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Het OPENBAAR MINISTERIE 

tegen 

1. 
ondernemingsnummer 1 

met maatschappelijke zetel te . 

beklaagde 

vertegenwoordigd door mr .. ·loco mr. 

de balie 

2.C 
riJksregisternummer 

geboren te •OP 
wonende te. 

van Belgische nationaliteit 

beklaagde 

vertegenwoordigd door mr .. , advocaat bij de balie 

3. 
rljksregisternu mmer 

geboren te 1 op 

wonende te 

van Belgische nationaliteit 

beklaagde 

vertegenwoordigd door mr. , advocaat bij de balie 
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1. Ten laste gelegde feiten 

Verdacht van: 

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

BIJ Inbreuk op artikel 5, strafbaar gesteld bij artikel 20 §1 al 1 van het Decreet van 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 vla een tussenpersoon voor bewoning te 

hebben verhuurd of ter beschikking gesteld 

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid : 

van 1 !uli 2014tot12 oktober 2016 

. ' 
, 

een pand, gelegen te kadastraal gekend onder 

, zijnde een loods met 

kamerwoningen bestemd voor de huisvesting van seizoensarbeiders, eigendom van de 1 
ingevolge akte van aankoop dd. 06.10.2011, voor bewoning ter beschikking te 

hebben gesteld dan wel doen of laten stellen terwijl dit pand en/of de woonentltelten 

volgens de detailbeschrijving in het proces-verbaal 1 niét voldeden aan 

de hoger beschreven normen Inzake veiligheid, gezondheid en woonkwaliteit 

Overgeschreven te Hasselt, Kantoor Rechtszekerheid 1 
nr. en ambtshalve Ingeschreven. 

Ontvangen: 230,00 euro. Attaché (get.)· 

2. Bestreden beslissing 

2.1. 

Bij het vonnis. op tegenspraak gewezen op 26 februari 2019 door de rechtbank van eerste 

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

OP STRAFGEBIED 
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Eerste beklaagde 

Verklaart beklaagde 1 
dagvaardfng omschreven. 

plichtlg aan de ten laste gelegde feiten zoals In de 

Veroordeelt beklaagde hiervoor tot een geldboete van 8.000,00 euro. Stelt vast dat het feit 

gepleegd werd 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 48.000,00 euro. 

Verklaart verbeurd ten laste van beklaagde 1 
de geldsom van 47.076,80 euro. 

, met als KSO-nummer 

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. 

Legt aan de veroordeelde in toepassing van art. 9il. K.B. van 28.12.1950, gewijzigd bij art. 1 

K.B. van 13.11.2012, de verplichting op tot het betalen van een geïndexeerde vergoeding 

van 53.58 euro. 

Verplicht de veroordeelde om bij wijze van bijdrage ten bate van het begrotingsfonds voor 

juridische tweedelljnsbljstand een bedrag te betalen van 20,00 euro. 

Veroordeelt beklaagde tot de kosten van de publieke vordering, tot op heden begroot op de 

som van 103.30 euro. 

Tweede beklaagde 

Verklaart beklaagde · 

omschreven. 

pllchtlg aan de ten laste gelegde feiten zoals in de dagvaarding 

Veroordeelt beklaagde hiervoor tot een geldboete van 2.000,00 euro. Stelt vast dat het feit 

gepleegd werd na 31.12.2011, zodat art. 2 van de wet van 28.12.20111.v.m. de opdeciemen, 

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

(vermenigvuldiging met 6), gebracht wordt op 12.000,00 euro. 
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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. 

Verklaart verbeurd ten laste van beklaagde 1 de geldsom van 5.884,60 euro. 

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. 

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

K.B. van 13.11.2012, de verplichting op tot het betalen van een geïndexeerde vergoeding 

van 53,58 euro. 

Verplicht de veroordeelde om bij wijze van bijdrage ten bate van het begrotingsfonds voor 

juridische tweedelijnsbijstand een bedrag te betalen van 20,00 euro. 

Veroordeelt beklaagde tot de kosten van de publieke vordering, tot op heden begroot op de 

som van 103,30 euro. 

Derde beklaagde 

Verklaart beklaagde 

omschreven. 

plichtlg aan de ten laste gelegde feiten zoals in de dagvaarding 

Veroordeelt beklaagde hiervoor tot een geldboete van 2.000,00 euro. Stelt vast dat het feit 

gepleegd werd na 31.12.2011, zodat art. 2 van de wet van 28.12.20111.v.m. de opdeciemen, 

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

(vermenigvuldiging met 6), gebracht wordt op 12.000,00 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. 

Verklaart verbeurd ten laste van beklaagde 1 de geldsom van 5.884,60 euro. 
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Verplicht de veroordeelde om bij wijze van bijdra1e 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. 

