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Het OPENBAAR MINISTERIE 

en 

DE WOONINSPECTEUR VAN HET VlAAMS GEWEST 

met zetel te 1000 BRUSSEL1 Havenlaan 88 bus 22 

eiser tot herstel 

verteg~nwoordigd door mr. 

de balie 

tegen 

2~~- 1. 

ondememingsnummer 

met maatschappelijke zetel te 

met afs lasthebber ad hoc 
mr. 
met kantoor te 

beklaagde 

vertegenwoordigd door mr. 

~So 2. 
rijksregistemummer 

geboren te · op 

wonende te 

van Nederlandse nationaliteit 

beklaagde 

L 

loco mr. , beiden advocaat bij 

namens de lasthebber ad hoc mr. 
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in persoon aanwezig en bijgestaan door mr. 

beiden advocaat bij de balie 

1. Ten laste gelegde feiten 

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

loco mr. 

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 

verelsten en normen van artikel 5 rechtstreeks of vla tussenpersoon verhuurd, te huur 

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

(de eerste), . r - · ... (de tweede) 

Te van 23 maart 2015 tot en met 10 december 2015 

een pand, gelegen te , kadastraal gekend onder 

zijnde een gesloten bebouwing met twee 

bouw1agen onder de kroonlijst en een onderdakse verdieping, onderverdeeld in 9 kamers en 

diverse gemeenschappelijke ruimtes, in eigendom toebehorende aan de voor 

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

(kamerwonlngen) volgens de detailbeschrljvlng in het proces-verbaal 

niét voldeden aan de hoger beschreven normen Inzake veiligheid, 

gezondheld en woonkwaliteit 

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

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

van het Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, tevens te bevelen dat: 

• binnen een termijn van 10 maanden na de uitspraak aan het pand een andere 

bestemming moet gegeven worden volgens de bepalingen van de Vlaamse Codex 

Ruimtelijke Ordening, of te bevelen dat het pand moet gesloopt worden (tenzij de 

sloop verboden is op grond van wettelijke, decretale of reg1ementaire bepalingen) 

(het pand komt nlét in aanmerking voor renovatie-, verbeterings- of 

aanpassingswerken gezien er geen stedenbouwkundiQe vergunning voorhanden Is 
voor de ombouw tot meerdere woonentiteiten I 
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• ondergeschikt, Ingeval voor de ombouw van het voornoemde pand tot meerdere 

woonentiteiten alsnog een stedenbouwkundige vergunning zou bekomen 

worden/zijn, te bevelen dat de nodige renovatie-, verbeterings- en 

aanpasslngswerken volbracht worden opdat het pand voldoet aan alle minimale 

kwaliteitsnormen, dit tevens binnen een termijn van 10 maanden na de uitspraak 

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

uitvoering van het vonnis binnen de gestelde termijn 

• de wooninspecteur te machtigen om ambtshalve in de uitvoering van het opgelegde 

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

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

de kosten, zoals bedoeld in artikel17bis, §2 van de Vlaamse Wooncode te verhalen 

op de veroordeelde 

• de uitspraak over de herstelvordering uitvoerbaar bij voorraad te verklaren 

Overgeschreven op het Kantoor Rechts2ekerheld op 13 november 2018 

nr. en ambtshalve ingeschreven. 

Ontvangen : 230,00 euro. Attaché (get .) i.o. 

2. Bestreden beslissing 

2.1. 

Bij het vonnis, op tegenspraak gewezen op 4 juni 2019 door de rechtbank van eerste aanleg 

Limburg. afdeling Hasselt 130 kamer, werd als volgt beslist: 

INGEVOLGE VONNIS van de Correctionele Rechtbank te Limburg afdeling Hasselt, 13• kamer, 

dd. 26 februari' 2019, gekend onder griffienummer 288/2019, welk vonnis een HEROPENING 

DER DEBATTEN heeft bevolen teneinde mr. aan te dulden als lasthebber ad 

hoc over en deze te vertegenwoordigen in deze procedure. 

