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2021/PGA/ 3799- 2021/ VJll/ 1241 

Het OPENBAAR MINISTERIE 

en 

DE WOONINSPECTEUR VAN HET VLAAMSE GEWEST 

met kantoren te 1000 BRUSSEL, Havenlaan 88 bus 22 

eiser tot herstel 

vertegenwoord igd door mr 

tegen 

riJksreg1sternummer 

geboren te )p 

wonende te 

van Nederlandse nationaliteit 

beklaagde 

vertegenwoordigd door mr. 

advocaat b1J de balie provincie 

l. Ten laste gelegde feiten 

advocaat bij de balie provincie 

loco mr. 

Als dader of mededader rn de zrn van artikel 66 van het strafwetboek; 

beiden 

A een woning of specifieke woonvorm die niet voldoet aan de vereisten van artikel S § 1 

Vlaamse Wooncode verhuren, te huur stellen of ter beschikking stellen 

als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of als persoon die een woning ter beschikking 

stelt, een woning of een spec1f1eke woonvorm, als vermeld in artikel 5 § 3 lrd 1 van het 

Decreet van 15 JUlr 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, die nret voldoet aan de vereisten 

en normen, vastgesteld met toepassing van artikel 5 van voornoemd Decreet, 
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rechtstreeks of via tussenpersoon, te hebben verhuurd, te huur gesteld of ter beschikking 

gesteld met het oog op bewoning, 

(art. 2 § 1, 31 °, en 20 § 1 lid 1 Decreet 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode) 

De feiten thans vanaf 1 ;anuan 2021 omschreven en strafbaar gesteld als volgt: 

Als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of als persoon die een woning ter beschikking 

stelt, een niet-conforme of overbewoonde woning rechtstreeks of via tussenpersoon te 

hebben verhuurd, te huur gesteld of ter beschikking gesteld met het oog op bewoning, 

(art. 3.34. Vlaamse Codex Wonen van 2021) 

kamers in het onroerend goed gelegen te 

gekadastreerd als 

eigendom van (KBO , met maatschappelrJke zetel te 

en zaakvoerders (geboren op 

en (geboren op ingevolge akte dd. 13 

maart 2018 

tussen 1 oktober 2018 en 7 maart 2020, meermaals, op niet nader bepaalde data, onder 

meer t ijdens de hierna vermelde data, 

1. in de periode van 1 september 2019 tot 6 maart 2020, 

kamer 1/1 ten nadele van geboren te 

geboren te 

geboren te op 

ll. in de periode van 1 maart 2020 tot 6 maart 2020, 

kamer 1/3 ten nadele van geboren te , 

en geboren te op 

in de periode van 20 oktober 2018 tot 6 maart 2020, 

kamer 1/4 ten nadele var 5eboren te 

00 

op en 

op 

op 
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IV. in de periode van 26 februari 2020 tot 6 maart 2020, 

kamer 1/5 ten nadele van geboren te op 

geboren te op 

v. in de periode van 1 februari 2020 tot 6 maart 2020, 

kamer 1/6 ten nadele van 

geboren te 

geboren te 

~eboren te 

op 

op 

op 

en 

B opsplitsen van woning of in gebouw aantal woongelegenheden wijzigen zonder of in 

strijd met een geldige vergunning 

buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4 van de Vlaamse Codex 

Ruimtelijke Ordening, het opsplitsen van een woning of het Wijzigen in een gebouw van het 

aantal woongelegenheden die hoofdzakelijk bestemd zijn voor de huisvesting van een gezin 

of een alleenstaande, ongeacht of het gaat om een eengezinswoning, een etagewoning, een 

flatgebouw, een studio of een al dan niet gemeubileerde kamer, hetzij zonder voorafgaande 

stedenbouwkundige vergunning, verkavehngsvergunning, omgevingsvergunning voor 

stedenbouwkundige handel ingen of omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden, 

hetzij in strijd met de betreffende vergunning, hetzij na verval, vern1et1g1ng of het verstnjken 

van de termijn van de betreffende vergunning, hetzij in geval van schorsing van de 

betreffende vergunning, te hebben uitgevoerd, voortgezet of, buiten het geval bedoeld in 

artikel 6.1.1 lid 3 van de voornoemde Codex, in stand gehouden, namelijk het wijzigen van 

het aanta l woongelegenheden in het pand aan 

(art. 4 2.1, 7°, 4 2.2., 4.2.3., 4 2 4. en 6.11. hd 1, 1°, en 

Ordening; art. 5, 1 °, a), en 6 lid 1 Decreet 25 

omgev1 ngsvergun n I ng) 

van 1 naar 6; 

3 Vlaamse Codex Ruimtelijke 

april 2014 betreffende de 

te tussen 1 oktober 2018 en 7 maart 2020, meermaals. op niet nader te bepalen data 

en laatst op 6 maart 2020 

Gedaagde tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig de artikelen 42, 3° en/of 43b1s 

van het Strafwetboek te horen veroordelen tot de b1J2ondere verbeurdverklaring van een 

bedrag van 9.150 euro, Zijnde de op grond van de weerhouden feiten geraamde opbrengst 

van de vervolgde misdriJven, berekend als volgt: 
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- de huuropbrengsten vanaf 1 september 2019 (aanvang bewoning) tot minstens 6 

maart 2020, z1Jnde 3.200 euro, nameliJk (500 euro x 4 maanden = 2.000 euro) + (600 

euro x 2 maanden == 1.200 euro), voor kamer 1/1 die 111 strafpunten had en omwille 

hiervan ongesch ikt was, en tevens onaangepast omwille van de bezettingsnorm; 

- de huuropbrengsten vanaf 20 oktober 2018 (aanvang huurovereenkomst) tot 

minstens 6 maart 2020, z1Jnde 350 euro x 17 maanden== 5.950 euro, voor kamer 1/4 

die 132 strafpunten had en omwille hiervan ongeschikt was, en tevens onaangepast 

omwille van de bezettingsnorm. 

