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Het OPENBAAR MINlmRIE 

en 

1. DE WOONINSPECTEUR VAN HET VLAAMSE GEWEST 

met diensten gevesttgd te 1210 Brussel {Sint-Joost-ten-Node}, 

Koning Albert Il-laan 19 bus 22 

K.8.0. nummer niet gekend 

eiser tot herstel 

vertegenwoordigd door mr. Andy Beelen loco mr. Christian 

Lemache, belden advocaat bij de balie Limburg 

2. HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE STAD 

met kantoor te · 

K.B.O. nummer 1 

eiser tot herstel 

te ,, stadhuis 

vertegenwoordigd door mr. Birgit Creemers en mr. Felbc Leyman, 

belden loco mr. Annelies Vertinden en mr. Thomas Sterckx, allen 

a�vocaat bij de balle Brussel 

tegen 

1 . ... 
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ff.:>12. 
zaakvoerder 

geboren te' 

wonende te. 

op 

Belg 

rl)ksreglsternummer . 

beklaagde 

aanwezig en blfgestaan door mr. Pascal Malllen, advocaat bij de 

balie provf nde Antwerpen 

$l 3.' 
met KBO nr.1 

met maatschappelijke zetel te : 

met als lasthebber ad hoc 

mr. Constant TALBOOM, 

met kantoor te 2000 Antwerpen, lombardenvest 34/2 

beklaagde 

de lasthebber ad hoc Is aanwezig 

1. Ten laste gelegde feiten 

.... de tweede en de derde, 

Hetzij door de misdaad of het wanbedrijf te hebben uitgevoerd of aan de uitvoering 

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

te hebben ver1eend dat de misdaad of het wanbedrijf zonder zijn bijstand niet had kunnen 

worden gepleegd; 
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Met betrekking tot het pand gel�gen te. 

kadastraal omschreven als. 

met een globäle oppervlakte van m2, 
dat krachtens de akte van Inbreng verleden voor notaris 1 
toebehoort aan de · 

A. 

Op 1aod!2013, 

te' op. 

·), 

Bij Inbreuk op artikel 6.1.1.1° en 3° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 

hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij In strijd met de 

vergunning, hetzij na verval, vernietiging verstrijken van de termijn van de vergunning, hetzij 

In geval van schorsing van de vergunning, hierna vermelde handelingen, zoals �epaald bij 

artikel 4.2.1.r te hebben uitgevoerd en te hebben toegestaan of aanvaard, 

met name het wijzigen van het aantal woongelegenheden die hoofdzàkelljk 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, 

namelljk 

In industriegebied het aantal woongelegenheden van 1 zelfstandige woongelegenheid te 

hebben gewijzigd naar 10 woongelegenheden met kamers; 

8. 

Van 18 maart 2014 tot en met 31 december 2014. en voor wat betreft de hierna vermelde 

personen op de hierna vermelde data, 

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

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 
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vereisten en n<:>rmen van artikel S rechtstreeks of vla tussenpersoon verhuurd, te huur 

gesteld of ter beschikking gesteld te hebben met het oog op bewoning 

1. 

Oe 18 maart �014, 

a} De kamer 0/2 ten nadele van een niet nader geïdentificeerde persoon; 

b} (geboren op te De kamer 0/3 ten nadele van : 

(geboren op te ·) en 

c) 

d) 

e) 

f) 

ll. 

(geboren op· 

De kamer 0/4 ten nadele van 1 

De kamer 0/6 ten nadele van 

en : (geboren op 

De kamer 1/1 ten nadele van 

te 

1 }, (geboren op 

(geboren op · · te 

Oe kamer 1/3 ten nadelè van 1 

), (geboren op · 
t e  1 

)en (geboren op 

(geboren op : 

(geboren op 1 

. te ); 

·); 

te 

1 (geboren op 

te ) en 

(geboren op 

!), i 

(geboren op 

te 

Op 27 oktober 201� 

a) De kamer 0/1 ten nadele van een niet nader geïdentificeerde persoon; 

b) 

c) 

De kamer 0/3 ten nadele van 

1 (geboren op 

De kamer 0/4 ten nadele van 

(geboren op : 1); 

, (geboren op 

1); 

(geboren op . 
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d) De kamer 0/5 ten nadele van 

(geboren op 

) en 
'· 

(geboren op 

(geboren op '0), 

(geboren op 

.); 

De derde betichte tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig art. 42,3° en/of 43bis 

van het Strafwetboek, te horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring van de 

vermogensvoordelen voortvloelende uit de tenlastelegging B, conform de schrlftellJke 

vordering van h�t OM neergelegd In het strafdossier. 

Overgeschreven op het hypotheekkantoor van, 

Ref. bedrag: 220 euro. 

(get) Hypotheekbewaarder, 1 

z. Bestreden beslls.slng 

2.1. 

.op: 

BIJ het vonnis, op tegenspraak gewezen op 4 Ianuari 2018 door de rechtbank van eerste 

aanleg Antweroeo. afdeling Aotwemen, kamer AC8, werd als volgt beslist: 

A. HERSTELVOROERING VAN HET VAN DE STAD. 

Enkel eerste beklaagde werd schuldlg bevonden aan tenlastelegging A, zodat de 

herstelvorderlng enkel ten laste van eerste beklaagde kan worden opgelegd. 

Spreekt tweede en derde beklaagde vrij voor de tenlastelegglng A. 
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Verklaart de tenlasteleggingen B.I en B.11 bewezen in hoofde van tweede en derde 

beklaagde. 

VEROORDEELT: 

Tweede beklaagde hoofdens de vermengde feiten van de 

tenlasteleggingen B.I en B.11 tot een geldboete van DUIZEND EUR. 

Beveelt dat bij toepassing en binnen de perken van artikelen l en 8 der wet van 29 

juni 1964, de tenuitvoerlegging van de geldboete uitgesproken ten laste van deze 

veroordeelde, wordt uitgesteld voor een termijn van drie Jaar vanaf heden. 

Derde beklaagde ., vertegenwoordigd door 

meester Constant TALBOOM, advocaat, als lasthebber ad hoc, hoofdens de vermengde 

feiten van-de tenlasteleggingen B.I en 8.ll itot een geldboete van DRIEDUIZEND EUR. 

Beveelt dat bij toepassing en binnen de perken van artikel 8, 18bls der wet van 29 

juni 1964, de tenuitvoerlegging van de geldboete uitgesproken ten laste van deze 

veroordeelde, wordt uitgesteld voor een termijn van drie jaar vanaf heden. 

Verplicht "., tweede en derde veroordeelde, als bijdrage voor de financiering van het Fonds 

tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden, tot het betalen van een bijdrage 

van leder 25 EUR, bij toepassing van artikel 1 van de wet van 5 maart 1952, gewijzigd door 

de wet van 26 Juni 2000 en de wet van 25 december 2016, vermeerderd met 50 decimes, en 

gebracht op elk 200 EUR. 

Verplicht "., tweede en derde veroordeelde tot betaling van leder één/derde van de kosten 

van het geding belopende 65,87 EUR In het totaal - de kosten één en ondeelbaar 

veroorzaakt door de lastens beklaagden weerhouden en bewezen feiten - en, bij toepassing 

van artikel 91 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1950 tot een vergoeding van leder 

51,20 EUR. 
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�" .. ",.,-.-•.. .-........ _______ _______________ _ 

legt bij toepassing van de Wet van 19 maar:t 2017 tot oprichting van een BegrotJngsfonds 

voor de juridische tweedelljnsbljstand, aan elke veroordeelde een bijdrage op van telkens 20 

EUR. 

Zegt dat bij toepassing van artikel 1 der wet van 5 maart 1952 gewijzigd door de wetvan 28 

december 2011 de geldboeten van 1000 EUR en 3000 EUR, vermeerderd worden met 50 

decimes, zodat die geldboeten respectlevelljk elk 6000 EUR en 18000 EUR bedragen. 

Bepaalt de duur van de gevangenisstraf waardoor de geldboeten van 1000 EUR en 3000 EUR 

vervangen kunnen worden, bij gebrek aan betaling binnen een termijn ver.meld In artikel 40 

van het strafwetboek, op drie maanden voor elke geldboete. 

Verklaart verbeurd ten aanzien van derde beklaagde: 25.200 euro op grond van artikel 42, 3° 

en 43bls van het Strafwetboek. 

8evee_lt op vordering van de Wooninspecteur lastens [eerste), tweede en derde beklaagde 

om het pand gelegen te , kadastraal omschreven als 

een andere bestemming te geven overeenkomstig 

de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 of om de 

woning of het goed te slopen, tenzij de sloop ervan verboden Is op grond van wettelijke, 

decretale of reglementaire bepalingen. 

Bepaalt dat voormeld herstel binnen de termijn van 10 maanden lngaan�e vanaf het In 

kracht van gewijsde gaan van �uldlg vonnis dient te gebeuren. 