Haar tussenvonnis van 26.02.2019 verder uitwerkend, 

r-- PA GE Ol-000015723~&-000~-0019-01-Dl-~ 

L !I . . . 



Hof van beroep Antwerpen - 2019/00/720 - p. 5 

- ·-·------------------------------

OP STRAFGEBIED 

Verklaart eerste beklaagde 

de dagvaarding omschreven. 

plichtig aan de ten laste gelegde feiten zoals In 

Veroordeelt beklaagde voor de feiten tot een geldboete van 4.500 euro, door verhoging met 

50 opdedemen (vermenigvuldiging met 6}, gebtacht wordt op 27.000,00 euro. 

Verklaart verbeurd ten laste van beklaagde de geldsom van 41.310,00 euro. 

Verplicht de veroordeelde om bij wijze van bijdrage tot de finanderlng 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 geTndexeerde vergoeding 

van 5~,58 euro. 

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

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

Verklaart tweede beklaagde 

dagvaarding omschreven. 

pllchtlg aan de ten laste gelegde felten zoals in de 

Veroordeelt beldaagde voor de felten tot een geldboete van 1.800 euro, door verhoging met 

50 opdeciemen (vermenigvuldiging met 6), gebracht wordt op 10.800,00 euro. 

Zegt dat de duur van de gevangenisstraf waardoor d.e geldboete zal mogen vervangen 

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

bepaald wordt op 9.0 dagen. 

Verklaart vefbeurd ten laste van bekJaagde de geldSom van 4.590,00 euro. 

Verplicht de veroordeelde om bij wijze van bijdrage tot de financlering 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. 
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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 53158 euro. 

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

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

Verwijst de veroordeelden hoofdelijk tot de kosten van de publieke vordering, tot op heden 

begroot op 311,34 euro. 

Inzake de herstelvordering 

Verklaart de herstelvordering van de wooninspecteur ontvankelijk en gegrond. 

Beveelt eerste en tweede beklaa2de om het pand te te kadastraal 

gekend , dat niet in aanmerking komt voor 

renovatie-, verbeterings-of aanpassingswerken, te herbestemmen volgens de bepalingen 

van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, hetzij het pand te slopen, tenzij de sloop 

verboden is en dit b innen een termijn van 12 maanden na de uitspraak, 

en dit onder verbeurte van een dwangsom van 150,00 euro per dag vertraging, volgende op 

het verstrijken van voormelde hersteltermljn. 

Zegt voor recht dat bij gebreke aan uitvoering door eerste en tweede beklaagde zelf, de 

wooninspecteur gemacht igd is om ambtshalve in de ui~oering van het opgelegde herstel te 

voorzJen .met kosten ten laste van de veroordeelden op grond van art.20 bis§ 7 en § 8 van 

de Vlaamse wooncode, met Inbegrip van de kosten, zoals bedoeld in art. 17 bis § 2 van de 

Vlaamse Wooncode. 

Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad. 

2.2. 

Er werd hoger beroep ingesteld tegen voormeld vonnis van 4 juni 2019 op de griffie van de 

rechtbank van eerste aanleg Umburg, afdeling Hasselt: 

op 28 juni 2019 door beklaagde 

L _j 
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op 2 juli 2019 door het OPENBAAR MINISTERIE ten opzichte van beklaagde 

op 3 juli 2019 door beklaagde tegen alle beschikkingen, 

op 3 luli 2019 door het OPENBAAR MINISTERIE ten opzichte van beklaagde 

2.3. 

Er werd een verzoekschrift In de zin van artikel 204 Wetboek van Strafvordering Ingediend 

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

op 28 juni 2019 door beldaagde 

op 2 juli 2019 door het OPENBAAR MINISTERIE ten opzichte van beklaagde 

op 3 iuli 2019 door beklaagde 

oo 31u!l2019 door· het OPENBAAR MINISTERIE ten opzichte van bekJaagdE 

3. Rechtspleging voor het hof 

De zaak werd behandeld op de openbare zitting van 8 januari 2020. 