Gedaagde, als huurder, tevens gedagvaard om, b1J toepassing van art. 6 3 1 en 6.3.4. van de 

Vlaamse Codex Ru1mteliJke Ordening, zich te horen veroordelen tot het herstel in de 

oorspronkelijke toestand door het terugbrengen van aantal woongelegenheden n aar het 

vergunde aantal, namelijk naar 1 woongelegenheid in het pand aan de 

op vordering van het openbaar ministerie onder verbeurte van een dwangsom van 

150 Euro per dag bij niet uitvoering van het bevolen herstel, nl. binnen de termijn van 6 

maanden na het in kracht van gew1Jsde treden van het vonnis. 

Overgeschreven op het kantoor Rechtszekerheid 

Ref. 

Bedrag: 240,00 euro 

Financieel Deskundige 

2. Bestreden beslissing 

2.1. 

:Ld. 8 april 2021 

B1J het vonnis, op tegenspraak gewezen op 15 november 2021 door de rechtbank van eerste 

aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, kamer ACl, werd als volgt besl ist· 

Op strafgebied 

Verleent akte van de vrijwillige tussenkomst aan De Wooninspecteur van het Vlaamse 

Gewest. 

Past de 1ncrimrnat1eperiode aan als volgt· 
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- A.111: ",n de penode van 6 oktober 2018 tot 6 maart 2020" 

B: "tussen 6 augustus 2018 en 5 november 2019" 

Herstelt de matenele vergissing in tenlastelegging B. b1J inbreuk op artikel 6.2.1.1 ° (in plaats 

van 6.1 1.1 °) van de Vlaamse Codex RuimteliJke Ordening; 

Ten aanzien van 

Veroordeelt voor de vermengde feiten van de tenlasteleggingen A en B· 

tot een gevangenisstraf van 6 maanden 

en tot een geldboete van 20.000,00 EUR, z1Jnde 2.500,00 EUR verhoogd met 70 

opdeciemen. 

Verleent uitstel van tenuitvoerlegging wat betreft de gevangenisstraf voor een 

termiJn van 3 Jaar, doch slechts voor een gedeelte van 3 maanden en wat betreft de 

geldboete voor een term1Jn van 3 Jaar, doch slechts voor een gedeelte van 8.000,00 

EUR, z1Jnde 1.000,00 EUR verhoogd met 70 opdeciemen. 

Verklaart verbeurd overeenkomstig artikel 42, 3° en 43b1s Sw. de vermogensvoordelen voor 

een bedrag van 5.300 euro. 

W1Jst meergevorderde af 

Veroordeelt tot betaling van: 

- een bijdrage van 1 maal 200,00 EUR, zijnde de som van 1 maal 25,00 EUR verhoogd 

met 70 opdeciemen, ter financ,enng van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van 

opzettelijke gewelddaden en de occasionele redders 

een bijdrage van 20,00 EUR aan het Begrotingsfonds voor Juridische 

tweedeh1nsb1Jstand 

een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken. Deze vergoeding bedraagt 

50,00 EUR 

- de kosten van de strafvordering tot op heden begroot op 293,34 EUR 
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herstel op basis van tenlastelegging A 

Verklaart de vorderingen van de wooninspecteur van het Vlaams Gewest ontvankeliJk en 

gegrond; 

Veroordeelt tot het geven van een andere bestemming aan het pand te 

volgens de bepalingen van de Vlaamse Codex Ru1mtehike Ordening, 

hetz1J de woning te slopen, tenzij de sloop verboden 1s op grond van wettelijke, decretale of 

reglementaire bepalingen; 

Veroordeelt in ondergeschikte orde, in zoverre mogelijk en in 

overeenstemming met de vere isten van de VCRO, tot het uitvoeren van alle werken om de 

conform1te1t m de zin van artikel 1 3 § 1, 8° Codex Wonen, te herstellen en de eventuele 

overbewoning te beemdigen wat dit pand betreft; 

Bepaalt de termijn voor uitvoering op tien maanden na het in kracht van gew11sde treden 

van onderhavig vonnis; 

Legt een dwangsom op van 150 euro per dag vertraging na het verstrijken van de hoger 

bepaalde hersteltermijn m zoverre huid ig vonn is vooraf werd betekend, legt geen 

dwangsomtermiJn op; 

Machtigt de Wooninspecteur van het Vlaamse Gewest en het College van burgemeester en 

schepenen van conform artikel 3.47 van de Codex Wonen in de 

uitvoering van het opgelegde herstel te voorzien, op kosten van beklaagde, met machtiging 

tot recuperatie van de kosten aan de uitvoering verbonden; 