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

K.B. van 13.11.2012, de verplichting op tot het betalen van een geïndexeerde vergoeding 

van 53,58 euro. 

Verplicht de veroordeelde om bij wijze van bijdrage ten bate van het begrotingsfonds voor 

Juridische tweedelljnsbijstand een bedrag te betalen van 20.00 euro. 

Veroordeelt beklaagde tot de kosten van de publieke vordering, tot op heden begroot op de 

som van 103.30 euro. 

2.2. 

Er werd hoger beroeo ingesteld tegen voormeld vonnis van 26 februari 2019 op de griffie 

van de rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt: 

2.3. 

op 20 maart 2019 door de beklaagden 

beschikkingen, 

en· tegen alle 

op 20 maart 2019 door de beklaagde tegen alle beschikkingen, 

op 22 maart 2019 door het OPENBAAR MINISTERIE tegen alle beschikkingen op 

strafgebled lastens beklaagden : enl 

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

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

op 20 maart 2019 door de beklaagden 

op 20 maart 2019 door de beklaagde 

en 

op 22 maart 2019 door het OPENBAAR MINISTERIE lastens beklaagde 
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op 22 maart 2019 door het OPENBAAR MINISTERIE lastens beklaagde 1 

op 22 maart 2019 door het OPENBAAR MINISTERIE lastens beklaagde 

3. Rechtspleging voor het hof 

De zaak werd behandeld op de openbare zitting van 16 oktober 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, 

beklaagden en in hun middelen van verdediging, 

ontwikkeld door hun raadsman, voornoemd, 

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 van 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 beklaagden als van het Openbaar 

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

bestreden vonnis heeft gewezen. 

2. De verzoekschriften van de beklaagden zoals bedoeld in artikel 204 van het Wetboek van 

Strafvordering werden 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. 

3. De verzoekschriften van het Openbaar Ministerie ten opzichte van de beklaagden zoals 

bedoeld in artikel 204 van het Wetboek van Strafvordering werden 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. 
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4. Gelet op het bovenstaande zijn de hogere beroepen van de beklaagden 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 van het 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 straftoemeting ten aanzien van de beklaagden 

en 

S. Beoordeling ten gronde 

5.1. Straftoemeting ten aanzien van 

Bij de straftoemeting ten aanzien van deze beklaagde wordt rekening gehouden met: 

de rechtspersoonlijkheid van de beklaagde; 

haar blanco strafregister; 

de omstandigheden, de aard en de ernst van de bewezen verklaarde feiten, die blijk 

geven van een ontoelaatbaar gebrek aan respect voor andermans welzijn, veiligheid 

en gezondheid; 

het maatschappelijk nadeel van de feiten; 

het winstoogmerk in hoofde van de beklaagde; 

de vaststelling dat de beklaagde na kennisneming van de herstelvordering van de 

bevoegde woonlnspecteur binnen de gevraagde hersteltermijn het nodige heeft 

gedaan om de kamerwoningen te renoveren en In overeenstemming te brengen met 

de minimale kwallteltsverelsten. 

Om deze redenen wordt aan de beklaagde een geldboete van 5.000,00 euro, te 

vermeerderen met opdeciemen opgelegd, die haar ervan moet weerhouden om in de 

toekomst dergelijke laakbare handelingen te stellen. 

�PAGE Ol-000Dl513502-0006-0D1S-D1-0l-� 

L 
� lf!Aj _J 



Hof van beroep Antwerpen - 2019/C0/327 - p. 9 

Het hof gaat in de hierna bepaalde mate in op het verzoek van de beklaagde om het 

voordeel te verkrijgen van het ultstel van de tenuitvoerlegging van de geldboete. Dit 

voordeel zal voor haar een bijkomende aansporing zijn om zich In de toekomst van dergelijke 

feiten te onthouden. Het gedeeltelijk uitstel van tenuitvoerlegging, verbonden aan een 

proeftermijn van drie jaar moet een passende preventieve werking van de geldboete 

waarborgen. 

5.2. Straftoemeting ten aanzien van en! 

Bij de straftoemeting ten aanzien van deze beklaagden wordt rekening gehouden met: 

de persoon van de beklaagden; 

hun gunstig strafrechtelijk verleden; 

de omstandigheden, de aard en de ernst van de bewezen verklaarde feiten, die blijk 

geven van een ontoelaatbaar gebrek aan respect voor andermans welzijn, veiligheid 

en gezondheid; 

het maatschappelijk nadeel van de feiten; 

het winstoogmerk In hoofde van de beklaagden; 

de vaststelling dat de beklaagden na kennisneming van de herstelvordering van de 

bevoegde woonlnspecteur binnen de gevraagde hersteltermijn het nodige hebben 

gedaan om de kamerwoningen te renoveren en in overeenstemming te brengen met 

de minimale kwallteltsverelsten. 