Veroordeelt [eerste), tweede en derde beklaagde, voor het gevall dat aan de veroord�llng tot 
herstel niet wordt voldaan, tot betallng aan de woonlnspecteur van een dwangsom van 

50,00 euro per dag vertraging vanaf de eerste dag volgend op het verstrijken van de 

hogervennelde hersteltermijn en In zoverre dit vonnis vooraf werd betekend. 

Bepaalt het maximumbedrag van de dwangsommen op 100.000 euro. 

Verleent aan de woonlnspecteur en het college van burgemeester en schepenen de 

machtiging om bij stilzitten van (eerste), tweede en derde beklaagde binnen voormelde 

termijn zelf In d e  uitvoering van de herstelmaatregelen te voorzien. 
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Veroordeelt [eerste]� tweede en derde beklaagde In dat geval tot alle uitvoeringskosten, 
verminderd met de opbrengst van de verkoop van de materialen . en voorwerpen, te 

vergoeden op vertoon van een staat opgesteld door de overheid die het vonnis uitvoert of 
begroot en ultv-0erbaar verklaard door de beslagrechter. 

Verklaart onderhavig vonnis uitvoerbaar bij voorraad, ongeacht enig rechtsmiddel. 

2.2. 

Er werd hoger beroep ingesteld tegen voormeld vonnis d.d. 4 januari 2018 op de griffie van 
de rechtbank van eerste aanleg Antwernen, afdellng Antwerpen: 

2.3. 

op 8 lanuarl 2018 door de beklaagde 
beschikkingen waarbij hij werd veroordeeld 
op· 18 lanuarl 2018 door de beklaagde · 

tegen al de beschikkingen 

tegen al de 

op 25 lanuarl 2018 door het OPENBAAR MINISTERIE ten opzichte van de beklaagden 
en· tegen al de 

beschikkingen 

op 2 februari 2018 door de eiser tot herstel HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 

SCHEPENEN VAN DE STAD 1tegen al de beschikkingen betreffende de 

niet-toekenning van de herstelvordering ten aanzien van 2e en 3e beklaagde. 

Er werd een verzoekschrift In de zin van artikel 204 Wetboek van Strafvordering Ingediend 
op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antweroen: 

op 8 lanuari 2018 door de beklaagde · 

op 18 !anuarl 2018 door de beklaagde 
op 25 Januari 2018 door het OPENBAAR MINISTERIE 
op 2 februari 2018 door de eiser tot herstel HET COLLEGE VAN BURGEMESTER EN 

SCHEPENEN VAN DE SlAO 

3. Rechtspleatng voor het hof 
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De zaak werd behandeld op de openbare zitting van 9 Januari 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 eiser tot herstel de woontnspecteur van het Vlaams Gewest In zijn middelen 

ontwikkeld door zijn raadsman voornoemd, 

de eiser tot herstel het college van burgemeester en schepenen van de stad 

in zijn middelen ontwikkeld door zljn raadsman voornoemd, 

de beklaagde · ' In· persoon en in zlJ.n. middelen van verdediging 

ontwikkeld door zijn raadsman voornoemd, 

de beklaagde de 1 In haar middelen van 

verdediging ontwikkeld door haar lasthebber ad hoc. 

Dé op de griffie en ter terechtzitting neergelegde conclusies en stukken werden In het 

beraad betrokken. 

4. BeoordeJlng van de ontvankelljkheld van de rechtsmiddelen en van de omvang van 
de hogere beroepen 

4.1. OntvankellJkheld van de hogere beroepen 

1. De verklaringen van hoger beroep, zowel van de beklaagde · ·, de 
beklaagde 1 , het college van burgemeester en schepenen 
van de stad . als van het Openbaar Ministerie, werden tijdig en regelmatig gedaan 

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

De beklaagde tekènde hoger beroep aan tegen alle 

beschikkingen van het bestreden vonnis, ook tegen de vrijspraak voor het feit sub A hetgeen 

onontvankelijk Is wegens gebrek aan belang. 

2. Het verzoekschrift van de beklaagde · zoals bedoeld In artikel .204 

Wetboek van Strafvordering werd tljdis Ingediend ter griffie van de rechtbank die het 
bestreden vonnis heeft gewezen en de daarin bepaalde grievén met betrekking tot de 
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procedure wegens een onvolledig strafdossier, de schuldlgverklarlng met betrekking tot de 

feiten 8.1 en B.11, de strafmaat en d_e herstelvordertng zijn nauwkeurig. 

3. 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 met betrekking t.ot de 
schutdlgverklarfng voor de feiten sub 8.1 en 8.11, de herstelvordering en de opgelegde 

dwangsom zijn nauwkeurig. 

4. Het verzoekschrift van het college van burgemeester en schepenen van de stad 

. 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 met betrekking tot de vrijspraak van beklaagde · en beklaagde 1 

1 voor het feit sub A en de afwijzing van de herstelvordering 

ten aanzien van deze belde beklaagden zijn nauwkeurig. 

5. Het verzoekschrift van het Openbaar Ministerie zoals bedoeld In artikel 204 Wetboek van 

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

heeft gewezen en de daarin bepaalde grieven met betrekking tot de schuldlgverklarlng voor 

het feit sub A ten aanzien van belde beklaagden en de strafmaat zijn nauwkeurig. 

6. Gelet op het bovenstaande zijn de hogere beroepen van de beklaagde 
beklaagde ! , de eiser tot het herstel het college van 
burgemeester en schepenen van de stad . en van het Openbaar Ministerie 

regelmatig naar vorm en termJJn en ontvankelijk, behoudens het hoger beroep van 

beklaagde de voor het feit sub A wegens gebrek aan 

belang gelet op de vrijspraak. 

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. 

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

hof zich uit tot de beoordeling van de beschikkingen o p  strafrechtelijk gebied van het 

bestreden vonnis die betrekking hebben op de schuldlgverklarfng voor de feiten sub A, B.I en 
8.11, de straf maat en de ·herstelvordering. 
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5. Voorafgaand 

5.1. Wetswijziging sinds de feiten en de blijvende strafbaarheid 

Conform het kantschrtft van het Openbaar Mlnfsterle van 24 mei 2018 stelt het hof het 

volgende vast: 

1. De door het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (8.S. 23 
oktober 2014} bepaalde -wijzigingen aan het vergunnlngsluik van de VCRO zijn in werking 

getreden op 23 februari 2017 (zie art. 397 van voormeld decreet zoals gewijzigd door art. 8 

van het decreet van 3 februari 2017 houdende de nadere regels tot Implementatie van de 

omgevingsvergunning (B.S. 9 februari 2017). 

Door art. 296 van voormeld decreet van 25 april 2014 worden In art. 4.2.1. VCRO de 

woorden "voorafgaande stedenbouwkundige vergunnin-g" vervangen door de woorden 

"voorafgaande omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingenu. 

2. Artlkel 145 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de 

omgevingsvergunning (B.S. 27 augustus 2014} bepaalde dat dit In werking zou treden één 

Jaar na de datum van goedkeuring van het besluit van de Vlaamse Regering waarmee de 

datum van de Inwerkingtreding van het decreet van 25 april 2014 betreffende de 

omgevingsvergunning wordt vastgelegd. Dit betekent dat d.tt decreet van 25 april 2014 
betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning In werking zou zijn getreden op 23 
februari 2018. 

Echter Ingevolge artikel 51 van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de 

handhaving van de ruimtelijke ordening en tot wijziging en opheffing van diverse besluiten 

van 9 f ebruarl 2018 (B.S. 28 februari 2018), Is het decreet van 25 april 2014 betreffende de 

handhaving van de omgevingsvergunning, met uitzondering van artlkel 145, tweede lid, In 

werking getreden op 1 maart 2018. 

3. Het nieuwe artikel 6.2.1 van de VCRO houdt thans de strafbepalingen In en luidt met 

betrekking tot onderhavige zaak als volgt: 

"De hierna volgende handetlngen en omissies worden stedenbouwkundige misdrijven 

genoemd; en worden bestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot vlJf jaar en met 

een geldboete van 26 euro tot 400.000 euro of met een van deze straffen alleen: 
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1° het uitvoeren van de handelingen, vermeld in artikel 4.2.1 en artikel 4.2.15, hetzij zonder 

voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, verkovellnasvergunnlng, 
omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handellngen of omgevingsvergunning voor 
het verkavelen van gronden, hetzij In strijd met de betreffende vergunning, of het verder 
uitvoeren van de handelingen, vermeld In art/kei 4.2.1 en artikel 4.2.15, hetzij na verval, 
vernietiging of het verstrijken van de termijn van de betreffende vergunning, hetzij. In geval 
van schorslng van de betreffende vergunning; 

r het als eigenaar toestaan of aanvaarden dat é�n van de misdrijven, vermeld in het punt :i. • 
tot en met 6°, worden gepleegd." 

4. De feiten sub A waarvoor beide beklaagden vervolgd worden maken een Inbreuk uit op 

het artikel 4.2.1.7° (het wijzigen van het aantal woongelegenheden zonder voorafgaande 

stedenbouwkundige vergunning) van de Vlaamse Codex Rulmtell jke Ordening. 