Verklaart de veroordeling tot de herstelmaatregel uitvoerbaar biJ voorraad, 

herstel op basis van tenlastelegging B 

Veroordeelt tot het herstel van het pand gelegen te 

m de oorspronkehJke toestand, door het terugbrengen van het aantal 

woongelegenheden naar het vergunde aantal, namelijk één; 

Bepaalt de hersteltermijn op zes maanden; 

Legt een dwangsom op van 150 euro per dag vertraging, geplafonneerd op 40.000 euro; 
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Machtigt de Woonrnspecteur van het Vlaamse Gewest en het College van burgemeester en 

schepenen van conform artikel 3.47 van de Codex Wonen in de 

uitvoering van het opgelegde herstel te voorzien, op kosten van beklaagde, met machtiging 

tot recuperatie van de kosten aan de u1tvoenng verbonden; 

Verklaart de veroordeling tot de herstelmaatregel uitvoerbaar b1J voorraad; 

2.2. 

Er werd hoger beroep ingesteld tegen voormeld vonnis van 15 november 2021 op de gnff1e 

van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen 

op 30 november 2021 door de beklaagde tegen alle 

beschikkingen, 

op 2 december 2021 door het OPENBAAR MINISTERIE tegen alle beschikkingen. 

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 Ant werpen, afdeling Antwerpen. 

op 30 november 2021 door de beklaagde 

op 2 december 2021 door het OPENBAAR MINISTERIE. 

3. Rechtspleging voor het hof 

De zaak werd behandeld op de openbare zitting van 10 november 2022 

Het hof heeft hierbij gehoord 

mevrouw de Voorzitter rn haar verslag, 

het Openbaar Mrnistene rn zijn uiteenzetting van de zaak en rn z1Jn vordering, 

de eiser tot herstel in zijn middelen, ontwikkeld door zijn raadsman, voornoemd, 
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de beklaagde in zijn middelen van verdediging, ontwikkeld door zijn raadsman, 

voornoemd. 

De neergelegde conclusies en stukken werden rn het beraad betrokken. 

Het hof bevestigt het bestreden vonnis met betrekking tot de herstelling van de matenele 

vergissing onder de tenlastelegging B dat de feiten een inbreuk zIJn op art 6.2.1.1 ° VCRO in 

plaats van 6.1.1.1° VCRO 

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 beklaagde als van het Openbaar 

Ministerie, werden t1Jd1g en regelmatig gedaan op de griffie van de rechtbank die het 

bestreden vonnis heeft gewezen 

2. Het verzoekschrift van de beklaagde zoals bedoeld m artikel 204 Wetboek van 

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

heeft gewezen en de daarin bepaalde grieven met betrekking tot de schuld aan de feiten sub 

A en B, de straf en de herstelvorderingen zijn nauwkeurig. 

3. Het verzoekschr ift van het Openbaar Ministerie zoals bedoeld in artikel 204 Wetboek van 

Strafvordering werd t1jd1g ingediend ter griffie van de rechtbank die het bestreden vonnis 

heeft gewezen en de daarin bepaalde gr ieven met betrekking tot de straf en de 

herstelvorderingen van de Vlaamse Wooninspect1e en van het Openbaar Ministerie ZIJn 

nauwkeurig 

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

Openbaar Ministerie regelmatig naar vorm en termij n 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 hd 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 beschikkingen van het bestreden vonnis die 

betrekking hebben op de schuld aan de feit en sub A en B, de straf en de herstelvordenngen 

van de Vlaamse Wooninspect1e en van het Openbaar Ministerie. 

5. Beoordeling ten gronde 

5.1. Blijvende strafbaarheid van de feiten 

Het hof stelt vast dat met ingang van 1 Januari 2021 de strafbepaling waarop de 

ten lastelegging A.I tot en met A.V Is gebaseerd, nameliJk artikel 20 Vlaamse Wooncode, 

werd gew1jz1gd bij artikel 15, 1 ° en 2° van het decreet van 29 maart 2019 tot wIJz1ging van 

het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 

1996, het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en de Vlaamse Codex 

Fiscaliteit van 13 december 2013. 

Op 1 januari 2021 t rad ook het besluit van de Vlaamse Regering van 17 Juli 2020 tot 

cod1f1cat1e van de decreten betreffende het Vlaamse Woonbeleid m werking. Hierdoor 

worden de decreten over het Vlaamse woonbeleid, waaronder de Vlaamse Wooncode, 

gecod1f1ceerd als "Vlaamse Codex Wonen van 2021". 

Het hof stelt vast dat de ten laste gelegde feiten, ook na deze mwerkingtredingen, strafbaar 

bliJven onder artikel 3.34 Vlaamse Codex Wonen van 2021. 

5.2. Op strafrechtelijk gebied 

5.2.1. De schuldvraag 

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

de schuld van de beklaagde aan de hem ten laste gelegde feiten A 1, A.11, A.11I (zoals 

aangepast door de eerste rechter met betrekking tot de t1Jdspenode), A. IV en A.V bewezen 

gebleven en B (zoals aangepast door de eerste rechter met betrekking tot de t1Jdspenode) 

bewezen gebleven. 
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2. Beklaagde huurde een onroerend goed gelegen te bestaande uit 

een winkelpand met woonst en garage en dit vanaf 1 augustus 2018 van aan 

een huurpnjs van 1 400,00 euro per maand (stuk 22 strafdossier huurovereenkomst 6 

augustus 2018). 

