(vermenigvuldiging met 6), gebracht wordt op 9.000,00 euro. 

Zegt dat de duur van de gevangenisstraf waardoor de geldboete zal mogen vervangen 

worden bij gebrek aan betaling binnen de termijn vermeld in artikel 40 van het strafwetboek 

bepaald wordt op 90 dagen. 

Verleent beklaagde uitstel van tenuitvoerlegging gedurende een periode van 5 jaar. 

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 kosten van de publieke vordering, tot op heden begroot op 

de som van 30, 78 euro. 

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. 

Verklaart verbeurd het wederrechtelijk vermogensvoordeel ten bedrage van 12.800 euro bij 

equivalent. 

Verklaart de herstelvordering van de wooninspecteur ontvankelijk en gegrond. 

Beveelt beklaagde 1 1 om aan het pand, gelegen te 

., kadastraal gekend onder 1 alle 

gebreken weg te werken, zodat het betrokken pand en de beide woningen, met name de 

woning met nummer en de woning met nummer volledig voldoen aan de 

woonkwaliteitsvereisten bepaald in artikel S van de Vlaamse Wooncode en dit binnen een 

hersteltermijn van 10 maanden na de uitspraak, onder verbeurte van een dwangsom van 

150,00 euro per dag vertraging, volgende op het verstrijken van voormelde hersteltermijn. 

De termijn van herstel dient niet beschouwd te worden als een termijn van 

verbeurdverklaring van de dwangsom. 
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Beklaagde wordt geen bijkomende termijn in de zin van artikel 1385bis, 4° van het 

Gerechtelijk wetboek toegekend en welke termijn uitdrukkelijk wordt uitgesloten. 

Zegt voor recht dat bij gebreke aan uitvoering door beklaagde zelf, de wooninspecteur 

gemachtigd is om ambtshalve in de uitvoering van het opgelegde herstel te voorzien met 

kosten ten laste van beklaagde op grond van art. 20bis § 7 en § 8 van de Vlaamse Wooncode 

alsook alle kosten op grond van art. 17bis §2 van de Vlaamse Wooncode ten laste van 

beklaagde. 

Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad. 

Zegt voor recht dat melding van het vonnis zal worden gemaakt in de rand van de 

overschrijving van de dagvaarding op het eerste hypotheekkantoor te onder ref. 

2.2. 

Er werd hoger beroep ingesteld tegen voormeld vonnis d.d. 3 0  januari 2018 op de griffie van 

de rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt: 

op 28 februari 2018 door de beklaagde 

op 1 maart 2018 door het Openbaar Ministerie.  

2.3. 

Er werd een verzoekschrift in de zin van artikel 2 04 Wetboek van Strafvordering ingediend 

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

op 28 februari 2018 door de beklaagde 

op 1 maart 20 18 door het Openbaar Ministerie. 

3. Rechtspleging voor het hof 

De zaak werd behandeld op de openbare zitting van 12 september 2018. 
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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 eiser tot herstel in zijn middelen, ontwikkeld door zijn raadsman, voornoemd, 

de beklaagde in haar middelen van verdediging, ontwikkeld door haar raadsman, 

voornoemd. 

De neergelegde conclusies en stukken werden in het beraad betrokken. 

4. Beoordeling van de ontvankelijkheid yan de rechtsmiddelen en van de omvang van 

de hogere beroepen 

4.1. Ontvankelijkheid van de hogere beroepen 

1. De verklaringen van hoger beroep, zowel van de beklaagde als van het Openbaar 

Ministerie, werden tijdig en regelmatig gedaan op de griffie van de rechtbank die het 

bestreden vonnis heeft gewezen. 

2. Het verzoekschrift van de beklaagde 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. 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 grief met betrekking tot de strafmaat is nauwkeurig . 

4. Gelet op het bovenstaande zijn de hogere beroepen van de beklaagde en van het 

Openbaar Ministerie regelmatig naar vorm en termijn en ontvankelijk. 