Deze feiten zJJn strafbaar gebleven, weliswaar thans op grond van artikel 6.2.1.1° VCRO 

(voorheen 6.1.1. lid 1.1° VCRO) en 6.2.1. Ud 1, 7° VCRO (voorheen art. 6.1.1 lld 1.3• VCRO) 

lnge�ge het decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de 

omgevingsvergunning en de strafmaat is eveneens hetzelfde gebleven. 

Beklaagden werden hiervan In kennis gesteld en hebben zich hierop kunnen verdedigen. 

5. Het hof merkt op dat met Ingang van 30 juli 2018 door de wet van 11 juli 2018 tot 

wijziging van het strafwetboek en de voorgaande titel van het wetboek van Strafvordering 

wat de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen betreft (B.S 20 juli 2018) 
het art. S Sw. werd gewijzigd. 

De rechtspersoon blijft strafrechtelijk verantwoordelijk voor misdrijven die hetzij een 

int_rinsiek verband hebben met de verwezenlijking van zijn doel of de waarneming van zijn 

belange� of die, zoals blijkt uit de concrete omstandigheden , voor zijn rekening zijn 

gepleegd. 

Het oude art. 5 Sw. moet voor onderhavige zaak nog steeds worden toegepast aangezien de 

oude wet, gelet op de beoordellng van de strafuitsluitingsgrond ln hoofde van de 

beklaagden, mllder was voor de beklaagden (art. 2 Sw.). De strafmaat Is dezelfde gebleven . 

De feiten zelf, voorwerp van de strafvordering, blijven hierdoor ongemoeid en deze 

wetswijzigingen wijzigen noch de strafbaarheid van de feiten noch de strafmaat. 
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--··-···--:t;ll .c.; __ _ __________________ _ 

5.2. Procedure 

In het grlevenformuller kruiste beklaagde · een grief aan met betrekking tot 

de procedure, meer bepaald dat het strafdossier �nvolledlg was·hetgeen door het Openbaar 

Ministerie niet ambtshalve zou zlJn gecorrigeerd. 
· 

Noch In beslutten noch ter zitting werd deze grief nader gespecificeerd. 

Het hof Is van oordeel dat het aan de hand van het strafdossier over voldoende gegevens 

beschikt om te oordelen over de feiten die aan beklaagde · ten laste worden 

gelegd, zodat er geen onvolledigheid van het strafdossier kan worden vastgesteld. 

6. Motivering ten gronde 

6.1. Op strafrechtellJk gebied 

6.1.a. ten aanzien van beklaagde 

1. Na nieuw onderzoek ter zitting door het hof en doar de stukken van het dossier, Is de 
schuld van de beklaagde aan de hem ten laste gelegde feiten sub A bewezen bevonden en Is 

zijn schuld aan de feiten sub B.I en B.11 bewezen gebleven. 

De beklaagde 1 �1 Is eigenaar van het kwestieuze pand en 

beklaagde · is de afgevaardigd bestuurder. Het pand Is gelegen in 

industriegebied volgens het gewestplan 

Het gebouw bestaat uit een kelderverdieping die deels bovengronds Is, een eerste (zijnde 

een kantoorruimte) en een tweede verdiep (één woongelegenheid die aanvankelijk 

bewoond werd door mevr. ' die tijdens de huur het pand verliet) (zie foto's In 

strafdossier kaft 1 stukken 19, 20 en stuk 25). 

Het hof merkt ter verduidelijking op dat In zijn verklaring d.d. 1 aprll 2014, verwijzend naar 

de foto van het pand, beklaagde het eerste verdiep als gelijkvloers 

beschouwt en het tweede verdiep als eerste verdiep (bij de aanvang van de huur bewoond 

door mevr. · ). Dit In.tegenstelling tot de verbalisanten In het strafdossier die het 
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gelijkvloers als eerste verdiep beschouwen en het eerste verdiep ats tweéde verdiep. Het hof 
gebruikt de termen eerste en tweede verdiep. 

2. Met betrekking tot de feiten sub A betwist �eklaagde 1 niet dat het aantal 
woongelegenheden in het pand werd gewijzigd van 1 naar 10 zoals vastgesteld op 18 maart 
2014. 

Beklaagde van 1 houdt echter voor dat hij als gedelegeerd bestuurder niet op de 

hoogte was van deze wijziging van de woongèlegenheden In het verhuurde pand die ter 

beschikking werden gesteld van bulte ntandse werknemers tewerkgesteld door de huurder 
, waarvan beklaagde 1 zaakvoerder was. 

Beklaagde ' verwijst naar de huurovereenkomst die hij afsloot als' 
afgevaardigd bestuurder namens de . op 19 maart 2013 
met de waarbij met Ingang van 1 april 2013 (ka� 1 stuk 144) 
het hele gebouw werd verhuurd, behoudens de woonst op de tweede verdieping die 
bewoond werd door mevr.· 

Voor de strafrechtelijke beoordeling van de feiten dient er te worden uitgegaan van het 

werkelijk gebruik of de feitelijke constellatie van het gebouw op het ogenblik van de 
vaststellingen op 18 maart 2014, los van de contractuele bestemming van het gebouw. Op 

dat ogenblik was de kantoorruimte met één woongelegenheid al omgevormd en Ingericht 
met afzonderlijke kamers en gemeenschappelijke wes, keukens en badkamers op de eerste 
en tweede verdleplng. 

Dat beklaagde · hiervan niet op de hoogte zou zijn geweest, druist In tegen 

volgende objectieve gegevens: 

Reeds bij het afsluiten van de huurovereenkomst op 19 maart 2013 en dus bij de 
aanvang van de huur op 1 april 2013, wist beklaagde · dat de huurder 

dit pand niet ging gebruiken als kantoorruimte maar zou herinrichten als slaapplaats 
voor werknemers die vanuit 1 In opdracht van de huurder werken In de 
bouw zouden uitvoeren. Het hof verwijst naar de eigen verklaring van beklàagde · 

van 1 aprll 2014 {kaft r stuk 185): 

Hik wist dot er arbeiders volgens mij van Df!ltse of zelfs het vroegere Oost-Duitsland 

zouden komen. Het zijn mensen die in de bouw werlcen. Deze wllden het ganse 

gebouw huren dóch het eerste verdiep was reeds een woonst en dot ging toen niet. 
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Gezien deze huurders, mevr. 

dit huren ... • 

Ten onrechte beweert beklaagde · 

daar nu weg Is, gaat nu ook de 

dat hij pas op 18.03.2014 

Ingevolge controle van de wooninspectle In kennis werd gesteld dat het pand niet 

meer dienst deed als kantoorgebouw met een woongelegenheid maar 

getransformeerd was naar een gebouw met 10 woongelegenheden. Immers, uit de 

vaststellingen van de politie op 11 april 2013 naar aanleldlng van een ontdekking van 

een cannabisplantage In de kelders van het gebouw, werd vastgesteld dat de tweede 

verdieping onderverdeeld was In 2 appartementen en op de eerste verdieping was er 

1 grote kamer alsook 6 kamers met her en der kledij op de grond (zie PV van 11 april 

2013, bundel college van burgemeester en schepenen stad stuk 7). BIJ de 

controle van . op 11 april 2013 Ingevolge een abnormaal stroomverbruik was 

overigens beklaagde · zelf aanwezig In het pand (zie vaststellingen In 

PV van 11 april 2013, stuk 8 bundel college van burgemeester en schepenen stad 

) en heeft hij zich ongetwijfeld kunnen vergewissen In welke toestand het 

verhuurde pand was. 

De verklaring van de huurder (zaakvoerder van de huurder 

) op 25 april 2013 (zie stuk 6 bundel college van burgemeester en 

schepenen stad In het kader van het onderzoek van de drugplantage 

(wiens verklaring overigens overeenstemde met de hoger geciteerde verklaring van 

beklaagde van 1 aprfl 2014) dat het plan er In bestond om een pand 

te huren om al de arbeiders onder te brengen op één plaats. Vla bemiddeling van het 

lmmobllfënkantoor kwam hij in contact met beklaagden en werd er overeengekomen 

dat hij het g,anse pand zou huren (behalve de woongelegenheid op het tweede 

verdiep bewoond door mevr. 

arbeiders ter beschikking te 

materiaal/gereedschap. 