Beklaagde baatte op het gelr1kvloers een kebabzaak u,t en stelde gedurende bepaalde 

periodes kamers op de eerste verdieping van het pand ter beschikking aan seizoenarbeiders. 

3. Met betrekking tot de feiten sub A.1 tot A.V wordt verwezen naar de oordeelkundige 

redengeving van de eerste rechter zoals uiteengezet onder de rubrieken a tot en met r van 

het bestreden vonnrs welke door beklaagde in hoger beroep niet weerlegd wordt en door 

het hof wordt beaamd en overgenomen en aangevuld als volgt gelet op de neergelegde 

conclusie 

De verplichting om het goed in orde te houden berust brj de eigenaar, verhuurder en/of 

degene ci re de woning ter beschrkkmg stelt (art. 3.34 Vlaamse codex Wonen 2021). 

Beklaagde dre het onroerend goed rn Zijn geheel (handelszaak met woning en garage) 

huurde, stelde deze kamers ter beschikking van derden. 

Beklaagde betwist rn conclusre overigens nret dat hij deze kamers ter beschrkkrng stelde van 

seizoenarbeiders maar beroept zrch op de goede trouw en houdt voor dat bepaalde 

bewoners sporadisch huur betaalden, andere bewoners zelfs geen huur betaalden en deze 

bewoners nret constant in deze kamers verbleven 

Het materieel element van het mrsdriJf wordt voldoende aangetoond door de uitgebreide 

technische verslagen, de gevoegde foto's, het omstandig verslag met betrekking tot het 

kwaliteitsonderzoek en door de vaststellingen ter plaatse van de woonmspectre. Uit deze 

elementen blrJkt genoegzaam dat de door beklaagde ter beschrkkrng gestelde kamers niet 

voldeden aan de normen bedoeld in het oude art. 5 van de Vlaamse Wooncode (thans art. 

1.3.§1, 7° en 8° Vlaamse Codex Wonen 2021). 

Beklaagde wist of behoorde te weten dat de kamers nret voldeden aan de in de Vlaamse 

Wooncode gestelde normen toen hij deze aan derden ter beschikking stelde. Een gebrek aan 

voorzorg of voorz1cht1ghe id volstaat als moreel element van het misdrijf. 

Gelet op de aard van de vastgestelde gebreken kan beklaagde bezwaarlrjk voorhouden dat 

hiJ nret op de hoogte was van het bestaan van deze gebreken. 
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Immers beklaagde baatte op het gehJkvloers de kebabzaak uit en was dan ook ongetw11feld 

veel in het onroerend goed aanwezig. HIJ diende aldus de kamers te controleren of ZIJ aan de 

woningkwaliteitsnormen voldeden en h1J diende dan ook regelmatig de staat van de kamers 

te controleren 

Beklaagde voert aan dat hiJ ter goeder trouw handelde. 

De goede trouw is op zichzelf geen schulduitsluitingsgrond. Goede trouw kan het gevolg ziJn 

van een dwaling of onwetendheid. Dwaling kan slechts schuld uitsluitend zijn als ze 

onoverkomelfJk 1s wat betekent dat uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de 

persoon die zich op de dwaling beroept, heeft gehandeld zoals ieder redelijk en voorz1cht1g 

persoon in dezelfde s1tuat1e zou gehandeld hebben Beklaagde toont niet aan dat h1J zich in 

een toestand van onoverwinnelijke dwaling bevond. 

Evenmin kan hij zich beroepen op z11n gebrek aan kennis van de reglementering, die van hem 

mag verwacht worden 

Noch het gegeven dat beklaagde constant deze kamers ter beschikking stelde aan deze 

seizoenarbeiders noch het gegeven dat deze gebruikers van de kamers sporadisch huur 

betaalden of niet, doet afbreuk aan het voorgaande en 1s bovendien irrelevant om de 

strafbaarheid van de feiten te beoordelen 

Ook het feit dat de bewoners van de kamer zelf geen klachten hadden 1s irrelevant ter 

beoordeling van deze zaak. 

4. Met betrekking tot het feit B verklaarde beklaagde bij zijn schriftelijk verhoor op 20 me, 

2020 dat de indeling van het pand was zoals hij het huurde (zie verklaring stuk 127 

strafdossier). Het hof verw1Jst naar de s1tuat1eschets van de eerste verdieping (stuk 57 van 

het strafdossier) Beklaagde betwist dat hij werken zou hebben uitgevoerd waarbiJ h1J de 

eerste verdieping had opgesplitst naar verschillende kamers die hij apart ter beschikking 

stelde van derden. 

Er 1s een huurovereenkomst afgesloten op 6 augustus 2018 tussen beklaagde en 

waarin beklaagde een handelszaak huurde met woning en garage maar de 

plaatsbeschrijving van het pand, waaruit de indel ing van de eerste verdieping bij de aanvang 

van de huur zou blijken, wordt niet b1Jgevoegd. 
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Hieruit leidt het hof af dat niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat het beklaagde was 

die zonder omgevingsvergunning de woning op de eerste verdieping had opgesplitst. 