4.2. Omvang van de hogere beroepen 

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

artikel 210, tweede lid Wetboek van Strafvordering. 
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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 schuldigverklaring aan de tenlasteleggingen 

A.I en A.11, de eventuele straftoemeting (inclusief de verbeurdverklaring van 

wederrechtelijke vermogensvoordelen) en de herstelvordering. 

5. Motivering ten gronde 

5.1. Op strafrechtelijk gebied 

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

de schuld van de beklaagde aan de haar ten laste gelegde feiten onder A.I en A. 11 zoals 

hiervoor omschreven bewezen gebleven. 

Hiervoor wordt verwezen naar de oordeelkundige redengeving van de eerste rechter, welke 

door beklaagde in hoger beroep niet weerlegd wordt en door het hof wordt beaamd, 

overgenomen en aangevuld als volgt 

2. In hoofdorde werpt de beklaagde op pagina 10 van haar conclusie ook in hoger beroep op 

dat er geen sprake zou kunnen zijn van strafrechtelijk beteugelbare inbreuken op de 

Vlaamse Wooncode aangezien zowel voor de woning als . een zogenaamd 

renovatiecontract werd afgesloten, met verwijzing naar artikel 8 van de Woninghuurwet en 

naar haar stukken 2, 3 en 26. 

Artikel 8 van de Woninghuurwet bepaalt dat de partijen te allen tijde schriftelijk kunnen 

overeenkomen dat de huurder zich ertoe verbindt op zijn kosten in het gehuurde goed 

bepaalde werken uit te voeren, die door de verhuurder moeten worden verricht. In dit geval 

kan van artikel 2 van de Woninghuurwet worden afgeweken, op grond waarvan het 

gehuurde goed onverminderd de bepalingen van de Vlaamse Wooncode moet 

beantwoorden aan de elementaire vereisten van veiligheid, gezondheid en 

bewoonwaarheid. Dergelijk renovatiecontract moet aan een aantal voorwaarden voldoen, 

bepaald in artikel 8 van de Woninghuurwet. 

Een verhuurder die met zijn huurder een renovatiehuurovereenkomst afsluit met als 

voorwerp het laten voldoen van de woning aan de vereisten van artikel 2 van de 

Woninghuurwet, maakt zich in principe niet schuldig aan het misdrijf krotverhuur uit de 

Vlaamse Wooncode. Artikel 8 van de Woninghuurwet kan immers beschouwd worden als 
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een expliciet wettelijk voorschrift, waardoor er op grond van artikel 70 van het Strafwetboek 

geen sprake is van een misdrijf. Dit vereist wel een strikte toepassing van voorwaarden die 

artikel 8 van de Woninghuurwet stelt aan het renovatiecontract. 

Het hof stelt, net als de eerste rechter, vast dat de stukken 2 en 3 met betrekking tot de 

woning nr. en daterend van 29 en 31 juli 2013 niet kunnen gelden als een 

renovatiecontract als bedoeld in artikel 8 van de Woninghuurwet. Er wordt geen termijn 

bepaald waarbinnen de werken moeten worden uitgevoerd en deze werken worden niet 

precies omschreven ("." in orde stellen van het appartement .. . "). Bovendien moet worden 

vastgesteld dat, zelfs indien zou worden aangenomen dat het om een rechtsgeldige 

overeenkomst ging, dit nog geenszins straffeloosheid zou kunnen betekenen voor de lange 

incriminatieperiode onder tenlastelegging A.I van 1augustus2013 tot en met 21 april 2016. 

Hetzelfde gaat op voor het stuk 26 dat de beklaagde in hoger beroep neerlegde met 

betrekking tot de woning nr. . en niet gedateerd is (maar afgaand op de inhoud van dit 

stuk en op stuk 25 van de beklaagde daterend van 15 april 2005). Ook hier wordt geen 

termijn bepaald waarbinnen de werken moeten zijn uitgevoerd en deze werken worden 

evenmin precies omschreven (" ... in orde stellen van het appartement en verven en slot van 

garage poort "."). Bovendien is dit stuk niet relevant voor de tenlastelegging A.11 met 

betrekking tot de woning met nr. met incriminatiedatum 1 september 2015, zijnde meer 

dan 10 jaar later. 

