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2022/PGA/1528 - 2022/VJll/539 

Het OPENBAAR MINISTERIE 

en 

tegen 

rijksreg1sternummer 

geboren te 

wonende te 

beklaagde 

op 

in persoon aanwezig en btJgestaan door mr. 

1. Ten laste gelegde feiten 

advocaat btJ de bahe provincie 

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

een woning of specifieke woonvorm die niet voldoet aan de vereisten van artikel 5 § 1 

Vlaamse Wooncode verhuren, te huur stellen of ter beschikking stellen 

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

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

Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, die niet voldoet aan de vereisten 

en normen, vastgesteld met toepassing van artikel 5 van voornoemd Decreet, rechtstreeks 

of via tussenpersoon, te hebben verhuurd, te huur gesteld of ter beschikking gesteld met het 

oog op bewoning, namehJk (omschnJving m1sdnJf} 

(art. 2 § 1, 31°, en 20 § 1 11d 1 Decreet 15 Juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode) 
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De feiten thans vanaf 1 Januan 2021 omschreven en strafbaar gesteld als volgt 
Als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of als persoon die een woning ter beschikking 
stelt, een met-conforme of overbewoonde wonmg rechtstreeks of via tussenpersoon te 
hebben verhuurd, te huur gesteld of ter beschikking gesteld met het oog op bewoning 
(art. 3.34 Vlaamse Codex Wonen van 2021} 

namelrJk hierna vermelde woning in het onroerend goed gelegen te 

gekadastreerd als 

met een oppervlakte van 01a 85ca 

eigendom van 

- de huwgemeenschap 

10or 99/100 in volle e1eendom 

- de huwgemeenschap 

voor 1/100 in volle eigendom 
b1J aankoopakte verleden op 16/02/2012 door notaris 

op 3/7/2015 door notaris 

en 

en 

en akte van afstand/verdeling 

in de periode van 1 september 2016 tot en met 26 maart 2019 

woning 2/1 ten nadele van 

en 

Gedaagde tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig art. 42, 3° en/of 43bts van het 

Strafwetboek, te horen veroordelen tot de b1Jzondere verbeurdverklaring van de 

vermogensvoordelen voortvloeiende uit de tenlastelegging conform de schnftelrJke 

vordering van het OM neergelegd in het strafdossier. 

Overgeschreven op het kantoor Rechtszekerheid 

Ref.: 

Bedrag: 240,00 euro 

1 d d 5 mei 2021 
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2. Bestreden beslissing 

2.1. 

BIJ het vonnis, b1J verstek gewezen ten aanzien van beklaagde op 6 september 2021 door de 

recht bank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, kamer ACl, werd als volgt 

beslist: 

Op st rafgeb1ed 

Ten aanzien van 

Veroordeelt voor de tenlastelegging: 

tot een geldboete van 8 000,00 EUR, zijnde 1 000,00 EUR verhoogd met 70 

opdeciemen. 

Boete vervangbaar b1J gebreke van betaling binnen de wettelij ke termijn door een 

gevangenisstraf van 90 dagen. 

Verleent uitstel van t enuit voerlegging wat betreft de geldboete voor een termijn van 

3 Jaar, doch slechts voor een gedeelte van 2.400,00 EUR, Zijnde 300,00 EUR verhoogd 

met 70 opdeciemen 

Verklaart ve rbeurd overeenkomst ig artikel 42, 3° en 43bts Sw. de vermogensvoordelen voor 

een bedrag van 19 200,00 EUR. 

Veroordeelt tot betaling van. 

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

met 70 opdeciemen, ter fi nanciering van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van 

opzettelijke gewelddaden en de occasionele redders 

- een b11drage van 20,00 EUR aan het Begrot ingsfonds voor jund1sche 

tweedelij nsbiJstand 
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2.2. 

- een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken. Deze vergoeding bedraagt 

50,00 EUR 

- de kosten van de strafvordering tot op heden begroot op 293,34 EUR 

Bij het vonnis, op verzet tegen voormeld verstekvonnis van 6 september 2021, QQ 

t egenspraak gewezen op 4 apnl 2022 door de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, 

afdeling Antwerpen, kamer AC1, werd als volgt beslist. 

Op strafgebied 

Verklaart het verzet ontvankelijk en opnieuw rechtdoende· 

Ten aanzien van 

Veroordeelt voor de enige tenlastelegging: 

tot een geldboete van 8.000,00 EUR, Zijnde 1.000,00 EUR verhoogd met 70 

opdeciemen. 