Het hof heeft hierbij gehoord: 

mevrouw de Voorzitter In haar verslag, 

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

de eiser tot herstel In haar middelen, ontwikkeld door haár raadsman voornoemd, 

beklaagde . vertegenwoordigd door haar lasthebber ad hoc, in haar 

middelen van verdediging, ontwikkeld door haar raadsman voornoemd, 

beklaagde In persoon en In zijn middelen van verdediging, 

ontwikkeld door hemzelf en door zijn raadsman voornoemd. 

De door partijen neergelegde conclusies en stukken werden in het ber:aad betrokken. 
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4. Beoordeling van de ontvankelijkheid van de rechtsmiddelen en van de omvang van 

de hogere beroepen 

4.1. Ontvankelijkheid van de hogere beroepen 

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

Ministerie, werden tijdig en regelmatig gedaan op de griffie van de rechtbank die het 
bestreden vonnis heeft gewezen. 

2. Het verzoekschrift van beklaagde zoals bedoeld in artikel 204 van het 

Wetboek van Strafvordering werd tijdig ingediend ter griffie van de rechtbank die het 

bestreden vonn is heeft gewezen en de daarin bepaalde grieven met betrekking tot de 

schuld, de straf, de verbeurdverklaring en de herstelvordering zijn nauwkeurig. 

3. Het verzoekschrift van beklaagde zoals bedoeld in artikel 204 van het 

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 

schuld, de straf, de verbeurdverklaring en de herstelvordering zijn nauwkeurig. 

4. De onderscheiden verzoekschriften van het Openbaar Ministerie ten opzichte van elk van 

beide beklaagden zoals bedoeld In artikel 204 van het Wetboek van Strafvordering werden 

tijdig ingediend ter griffie van de rechtbank die het bestreden vonnis heeft gewezen en de 

daarin bepaalde grieven met betrekking tot de strafmaat is nauwkeurig. 

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

Openbaar Ministerie regelmatig naar vonn 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 schuld, de eventuele strafmaat, de eventuele 

verbeurdverklaring en de eventuele herstelvordering ten aanzien van elk van belde 

beklaagden. 

L •• 
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S. Motivering ten gronde 

5.1. Met betrekktns tot de schuld 

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

de schuld van belde beklaagden aan de hen ten laste gelegd feiten bewezen gebleven. 

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

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

overgenomen en aangevuld als volgt. 

2. Het hof stelt vooreerst vast, bij vergelijking tussen de conclusies die namens de 

beklaagden werden neergelegd in eerste aanleg en In hoger beroep, dat de beklaagden In 

wezen hun verweer zoals gevoerd voor de eerste rechter eenvoudigweg herhalen en geen 

specifieke grieven aanvoeren tegen diens overwegingen waarbij dit verweer nochtans 

omstandig werd beantwoord. 

3. De Inbreuken op de woonkwaliteitsnormen blijken uit de technische vaststellingen van de 

wooninspecteur. Het gebouw was in gebruik genomen als kamerwoning. Noch het gebouw, 

noch de verschillende gemeenschappelijke ruimten, noch de aparte kamers zelf voldeden 

aan de_elementaire veiligheids·, gezondheids-en woonkwarlteitsvereisten van artikel 5 van 

de Vlaamse Wooncode. 

Waar de beldaagden opnieuw opwerpen · dat de woning bij aanvang van de 

huurovereenkomst nog niet was opgedeeld in verschillende kamers en bovendien in een 

goede staat verkeerde en voldeed aan de minimale kwaliteltsvereisten, heeft de eerste 

rechter naar het oordeel van het hof pertinent overwogen dat uit de bewoordingen van de 

huurovereenkomst blijkt dat het pand wel degelijk bestemd was voor kamerverhuur, gelet 

op het aanbod van diensten als gedekte bedden, bad- en keukenllnnen, wekelijks onderhoud 

en vervanging linnen. Beklaagde verklaarde tijdens zijn verhoor op 22 

maart 2016 overigens dat hij niets veranderd had aan de. indeling van het pand, waarin bij de 