) met de bedoellng om slaapplaatsen voor de 

stellen alsook het onderbrengen . van 

De melding van de buurvrouw · aan de politie op 21 november 2013 dat 

sinds april 2013 het pand bewoond werd door bewoners van verschillende 

natlonalltelten. In het begin werden de kantoorruimtes bewoond door een zestal 

mannen maar dit liep op tot minstens 25 Inwoners (zie vaststeUlngen van 

verbalisanten, strafdossier kaft 1 stuk 22). Het Is ook naar aanleiding van deze 

meldf ng dat de pol_ltfe ter plaatse ging kijken op 21 november 2013. 
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Gelet op deze overeenstemmende objectieve gegevens leidt het hof met zekerheid af dat 
beklaagde · wist vanaf het ogenblik dat de huurovereenkomst werd 

ondertekend op 19 maart 2013 dat de huurder werken ging uitvoeren om de kantoorruimtes 
op het eerste verdiep en de enige woonruimte op het tweede verdiep om te vormen tot 
meerdere woongelegenheden met gemeenschappelijke keukens, wc's en badkamers, 

hetgeen reeds bij de aanvang van de huur op 1 april 2013 was voltooid met de bedoeling om 
de arbeiders slaapplaatsen ter beschikking te stellen. Beklaagde liet betijen 

waardoor hij impliciet toestemming gaf om deze Illegale aanpassingswerken 'uit te voeren In 

het verhuurde pand en nam geen maatregelen om dit te verhinderen niettegenstaande er 

zelfs een maand nadien een cannabisplantage werd ontdekt In de kelders van ditzelfde 

pand. Weliswaar werd er een procedure voor het bevoegde vredegerecht aangevat namens 

de· teneinde de ontbinding van de huurovereenkomst te 

laten vaststellen ingevolge opieg door de huurder, maar dit gebeurde pas met een 

dagvaarding op 28 augustus 2015. Beklaagde · wist als afgevaardigd 
bestuurder meteen dat de huurder de bedoeling had om het aantal woongelegenheden te 

wijzigen, handelde derhalve laattijdig en nam pas actie nadien (nadat de huurder reeds de 

huur had opgezegd en geen huur meer betaalde). 

3. Met betrekking tot de feiten B.I en B.11 verwijst het hof naar de oordeelkundige 

redengeving van de eerste rechter die het hof hier herhaalt en overneemt en aanwlt als 

volgt. 

Het huurcontract werd afgesloten op 19 maart 2013 door beklaagde · 
als gedelegeerd bestuurder optrad voor de eigenaar van het pand, 1 

, die 

Het materieel element van het misdrijf 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 door de verbalisanten op 18 maart 

2014 en 27 oktober 2014. Uit deze elementen blijkt genoegzaam dat de door beklaagde · 

verhuurde woongelegenheden niet voldeden aan de normen bedoeld In art. S 

van de Vlaamse Wooncode zodat er sprake was van ernstige gezondhelds- en 
velllgheldsrfslco's. 

Wat het moreel element betreft, merkt het hof op dat voor f nbreuken op de Vlaamse 

Wooncode hoe dan ook onachtzaamheid volstaat als moreel element. De feiten werden . . 

bovendien door beklaagde · wetens en willens, dit �s opzettelijk, gepleegd. 
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Immers, beklaagde 
verhuurde desondanks. 

had kennis van de gebreken aan de kamers maar 

Zoals reeds hoger uiteengezet onder het feit sub A wist beklaagde reeds btj 
de aanvang van de huur op 1 april 2013 dat de huurder het pand ging herinrichten door de 
kantoorruimte met één woongelegenheid om te vormen tot meerdere woongelegenheden 
met gemeenschappelijke ruimtes om de buitenlandse werknemers te taten logeren. De 
bewering dat hij pas Ingevolge het staklngsbevel van de stedenbouwkundige Inspecteur van 
18 maart 2014 (strafdossier kaft 1 stukken 256-260, een jaar later) op de hoogte werd· 

gesteld dat het pand omgevormd was, druist In tegen de objectieve geg�vens zoals hoger 
opgesomd bij het feit sub A die het hof hier herhaalt. 

Gelet bovendien op de aard van de vastgestelde gebreken kan beklaagde ' 
bezwaartljk voorhouden dat hij niet op de hoogte was van het bestaan van deze gebreken 
(geen watertoevoer, geen verwarming In  de woongelegenheden). De huurovereenkomst 
werd door hem als gedelegeerd bestuurder ondertekend. Beklaagde · 

diende als gedelegeerd bestuurder van de : te 
controleren of het -pand wel aan de wonlngkwallteltsnormen voldeed, en hij diende 
regelmatig de staat van het verhuurde pand te controleren en diende er op toe te zien 
tijdens de ganse duur van de huur dat het pand In orde bleef. 

Het verwijt van beklaagde · dat "de strafrechtelijke overheid" geen stappen 
heeft ondernomen om de bewoners uit het pand te zetten · nadat op 11 april 2013 In het 
bewuste pand een cannablsplantage ·werd ontmanteld� treft geen doel nu de verpllchtlng 
om het goed in orde te houden berust bij de eigenaar, verhuurder en/of degene die de 
woning ter beschikking stelt. 

Dat het strafdossier Inzake de drugplantage pas werd \(f'ljgegeven op 12 Juli 2016, Is 
irrelevant en doet geen afbreuk aan de verpllchtf ng van elke eigenaar/verhuurder die er 
moet op toezien dat gedurende de ganse duur van de huur het pand In orde blijft. Beklaagde 

was op 11 april 2013 aanwezig In het pand op een ogenblik dat er reeds 
wijzigingen In het pand waren doorgevoerd en hij zeer goed wist dat het pand zou dienen 
om buitenlandse arbeiders te laten loeeren. Zelfs na de ontdekking van de cannabisplantage 
In het pand op 11 aprll 2013 werden er geen maatregelen getroffen om de huur te 
beêlndlgen. Er werden pas juridische �appen ondernomen door de eigenaar van het pand 
(de 1 ) tegen de huurder Ingevolge dagvaarding op 28 
augustus 2015 voor het vredegerecht 7de kanton (strafdossier kaft 1stuk334), hetzij na de 
voorziene tijdsperiode van de feiten sub B (van 18 maart 2014 tot 31 december �014) • 

• 
. 
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Beklaagde· wist echter van In het begin welke bedoelingen de huurder met 

het pand had en moest weten dat deze handelswijze wettelijk niet toegelaten wa.s en het 

pand niet geschikt was om meerdere woongelegenheden te creëren die voldeden aan de 

vereisten van art. S van de Vlaamse Wooncode {geen watertoevoer, geen verwarming ... ). 

Beklaagde · als afgevaardigd bestuurder van de 1 

kan zich dan ook niet beroepen op zijn gebrek aan kennis van de 

reglementering, die van de verhuurder mag verwacht worden. 

Beklaagde ' beroept zich In algemene bewoordingen op een 

rechtvaardlglngs- en/of schulduitsluitingsgrond zonder enige verdere specificatie welke. 

De vaststelllngen van de aanwezigheid van de drugplantage In het pand op 11 april 2013 en 

de nog hangende procedure voor het vredegerecht van het 7de kanton die werd Ingeleid op 

4 september 2015 na de voorziene tijdspertode va·n de feiten sub B (van 18 maart 2014 tot 

31 december 2014) zijn alleszins geen omstandigheden om te besluiten tot ·een 

schuldultslultlngsgrond in de zin van art. 71 Sw., zijnde de onoverwinnelijke dwaling dan wel 

dwang of overmacht. 

De verwijzing naar een arrest van het Europees Hof van de Rechten van de Mens van 29 aprtl 

2004 (de zaak ) alsook naar de rechtsvergelljkende studie over 

schuldultslultlngsgronden Is alleszins niet van toepassing op deze zaak. 

Ook het feit dat de bewoners zelf geen klachten hadden Is Irrelevant ter beoordeling van 

deze zaak. 

De uitgebreide argumentatie In beslulten van beklaagde · onder punt 2.3 

behoeft geen antwoord om reden dat reeds vanaf de vaststellingen van de woonlnspecteur 

op 18 maart 2014 beklaagde wist dat het pand niet voldeed aan de 

kwaliteitsvereisten zoals bepaald In art. S van de Vlaamse Wooncode. Beklaagde · 
liet na om tijdig een Initiatief te nemen om de regelgeving Inzake de Vlaamse 

Wooncode na te leven. Zelfs na een tweede vaststelling op 27 oktober 2014 volgde er geen 
enkel Initiatief. Het Is pas wanneer de huurder zelf de huur zou hebben opgezegd, dat er een 

Initiatief werd genomen om de huurder te dagvaarden voor het bevoegde vredegerecht, 

hetgeen pas gebeurde op 28 augustus 2015, meer dan 17 maanden na de eerste 

vaststellingen van de woonînspecteur. 
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De verwijzing van beklaagde dat hij de huurder heeft gedagvaard voor het 
vredegerecht 7de kanton op 28 augustus 2015 en Ingeleid op 4 september 2015, Is om die 

reden dan ook niet schuldontlastend. 