Boete vervangbaar bij gebreke van betaling binnen de wettelijke termijn door een 

gevangenisstraf van 90 dagen. 

Verleent uitstel van tenuitvoerlegging wat betreft de geldboete voor een termijn van 

3 Jaar, doch slechts voor een gedeelte van 4.800,00 EUR, zijnde 600,00 EUR verhoogd 

met 70 opdeciemen. 

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

een bedrag van 19.200,00 euro. 

Veroordeelt tot betaling van. 
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2.3. 

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

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

opzettelijke gewelddaden en de occasionele redders 

- een bijdrage van 22,00 EUR aan het Begrotingsfonds voor jUnd1sche 

tweedelijnsb1jstand 

- een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken. Deze vergoeding bedraagt 

52,42 EUR 

- de kosten van het vonnis bij verstek begroot op 293,34 EUR 

- de kosten van hu1d1g vonnis op verzet tot op heden begroot op 114,05 EUR, daarin 

begrepen de kosten van de betekening van het vonnis bij verstek. 

Er werd hoger beroep ingesteld tegen voormeld vonnis van 4 april 2022 op de griffie van de 

rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen. 

- op 3 mei 2022 door de beklaagde tegen alle beschikkingen, 

- op 4 mei 2022 door het OPENBAAR MINISTERIE tegen alle beschikkrngen. 

2.4. 

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

op de gnff1e van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen: 

- op 3 mei 2022 door de beklaagde 

- op 4 mei 2022 door het OPENBAAR MINISTERIE. 
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3. Rechtspleging voor het hof 

De zaak werd behandeld op de openbare zrttrng van 10 november 2022. 

Het hof heeft h1erb1J gehoord. 

mevrouw de Voorzitter in haar verslag, 

het Openbaar Mrnrsterie in ziJn uiteenzetting van de zaak en in zijn vordering, 

de beklaagde rn zijn middelen van verdediging, ontwikkeld door hemzelf en door Zijn 

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 Mrnistene 

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

heeft gewezen. 

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

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

heeft gewezen en de daarin bepaalde grieven met betrekking tot de schuld (in die zin dat de 

beklaagde stelt dat de incnminat1eperiode dient te worden beperkt) en de straf zrjn 

nauwkeurig. 

3. Het verzoekschrift van het Openbaar Ministerie ten opzichte van de beklaagde zoals 

bedoeld in artikel 204 Wetboek van Strafvordering werd t1Jd1g ingediend ter griffie van de 

rechtbank die het bestreden vonnis heeft gewezen en de daarin bepaalde grief met 

betrekking tot de straf is nauwkeurig. 

4. De hogere beroepen van de beklaagde en van het Openbaar Ministerie Zijn regelmatig 

naar vorm en termijn en zijn ontvankelijk, gelet op het bovenstaande 
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4.2. Omvang van de hogere beroepen 

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

artikel 210, tweede lid Wetboek van Strafvordenng 

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

hof zich daarom u,t tot de beoordeling van de beschikkingen van het bestreden vonnis die 

betrekking hebben op de schuld van de beklaagde aan het hem ten laste gelegd feit en de 

opgelegde straf. 

De vaststelling van de eerste rechter dat de herstelvordenng van de wooninspecteur zonder 

voorwerp 1s geworden, 1s definitief biJ gebrek aan hoger beroep hiertegen. 

5. Beoordeling ten gronde 

5.1. Met betrekking tot de omschrijving van de feiten 

Met ingang van 1 Januari 2021 werd de strafbepaling waarop de tenlastelegging is 

gebaseerd, nameltJk artikel 20 Vlaamse Woon code, gewijzigd btJ artikel 15, 1 • en 2° van het 

decreet van 29 maart 2019 tot wiJ21gmg van het decreet van 22 december 1995 houdende 

bepalingen tot begeleid ing van de begroting 1996, het decreet van 15 Juli 1997 houdende de 

Vlaamse Wooncode en de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013. 

Op 1 Januari 2021 trad ook het besluit van de Vlaamse Regering van 17 JUii 2020 tot 

cod1ficat1e van de decreten betreffende het Vlaams Woonbeleid in werking. Hierdoor 

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

gecod1f1ceerd als "Vlaamse Codex Wonen van 2021". 