aankoop al kamers waren ingericht (stuk lSS strafdossier). Wat de kwaliteit betreft verwees 

de eerste rechter terecht naar de aard van de vaststellingen van de woonlnspecteur. Veel 

van de vastgestelde gebreken waren structureel van aard en konden onmogelijk veroorzaakt 

zijn door de huurder, zoals bijv. het ontbre~n van rookmelders, het ontbreken van twee 

vrije geaarde stopcontacten in de keukens, de OJ':'VOidoende vertuchting in badkamers en 

toiletten, enz. 
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Het staat tevens onomstotelijk vast dat het gebrekkig gebouw werd verhuurd of minstens 

ter beschikking werd gesteld met het oog op bewoning. 

Het kwestieus gebouw is eigendom van beklaagde 

23 maart 2015 verhuurd had aan de firma van dhr. 

heeft als zaakvoerder van 

gesloten. 

die het gebouw vanaf 

Beklaagde 

de huurovereenkomst 

Wat het moreel element betreft, merkt het hof op dat onachtzaamheld hoe dan ook volstaat 

voor inbreuken op de Vlaamse Wooncode. In dit geval werden de inbreuken door beklaagde 

evenwel wetens en willens, dit Is opzettelijk, gepleegd. Beklaagde had 

immers ontegensprekelijk kennis van de gebreken aan zowel het gebouw als de aparte 

kamers maar verhuurde desondanks toch met het oog op de bewoning ervan. 

4. De bewezen verklaarde inbreuk hield verband met de verwezenlijking van het doel van 

beklaagde en werd voor haar rekening begaan. 

betreft een kleine rechtspersoon met een eenvoudige structuur, zodat er 

geen groot verschil bestaat tussen de individualiseerbare beslissingen, verwezenlijkt door 

beklaagde als zaakvoerder, en het corporatief handelen. Het gedrag en beleid van 

de zaakvoerder is dermate determinerend dat ook In hoofde van de re<:htspersoon het 

intentioneel element van het bewezen verklaard misdrijf is komen vast te staan. De 

vennootschap maakt in ieder geval niet aannemelijk dat zij Interne maatregelen zou hebben 

genomen om het wederrechtelijk handelen te controleren en te voorkomen. 

Nu de rechtspersoon uitsluitend verantwoordelijk wordt gesteld wegens het optreden van 

haar-zaakvoerder die de bewezen verklaarde feiten bewust, vrijwillig en 

zonder dwang heeft gepleegd, wordt besloten tot een gelijktiJdige veroordeling van de 

rechtspersoon en de natuurlijke persoon zoals bepaald In artikel 5 Sw. 

Alle door de wet vereiste constitutieve bestanddelen van het ten laste gelegd misdrijf zijn 

bewezen lastens belde beklaagden. 

5.2. Met betrekk.lng tot de s~raftoemeting 

1. Bij de straftoemeting wordt rekening gehouden met: 
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de persoonlijkheid van beklaagde en zijn strafrechtelijk verleden, waaruit 

blijkt dat hij voorafgaand aan tie feiten zes veroordelingen wegens 
verkeersinbreuken had opgelopen; 

de rechtspersoonlijkheld van beklaagde en haar blanco strafregister; 

de omstandigheden, de aard en de ernst van de feiten, die blijk geven van een gebrek 

aan respect voor andermans welzijn, veiligheld en gezondheid; 

het maatschappelijk nadeel ervan; 

de vaststelling dat de belde beklaagden geleld werden door een zucht naar 

gemakkelijk geldgewin ten kos~ van anderen; 

het gegeven dat beldaagde inmiddels een sloopvergunning voor het 

gebouw heeft aangevraagd en verkregen; 

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

overschrijding van de redelijke termijn van strafvervolging. 

Rekening houdend met al deze omstandigheden· heeft rl,:. AArct-A rechter zowel aan 

beklaagde als aan beklaagde om oordeelkundige 

redenen, beaamd en overgenomen door het hof, een wettige, passende en aangepaste 

bestraffing opgelegd. 