De beklaagde verwijst verder naar de inspanningen die zij zou hebben geleverd om de 

woning conform te maken. Dit doet echter geen afbreuk aan de duidelijke vaststellingen in 

verband met de gebreken aan de verhuurde woningen. De inbreuken op de 

woningkwaliteitsnormen en de verhuring van de woningen blijken voldoende uit de 

vaststellingen van de wooninspecteur. Met betrekking tot de woning met nr. verklaarde 

de huurster mevr. " ... Wij hebben niet vaak contact met de eigenaar. In die 10 jaar 

hebben we misschien 2 maal contact gehad met haar. De huur wordt via de bank betaald 

" .. ". Met betrekking tot de woning met nr. . moet worden vastgesteld dat er op 12 maart 

2013 reeds een ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring was en dat desalniettemin op 31 

juli 2013 een nieuwe huurovereenkomst werd gesloten met dhr. met bovenvermeld 

rechtsongeldig renovatiecontract (zie hierboven). Dhr. verklaarde bovendien bij 

verhoor dat hij de beklaagde enkel had gezien bij het afsluiten van het huurcontract en dat 

als hij de huur niet op tijd betaalde de beklaagde hem opbelde. Over het zogenaamde 

renovatiecontract verklaarde hij dat hij 2 maanden had gekregen "om het huis op te 

ruimen". Nadien zou hij wel nog op eigen kosten bijkomende werken hebben gedaan 

wegens de slechte staat van het huls. Deze verklaringen tonen aan dat de beklaagde als 
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verhuurster wel degelijk minstens onachtzaam is geweest, hetgeen volstaat als moreel 

element voor dit misdrijf. Bovendien stelt het hof vast dat zelfs bij de controle van 25 april 

2016 zowel de woningen met nr.. als nog niet voldeden aan de normen van de Vlaamse 

Wooncode, weliswaar met een miniem aantal strafpunten en zonder dat er voor de woning 

met nr. nog sprake was van een woonongeschiktheid. 

3. De feiten voorzien onder de tenlasteleggingen A.I en A.11 zijn 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 van de beklaagde en haar hoge leeftijd, 

haar blanco strafregister, 

de omstandigheden en ernst van de feiten, die getuigen van een gebrekkige zorg 

voor de woningkwaliteit van haar huurders, 

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

overschrijden van de redelijke termijn. 

Aan de beklaagde die ertoe in de wettelijke voorwaarden verkeert en die erom verzocht 

heeft, wordt de gunst van de opschorting toegestaan voor een periode van 3 jaar vanaf 

heden. Deze gunstmaatregel wordt in deze zaak ten aanzien van de beklaagde afdoende 

geacht om haar in de toekomst te wijzen op haar maatschappelijke verplichtingen. 

Het Openbaar Ministerie vorderde tevens de bijzondere verbeurdverklaring van de 

rechtstreeks verkregen vermogensvoordelen. 

Artikel 6, lid 2 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de 

probatie bepaalt dat, wanneer de opschorting wordt gelast, het vonnisgerecht de beklaagde 

kan veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring. 

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 met nr. 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 

�PAGE 01-000012�98�2-0010-0018-01-01-� 

L _J 



Hof van beroep Antwerpen -2018/C0/265- p. 11 

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

ontvangen huurgelden zijn rechtstreekse vermogensvoordelen van de bewezen gebleven 

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 hoger beroep begroot op een 

totaalbedrag van 12.800 euro (huurgelden woning nr. . vanaf 1 augustus 2013 tot 1 april 

2016;;; 32 maanden aan 400 euro). Dit bedrag werd ook volledig verbeurd verklaard door de 

eerste rechter. 