Wel 1s het zo dat beklaagde het aantal woongelegenheden in het gebouw w11z1gde zonder 

omgevmgsvergunning door de kamers op de eerste verdieping ter beschikking te stellen 

hetgeen eveneens een inbreuk uitmaakt op art. 4.2 1 7° VCRO: 

''7° een wonmg opsplitsen of m een gebouw het aantal woongelegenheden die hoofdzakeltik 

bestemd Zl{n voor de hwsvestmq van een gezin of een alleenstaande w1iz1qen, ongeacht of 

het gaat om een eengezinswoning, een etagewoning, flatgebouw, studio of een al dan met 

gemeubileerde kamer". 

Dit impliceert dat personen die onderling niet verwant ziJn slechts op een legale manier 

kunnen samenwonen in een woning die vergund is als een meergezinswoning. Deze woning 

1s een ééngezinswoning. 

Wat doorslaggevend is opdat de feiten strafbaar zouden z1Jn, 1s het gebruik van de woning 

door verschillende personen die geen gezin vormen. 

Art 2§1, 8° VCRO omschrijft het gezm als "meerdere personen die op duurzame Wijze m 

dezelfde woning samenwonen en daar hun hoofdverblijfplaats hebben" 

Of de bewoners ,n éénzelfde woning duurzaam samenwonen, dan wel alleenstaanden zijn in 

het zelfde pand, is een beoordeling die in concreto dient te gebeuren 

In casu gaat het om seizoenarbeiders die sporadisch met tussenpozen samenwonen m een 

ééngezinswoning 

Het staat vast dat de personen die sporadisch de kamers 1n het pand bewoonden niet op 

duurzame wiJze samenwoonden en aldaar hun hoofdverbhJfplaats hadden. 

Het 1s aldus niet vereist dat er sprake 1s van een fysieke opdeling van het pand om strafbaar 

te zijn. 

Door deze kamers ter beschikking te stellen van derden zonder te beschikken over een 

vergunning heeft beklaagde een onrechtmatige w1J21gmg van het aantal woongelegenheden 

doorgevoerd hetgeen een inbreuk 1s op art. 4.2.1. 7° VCRO. 
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5.2.3. De straftoemeting 

De feiten voorzien onder de tenlasteleggingen A I, A Il, A.111 {zoals aangepast door de eerste 

rechter met betrekking tot de t1Jdsperiode), A.IV en A Ven B (zoals aangepast door de eerste 

rechter met betrekking tot de tijdsperiode) zijn de opeenvolgende en voortgezette 

uitvoering van een zelfde m1sdad1g opzet, zodat er slechts één straf dient te worden 

uitgesproken, nl. de zwaarste 

Bij de straftoemeting wordt rekening gehouden met. 

de persoon van de beklaagde, 

z1Jn gunstig strafregister waaruit blijkt dat h1J eenmaal door een politierechtbank 

werd veroordeeld wegens een verkeersinbreuk; 

de omstandigheden en ernst van de feiten, die getuigen van gemakkelijk geldgewin 

en misprijzen voor het welzijn van medeburgers en die getuigen van een weinig 

respect voor de reglementering van de ruimtelijke ordening; 

het gegeven dat de kamers niet langer ter beschikking worden gesteld van derden 

zoals bl!Jkt uit de vaststellingen van de wooninspecteur van 3 februari 2021 {proces

verbaal van 5 maart 2021 van de wooninspecteur b1Jlage 2 aan conclusie van het 

Openbaar Ministerie stuk 242 rechtspleg1ngsdoss1er) 

De straf die voorzien is bij toepassing van artikel 3 34 Vlaamse Codex Wonen van 2021 is 

dezelfde als deze die ten t1Jde van de bewezen verklaarde feiten voorzien was onder artikel 

20, §1, eerste lid Vlaamse Wooncode. 

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

met de opdeciemen, of een vervangende gevangenisstraf van 60 dagen. 

Het hof gelast het uitstel van de tenuitvoerlegging van de helft van de opgelegde geldboete 

Dit voordeel zal voor beklaagde een bijkomende aansporing z1Jn om zich in de toekomst van 

dergelijke feiten te onthouden. Dit gedeeltellJk U1tstel van tenuitvoer legging, verbonden aan 

een proeftermijn van drie Jaar moet een gepaste preventieve werking van de uitgestelde 

straf waarborgen. De beklaagde dient te beseffen dat deze gunstmaatregel kan worden 

ingetrokken wanneer hij tiJdens de proefperiode opnieuw dergelljke feiten of andere 

ernstige feiten zou plegen. 