Het hof bevestigt dus de do"or de eerste rechter ten aanzien van beklaagde 

opgelegde geldboete van 4.500,00 euro, door verhoging met 50 opdeciemen gebracht op 

27.000,00 euro, alsook de ten aanzien van beklaagde opgelegde geldboete van 

1.800,00 euro, door verhoging met 50 opdeciemen gebracht op 10.800,00 euro of een 

vervangende gevangenisst raf van negentig dagen. 

Oe omvang van de opgelegde geldboete is aa11gepast aan de ernst van de feiten, en de duur 

van de voor beklaagde 
omvang van diens geldboete. 

bepaalde verv.angende gevangenisstraf is aangepast aan de 

Nu beklaagden vroeger nog niet veroordeeld zijn geweest tot een criminele straf of tot een 

hoofdgevangenisstraf van meer dan twaalf maanden of tot een gelijkwaardige straf die in 

aanmerking genomen wordt overeenkomstig artikel 99bls van het Strafwetboek, wordt de 

geldboete in .de hierna bepaalde mate gedeeltelijk met uitstel van tenuitvoerlegging 
opgelegd, om hen In de toekomst verder te ontraden zich aan dergelijke felten schuldig te 

maken en hen ertoe aan te zetten de reglementering inzake kwalitelts- en veiligheidsnormen 

van woningen en kamers stipt te respecteren. Dit uitstel en de proeftermijn van drie jaar 

moeten een maximale preventieve werking .van de uitgestelde straffen waarborgen. 
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2. Voor de eerste rechter vorderde het Openbaar Ministerie schriftelijk de bijzon~ere 

verbeurdverklaring lastens beide beklaagden va~ de wederrechtelijk door hen genoten 

vermogensvoordelen uit het bewezen verklaard misdrijf, begroot op 45.900,00 euro, en dit 

op grond van de artikelen 42, 3° en 43bis Sw. Oe gevorderde verbeurdverklaring is 

facultatief. 

Anders dan de eerste rechter acht het hof · het niet aangetoond dat deze 

vermogensvoordelen gedeeltelijk door beklaagde zouden zijn genoten. Beklaagde 

was eigenaar van het gebouw,_ trad op als verhuurder ervan en inde de 

huurgelden. De verbeurdverklaring dient volledig ten laste van beklaagde te 

vallen. 

Het is maatschappelijk onaanvaardbaar dat beklaagde In het bezit zou 

blijven van de illegale opbrengsten van het door haar gepleegd misdrijf, die in casu gelijk te 

stellen zijn aan de door haar ontvangen huurgelden. Deze vermogensvoordelen konden niet 

worden gevonden in het vermogen van deze beklaagde, zodat de verbeurdverklaring 

betrekking heeft op de geldwaarde die ermee overeenstemt. Oe huuropbrengsten, die 

terecht werden begroot op een b.edrag van 45.900,00 euro (zijnde 9 maanden x 5.100,00 

euro), dienen inderdaad verbeurd te worden verklaard. 

3. Oe eerste rechter legde op grond van artikel91 van het koninklijk besluit van 28 december 

1950 houdende het algemeen reglement strafzaken aan beide beklaagden een vaste 

vergoeding voor beheerskosten in strafzaken op. 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. De vaste vergoeding wordt daarom niet 

meer opgelegd aan de beklaagden. 

4. Tenslotte werden beide beklaagden door de eerste rechter terecht veroordeeld tot 

betaling van een bijdrage tot de financlering van het bijzonder fonds tot hulp aan de 

slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, alsook tot betaling 

van een bijdrage van 20,00 euro voor het begratingsfonds voor de juridische tweedelijns 

bijstand. 
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5.3. Met betrekking tot de herstelvordering 
•'' 

De wooninspecteur stelde op 8 februari 2016 een herstelvordering In, ertoe strekkende om 

aan de overtreders het bevel te geven tot herbestemming van het pand volgens de 

bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, hetzij de woning te slopen, tenzij de 

sloop verboden zou zijn op grond van wettelijke, 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 hersteltermljn. 