Zoals reeds uiteengezet onder de feiten sub A dient er voor de strafrechtelijke beoordeling 

van de feiten te worden uitgegaan van het werkelijk gebruik of de feitelijke constellatie van 

het gebouw op het ogenblik .van de vaststellingen op 18 maart 2014 en 27 oktober 2014 

door de woonlnspectle, los van .de contractuele bestemming van het gebouw. Op dat 

ogenblik was de kantoorruimte met één woongelegenheid al omgevormd tot 10 

afzonderUJke kamers met gemeensctiappelljke wés, keukens en badkamers op de eerste en 

tweede verdieping. Beklaagde · kan zich dan ook niet verschuilen achter de 

huurovereenkomst van 19 maart 2013 vermits hij wist dat het pand geen kantoorfunctie 

meer had maar enkel een woonfunctie Ingevolge de herinrichting van het pand. 
· 

Het optreden van de woonlnspectle was conform de bevoegdheden zoals bepaald In de 
Vlaamse Wooncode. Het was naar aanleldlng van klachten van de omwonenden dat er een 

vermoeden van Illegale huisvesting bestond en de woonlnspectle op 18 maart 2014 ter 

plaatse ging en de nodige va.ststelllngen deed. Het optreden van de woonlnspecteur was niet 
van die aard dat het een eigendomsaantastlng veroorzaakte waardoor er sprake Is van een 

Inbreuk op art. 1 van het eerste aanvullend protocol van het EVRM {Inbreuk op het 

ongestoord genot van de eigendom). Het arrest van 23 september 1982 Inzake . 

tegen 

ter zake dienend. 

. Is dan ook niet 

De vaststelling dat de woonlnspecteur door de eigenaar van het pand In de procedure voor 

het vredegerecht werd gedagvaard, doet geen afbreuk aan de vaststelllngen van de 
woonlnspecteur op 1 8  maart 2014 en 27 oktober 2014. Het feit dat het pand nog bewoond 
werd door werknemers niettegenstaande de huur tussen partijen zou ontbonden zijn 

geweest, Is eveneens niet relevant vermits dit gegeven zich situeert na de voorziene 

tijdsperiode van de feiten .sub B ("van 18 maart 2014 tot en met 3 1december2014'1-

6.1.b. ten aanzien van de beklaagde de 1 

1. Na nieuw onderzoek ter zitting door het hof en door de stukken van het dossier, Is de 

schuld van de bektaagde 1 aan de haar ten laste gelegde 

feiten sub A bewezen bevonden en is haar schuld aan de feiten sub B.I en B.11 bewezen 
gebleven. 
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Er dient te worden vastgesteld dat zowel de beklaagde rechtspersoon 
1 als de beklaagde natuurlijke persoon 1 

verantwoordelljk kunnen gesteld worden voor de ten laste gelegde feiten. 

strafrechte llJk 

Op grond van art. 5, eerste lid van het Strafwetboek Is een rechtspersoon strafrechtelijk 

verantwoordelijk voor de misdrijven die hetzij een intrinsiek verband hebben met de 

verwezenlijking van zijn doel of de waarneming van zijn belangen, of die, naar blljkt uit de 

concrete omstandigheden, voor zijn rekening werden gepleegd. 

Het kwestfeuze pand was en Is nog steeds eigendom van beklaagde 
1 zodat de ten laste gelegde feiten alleszins een Intrinsiek verband hebben met 

de verwezenllJklng van haar belangen. De f�lten werden ook voor haar rekening gepleegd. 

Er werd gekozen voor een bedrijfsvoering waarbij aan de naleving van de regelgeving In 

verband met de rulmtelljke ordening (feit A) en met de woonkwallteltsnormen (feiten B.I en 

8.11) geen aandacht werd besteed. 

Op de rechtspersoon rust Immers een eigen strafrechtelijke verantwoordelijkheid. 

2. Met betrekking tot de feiten sub A werd de beklaagde 

niet vervolgd voor een functiewijziging maar wel voor een Inbreuk op art. 4.2.1.1" VCRO, met 

name het wijzigen van het aantal woongelegenheden van 1 zelfstandige woongelegenheid 

naar 10 woongelengheden met kamers. Zoals reeds hoger uiteengezet wist de 

verhuurder/eigenaar bij de ondertekening van de huurovereenkomst op 19 maart 2013 dat 

de huurder In het pand buitenlandse werknemers ging onderbrengen. Er was maar één 

woo111gelegenheld, dus werden er werken uitgevoerd zodat bij de aanvang van de huur op 1 

april 2013 deze werknemers aldaar konden logeren, hetgeen ook overigens door de 

verballsanten op 11 april 2013 effectief werd vastgesteld naar aanleiding van de 

ontmanteling van de drugsplantage In de kelders van het gebouw. 

Oe i heeft aldus wetens en willens toegelaten dat de 

huurder het aantal woongelegenheden In het pand wijzigde zonder te beschikken over een 

vergunning en zij ondernam binnen haar organisatie geen maatregelen op beleidsmatig vlak 

zodat ze impllctet toestemming gaf om deze Illegale aanpassingswerken uit te voeren In het 

verhuurde pand. Aan de 1 kan dan ook een gebrekkige 

Interne organisatie verweten worden waardoor de voorwaarden werden gecreëerd die het 

misdrijf mogelijk maakten. Het blijkt overigens niet dat de vennootschap zich tegen het 
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optreden van de afgevaardigde bestuurder · verzet heeft of maatregelen 

heeft genomen om bepaalde handelingen te vermijden. 

Dat beklaagde niet In kennis werd gesteld door de 

huurder van deze aanpassingswerken zoals In art. 7 van de huurovereenkomst werd 

overeengekomen, doet geen afbreuk aan haar eigen strafrechtelijke verantwoordelijkheid 

doordat zij minstens kennis had bij de ondertekening van d_e huurover�enkomst op 19 maart 
2013 wat de bedoelingen waren van de huurder en zij daarmee Instemde. 

Beklaagde de . 

goede trouw. 

kan zich dan ook niet beroepen op haar 

3. Met betrekking tot de feiten sub 8.1 en 8.11 verwijst het hof eveneens naar zijn 

uiteenzetting hoger bij beklaagde · ·die het hof hier herhaalt. 

De materialiteit van de feiten wordt niet betwist in besluiten. 

Wat het moreel element betreft, merkt het hof op dat voor inbreuken op de Vlaamse 

Wooncode hoe dan ook onachtzaamheid volstaat als moreel element. Het volstaat dat de 

beklaagde kennis had/moest hebben van de gebreken (minpunten) en minstens onachtzaam 

was door deze woongelegenheden te verhuren. 

Het bestaan van het moreel element van onachtzaamheid wordt afgeleid uit het louter 

materfêle gepleegde feit en de vaststelling dat dit feit aan beklaagde de 1 
1 kan worden toegerekend. 

De 1 beroept zich niet op een schuldultslultlngsgrond 

zoals overmacht of onoverwinnelijke dwaling, noch maakt zij dit aannemelijk. 

Het bewijs van het bestaan van deze fout als bestanddeel van de strafrechtelijke 

verantwoordelljkheld van de rechtspersoon Is derhalve aangetoond. 

6.1.c. de straftoemeting en de verbeurdverklaring 

1. Belde beklaagden kunnen strafrechtelijk verantwoordelijk kunnen gesteld, gelet op de 

bepalingen van art. 5 Sw. 
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De is als rechtspersoon strafrechtelijk verantwoordelijk 
voor de misdrijven die een Intrinsiek verband houden met de verwezenlijking van het doel 

van de vennootschap of de waarneming van haar belangen en die voor haar rekening 

werden gepleegd. Het verhuren van haar onroerende goederen behoort tot het normale 

beheer van het vermogen van de vennootschap. 

Beklaagde · Is de geïdentificeerde natuurlijke persoon die als de 

verantwoordelijke optrad bij het opstellen van de huurcontracten en het Innen van de 

huurgelden. 1 

van het persoànl!Jk handelen van beklaagde · 

heeft dan ook gehandeld door toedoen 

die In de mogelijkheid was om 

een misdrijf te plegen en eveneens naliet om aan een onwettige toestand een einde te 

stellen. 

Gezien de feiten sub A, 8.1 en B.11 door beklaagde · 

werden gepleegd, dient op grond van art. 5 Sw. ook de 1 

wetens en willens 

onder wiens maatschappelijk doel de gewraakte handellngen Intrinsiek vallen, mede 

schuldig verklaard te worden aan de door haar gepleegde feiten.  Indien een natuur11Jke 

persoon opzettelijk een misdrijf pleegt dat reeds strafbaar Is bij loutere onachtzaamheid 

(feiten B.I en B.11), dan kunnen de natuurlijke persoon en de rechtspersoon cumulatief 

worden veroordeeld. 

De bewezen feiten sub A, B.I en 8.11 zijn in hoofde van de beklaagden de opeenvolgende en 

voortgezette uitvoering van een zelfde misdadig opzet zodat bij toepassing van artikel 65 lid 

1 van het Strafwetboek alleen de zwaarste straf dient uitgesproken. 

2. Bij de straftoemeting wordt rekening gehouden niet: 

de persoon van beklaagde 

beklaagde 

hun blanco strafregister 

en de rechtspersoonlijkheid van 

de omstandigheden en ernst van de feiten, die getuigen van een eigengereid 

optreden en gebrek aan respect voor de ruimtelijke ordening en die getuigen van 

gemakkelijk geldgewin en een misprijzen voor het welzijn van medeburgers/huurders 

het verstrijken van de tijd sinds de feiten zonder dat er sprake ls van een 

overschrijding van de redelijke termijn. 

