
Arrestnummer 

C/ 3~, /2020 

Repertonumnummer 

2020/ ~~ 
Datum van uitspraak 

4 maart 2020 

Rolnummer 

2019/CO/966 

Notitienummer parket-generaal 

Aangeboden op 

Niet te registreren 

Hof van beroep 
Antwerpen 

Arrest 

C4 kamer 
correctionele zaken 
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Het OPENBAAR MINISTERIE 

tegen 

4~ 1. 
rljksreglsternummer 

geboren te 

wonende tE 

van Belgische nationa lit eit 

beklaagde 

vertegenwoordigd door mr. 

451 2. 

rljksregisternummer 

geboren te )p 

wonende te 

van Belgische nationaliteit 

beklaagde 

vertegenwoordigd door mr. 

1. Ten laste gelegde feiten 

advocaat bij de baliE 

advocaat bij de balie 

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

Bij inbreuk op artikel 5, strafbaar gesteld bij artikel 20 §1 al 1 van het Decreet dd. 15 Juli 

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

als persoon die een woning ter beschikking stelt, een woning die niet voldoet aan de 

vereisten en normen van artikel 5 rechtstreeks of via tussenpersoon verhuurd, te huur 

gesteld of ter beschikking gesteld te hebben met het oog op bewoning. 
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Te op 23 september 2016 

door een pand, gelegen te 

kadastraal gekend onder onderverdeeld in 

meerdere kamers voor de huisvesting van seizoensarbeiders alsook gemeenschappelijke 

kamers (keuken, badkamers), in eigendom toebehorende aan de 

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

woonentitelten volgens de detailbeschrijving In het proces-verbaal niét 

voldeden aan de hoger beschreven normen inzake veiligheid, gezondheid en woonkwaliteit 

Overgeschreven te 

ref. 

Kantoor Rechtszekerheid d.d. 14 mei 2019 

ontvangen: 230,00 euro 

Attaché (get.) 

2. Bestreden besllsslng 

2.1. 

Bij het vonnis, op tegenspraak gewezen op 1 oktober 2019 door de rechtbank van eerste 

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

OP STRAFGEBIED 

Verklaart eerste beklaagde 

dagvaarding omschreven. 

pllchtlg aan de ten laste gelegde feiten zoals in de 

Veroordeelt beklaagde voor deze feiten tot een geldboete van 750,00 euro, door verhoging 

met 50 opdeciemen (vermenigvuldiging met 6), gebracht wordt op 4.500,00 euro. 

Zegt dat de duur van de gevangenisstraf waardoor de geldboete za l mogen vervangen 

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

bepaald wordt op 90 dagen. 
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Verplicht de veroordeelde om bij wijze van bijdrage tot de financiering van het bijzonder 

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

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

gebracht op 200,00 euro. 

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

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

van 54, 76 euro. 

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

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

Verklaart tweede beklaagde 

de dagvaarding omschreven. 

plichtig aan de ten laste gelegde feiten zoals in 

Veroordeelt beklaagde voor deze feiten tot een geldboete van 750,00 euro, door verhoging 

met 50 opdeciemen (vermenigvuldiging met 6), gebracht wordt op 4.500,00 euro. 

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

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

bepaald wordt op 90 dagen. 

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

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

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

gebracht op 200,00 euro. 

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

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

van 54,76 euro. 

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

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

Veroordeelt beklaagden hoofdelijk tot de kosten van de publieke vordering, tot op heden 

begroot op de som van 311,34 euro. 
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Zegt voor recht dat melding van het vonnis zal worden gemaakt in de rand van de 

overschrijving van de dagvaarding op het 1 ° Kantoor Rechtszekerheid te onder ref. 

OP BURGERLIJK GEBIED 

Houdt de burgerlijke belangen ambtshalve aan. 

2.2. 

Er werd hoger beroep ingesteld t egen voormeld vonnis van 1 oktober 2019 op de griffie van 

de rechtbank van eerste aanleg Limburg. afdeling Hasselt: 

- op 16 oktober 2019 door de beklaagden er tegen alle 

beschikkingen, 

- op 16 oktober 2019 door het OPENBAAR MINISTERIE ten aanzien van beklaagden 

en 

2.3. 

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

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

- op 16 oktober 2019 door de beklaagden en 

- op 16 oktober 2019 door het OPENBAAR MINISTERIE ten aanzien van beklaagde 

- op 16 oktober 2019 door het OPENBAAR MINISTERIE ten aanzien van beklaagde 

3. Rechtspleging voor het hof 

De zaak werd behandeld op de openbare zitting van 5 februari 2020. 