Tevens vordert de wooninspecteur: 

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

dwangsomtermijn in de zin van artikei138Sbis, 4 de lid Ger.W.; 

machtiging van hemzelf ev~nals het college van burgemeester en schepenen om, bij 

gebreke aan uitvoering door beklaagden zelf, ambtshalve in de uitvoering van het 

opgelegde hersteJ te mogen voorzien; 

machtiging om de kosten van herhuisvesting, bedoeld in artikel 15, §1, 6de lid 

Vlaamse Wooncode te verhalen op de veroordeelden; 

om het vonnis uitvoerbaar bij voorraad te verklaren. 

Oe herstelvordering strekt ertoe om de onrechtmatige toestand ingevolge het bewezen 

verklaard misdrijf te doen verdwijnen en is noodzakelijk om de gevolgen van dit misdrijf 

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

bijzondere vorm van teruggave een maatregel van burgerliJke aard. Krachtens de artikelen 

44 Sw. en 161 en 189 Sv. dient de teruggave verplicht te worden uitgesproken. Een 

veroordeelde mag niet in het voo~deel van het bewezen verkl.aard mtsdrijf blijven. 

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

herstelvorderende overheid. Zij dient wel de Interne en externe wettigheld van de maatregel 

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

woonkwaliteit oplevert ',\lel in verhouding staan tot de last die ze voor de overtreder 

veroorzaken. 

L 
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Waar een herstelmaatregel krachtens artikel 20bls, § 1, 1 ste lid, Vlaamse Wooncode er 

principieel op is gericht om de overtreder te bevelen werken uit te voeren om de woning 

integraal te laten voldoen aan de vereisten van artikel 5, blijlet zulks in deze zaak niet 

mogelijk te zijn omdat op het gebrekkig gebouw een stedenbouwkundige Inbreuk rust, zodat 

niet zonder meer het herstel van alle gebreken kan worden bevolen, waardoor Immers deze 

wederrechtelijke toestand zou worden bestendigd. 

In zulk geval dient het hof bij toepassing van artikel 20bis, §1 van de Vlaamse Wooncode de 

over:treder te bevelen om aan de woning een a'ndere bestemming te geven overeenkomstig 

de bepalingen van de Vlaamse Codex Rui'mtelijke Ordening van 15 mei 2009 of om de 

woning te slopen, tenzij de sloop ervan verbonden zou zijn op grond van wettelijke, 

decretale of reglementaire bepalingen. 

Het hof is op grond van de voorliggende gegevens van het strafdossier en de aangevoerde 

motieven van oordeel dat de alternatieve herstelvordering tot herbestemming of sloop in dit 

geval zowel intern als extern wettig is, gerrechtvaardigd Is op grond van de vaststaande 

stedenbouwkundige Inbreuk en kennelijk niet onredelijk of buitenproportioneel is, daar zij 

op gepaste, aangepaste doch noodzakelijke wijze het herstel beoogt van de gevolgen van de 

door beklaagden gepleegde misdrijven. Zij is gemotiveerd vanuit het oogpunt van 

elementaire velllgheids-, gezondheids- en woonkwaliteltsvereisten en is bovendien 

noodzakelijk_ om te beletten dat In de toekomst nog personen in het gebouw zouden worden 

gehuisvest in slechte woonomstandigheden zonder dat terzelfdertijd een 

stedenbouwkundige inbreuk wordt bestendigd. 

Beklaagde stelt dat zij op 12 november 2019 een vergunning heeft 

verkregen tot het slopen van de aaneengesloten gebouwen te 

en hetgeen werd bevestigd door de woonlnspecteur. Desalniettemin is herstelvordering 

nog steeds actueel, er ligt immers geen proces-verbaal van uitvoering voor zoals bedoeld in 

artikel 20bis, §6 Vlaamse Wooncode. 