Daarom wordt beklaagde : bestraft met een geldboete van 1.000 euro te 

vermeerderen met de opdeciemen of een vervangende gevangenisstraf van 90 dagen. 
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Nu de beklaagde vroeger nog niet veroordeeld Is geweest tot een crlmlnele 

straf of tot een hoofdgevangenfsstraf van meer dan twaalf maanden, wordt de geldboete 

deels mèt uitstel verJeend, 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 reglementering 

Inzake ruimtelijke ordening en Vlaamse·Wooncode te respecteren. 

Daarom wordt de beklaagde de bestraft met een 

geldboete van 3.000 euro te vermeerderen met de opdeciemen. 

Nu de beklaagde ' vroeger nog niet veroordeeld Is 

geweest tot een criminele straf of tot een geldboete van meer dan 24.000 euro, wordt de 

bestraffing deels met uitstel verleend, zoals hierna bepaald, om haar In de toekomst verder 

te ontraden zich aan dergelijke feiten schuldig te maken en haar ertoe aan te zetten de 

regl�menterlng inzake rrulmtellJke ordening en de Vlaamse Wooncode te respecteren. 

De omvang van de opgelegde geldboeten en de termijn van het verleende uitstel zijn 

aangepast aan de ernst van de feiten. De duur van de vervangende gevangenisstraf, voor 

wat de beklaagde betreft, Is aangepast· aan de omvang van de geldboete. 

Deze geldboeten (deels met uitstel) mot".t de beklaagden ertoe aanzetten meer respect te 

betonen voor de regelgeving Inzake ruimtelijke ordening en Inzake de Vlaamse Wooncode 

en hen e� tevens toe aanzetten om deze regelsevlngen na te leven. 

3. Gezien de schriftelijke vordering van het Openbaar Ministerie In de dagvaarding dient bij 

toepassing van art. 42,3° en art. 43bls Sw. de verbeurdverklaring van de 

vermogensvoordelen, verworven als gevolg van het verhuren van dit pand, te worden 

opgelegd en dit enkel ten laste van de die de eigenaar 

en verhuurder van het pand was en aan wie de huurgelden ten goede kwamen. Het 

Openbaar Ministerie vorderde het bedrag van 25.200 euro, hetzij 2.800 euro huur x 9 

maanden. 

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

uit het misdrijf zijn verkregen worden verbeurd verklaard. Indien de raken 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. 43bls Sw.). De 

ontvangen huurgelden zijn rechtstreekse vermogensvoordelen van de bewezen gebleven 

feiten sub B.I en B.11. Deze huurgelden kunnen niet worden gevonden In het vennogen van 
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de beklaagde 1 zodat de verbeurdverklaring betrekldng 

heeft op een daarmee overeenstemmend bedrag. 

Beklaagde houdt voor dat de huurder slechts huur 

betaalde van aprll 2014 tot en met augustus 2014, hetzij 5 maanden, en verzoekt het hof 

dan ook de illegale vermogensvoordelen te beperken tot 14.000 euro. 

Beklaagde 1 toont niet op aannemelijke wijze aan dat zij 

geen huur heeft ontvangen In de voorziene tijdsperiode. In · de procedure voor het 

vredegerecht werd Immers door beklaagde ·1 geen 

achterstallige huur gevorderd (zie kaft 1 stukken 274 tot en 334 van het strafdossier). Er 

werd weliswaar een vonnis van uitdrijving uitgesproken op 26 november 2015 en een 

deskundige aangesteld om de huurschade te begroten, maar er volgde geen veroordeling tot 

betaling van achterstallige huurgelden (zie besluiten beklaagde · p. 6 en 7). 

De verbeurdverklaring van dit bedrag dringt zich op, aangezien het maatschappelijk 

onaanvaardbaar Is dat de beklaagde 1 

putten uit de gepleegde misdrijven. 

voordeel zou 

Aangezien de feiten werden gepleegd voor en na 18 aprll 2014, datum van Inwerkingtreding 

van artikel 52 van de wet van 11 februari 2014 houdende diverse maatregelen ter 

verbetering van de Invordering van de vermogensstraffen en de gerechtskosten In strafzaken 

(B.S. 8 april 2014), kan deze verbeurdverklaring enkel effectief en niet met uitstel van de 

tenuitvoerlegging worden opgelegd. 

6.2. De herstelvorderingen 

6.2.1. Met betrekking tot de herstelvorderlng van het college van burgemeester en 

schepenen van de stad ten aanzien van beklaagden ' en 

1 

1. Het college van burgemeester en schepenen heeft op zijn zitting van 15 juli 2016 besloten 

om net herstel in oorspronkelijke staat te vorderen, te weten: 

de gelijkvloerse verdieping In haar oorspronkelijke functie van kantoor en handel te 

herstellen 
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het aantal woongelegenheden terug te bre.ngen van 10 naar 1 en de wederechtelijke 
gecreëerde woongelegenheden te ontmantelen 
het wederrechtelijk gecreêerd terras en de toegangsdeur te ontmantelen 

binnen een termijn van 3 maanden, onder een dwangsom van 150 euro per dag vertraging In 
uitvoering van de gerechtelljke herstelmaatregel. 

De Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid verleende positief advies over de 
herstelvorderfng op 25 augustus 2016. 

De herstelvordering werd overgemaakt aan het Openbaar Ministerie per brief op 12 
september 2016. 

2. Huldig artikel 7.7.S VCRO bepaalt dat vanaf de Inwerkingtreding van titel VI, hoofdstuk 111, 

afdeling 1, zoals gewijzigd bij artikelen 55 tot en met 61 van het decreet van 25 aprll 2014 
betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning - dit is vanaf 1 maart 2018 - de 
burgemeester en de geméentelljke stedenbouwkundige Inspecteur de taken en 
bevoegdheden overneemt die voor de Inwerkingtreding door het college van burgemeester 
en schepenen werden waargenomen In het kader van titel VI van deze codex, en zetten ze 
de herstelvorderlngen voort die door het coatege van burgemeester en schepenen werden 
Ingeleid bij het Openbaar Ministerie of voor de burgerlijke rechter. 

3. 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 .oorspronkelijke toestand te herstellen of het strijdige gebruik te staken. Dat gebeurt, met 
inachtneming van de vol�ende rangorde: 

r als het gevolg van het misdrijf kennelijk verenigbaar Is met een goede ruimtelijke 
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 uitvoering van het herstel van de plaats fn de 
oorspronkelijke toestand of de staking van het strijdige gebruik. 

4. De herstelvorderlng gebaseerd op de in hoofde van beklaagden bewezen feiten sub A is 
een administratieve rechtshandeling die het hof dient te toetsen op zijn interne en externe 
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wettigheid en dient te onderzoeken of deze strookt met de wet dan wel op 

machtsoverschrijding of machtsafwendlng berust (art. 159 GW). 

De rechter dient daarom te onderzoeken of deze herstelmaatregel steunt op motieven van 

een goede ruimtelijke ordening en gebeurlijk een herstelvordering die zou steunen op 

motieven vreemd aan de rulmtelljke ordening of die kennelijk onredelijk zou zijn, zonder 

gevolg laten. 

Deze gemotiveerde herstelvordering van 15 juli 2016 van het college van burgemeester en 

schepenen van de stad is, na positief advies van de Hoge Raad voor het 

Handhavingsbeleid, zowel Intern als extern wettig en beoogt, binnen de weerhouden feiten, 

op gepaste, aangepaste doch noodzakelijke wljiê het herstel van de gevolgen van het door 

de beklaagden gepleegde misdrijf. Zij steunt op motieven van goede rulrntelljke ordening en 

Is niet kennelijk onredelljk. 

Bovendien weegt de last die voor de beklaagden uit het gevorderde herstel zou voortvloeien 

niet op tegen het voordeel dat hieruit voor de rulmtelljke ordening zou ontstaan. 

In casu Is het gevolg van het misdrijf niet kennelijk verenigbaar met een goede ruimtelljke 

ordening zodat enkel de tweede of derde herstelmaatregel aan de orde z.ljn. De 

voorliggende herstelvordering Is Immers gemotiveerd vanuit het oogpunt van een goede 

ruimtelijke ordening. f n d.at verband kan verwezen worden naar het advies van de Hoge 

Raad voor het Handhavlngsbeleld. De Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid overwoog dat 

gezien het kwestfeus perceel gesitueerd is In een Industriële site waarbij het aantal 

woongelegenheden van één enkele werd opgedreven tot 10 woongelegenheden, dit in 

functioneel opzicht niet Inpasbaar Is binnen de onmlddellljke omgeving. De Hoge Raad voor 

het Handhavingsbeleid overwoog verder dat de functie wonen en de wijze waarop deze 

functie concreet werd uitgevoerd In het gebouw, de draagkracht van deze s'te wat de 

huisvesting betreft In ernstige mate te boven gaat zodat vanuit het oogpunt van de goede 

rulmtelljke ordening de beoogde herstelmaatregel noodzakelijk Is. Het hof sluit zich aan bij 

deze overwegingen. Enkel het herstel van de plaats In de oorspronkelijke toestand kan naar 

het oordeel van het hof volstaan om de plaatselijke ordening te herstellen. 