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

bhJven onder artikel 3.34 Vlaamse Codex Wonen van 2021. 

5.2. M et betrekking tot de schuld 

Na nieuw onderzoek ter terechtz1tt111g door het hof, en door de stukken van het dossier, is 

de schuld van de beklaagde aan de feiten onder de enige tenlastelegging bewezen gebleven, 

ziJ het beperkt tot de penode van 27 maart 2018 tot en met 26 maart 2019. 
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Hiervoor verwiJst het hof naar de oordeelkundige redengeving van de eerste rechter op blz 

4 tot en met 6 van het bestreden vonnis, die door de beklaagde in hoger beroep niet wordt 

weerlegd en door het hof wordt beaamd, overgenomen en in antwoord op de middelen van 

de beklaagde wordt aangevuld als volgt. 

De inbreuken op de woningkwaflte1tsnormen, die overigens door de beklaagde niet worden 

betwist, blijken uit de technische vaststellingen van de woonmspecteur van 26 maart 2019. 

In woning 2/1 werden ernstige gebreken vastgesteld, waaronder meerdere vochtproblemen 

met schimmelvorming, gebreken in de afwerking, een instabiele dekvloer in de badkamer, 

een verhoogd ns1co op CO-vergiftiging door een onoordeelkundige montage van de 

rookgasafvoer van de gaswandketel en onvoldoende rookmelders. Ook uit het fotodossier 

van de wooninspecteur bliJkt overdwdehJk dat de woning niet voldeed aan de elementaire 

ve1hghe1ds-, gezondhe1ds- en woonkwahte1tsvere1sten van artikel 5 Vlaamse Wooncode 

Sedert de inwerkingtreding van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 op 1 Januari 2021 is de 

omschnJving van het m1sdnJf gewijzigd. Krachtens artikel 3.1, §1 Vlaamse Codex Wonen van 

2021 is het thans voor een strafbaarstelling vereist dat wordt vastgesteld dat de verhuurde, 

te huur gestelde of ter beschikking gestelde woning niet-conform 1s. Krachtens art ikel 1 3, 

§1, 7° Vlaamse Codex Wonen van 2021 1s een conforme woning een woning die geen enkel 

gebrek als vermeld 1n 3.1, §1, derde lid, 2° en 3° vertoont. 81Jgevolg is er slechts sprake van 

het hier bedoeld m1sdnjf vanaf het ogenblik dat de woning minstens één gebrek van 

categoneen Il of lll vertoont. Uit de hoger beschreven bew11selementen bhJkt dat aan deze 

voorwaarde voldaan 1s, zodat de fei ten thans nog steeds strafbaar 21Jn. 

Uit de omvang en de aard van de vastgestelde gebreken bl!Jkt met zekerheid dat de woning 

gedurende minstens een jaar voorafgaand aan de controle niet voldeed aan de elementaire 

vereisten van artikel 5 Vlaamse Wooncode of dat zij, in de termen van de hu1d1ge 

dehctomschnJvtng, niet-conform was. Na de vaststellingen van de wooninspecteur van 26 

maart 2019 werd de woning gedwongen ontruimd en werd derhalve het m1sdnJf beeind1gd. 

Ondanks de voortdurende gebrekkige en niet-conforme toestand gedurende die periode van 

een jaar werd de woning ononderbroken verhuurd en effectief bewoond. 

Daarom 1s de schuld van de beklaagde aan de hem ten laste gelegde feiten bewezen 

gebleven gedurende de periode van 27 maart 2018 tot en met 26 maart 2019. 
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De eerste rechter besliste terecht dat het door de beklaagde in eerste aanleg neergelegd 

uittreksel van een brief van Zijn schuld niet uitsluit Vooreerst heeft dit 

uittreksel geen betrekking op de woning van de beklaagde en staat het niet vast dat ook de 

beklaagde een gel1jkaard1ge bnef zou hebben ontvangen. Bovendien doet het feit dat daarin 

foutief de indruk wordt gewekt dat het misdrijf pas zou ontstaan ná de ongeschikt- of 

onbewoonbaarverklaring van de woning, geen afbreuk aan de du1delijke wettelijke 

bepalingen over woningkwaliteit waarvan de beklaagde als verhuurder op de hoogte moest 

Zijn. Het onwettig karakter van Zijn handelingen was trouwens zodanig manifest dat elk 

bedachtzaam en voorz1cht1g persoon, geplaatst 1n dezelfde omstandigheden, dit had moeten 

opmerken. Zoals de eerste rechter terecht stelde, kan de bedoelde bnef al zeker niet met 

terugwerkende kracht de schuld van de beklaagde u1tslu1ten nadat de const1tut1eve 

bestanddelen van het misdrijf in z11nen hoofde al verenigd waren. Er 1s voor de beklaagde 

geen sprake van een rechtsdwaling die voor hem onoverwinnehJk was. 