Weliswaar vraagt de beklaagde om technische redenen om de uitvoeringstermijn voor de 

herstelmaatregel te. verlengen tot 24 maanden, waar het hof op ingaat, nu de beklaagde 

aannemelijk maakt dat zij over deze termijn dient te beschikken om zich aan de opgelegde 

verplichtingen te conformeren. Oe beklaagde heeft bovendien haar intentie om deze 

maatregel na te leven reeds. uitdrukkelijk tot uiting gebracht door een sloopvergunning aan 

te vragen en te verkrijgen. 
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Oe termijn voor het uitvoeren van de herstelmaatregel wordt dan ook bepaald op 24 

maanden vanaf het in kracht van gewijsde treden van huidig arrest. Tevens Is het gepast om 

een dwangsom op te leggen, nu de veroordeelden tot op heden niet het bewijs leveren dat 

zij vrijwillig zijn overgegaan tot uitvoering v~n' ; de herstelvordering, die toch al dateert van 

circa vier jaar geleden. Het bedrag van de dwangsom wordt bepaald op 150,00 euro per dag 

vertraging in de tenuitvoerlegging van de herstelmaatregel. Deze dwangsom zal verbeuren 

vanaf de eerste dag na het verstrijken van de hoger vermetde herstettermijn, in zoverre 

huidig arrest vooraf werd betekend. Dit houdt concreet in dat er geen dwangsomtermijn 

wordt toegestaan. 

Verder dienen bij toepassing van artikel 20bis, §7 Vlaamse Wooncode niet alleen de 

bevoegde wooninspecteur, maar ook het college van burgemeester en schepenen dat zich 

aansloot bij de herstelvordering (zie stuk 152 strafdossier) te worden gemachtigd om 

ambfshalve in de uitvoering van het opgelegde herstel te voorzien biJ gebreke aan uitvoering 

door de veroordeelden en dit op hun kosten. 

Bij toepassing van artikel 20bis, §8 Vlaamse Wooncode dienen de wooninspecteur en het 

college van burgemeester en schepenen te worden gemachtigd om de kosten, vermeld In 

artikel17bis, §2 Vlaamse Wooncode te verhalen op de veroordeelde overtreders. 

Gelet op de actuele situatle ziet het hof tenslotte geen dwingende re~enen om dit arrest 

uitvoerbaar bij voorraad te verklaren. 

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 junl1935 

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

van het Wetboek van Strafvordering 

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

1, 2, 5, 15, l7bis, 20 §1, 20bls 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 

1, 8 en 18bis van de wet van 29 junl1964 
58 van het KB van 18 december 1986 
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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 april2017 

7. Beslissing 

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: 

Veridaart de hogere beroepen van het Openbaar M inisterie en van de beklaagden 

en ontvankelijk; 

"Op strafrechtelijk gebied 

1. Ten aanzien van beklaagde 

Bevestigt het bestreden vonnis met betrekking tot de schuldigverklaring van beklaagde 

aan het feit onder de enige tenlastelegging; 

Wijzigt het bestreden vonnis met betrekking tot de straftoemeting als volgt; 

Veroordeelt beklaagde tot een geldboete van 4.500,00 euro, vermeerderd 

met 50 opdeciemen en aldus gebracht op 27.000,00 euro; 

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

van deze geldboete ten belope van de helft; 

Bevestigt het bestreden vonnis voor zover het beklaagde Ieroordeelt tot 

betaling van: 

een biJdrage van 20,00 euro aan het begratingsfonds voor juridische tweedelijns 

. bijstand; 
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een bijdrage tot de financiering van het bijzonder fonds tot hulp aan de slachtoffers 

van opzettelijke gewelddaden t:n aan occasionele redders van 25,00 euro, na 

verhoging met 70 opdeciemen gebracht op 200,00 euro; 

Wijzigt het bestreden vonnis in die zin dat: 

beklaagde niet wordt veroordeeld tot betaling van een vaste 

vergoeding voor beheerskosten in strahaken; 

lastens deze beklaagde de door haar uit het misdrij f verkregen vermogensvoordelen 

ten bedrage van 45.900,00.euro worden verbeurd verklaard; 