De beklaagden werpen ook op dat zij niet werden vervolgd voor het aangebouwde terras dat 

rechts achteraan de eerste verdieping ter hoogte van de keuken van de zelfstandige 

woongelegenheid werd aangebouwd alsook de toegang ertoe verschaft door een 

deurcomblnatle die een raampartlJ verving zodat de verwijdering van deze constructies ook 

niet kan worden gevorderd. 
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Verwijzend naar art. 6.3.1.§1 VCRO dekt het herstel steeds de volledige lllegalltelt ter 

plaatse, ook al werd die mede veroorzaakt door stedenbouwkundige misdrijven/Inbreuken 

die niet bij de rechter aanhangig zijn. 

Eveneens verwijzend naar het advies van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid dient 

met het oog op een goede rechtsbedeling de eenheid van de herstelvordering te worden 

bewaard. Het terras met toegangsdeur werd gebouwd tegen het pand. Dit terras met 

toegangsdeur staat dus wel degelijk In een oorzakelijk verband met de wederrechtelijke 

toestand die het voorwerp uitmaakt van de feiten sub A en de verwijdering ervan maakt 

deel uit van het herstel In de vorige toestand. 

5. Op grond van huldig artikel 6.3.1.§4 VCRO bepaalt de rechtbank een termijn voor de 

uitvoering van de herstelmaatregelen en kan de rechtbank, op vordering van de bevoegde 

overheid, ook een dwangsom bepalen. 

Het college van burgemeester en schepenen vorderde In besluiten een termijn van 10 

maanden en een dwangsom van 150 euro per dag vertraging. 

Het hof acht het gepast een hersteltermijn van 1 Jaar op te leggen. 

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 beklaagden 

gebruik hadden kunnen maken om vrtjwllllg over te gaan tot herstel. 

Het Is gepast om ook een dwangsom op te leggen waarvan het bedrag dient bepaald op 150 

euro per dag vertraging Indien niet vrijwllllg door beklaagden wordt overgegaan tot het 

herstel van de plaats In zijn vorige toestand, zoals boven aangegeven, en dit binnen de 

opgelegde hersteltermijn van 1 jaar, met dien verstande dat die dwangsom zal verbeuren 

vanaf de eerste dag na de hoger vermelde hersteltermijn In zoverre het huldig arrest vooraf 

werd betekend. Dit houdt concreet In dat er geen dwangsomtermijn wordt toege staan. 

Het opleggen van een dwangsom moet beklaagden ertoe aanzetten de herstelmaatregel uit 

te voeren. De verplichting tot het uitvoeren van de herstelmaatregel komt toe aan 

beklaagden en niet aan de bevoegde overheid. Er Is dan ook geen aanleiding om deze 

dwangsom te beperken In de tijd. 

Op grond van huldig artikel 6.3.4.§1 VCRO beveelt dit arrest dat de stedenbouwkundige 

Inspecteur en de burgemeester ambtshalve In de i.iltvoerlng ervan kunnen voorzien In de 
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plaats en op de kosten van de veroordeelden als de plaats niet binnen de door de rechtbank 

gestelde termijn In de vorige staat wordt hersteld. 

6. Aan het college van burgemeester en schepenen van de stad kan de 

gevorderde rechtsplegingsvergoedlng van 1.440 euro worden toegekend, waartoe de 

beklaagden hoofdelijk worden veroordeeld, zowel voor de procedure In eerste aanleg als 

voor de procedure in hoger beroep. 

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

voorraad uitvoerbaar te verklaren (artikel 428, tweede lld Sv). 

6.2.2. de herstelvorderlng van de woonlnspecteur ten aanzien van beklaasde 

en ten aanzien van beklaa1de de 1 

BIJ schrijven d.d. 28. jull 2014 deelde de woonlnspecteur per brief aan het Openbaar 

Ministerie de herstelvordering mede. Bij schrijven d.d. 27 augustus 2014 deelde het college 

van burgemeester en schepenen van de stad mede dat z'1 zich aansloten bij de 

herstelvorderlng van de woonlnspecteur. 

De woonlnspecteur houdt voor dat, gezien het kwestieuze pand behept is met een 

stedenbouwkundige Inbreuk, er Ingevolge het art. 20bls van de Vlaamse Wooncode niet 

langer het herstel van de gebreken kan gevorderd worden (want dit zou een bestendiging 

Inhouden van een bestaande onvergunde woonentltelt) zodat de rechter de mogell]kheld 

heeft om andere herstelmaatregelen op te leggen met name: 

het opleggen, aan de overtreder om aan het pand een andere bestemming te geven 

volgens de bepallngen van de Vlaamse CodeJ< Rulmtelljke Ordening 

of om het pand te slopen (tenzij sloop zou verboden zijn Ingevolge wettelijke, 

decretale en reglementaire bepalingen). 

Uit art. 20bls §1, eerste lid, tweede zin van de Vlaamse Wooncode en uit de 

ontstaansgeschiedenis ervan blijkt dat de omstandigheid dat op de woning een 

stedenbouwlnbreuk rust tot gevolg kan hebben dat de woning niet In aanmerking komt voor 

werkzaamheden In de zin van deze bepaling omdat het herstel van alle gebreken aan de 

woning teneinde die te laten voldoen aan alle elementaire veillghelds-, ge�ondhelds- en 

woonkwaliteltsverelsten van art. 5 §1 Vlaamse Wooncode zelf een stedenbouwkundige 

Inbreuk of een bestendiging van een onvergunde toestand zou Inhouden. 
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De herstelvordering van de woonlnspecteur Is zowel Intern als extern wettig en beoogt, op 
gepaste, aangepaste doch noodzakelijke wijze het herstel van de gevolgen van de door 
beklaagden gepleegde en bewezen verklaarde misdrijven sub 8.1 e_n 8.11. 

Deze herstelvordering Is gemotiveerd vanuit het oogpunt van elementaire· veillgheids-, 
gezondhelds- en woonkwallteltsvereisten en is  derhalve niet kennelijk onredelijk. 

Ter zitting deelde beklaagde ' . mede dat er nog geen aanpassingswerken In 
het pand werden uitgevoerd en dat het de bedoeling Is om het pand af te breken en dat er 
zich moellljkheden voordoen bij de uitvoering ervan. HIJ verzoekt het hof een termijn van 2 
jaar op te leggen. 

Gelet op de aard van de werkzaamheden en de tijd die reeds verstreken Is sedert de eerste 

vaststellingen waarvan beklaagden gebruik hadden kunnen maken om vrljwllllg over te gaan 
tot herstel, bepaalt het hof de termijn voor het uitvoeren van de werken op 1 Jaar vanaf het 
In kracht van gewijsde gegaan van huldig arrest teneinde beklaagden de gelegenheid te 
geven zich aan de hen opgelegde verpllchtlngen te conformeren. 

Het hof acht het gepast om een dwangsom op te leggen waarvan het bedrag dient bepaald 
op 50 euro per dag vertraging Indien niet vrljwllllg door beklaagden wordt overgegaan tot 
het uitvoeren van de werken zoals boven aangegeven, en dit binnen de opgelegde 
hersteltermijn, met dien verstande dat die dwangsom zal verbeuren vanaf d e  eerste dag na 
de hoger vermelde hersteltermijn in zoverre het huldig arrest vooraf werd betekend. Er 
wordt geen bijkomende dwangs0mtermlJn opgelegd. Het opleggen van een dwangsom Is 
noodzakelijk gezien de eerste vaststellingen reeds dateren van 18 april 2014 en tot op heden 
noe geen herbestemming dan wel sloping van het pand werd uitgevoerd; 

Er zijn geen dwingende redenen om, zoals de etser tot herstel vordert, dit arrest bij voorraad 
uitvoerbaar te verklaren (artikel 428, tweede lld Sv.). 

Aan de woonlnspecteur kan de gevorderde rechtsplegingsvergoedlng van 1.440 euro 
worden toegekend, waartoe de beklaagden hoofdelijk worden veroordeeld, zowel voor de 
procedure In eerste aanleg als voor de procedure In hoger beroep. 