Het hof heeft hierbij gehoord: 
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- de Voorzitter in zijn verslag, 

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

- de beklaagden in hun middelen van verdediging, ontwikkeld door hun raadsman, 

voornoemd. 

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 van de beklaagde en van het Openbaar Ministerie 

werden tijdig en regelmatig gedaan op de griffie van de rechtbank die het bestreden vonnis 

heeft gewezen. 

2. Het verzoekschrift van de beklaagden zoals bedoeld in artikel 204 Wetboek van 

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

heeft gewezen en de daarin bepaalde grieven zijn nauwkeurig. 

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

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

heeft gewezen en de daarin bepaalde grief met betrekking tot de strafmaat is nauwkeurig. 

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

Ministerie regelmatig naar vorm en termijn en ontvankelijk. 

4.2. Omvang van de hogere beroepen 

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

artikel 210, tweede lid Wetboek van Strafvordering. 

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

hof zich daarom uit tot de beoordeling van de beschikkingen op strafrechtelijk gebied van 

het bestreden vonnis die betrekking hebben op de strafmaat en op het ambtshalve 

aanhouden van de burgerlijke belangen door de eerste rechter. 
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5. Motivering ten gronde op strafrechtelijk gebied 

1. De beklaagden roepen een overschrijding van de redel ijke termijn in strafzaken in, 

waarmee volgens hen rekening moet worden gehouden bij het bepalen van de strafmaat. 

Het hof stelt volgende zaken vast. 

- Het aanvankelijk proces-verbaal dateert van 23 september 2016. Uit dit aanvankelijk 

proces-verbaal blijkt dat minstens beklaagde vanaf dit moment reeds 

moet geacht worden verontrust te zijn geweest door een lopend 

opsporingsonderzoek. 

- Op 15 december 2016 maakte de wooninspecteur zijn herstelvordering over aan het 

Openbaar Ministerie en de overtreders. 

werd formeel verhoord op 23 januari 2017 waarbij hij aankondigde 

het herstel te zullen voldoen. 

- Op 23 mei 2017 stelde de wooninspecteur het herstel vast. 

- Er werd door het Openbaar Ministerie per brief van 1 februari 2018 aan de 

beklaagden en voorgesteld om de zaak 

buitengerechtelijk af te handelen door het betalen van (elk) een minnelijke schikking 

van 2.500 euro tegen 1 april 2018. Deze minnelijke schikkingen werden niet betaald. 

- De opdracht tot rechtstreekse dagvaarding van het Openbaar Ministerie van beide 

beklaagden is er gekomen op 11 maart 2019 voor een zitting van 7 mei 2019. 

Nadat op deze zitting een onregelmatigheid In de dagvaarding werd vastgesteld 

waardoor opnieuw een dagvaarding moest worden uitgebracht werd de zaak 

uiteindelijk ten gronde behandeld op 3 september 2019 en werd het bestreden 

vonnis gewezen op 1 oktober 2019. 

Het hof stelt verder vast dat het om een zeer eenvoudige zaak gaat. Er is geen redelijke 

verantwoording waarom meer dan 8 maanden verstreken Is tussen de vaststelling van het 

herstel door de beklaagden en het uitbrengen van het voorstel tot minnelijke schikking door 

het Openbaar Ministerie. Er is ook geen redelijke verantwoording waarom het na de ultieme 

datum van betaling van deze minnelijke schikking (1 april 2018) nog duurde tot 11 maart 

2019, dus meer dan 11 maanden later, om de beklaagden rechtstreeks te dagvaarden. 

Bovendien moet tenslotte worden vastgesteld dat door een onregelmatige dagvaarding, 

waaraan de beklaagden geen schuld troffen, nog eens bijna 4 maanden verloren gingen 

voora leer de zaak ten gronde kon worden behandeld. 
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Samengenomen kende deze eenvoudige zaak dus bijna 2 jaar vertraging zonder redelijke 

verantwoording. Anders dan de eerste rechter stelt het hof daarom de overschrijding van de 

redelijke termijn vast en zal daarmee rekening houden bij de straftoemeting. 

2. Bij de straftoemeting wordt rekening gehouden met: 

de persoon van de beklaagden, 

de vaststelling dat over een blanco strafregister beschikt en 

tweemaal werd veroordeeld voor verkeersinbreuken, 

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

voor de woonkwaliteitsnormen van hun huurders, 

de vaststelling dat binnen korte termijn na het uitbrengen ervan vrijwillig werd 

voldaan aan de herstelvordering, 

het overschrijden van de redelijke termijn (zie hoger). 

De overschrijding van de redelijke termijn is naar het oordeel van het hof niet dermate 

ernstig dat kan worden volstaan met de eenvoudige schuldigverklaring van de beklaagden. 