2. Ten aanzien van beklaagde 

Bevestigt het bestreden vo111nis met betrekking tot dé schuldigverklaring vari beklaagde 

aan het feit onder de enige tenlastelegging; 

Wijzigt het bestreden vonnis met betrekking tot de straftoemeting als volgt; 

Veroordeelt beklaagde tot een geldboete van 1.800,00 euro, 

vermeerderd met 50 opdedemen en aldus gebracht op 10.800,00 euro of een vervangende 

gevangenisstraf van 90 dagen; 

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

van deze geldboete ten belope van de helft; 

Bevestigt het bestreden vonnis voor. zover het beklaagde 

betaling van: 

veroordeelt tot 

een bijdrage van 20,00 euro aan het begratingsfonds voor juridische tweedelijns 

bijstand; 
een bijdrage tot de financiering 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 çebracht ·op 200,00 euro; 

Wijzigt het bestreden vonnis In die zin dat: 

beklaagde niet wordt veroordeeld t ot betaling van een vaste 

vergoeding voor beheerskosten In strafzaken; 

r--PAGE C~-0000~572395-0017-001~-01-Dl-~ 

L • ..J 

- ---------- ~~~~~- - - - - - - - - - - -



Hof van beroep Antwerpen- 2019/C0/720- p. 18 

lastens dez~ beklaagde geen verbeurdverklaring van uit het misdrijf verkregen 

vermogensvoordelen wordt opgelegd; ' 

Met betrekicing tot de herstelvordering 

Bevestigt het bestreden vonnis, mits de wijzigingen dat: 

de uitvoeringstermijn voor de herstelmaatregel wordt gebracht op 24 maanden 

vanaf het in kracht van gewijsde treden van dit arrest, en dit onder verbeurte van 

een dwangsom van 150,00 euro per dag vertraging -vanaf de eerste dag na het 

verstrijken van de vermelde uitvoeringstermijn, in zoverre huidig arrest vooraf werd 

betekend; 

bij gebreke aan tijdige uitvoering door de veroordeelden, niet alleen de 

Wooninspecteur van het Vlaams Gewest, maar ook het college van burgemeester en 

schepenen van de gemeente gemachtigd zijn om ambtshalve in de 

uitvoering van het opgelegde herstel te voorzien met kosten ten laste van de 

veroordeelden op grond van artikel 20bis, §7 en §8 Vlaamse Wooncode en met 

inbegrip van de kosten zoals bedoek:l in artikel17bis, §2 Vlaamse Woonçode; 

Zegt dat huidig arrest niet uitvoerbaar is bij voorraad; 

Met betrekking tot de kosten 

Laat de kosten van het hoger beroep van het Openbaar Ministerie ten laste 11an de Staat; 

Veroordeelt de beide beklaagden hoofdelijk tot de overige kosten \lan de strafvordering en 

de herstelvordering in belde aanleggen, deze voorgeschoten door de openbare partij In 

totaal begroot op 472,7~ euro, al deze kosten ondeelbaar veroorzaakt zijnde door de thans 

weerhouden feiten. 
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Dit arrest Is gewezen te Antwerpen door het hof van beroep, C4 kamer, samengesteld utt: 

Kamervoorzitter 

Raadsheer 

Raadsheer 

en In openbare terec!1tzittlng van 5 februari 2020 

uitgesproken door Raadsheer 

in aanwezigheid van het lid van het Openbaar Ministerie vermeld in het proces·verbaal van 
de terechtlitting 

met bijstand van griffier 

Mevrouw Kamervoorzitter, bevindt zich In de onmogelijkheid om dit arrest te 

ondertekenen (art. 19Sbis Wetboek van Strafvordering en art. 785 Gerechtelijk Wetboek) 

Mevrouw Kamervoorzitter is tevens wettig verhinderd om dit arr~st uit te 

spreken zodat krachtens beschikking van 5 februari 2020 van de heer Eerste Voorzitter zij 

met het oog op de uitspraak vervangen wordt door Raadsheer (artikel 782bls, 

tweede lid Gerechtelijk Wetboek). 
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