7. Wettelijke bepalingen 
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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, 203bls, 204, 210, 211, 211bls van 

het Wetboek van Strafvordering 

1, 2, 3, S, 7, 7bls, 38, 40, 41bls, 42, 43, 43bls, 50, 65, 66 van het Strafwetboek 

4.2.1.7°, 6.1.1.lld 1.r, 6.1.1.lld L3°, 6.1.41.§§1 en 3, 6.1.42, 6.1.43, 6.1.44, 6.1.46 en 

6.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (oud) 

art. 296, 397 van het decreet van 25 april 2014 

4.2.1.7°, 6.2.1.lld i.1°, 6.2.1.lld 1.7°, 6.2.6, 6.3.1.§§1, 4 en 6, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4.§1, 

6.3.10, 7.7.S van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (nieuw) 

1, 2, S, 15, 20 §1, 20bls en 20ter van het decreet van lS Jull 1997 

1 van de wet van S maart 1952 

2 en 3 van de wet van 28 december 2011 

59 en 60 van de programmawet van 25 december 2016 

58 van het KB van 18 december 1986 

28 en 29 van de wet van 1 augustus 1985 

4 §3, S en 10 van de wet van 19 maart 2017 

6 van het KB van 26 aprll 2017 

91 van het KB van 28 december 1950 

1 en 8 en 18bis van de wet van 29 juni 1964 

8. Besllsstng 

Het hof, 

Rechtdoende op tegenspraak en met eenparigheid van stemmen; 

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

zoals hiervoor bepaald, als volgt: 

Verklaart het hoger beroep van de beklaagde 

ontvankelljk In zover het gericht Is tegen de vrijspraak voor de feiten sub A; 
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Verklaart de hogere beroepen van beklaagden, het Openbaar Ministerie en het college van 

burgemeester en schepenen van de stad . voor het overige ontvankelijk; 

Actualiseert de feiten van de tenlasteleggingen zoals hoger vermeld onder rubriek S.; 

Oo strafrecbteliik gebJed 

Wijzigt het bestreden vonnis; 

Verklaart beklaagden schuldig aan de feiten sub A, B.I en B.11; 

Veroordeelt beklaagde · ' voor deze vermengde feiten tot een geldboete van 

DUIZEND EURO te vermeerderen met 50 opdeciemen en alzo gebracht op ZESDUIZEND 

EURO, met uitstel van tenuitvoerlegging gedurende een termijn van DRIE JAAR vanaf heden 

voor een gedeelte van VUFHONDERD EURO te vermeerderen met 50 opdeciemen en alzo 

gebracht op DRIEDUIZEND EURO, zodat een gedeelte van VIJFHONDERD EURO te 

vermeerderen met 50 opdeciemen en alzo gebracht op DRIEDUIZEND EURO effectief blijft; 

Bepaalt de gevangenisstraf, waardoor de geldboete vervangen kan worden als deze niet 

binnen de wettelijk bepaalde termijn wordt betaald, op NEGENTIG DAGEN; 

Veroordeelt beklaagde voor de vermengde feiten A, B.I 

en 8.11 tot een geldboete van DRIEDUIZEND EURO te vermeerderen met 50 opdeciemen en 

alzo gebracht op ACHTIIENOUIZENO EURO, met uitstel van tenuitvoerlegging gedurende een 

termijn van DRIE JAAR vanaf heden voor een gedeelte van DUIZEND VUFHONDERD EURO te 

vermeerderen met 50 opdeciemen en alzo gebracht op NEGENDUIZEND EURO, zodat een 

gedeelte van DUIZEND VIJFHONDERD .EURO te vermeerderen met 50 opdeciemen en alzo 

gebracht op NEGENDUIZEND EURO effectief blijft; 

Verklaart ten aanzien van beklaagde , overeenkomstig 

art. 42.3° en 43bls Sw. de Illegale vermogensvoordelen verbeurd voortkomend uit het 

bewezen verklaard misdrijf, zijnde de som van VIJFENlWINTIDUIZEND TWEEHONDERD 

EURO; 

Verplicht elk van béide beklaagden 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; 
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Legt aan elk van belde veroordeelden een vergoeding op van ORIE�NVIJFTIG EURO en 
ACHTENVUFTIG CENT; 

Veroordeelt elk van belde beklaagden tevens tot betallng van een bijdrage van TWINTIG 
EURO aan het Fonds voor de juridische tweedelljnsbijstand; 

Herstetyorderlng yan het college yan byrgemeester en schepenen van de stad . 
ten aanzien van beklaagde en beklaagde 1 

Verldaart de herstelvordering, Ingesteld door het college van burgemeester en schepenen 
van de stad op grond van artJkel huidig artikel 7.7.5 VCRO ontvankelijk en 
gegrond geênt op de feiten sub A; 

Beveelt beklaagden hoofdelijk de plaats In de oorspronkelijke toestand te herstellen van het 
pand gelegen te , kadastraal omschreven als . 

hetgeen volgende werken Impliceert: 

de gelijkvloerse verdieping In haar oorspronkelijke functie van kantoor en handel te 
herstellen 

het aantai woongelegenheden terug te brengen van 10 naar l en de wederechtelljke 
gecreëerde woongelegenheden te ontmantelen 
het wederrechtelijk gecreêerd terras en de toegangsdeur te ontmantelen 

binnen de termijn van EEN JAAR Ingaande vanaf het In kracht van gewijsde ,gaan van huldig 
arrest; 

Beveelt op grond van huldig artikel 6.3.4.§1 VCRO dat, als de plaats niet binnen de door dit 
arrest gestelde termijn In de vorige staat wordt hersteld, de stedenbouwkundige Inspecteur 
en de burgemeester ambtshalve In de uitvoering ervan kunnen voorzien In de plaats en op 
de kosten van de veroordeelden; 

Zegt dat de overheid die het arrest uitvoert, gerechtigd Is om de materialen en voorwerpen, 
afkomstig van de herstelling van de plaat:S of van de staking van het strijdig gebruik te 
verkopen, te vervoeren en te verwijderen; 

Zegt dat de overtreder die In gebreke blijft, verplicht Is alle uitvoeringskosten, verminderd 
met de opbrengst van de verkoop der materialen en voorwerpen, te vergoeden op vertoon 
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van een staat die de overheid, die het arrest uitvoert, heeft opgesteld of die de 

béslagrechter In de burgerlijke rechtbank begroot en uitvoerbaar verklaard heeft; 

Veroordeelt beklaagden, voor het geval dat aan de veroordeling tot herstel niet wordt 

voldaan, hoofdelijk tot betarïng aan de burgemeester/gemeentelijke stedenbouwkµndlge 

inspecteur van een dwangsom van HONDERDVIJFTIG EURO per dag vertraging vanaf de 

eerste dag volgend op het verstrijken van de hoger vermelde hersteltermijn en In zoverre 

huldig arrest vooraf werd betekend; 

Met betrekking tot dé herstelvorderlng van de wogalnspecteur ten aanzien van beklaagde 

en beklaagde ! 

Verklaart de herstelvordering van de woonlnspecteur en van het college van burgemeester 

en schepenen van de stad , ontvankelijk en gesrond; 

Beveelt beklaagden aan het pand gelegen te , kadastraal 

omschreven als een andere bestemming te geven 

overeenkomstfg de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 

dan wel tot de sloop over te gaan, tenzij de sloop verboden Is op grond van wettelijke, 

decretale of reglementaire bepalingen, binnen de termijn van EEN JAAR vanaf het In kracht 

van gewijsde gaan van huidig arrest; 

Beve�lt voor het geval de herstelmaatregelen door de overtreder niet binnen 1 jaar na het In 

kracht van gewijsde gaan van huidig arrest worden uitgevoerd, zoals hiervoor gezegd, dat de 

woonlnspecteuir en het college van burgemeester en schepenen van de stad 

ambtshalve In de uitvoering ervan kunnen voorzien op kosten van beklaagde, op grond van 

art. 20bls §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 burgerlljke rechtbank; 

Veroordeelt beklaagden, voor het geval dat aan de veroordeling tot het uitvoeren van de 

herstelmaatregelen niet wordt voldaan, hoofdelljk tot betaling aan de woonlnspecteur van 

een dwangsom van HONDERDVIJFTIG EURO per dag vertraging vanaf de eerste dag volgend 

op het verstrfjken van de hoger vermelde hersteltermljn en In zoverre huldig arrest vooraf 

werd betekend; 
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De kosten 

Veroordeelt de beklaagden ieder tot 1/3 van de kosten van de strafvordertng en de kosten 

van de herstelvorderlng In eerste aanleg, deze voorgeschoten door de openbare partij In 

totaal begroot op 307,87 euro; 

Veroordeelt de beklaagden leder tot 1/2 van de kosten van de strafvordertng en de kosten 

van de herstelvordering In hoger beroep, deze voorgeschoten door de openbare partij In 

totaal begroot op 27,99 euro; 

Veroordeelt de beklaagden hoof dellJk tot betaling van de volgende 

rechtspleglngsvergoedlngen: 

aan het college van burgemeester en schepenen van de Stad . : DUIZEND 
VIERHONDERDVEERTIG EURO In eerste aanleg en DUIZEND VIERHONDERDVEERTIG 
EURO In hoger beroep 

aan de woonlnspecteur: DUIZEND VIERHONDERDVEERTIG EURO In eerste aanleg en 

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 voorzitter 

J. Oaenen raadsheer 

J. Decoker raadsheer 

en fn openbare terechtzitting van 3 april 2019 

uitgesproken door L. Knapen, voonltter 

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

met bijstand va·n griffier J. Ge 
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