5.3. Met betrekking tot de straftoemeting 

BiJ de straftoemeting wordt rekening gehouden met: 

de persoonlijkheid van de beklaagde, 

het strafrechtelijk verleden van de beklaagde, wiens strafregister melding maakt van 

negen eerdere veroordelingen in verkeerszaken, waarvan er acht b1J verstek werden 

uitgesproken, waaruit op zichzelf al een onwil blijkt om zich normconform te 

gedragen; 

de omstandigheden, de aard en de ernst van het bewezen verklaard m1sdnJf, dat blijk 

geeft van een gebrek aan respect voor andermans welzijn, veiligheid en gezondheid 

en van een zucht naar gemakkelijk geldgewin ten koste van anderen; 

het maatschappelijk nadeel ervan; 

de vaststelling dat de beklaagde inmiddels de gebreken m de woning heeft hersteld, 

waardoor deze conform werd verklaard en de herstelvordering zonder voorwerp 1s 

geworden, 

de sedert de feiten verstreken tijd zonder dat er sprake 1s van een overschnjdmg van 

de redelijke termijn 

De straf die voorzien 1s bij toepassing van artikel 3.34 Vlaamse Codex Wonen van 2021 1s 

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

20, §1, eerste hd Vlaamse Wooncode. 
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Rekening houdend met al deze omstandigheden legt het hof aan de beklaagde een 

geldboete op van 500,00 euro, door verhoging met 70 opdeciemen gebracht op 4 000,00 

euro of een vervangende gevangenisstraf van zestig dagen De omvang van deze geldboete 

1s aangepast aan de ernst van de feiten en de duur van de vervangende gevangenisstraf is 

aangepast aan de omvang van de geldboete. 

Het hof gelast voor de beklaagde, die daartoe aan de voorwaarden voldoet, gedurende een 

termijn van drie Jaar het uitstel van de tenuitvoerlegging van de helft van de opgelegde 

geldboete. Dit moet een gepaste preventieve werking van het uitgesteld gedeelt e van de 

straf waarborgen De beklaagde dient te beseffen dat het uitstel kan worden herroepen 

wanneer hij t1Jdens deze proefperiode opnieuw dergeliJke feiten of andere ernstige feiten 

zou plegen 

De helft van de geldboete wordt effectief opgelegd om de beklaagde te raken m z1Jn 

vermogen en hem te doen inzien dat crimineel geldgewin nooit lonend mag Zijn 

Voor de eerste rechter vorderde het Openbaar Mm1stene de verbeurdverklaring op grond 

van de artikelen 42, 3° en 43bis Strafwetboek van de wederrechtelijk door de beklaagde 

genoten vermogensvoordelen uit het bewezen verklaard m1sdnJf, begroot op de gemde 

huurgelden ten bedrage van 19.200,00 euro (stuk 108 strafdossier) De eerste rechter kende 

deze vordering integraal toe. 

Het 1s maatschappellJk onaanvaardbaar dat de beklaagde in het bezit zou bhJven van de 

illegale opbrengsten van het door hem gepleegd m1sdnJf, die inderdaad gelijk te stellen ziJn 

aan de door hem ontvangen huurgelden 

Thans verklaart het hof het m1sdnJf evenwel slechts bewezen gedurende de periode van 27 

maart 2018 tot en met 26 maart 2019 De beklaagde verklaarde op 24 mei 2019 aan de 

woonmspecteur dat de huurders de laatste t ien maanden vóór de controle van 26 maart 

2019 hun huur niet hadden betaald, waarvan het tegenbew1Js niet wordt geleverd. 