In antwoord op de conclusie van beklaagde, houdt het hof bij de raming van de 

vermogensvoordelen rekening met volgende elementen: 

er werd in ieder geval de lste twee maanden van de huur geen huurgeld betaald 

gelet op het (rechtsongeldige) renovatiecontract; 

deze woning werd grotendeels hersteld; bij de controle van 25 april 2016 voldeed de 

woning met nr. . nog niet aan de normen van de Vlaamse Wooncode, weliswaar 

met een miniem aantal strafpunten en zonder dat er voor de woning met nr. nog 

sprake was van een woonongeschiktheid; minstens zouden de huurders na deze 

herstellingen dus burgerrechtelijk een bezettingsvergoeding verschuldigd zijn 

geweest die lager lag dan de overeengekomen huur. 

Het hof raamt de vermogensvoordelen daarom naar billijkheid op een bedrag van 6.400 

euro. 

Dat de huurder(s) de huurgelden nog zouden kunnen terugeisen met een burgerrechtelijke 

vordering, zoals beklaagde in conclusie ook voorhoudt, verhindert de bijzondere 

verbeurdverklaring van de vermogensvoordelen echter niet. Het gaat om een facultatieve 

straf. 

Ten einde geen onredelijk zware straf op te leggen vermindert het hof het te verbeuren 

bedrag nog naar 4.000 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 voor en na 18 april 2014, datum van inwerkingtreding 

van artikel 52 van de wet van 11 februari 2014 houdende diverse maatregelen ter 
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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. De herstelvordering van de wooninspecteur 

1. De wooninspecteur vordert om beklaagde te veroordelen tot het herstel overeenkomstig 

artikel 20bis, §1 Vlaamse Wooncode wat volgens hem impliceert: het wegwerken van alle 

gebreken aan de woningen gelegen te : , kadastraal gekend 

zodat beide woningen voldoen aan 

alle normen van artikel 5 van de Vlaamse Wooncode, dit alles 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. 

De wooninspecteur vordert verder: 

te zeggen voor recht dat de termijn van herstel niet dient beschouwd te worden als 

een termijn van verbeurdverklaring van de dwangsom; 

beklaagde geen bijkomende termijn in de zin van artikel 1385bis, 4° Ger.W. toe te 

staan en deze termijn uitdrukkelijk uit te sluiten; 

bij gebreke aan uitvoering door beklaagde zelf, aan hem en/of het college van 

burgemeester en schepenen machtiging te verlenen om ambtshalve in de uitvoering 

van het opgelegde herstel te voorzien, met kosten ten laste van beklaagde op grond 

van artikel 20bis, §7 en §8 alsook artikel 17bis, §2 Vlaamse Wooncode. 

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. Behoudens 

een vastgesteld integraal herstel, mag de vordering slechts worden afgewezen in het geval 

van kennelijke onredelijkheid. 
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De herstelvordering is nog steeds actueel. Er ligt immers geen proces-verbaal van uitvoering 

voor zoals bedoeld in artikel 20bis, §6 Vlaamse Wooncode. Uit de laatste controle op 25 april 

2016 bleken beide woningen nog niet volledig te voldoen aan de woningkwaliteitsnormen. 

Waar de beklaagde zich net als in eerste aanleg als vruchtgebruikster op overmacht beroept 

om de herstelvordering af te wijzen, wijst het hof er net als de eerste rechter op dat de 

beklaagde zich zelf in deze toestand heeft gebracht door gebrekkige woningen te verhuren 

(in het geval van de woning met nr. zelfs aan nieuwe huurders na een eerdere 

ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring). Bovendien wordt geen onmogelijkheid 

aangetoond om aan het gevorderde te (laten) voldoen. Integendeel blijkt uit de conclusie en 

uit de meest recente stukken dat de zoon van de beklaagde inmiddels aan een meer 

ingrijpende en volledige renovatie van de woningen is begonnen zodat een volledig herstel 

op korte termijn kan worden verwacht. 

Waar de beklaagde specifiek er met betrekking tot de woning met nr. op wijst dat deze 

woning al enige tijd leeg staat sinds de huurders de woning verlieten op 1 april 2016, wijst 

het hof er op dat de finaliteit van de herstelvordering betrekking heeft op de verbetering van 

de woningkwaliteit en het herstel van de gebreken daarom ook dient 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. 

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. 