Om deze redenen wordt aan elk van belde beklaagden een geldboete van 1.000,00 euro, te 

vermeerderen met opdeciemen opgelegd, die hen ervan moet weerhouden om In de 

toekomst dergelijke laakbare handelingen te stellen. 

Het hof gaat In de hierna bepaalde mate In op het verzoek van de beklaagden om het 

voordeel te verkrijgen van het uitstel van de tenuitvoerlegging van de geldboete. Dit 

voordeel zal voor hen een bijkomende aansporing zijn om zich In de toekomst van dergelijke 

feiten te onthouden. Het gedeeltelijk uitstel van tenuitvoerlegging, verbonden aan een 

proeftermijn van drie jaar moet een passende preventieve werking van de geldboete 

waarborgen. 
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··· · --··---------------------------

5.3. Verbeurdverklaring 

Het Openbaar Ministerie vorderde voor de eerste rechter schriftelijk de verbeurdverklaring 

van de vermogensvoordelen die de beklaagden uit het misdrijf hadden genoten, dewelke 

werden begroot op een bedrag van 190.040,00 euro. 

De eerste rechter beperkte de wederrechtelijk genoten vermogensvoordelen tot een bedrag 

van 58.846,00 euro, stellende dat enkel rekening mocht gehouden worden met de 

Inkomsten uit de verhuring boven het vergund aantal van vijftig bewoners. De eerste rechter 

bepaalde dat beklaagde individueel een aandeel van 8/10 van deze 

vermogensvoordelen had genoten en de beklaagden , 

leder een aandeel van 1/10. 

en 

Na nieuw onderzoek acht het hof het evenwel onvoldoende aangetoond dat de beklaagden 

en werkelijk vermogensvoordelen -hebben genoten ingevolge het lastens hen 

bewezen verklaard misdrijf. . was eigenaar en verhuurder van het pand en 

genoot de huuropbrengsten. Zij heeft nadien overigens Integraal ingestaan voor de kosten 

van de herstelling van het pand. De Ingevolge het misdrijf genoten vermogensvoordelen 

dienen dan ook volledig te worden toegerekend aan beklaagde. 

Het Is Immers maartschappelljk niet verantwoord dat de beklaagde 

zou putten uit de bewezen verklaarde misdrijven. 

voordeel 

Nu beklaagde. aantoont dat zij voorafgaand aan de eerste controle door de 

wooninspecteur al een aanzienlijk gedeelte van de ontvangen huurgelden Investeerde In de 

verbetering van het pand en zij nadien alle kosten heeft gedragen om volledig aan de 

herstelvordering te voldoen, acht het hof het aangewezen om het bedrag van de door haar 

genoten vermogensvoordelen te verminderen tot 10.000,00 euro, om aan de veroordeelde 

geen onredelijk zware straf op te leggen. 

6. Vaste vergoeding voor beheerskosten In strafzaken 

De ingevolge artikel 91, 2de lid van het K.B. van 28 december 1950 strafzaken verschuldigde 

vergoeding dient telkens te worden geïndexeerd tot het bedrag van 54, 76 euro (Ministeriële 

Omzendbrief 131/6 van 24 juni 2019), hetgeen In deze zaak niet belet wordt door de 

relatieve werking van het hoger beroep, nu ook het Openbaar Ministerie hoger beroep 

instelde 

r-'PAGE 01•0000l513502-0D10-001S•D1-Dl-;-i 

L • _J 



Hof van beroep Antwerpen - 2019/C0/327 -p. 11 

7. 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 

152, 162, 185, 190, 190ter, 194, 195, 199, 200, 202, 203, 203bis, 204, 209bis, 210 en 

211 van het Wetboek van Strafvordering 

1, 2, 3, 5, 7, 7bis, 38, 40, 41bls, 42, 43, 43bls, 50 en 66 van het Strafwetboek 

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

1 van de wet van 5 maart 1952 
- 59 en 60 van de programmawet van 25 december 2016 

2 en 3 van de wet van 28 december 2011 

1, 8 en 18bls van de wet van 29juni 1964 

58 van het KB van 18 december 1986 

28 en 29 van de wet van 1 augustus 1985 
- 4 §3, 5 en 10 van de wet van 19 maart 2017 

6 van het KB van 26 april 2017 

91 van het KB van 28 december 1950 

8. Beslissing 

Het hof, 

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 van de beklaagden 

1 en van het Openbaar Ministerie ontvankelijk; 

Op strafrechtelijk gebied 

_ _ _ ... __ -····--·· en L. ---· 

Wijzigt het bestreden vonnis met betrekking tot de straftoemeting als volgt: 
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Ten aanzien van beklaagde. -· 