Wel spreekt het hof, rekening houdend met deze overschrijding (artikel 21ter VT. Sv.) een 

lagere straf uit dan dewelke zij normaalgezien zou hebben opgelegd. 

Daarom worden de beklaagden elk bestraft met een geldboete van 250 euro te 

vermeerderen met de opdeciemen of een vervangende gevangenisstraf van 90 dagen . 

Deze geldboetes zijn merkelijk lager dan de geldboetes die door de eerste rechter werden 

opgelegd en die ook door het hof zouden zijn bevestigd Indien de redelijke termijn In 

strafzaken niet werd overschreden. 

Het hof gaat niet in op de vraag van de beklaagden om de opgelegde geldboetes met uitstel 

van de tenuitvoerlegging op te leggen aangezien dit voor hen een onvoldoende signaal zou 

geven dat woonkwaliteitsnormen ernstig moeten worden genomen. Bovendien werd reeds 

rekening gehouden met de overschrijding van de redelijke termijn bij het bepalen van de 

hoogte van de geldboetes. 

De eerste rechter veroordeelde de beklaagden terecht ook elk tot betaling van een bijdrage 

tot de financiering van het bijzonder fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke 

gewelddaden en aan de occasionele redders en de bijdrage ten bate van het 

begrotingsfonds voor juridische tweedelijnsbijstand. 
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De eerste rechter legde de beklaagden ook elk een vaste vergoeding voor beheerskosten in 

strafzaken op, op grond van artikel 91 van het koninklijk besluit van 28 december 1950 

houdende het algemeen reglement strafzaken. Deze bepaling werd echter met ingang van 1 

januari 2020 opgeheven door artikel 43 van het koninklijk besluit van 15 december 2019 tot 

vaststelling van de organisatie van de arrondissementele bureaus gerechtskosten en de 

procedure volgens dewelke gerechtskosten in strafzaken en gelijkgestelde kosten worden 

toegekend, geverifieerd, betaald en teruggevorderd. Deze vaste vergoedingen worden 

daarom niet meer opgelegd aan de beklaagden. 

6. Aanhouden burgerlijke belangen (artikel 4 VT. Sv.) 

De eerste rechter heeft terecht de burgerlijke belangen ambtshalve aangehouden op grond 

van artikel 4 VT. Sv. De beklaagden kunnen niet gevolgd worden in hun grief dat het vrijwillig 

herstel zou uitsluiten dat er mogelijke schadelijders zijn ten gevolge van de bewezen 

gebleven feiten. 

7. Wettelijke bepalingen 

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

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

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

Wetboek van Strafvordering 

1, 2, 3, 7, 38, 40, 50 en 66 van het Strafwetboek 

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

1 van de wet van 5 maart 1952 

- 59 en 60 van de programmawet van 25 december 2016 

- 2 en 3 van de wet van 28 december 2011 

- 21ter van de wet van 17 apnl 1878 

- 58 van het KB van 18 december 1986 

- 28 en 29 van de wet van 1 augustus 1985 

- 4 §3, 5 en 10 van de wet van 19 maart 2017 

- 6 van het KB van 26 april 2017 

- 4 van de wet van 17 april 1878 
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8. Beslissing 

Het hof, 

Rechtdoende op tegenspraak; 

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

zoals hiervoor bepaald, als volgt: 

Verklaart de hogere beroepen ontvankelijk; 

Op strafrechtelijk gebied 

Stelt de overschrijding van de redelijke termijn in strafzaken vast; 

Wijzigt het bestreden vonnis wat de straftoemeting betreft als volgt: 

vermindert de aan de beklaagden en opgelegde 

geldboetes tot 250 euro, door verhoging met 50 opdeciemen gebracht op 1.500 euro 

of een vervangende gevangenisstraf van 90 dagen; 

veroordeelt de beklaagden en niet tot betaling van de 

vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken; 

Bevestigt het bestreden vonnis voor het overige; 

Op burgerrechteli jk gebied 

Bevestigt het bestreden vonn is; 

De kosten 

Laat de kosten van het hoger beroep van het Openbaar Ministerie t en laste van de Staat. 

Veroordeelt de beklaagden hoofdelijk tot de overige kosten van de strafvordering en de 

burgerlijke vordering in beide aanleggen, deze voorgeschoten door de openbare partij in 

totaal begroot op 369,15 euro. 
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Dit arrest is gewezen te Antwerpen door het hof van beroep, C4 kamer, samengesteld uit: 

Raadsheer dd. Voorzitter 

Raadsheer 

Plaatsvervangend magistraat 

en in openbare terechtzitting van 4 maart 2020 

uitgesproken door Raadsheer dd. Voorzitter 

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

met bijstand van griffier 
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