3. Het hof bepaalt de termijn voor het uitvoeren van de werken op 10 maanden vanaf het in 

kracht van gewijsde geeaan 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. 
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4. Het hof acht het, gelet op de concrete omstandigheden van de zaak en meer specifiek op 

de recente renovatiewerken die werden aangevat door de zoon van beklaagde, tevens 

eigenaar van het pand, niet gepast om een dwangsom op te leggen. 

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 wooninspecteur vordert ook om de beklaagde te veroordelen tot een 

rechtsplegingsvergoeding van 1.440 euro. 

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 

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 

rechtsplegingsvergoeding. 

Met de arresten nr. · •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. 
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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 strafgerechten 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 straf gerecht als een 

procespartij manifesteert. 

Aan de wooninspecteur kän derhälve de gevorderde rechtsplegingsvergoeding van 1.440 

èuro worden toegekend, waartoe de beklaagde wordt
· 

veroordeeld, zowel voor de 

procedure in eerste aanleg als voor de procedure in hoger beroep. 

6. Wettelijke bepalingen 

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

11, 12, 14, 24, 31tot37 en 41 van de wet van 15 juni 1935 

162, 185, 190, 190ter, 194, 195, 199, 200, 202, 203, 203bis, 204, 210, 211 van het 

Wetboek van Strafvordering 

1, 2, 3, 7, 42, 43, 43bis van het Strafwetboek 

1, 2, 5, 15, 20 §1, 20bis en 20ter van het decreet van 15 juli 1997 

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 

1, 3, 6 van de wet van 29 juni 1964 

162bis van het Wetboek van Strafvordering 

1022 van het Gerechtelijk Wetboek 

2 en 3 van het KB van 26 oktober 2007 

7. Beslissing 

Het hof, 
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Rechtdoende op tegenspraak; 

Beslist op grond van de hoger vermelde redenen, binnen de perken van de hogere beroepen 

zoals hiervoor bepaald, als volgt: 

Verklaart de hogere beroepen ontvankelijk; 

Hervormt het bestreden vonnis als volgt: 

Op strafrechtelijk gebied 

Zegt dat de feiten onder de tenlasteleggingen A.i en A.11 voor de beklaagde naar eis van 

recht bewezen zijn; 

Gelast, met haar instemming, de OPSCHORTING VAN DE UITSPRAAK VAN DE VEROORDELING 

in hoofde van de beklaagde, gedurende een termijn van DRIE JAAR vanaf heden; 

Verklaart verbeurd als rechtstreeks verkregen vermogensvoordelen het bedrag van 

VIERDUIZEND EURO; 

Veroordeelt de beklaagde tot betaling aan het begrotingsfonds voor de juridische 

tweedelijnsbijstand van een bijdrage van TWINTIG EURO; 

Legt aan de veroordeelde een vergoeding op van EENENVIJFTIG EURO en TWINTIG CENT; 

Herstelvordering 

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

Beveelt de beklaagde om werken uit te voeren aan de woningen gelegen te . 

, kadastraal gekend 1 

om de beide woningen te laten voldoen aan de vereisten en normen, vastgesteld met 

toepassing van artikel 5 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, 

binnen een termijn van TIEN MAANDEN vanaf het in kracht van gewijsde gaan van huidig 

arrest; 
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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 stad 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 

Laat de kosten van het hoger beroep van het Openbaar Ministerie ten laste van de Staat; 

Veroordeelt de beklaagde tot de overige kosten van de strafvordering en de 

herstelvordering in beide aanleggen, deze voorgeschoten door de openbare partij in totaal 

begroot op 383,97 euro; 

Veroordeelt de beklaagde om aan de eiser tot herstel een rechtsplegingvergoeding te 

betalen van DUIZEND VIERHONDERDVEERTIG EURO voor de procedure in eerste aanleg en 

van DUIZEND VIERHONDERDVEERTIG EURO in hoger beroep. 
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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 10 oktober 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 

J.Daenen L.Knapen 

r-PAGE 01-00001249842-0018-0018-01-01-;-J 

L •• @ r:I . ' L:l .1' _J 