Veroordeelt beklaagde . tot een geldboete van 5.000,00 euro, na verhoging met 

50 opdeciemen gebracht op 30.000,00 euroi 

Gelast gedurende een termijn van drie jaar vanaf heden het uitstel van de tenuitvoerlegging 

van deze geldboete ten belope van een gedeelte van 4.000,00 euro, na verhoging met 50 

opdeciemen gebracht op 24.000,00 euro, waardoor een gedeelte van 1.000,00 euro, na 

verhoging met 50 opdeciemen gebracht op 6.000,00 euro, effectief blijft; 

Verklaart ten laste van de beklaagde een bedrag van 10.000,00 euro verbeurd op grond van 

art. 42,3° en art. 43bls van het Strafwetboek; 

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 VUFENTWINTIG EURO, na verhoging met 70 opdeciemen gebracht op 

TWEEHONDERD EURO; 

Legt aan de veroordeelde een vergoeding op van VIERENVIJFTIG EURO EN ZESENZEVENTIG 

CENT; 

Veroordeelt beklaagde tevens tot betaling van een bijdrage van TWINTIG EURO aan het 

begrotingsfonds voor juridische tweedelljnsbijstand; 

Ten aanzien van beklaagde , 

Veroordeelt beklaagde tot een geldboete van 1.000,00 euro, door 

verhoging met 50 opdeciemen gebracht op 6.000,00 euro of, bij gebrek aan betaling binnen 

de In artikel 40 van het strafwetboek bepaalde termijn, tot een vervangende gevangenisstraf 

van drie maanden; 

Gelast gedurende een termijn van drie jaar vanaf heden het uitstel van de tenuitvoerlegging 

van deze geldboete ten belope van een gedeelte van 700,00 euro, na verhoging met 50 

opdeciemen gebracht op 4.200,00 euro, waardoor een gedeelte van 300,00 euro, na 

verhoging met 50 opdeciemen gebracht op 1.800,00 euro, effectief blijft; 
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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 VUFENTWINTIG EURO, na verhoging met 70 opdeciemen gebracht op 

TWEEHONDERD EURO; 

Legt aan de veroordeelde een vergoeding op van VIERENVIJFTIG EURO EN ZESENZEVENTIG 

CENT; 

Veroordeelt beklaagde tevens tot betaling van een bijdrage van TWINTIG EURO aan het 

begrotingsfonds voor juridische tweedelijnsbijstand; 

Ten aanzien van beklaagde , 

Veroordeelt beklaagde tot een geldboete van 1.000,00 euro, door verhoging 

met 50 opdeciemen gebracht op 6.000,00 euro of, bij gebrek aan betaling binnen de In 

artikel 40 van het strafwetboek bepaalde termijn, tot een vervangende gevangenisstraf van 

drie maanden; 

Gelast gedurende een termijn van drie jaar vanaf heden het uitstel van de tenuitvoerlegglng 

van deze geldboete ten belope van een gedeelte van 700,00 euro, na verhoging met 50 

opdeciemen gebracht op 4.200,00 euro, waardoor een gedeelte van 300,00 euro, na 

verhoging met 50 opdeciemen gebracht op 1.800,00 euro, effectief blijft; 

Verplicht de beklaagde om bij wijze van bijdrage tot de financiering van het bijzonder fonds 

tot hulp aan de slachtoffers van opzettelljke gewelddaden en aan occasionele redders een 

bedrag te betalen van VIJFENTWINTIG EURO, na verhoging met 70 opdeciemen gebracht op 

TWEEHONDERD EURO; 

Legt aan de veroordeelde een vergoeding op van VIERENVIJFTIG EURO EN ZESENZEVENTIG 

CENT; 

Veroordeelt beklaagde tevens tot betaling van een bijdrage van TWINTIG EURO aan het 

begrotingsfonds voor juridische tweedelijnsbljstand; 

De kosten 

Bevestigt het bestreden vonnis voor wat betreft de veroordeling tot de kosten; 
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Laat de kosten van het hoger beroep van het Openbaar Ministerie ten laste van de Belgische 

Staat; 

Veroordeelt beklaagden . en hoofdelijk tot de 

overige kosten van de strafvordering In hoger beroep, deze voorgeschoten door de 

openbare partij en In totaal begroot op 174,94 euro. 
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Dit arrest is gewezen te Antwerpen door het hof van beroep, C4 kamer, samengesteld uit: 

Kamervoorzitter 

Raadsheer 

Raadsheer 

en In openbare terechtzitting van 13 november 2019 

uitgesproken door , Kamervoorzitter 

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

met bijstand van griffier 

In de onmogelijkheid zijnde om te tekenen 

(art. 19Sbls Wetboek van Strafvordering en 

art. 785 Gerechtelijk Wetboek) 
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