De omvang van de opgelegde geldboete 1s aangepast aan het aandeel van de beklaagde in 

het onrechtmatig financieel geldgewin, en de duur van de vervangende gevangenisstraf 1s 

aangepast aan de omvang van de geldboete. 
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Het hof gaat niet in op het verzoek van beklaagde tot het verlenen van de opschorting dan 

wel het opleggen van een werkstraf nu dergelijke gunstmaatregelen niet van aard zijn om 

beklaagde afdoende te wijzen op Zijn maatschappelijke beperkingen en verplichtingen 

5.2.4. Verbeurdverklaringen 

Het Openbaar Ministerie vorderde schriftelijk in de dagvaarding op grond van art. 42,3° en 

43bts Sw. de bijzondere verbeurdverklaring van het wederrechtelijk verkregen 

vermogensvoordee l, begroot op 9.150,00 euro 

De eerste rechter beperkte de verbeurdverklaring van de illegale vermogensvoordelen tot 

de effectieve ontvangen huurgelden nl. het bedrag van 5.300,00 euro Ter zitting vorderde 

het Openbaar Ministerie de verbeurdverklaring van dit bedrag. 

Overeenkomstig art. 42,3° Sw. kunnen de vermogensvoordelen die rechtstreeks wt het 

misdrijf Zijn verkregen verbeurd verklaard worden. 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. 43bts Sw.). 

Samen met de eerste rechter 1s het hof van oordeel dat het maatschappelijk 

onaanvaardbaar 1s dat de beklaagde in het bezit zoud blijven van de illegale opbrengsten van 

de door hem gepleegde misdrijven Al tot en met A V 

Verwijlend naar de conclusie van beklaagde erkent beklaagde dat hij m de voorziene 

tijdsperiode 4 200,00 euro als huurgeld ontving van de bewoner en 1100,00 

euro van Zijnde in totaal 5 300,00 euro en niet 9.150,00 euro zoals 

aanvankelijk schnftelijk werd gevorderd door het Openbaar Ministerie 

Het wederrechtelijk vermogensvoordeel dient berekend aan de hand van de in het dossier 

beschikbare informatie over de periodes van illegale verhuring en de effectief ontvangen 

huurgelden. Beklaagde maakt aannemelijk dat hij sporadisch huurgelden ontving Terecht 

heeft de eerste rechter dan ook de verbeurdverklaring van de illegale vermogensvoordelen 

herleid tot een bedrag van 5.300,00 euro. De uitgesproken verbeurdverklaring m hoofde van 

beklaagde 1s niet van aard dat ZIJ een onredelijke bestraffing in zijnen hoofde uitmaken. 
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5.2.5. De kosten 

Terecht werd beklaagde door de eerste rechter veroordeeld tot betaling van. 

een b1Jdrage tot fInanc1enng van het b1JZonder fonds tot hulp aan de slachtoffers van 

opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders; 

een bijdrage aan het Begrotingsfonds voor Juridische tweedehjnsb1Jstand, die thans 

na indexatie 24,00 euro bedraagt. Het bestreden vonnis wordt in die zm gewiJzigd; 

een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken, die thans na indexatie 58,24 

euro bedraagt. Het bestreden vonnis wordt in die zin gew1Jz1gd. 

5.3. De herstelvorderingen 

5.3.1. De herstelvordering van de wooninspectie op grond van de feiten sub A.I tot en 

metA.V 

De woonmspecteur deelde op 15 apnl 2020 zijn herstelvordenng per brief aan het Openbaar 

Ministerie mee, ertoe strekkende om aan de overtreder het bevel te geven tot 

herbestemming van het pand volgens de bepalingen van de Vlaamse Codex RurmtelJJke 

Ordening, hetzij het pand te slopen, tenziJ de sloop verboden zou zijn op grond van 

wettel ijke, decretale of reglementaire bepalingen en dit binnen een termijn van 10 maanden 

vanaf heden en onder verbeurte van een dwangsom van 150,00 euro per dag vertraging 

volgend op het verstrijken van deze hersteltermijn 

Tevens vordert de wooninspecteur: 

om te zeggen voor recht dat er geen aanleiding bestaat tot het opleggen van een 

dwangsomtermiJn in de zin van artikel 1385b1s, vierde lid Gerechtel!Jk Wetboek, 

machtiging van hemzelf evenals het college van burgemeester en schepenen om, bij 

gebreke aan uitvoering door beklaagden zelf, ambtsha lve m de uitvoering van het 

opgelegde herstel te mogen voorzien; 

macht iging om de kosten van herhuisvesting, bedoeld m artikel 17b1s, § 2, Vlaamse 

Wooncode (thans artikelen 3.33 en 3 48 Vlaamse Codex Wonen van 2021) te 

verhalen op de veroordeelde; 

om het vonnis uitvoerbaar bij voorraad te verklaren. 
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Het college van burgemeester en schepenen van deelde per bnef van 11 

mei 2020 mee aan het Openbaar Ministerie dat ZIJ zich aansluiten b1J de herstelvordenng 

opgemaakt door de wooninspect1e. 

Deze herstelvordenng werd geactualiseerd op 12 februari 2021 en werd bevestigd m de 

conclusie van de wooninspecteur (zie biJlage 1 aan conclusie van het Openbaar Ministerie 

strafdossier stuk 242 voor de eerste rechter) 

De herstelvordering strekt ertoe om de onrechtmatige toestand ingevolge het bewezen 

verklaard m1sdriJf te doen verdwijnen en 1s noodzakelijk om de gevolgen van dit misdrijf 

ongedaan te maken. Zij behoort tot de strafvordering in ruime zin, maar is niettemin als 

b1JZondere vorm van teruggave een maatregel van burgerlijke aard Krachtens de artikelen 

44 Strafwetboek en 161 en 189 Wetboek van Strafvordering dient de teruggave verplicht te 

worden urtgesproken. Een veroordeelde mag niet in het voordeel van het bewezen verklaard 

misdrijf bhJven. 