Het hof acht het daarom bewezen dat de beklaagde uit het bewezen verklaard m1sdnjf voor 

een bedrag van 1.200,00 euro (2 x 600 euro) aan huurinkomsten heeft gegenereerd, dat ten 

aanzien van hem wordt verbeurd verklaard 

Aangezien deze vermogensvoordelen niet konden worden gevonden in het vermogen van de 

beklaagde, heeft de verbeurdverklaring betrekking op de geldwaarde die ermee 

overeenstemt. 
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Verder werd de beklaagde door de eerste rechter terecht veroordeeld tot betaling van een 

bijdrage tot de financ1enng van het slachtofferfonds, een b1Jdrage aan het Begrotingsfonds 

voor juridische tweedehJnsb1Jstand en een vaste vergoeding voor beheerskosten in 

strafzaken Deze laatste b1Jdrage en vergoeding werden ten onrechte ge1ndexeerd in het 

vonnis op verzet van 4 april 2022 De relatieve werking van het verzet in eerste aanleg belet 

immers dat de toestand van de beklaagde verzwaard mocht worden. Het bestreden vonnis 

wordt in die zin gew11z1gd. 

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 Juni 1935 

162, 185, 187, 190, 190ter, 194, 195, 199, 200, 202, 203, 203bis, 204, 210 en 211 van 

het Wetboek van Strafvordering 

1, 2, 3, 7, 38, 40, 42, 43b1s en 66 van het Strafwetboek 

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

1.1 , 1.2., 1 3., 3 1, 3 34 en 3.49 van de decreten over het Vlaamse woonbeleid van 

17 Juli 2020 "Vlaamse Codex Wonen van 2021" 

1 van de wet van 5 maart 1952 

- 59 en 60 van de programmawet van 25 december 2016 

1 en 8 van de wet van 29 Juni 1964 

- 58 van het KB van 18 december 1986 

- 28 en 29 van de wet van 1 augustus 1985 

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

- 6 van het KB van 26 apnl 2017 

- 91 van het KB van 28 december 1950 

1 en 2 van het KB van 28 augustus 2020 

- 4 van de wet van 17 apnl 1878 

7. Beslissing 

Het hof, 

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

zoals hiervoor bepaald, als volgt 

Verklaart de hogere beroepen van de beklaagde en van het Openbaar M 1nrsterre 

ontvankeh1k; 

Op strafrechtelijk gebied 

Bevestigt het bestreden vonnis met betrekking tot de schuldigverklaring van de beklaagde 

aan de feiten onder de enige tenlastelegging, evenwel beperkt tot de periode van 27 maart 

2018 tot en met 26 maart 2019; 

W1jz1gt het bestreden vonnis met betrekking tot de straftoemeting als volgt, 

Veroordeelt de beklaagde tot een geldboete van 500,00 euro, verhoogd met 70 opdeciemen 

en aldus gebracht op 4.000,00 euro of, b1J gebreke aan betaling binnen de in artikel 40 

Strafwetboek bepaa lde term1Jn, tot een vervangende gevangenisst raf van zestig dagen; 

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

van de helft van deze geldboete; 

Beveelt lastens de beklaagde de b1Jzondere verbeurdverklaring van de wederrechtelijk door 

hem verkregen vermogensvoordelen, die bepaa ld worden op 1.200,00 euro biJ equivalent; 

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

een bijdrage tot de fmancierrng van het bijzonder fonds tot hulp aan de slachtoffers van 

opzetteltJke gewelddaden en aan occasionele redders van 25,00 euro, na verhoging met 70 

opdeciemen gebracht op 200,00 euro; 

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

- een bijdrage aan het begrotingsfonds voor juridische tweedelrjnsb1Jstand, maar 

herleidt het bedrag daarvan tot 20,00 euro; 

- een vaste vergoeding voor beheerskosten rn strafzaken, maar herleidt het bedrag 

daarvan tot 50,00 euro, 
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Met betrekking tot de kosten 

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

Veroordeelt de beklaagde tot de overige kosten van de strafvordering in beide aanleggen, 

deze voorgeschoten door de openbare partij en in totaal begroot op 502, 79 euro, hierin 

begrepen de kosten van het verzet in eerste aanleg, waaronder deze van afschrift en 

betekening van het verstekvonnis, het verstek aan de beklaagde zelf te w1Jten zijnde. 
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Dit arrest 1s gewezen te Antwerpen door het hof van beroep, C4 kamer, samengesteld uit: 

Kamervoorzitter 

Raadsheer 

Raadsheer 

en in openbare terechtzitting van 8 december 2022 

uitgesproken door Kamervoorzitter 

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

de terechtzitting 

met b1Jstand van gnff1er 