Het hof 1s dan ook verplicht om de herstelmaatregel te bevelen zoals gevorderd door de 

herstelvorderende overheid. ZiJ dient wel de interne en externe wett1ghe1d van de maatregel 

te toetsen en in het bijzonder na te gaan of de voordelen die de herstelmaatregel voor de 

woonkwaliteit oplevert wel in verhouding staan tot de last die ze voor de overtreder 

veroorzaken 

Een herstelmaatregel 1s er krachtens artikel 3.43 Vlaamse Codex Wonen van 2021 princ1p1eel 

op gericht om de overtreder te bevelen werken uit te voeren om de woning of het pand dat 

het gebouw met de aanwezige woningen omvat, conform te maken en om de overbewoning 

te beeindigen. 

Om redenen zoals uiteengezet op strafgeb1ed met betrekking tot de tenlastelegging B staat 

het vast dat beklaagde het aantal woongelegenheden die hoofdzakeliJk bestemd zijn voor de 

huisvesting van een gezin of een alleenstaande wiJz1gde door zonder vergunning kamers van 
deze woning ter beschikking te stellen van seizoenarbeiders hetgeen een inbreuk uitmaakte 

op art. 4.2 1 7° VCRO 

Inmiddels verblijven deze seizoenarbeiders niet meer in het pand zoals blijkt uit de 

vaststellingen van de woonmspecteur op 3 februari 2021 (zie proces-verbaal S maart 2021 

van de woonmspecteur b1Jlage 2 aan conclusie van Openbaar Ministerie stuk 242 

rechtspleg1ngsdoss1er) zodat de overbewonmg werd beemdigd en er geen sprake meer is 

van een stedenbouwkundige inbreuk. 
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Ter zitting bevestigde beklaagde overigens dat hij tot op heden het pand niet meer verhuurt. 

Vermits er niet langer een stedenbouwkundige inbreuk rust op het pand maar er weliswaar 

ernstige gebreken zijn aan het gebouw zelf alsook aan de kamers van de woning zoals blijkt 

uit de vaststellingen van de wooninspecteur van 6 maart 2019, 1s het hof verplicht om de 

princ1p1ele herstelmaatregel tot integraal herstel te bevelen als er geen beletsel meer 

bestaat. De herstelvordering is derhalve nog steeds actueel en het pand komt derhalve in 

aanmerking voor het uitvoeren van renovatie-, verbeteringswerken of aanpassingswerken 

zodat het pand voldoet aan de elementaire veillghe1ds-, gezondhe1ds- en 

woonkwallte1tsvere1sten. 

Het hof acht de herstelmaatregel voor het uitvoeren van renovatie-, verbeteringswerken of 

aanpassingswerken in hoofde van beklaagde echter kennelijk onredelijk. 

Heden worden er geen kamers meer ter beschikking gesteld door beklaagde. Bovendien 

heeft de eigenaar van het pand andere plannen met dit pand in de nabije toekomst. Het 

college van burgemeester en schepenen van heeft immers aan de 

eigenaar op 23 maart 2022 een omgevingsvergunning onder voorwaarden verleend om het 

oude pand te slopen en een nieuw handelspand (supermarkt) met 9 woongelegenheden en 

parking op te r ichten (stuk 2 bundel beklaagde). 

Rekening houdend met deze omstandigheden zouden de voordelen die de herstelmaatregel 

voor de woonkwaliteit oplevert niet in verhouding staan tot de last die ze voor de overtreder 

veroorzaken. 

Deze herstelvordenng geent op het feit A wijst het hof dan ook af als ongegrond. 

5.3.2. De herstelvordering van het Openbaar Ministerie op grond van het feit sub B 

Het Openbaar Ministerie vorderde mondeling ter ztttmg overeenkomstig art. 6.3.l. en 6.3.4. 

VCRO het herstel 1n de oorspronkeltjke staat geent op het feit sub B door het terugbrengen 

van het aantal woongelegenheden naar één woongelegenheid en dit binnen een term1Jn van 

6 maanden op straffe van een dwangsom van 150,00 euro per dag vertraging zonder 

plafonnering. 
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Op grond van art. 6.3.10. VCRO kan het Openbaar Ministerie ambtshalve een 

herstelvordenng indienen zonder voorafgaand advies van de Hoge Raad voor 

Handhavingsu1tvoenng (afgekort HRH) 

Het sinds 1 maart 2018 in werking getreden artikel 6.3 1. VCRO bepaalt in §1 dat naast de 

straf de rechtbank, ambtshalve of op vordering van een bevoegde overheid, beveelt een 

meerwaarde te betalen en/of bouw- of aanpassingswerken uit te voeren en/of de plaats in 

de oorspronkellJke toestand te herstellen of het strrJd 1ge gebruik te staken. Dat gebeurt, met 

inachtneming van de volgende rangorde. 

1° als het gevolg van het m1sdnJf kennel1Jk verenigbaar Is met een goede rwrntel1Jke 

ordening, het betalen van een meerwaarde; 

2° als dit kennelijk volstaat om de plaatselijke ordening te herstellen, de uitvoering van 

bouw- of aanpassingswerken; 

3° in de andere gevallen, de uItvoenng van het herstel van de plaats in de 

oorspronkelijke toestand of de staking van het strijdige gebruik. 

Beklaagde baat nog steeds in het pand op het geliJkvloers een handelszaak uit maar stelt de 

woning niet meer ter beschikking van seIzoenarbe1ders (zie proces-verbaal 5 maart 2021 van 

de woon inspecteur biJlage 2 aan conclusie van Openbaar Mm1stene stuk 242 strafdossier). 

Er is derhalve geen sprake meer van overbewoning zodat de herstelvordering gebaseerd op 

het ,n hoofde van beklaagde bewezen verklaarde feit B thans zonder voorwerp is. 

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 j un, 1935 

152, 162, 185, 190, 190ter, 194, 195, 199, 200, 202, 203, 203b1s, 204, 209b1s, 210 en 

211 van het Wetboek van Strafvordering 

1, 2, 3, 7, 25, 38, 40, 42, 43bis, 65 en 66 van het Strafwetboek 

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

1.1., 1.2., 1.3., 3.1., 3.34. en 3.49 van de decreten over het Vlaamse woonbeleid van 

17 JUii 2020 "Vlaamse Codex Wonen van 2021" 

- 4.2.1.7°, 4.2 2, 4 2.3., 4 .2.4, 6.2 11° en 6.3.1 §6 van de Vlaamse Codex RuimtellJke 

Ordening 

- 5, 1°, a) en 6 hd 1 van het decreet van 25 april 2014 
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l van de wet van 5 maart 1952 

- 59 en 60 van de programmawet van 25 december 2016 

1 en 8 van de wet van 29 juni 1964 

- 58 van het KB van 18 december 1986 

28 en 29 van de wet van 1 augustus 1985 

4 §3, S 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 

1 en 2 van het KB van 28 augustus 2020 

7. Beslissing 

Het hof, 

Rechtdoende op tegen spraak, 

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 beklaagde en van het Openbaar Ministerie ontvankehjk, 

Bevestigt het bestreden vonnis met betrekking tot het herstel van de materiele vergIssIng 1n 

het feit B; 

Op strafrechtelijk gebied 

Bevestigt het bestreden vonnis wat betreft de schuld1gverklanng van beklaagde aan de 

feiten A 1, A Il, A.111 (zoals aangepast door de eerste rechter met betrekking tot de 

t1Jdspenode), A.IV en A.V en B (zoals aangepast door de eerste rechter met betrekking tot de 

t1Jdsperiode); 

Veroordeelt de beklaagde wegens deze vermengde feiten tot een geldboete van 1 000,00 

euro, gebracht op 8.000,00 euro door verhoging met 70 opdeciemen, of een vervangende 

gevangenisstraf van 60 dagen. 

Gelast gedurende een proeftijd van dne Jaar vanaf heden het uitstel van de 

tenuitvoerlegging van de helft van de opgelegde geldboete, 
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Beveelt lastens de beklaagde de bi)Zondere verbeurdverklaring van de wederrechtelijk door 

hem verkregen vermogensvoordelen, die bepaald worden op 5.300,00 euro b1J equivalent; 

Bevestigt het bestreden vonnis voor zover de beklaagde wordt veroordeeld tot betaling van. 

- een b1Jdrage aan het begrotingsfonds voor jund1sche tweedehJnsb1Jstand, waarvan 

het bedrag weliswaar wordt gerndexeerd tot 24,00 euro, 

- een bijdrage tot de financ,enng van het bijzonder fonds tot hulp aan de slachtoffers 

van opzetteliJke gewelddaden en aan occasionele redders van 25,00 euro, na 

verhoging met 70 opdeciemen gebracht op 200,00 euro, 

- een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken, waarvan het bedrag 

weliswaar wordt geindexeerd tot 58,24 euro; 

Met betrekking tot de herstelvordenng van de woon inspecteur geent op de feiten sub A 

Wijzigt het bestreden vonnis; 

Zegt voor recht dat de herstelvordering van de woon inspecteur ongegrond 1s; 

Met betrekking tot de herstelvordering van het Openbaar Ministerie geent op de feiten sub 

g 

Zegt voor recht dat de herstelvordering van het Openbaar Ministerie ontvankelijk maar 

zonder voorwerp 1s; 

Met betrekking tot de kosten 

Laat de kosten van het hoger beroep van het Openbaar Ministerie alsook van de 

herstelvordenng van het Openbaar Mm1stene ten laste van de Staat; 

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

herstelvorderingen van de woonmspecteur in beide aanleggen, deze voorgeschoten door de 

openbare partij en in totaal begroot op 442,33 euro. 
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Drt arrest is gewezen te Antwerpen door het hof van beroep, C4 kamer, samengesteld uit 

Kamervoorzitter 

Raadsheer 

Raadsheer 

en in openbare terechtzitting van 1 februari 2023 

uitgesproken door Kamervoorzitter 

in aanwez1ghe1d van het lid van het Openbaar Ministerie vermeld in het proces-verbaal van 
de terechtzitting 

met bijstand van griffier 




