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1. ZAAK 1. 

Het OPENBAAR MINISTERIE 

en 

DE WOON INSPECTEUR VAN HET VLAAMSE GEWEST, 

met diensten gevestigd te 1210 BRUSSEL (SINT-JOOST-TEN-NODE), 

Koning Albert Il-laan 19 bus 22 

l<.8.O. nummer 0316.380.841 

eiser tot herstel 

op de zitting van 6 maart 2019 vertegenwoord igd door mr. 

beiden advocaat bij de balie 

loco m r. 

op de zittingen van 20 november 2019, 26 februari 2020 en 10 juni 2020 vertegenwoordigd 

door mr. loco mr. beiden advocaat bij de balie 

tegen 

1. 
rijksreglsternummer 

bureelbediende 

geboren te 

wonende te 

beklaagde 

op de zitting van 6 maart 2019 in persoon aanwezig 

op de zitting van 20 november 2019 in persoon aanwezig en bijgestaan door mr. 

loco mr. beiden advocaat bij de balie 
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op de zittingen van 26 februari 2020 en 10 juni 2020 in persoon aanwezig en bijgestaan door 

mr. advocaat bij de balie 

2 . ... 

3 . ... 

1.1. Ten laste gelegde feiten 

Hetzij door de misdaad of het wanbedrij f te hebben uitgevoerd of aan de uitvoering 

rechtstreeks te hebben meegewerkt, het zij door enige daad t ot de uitvoering zodanige hulp 

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

worden gepleegd; 

De eerste . ... 

Te van 25 november 2014 t ot op heden, 

A. 

Bij Inbreuk op artikel 433decies S.W., met de bedoeling een abnormaa l profijt te realliseren, 

rechtstreeks of via een tussenpersoon misbruik t e hebben gemaakt van de kw(~tsbare 

toestand waarin een persoon verkeert ten gevolge van z1Jn/haar onwett ige of p,recaire 

administratieve toestand, 21Jn/haar precaire sociale toestand, zijn/haar leeftijd, 

zwangerschap, een ziekte dan wel een lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaard igheid 

door een roerend goed, een deel ervan, een onroerend goed, een kamer of een andere in 

artikel 479 S.W. bedoelde ruimte, verkocht, verhuurd of ter beschikking te hebben gesteld in 

omstandigheden die in striJd zijn met de menselijke waardigheid, 

met de omstandigheid dat van de betrokken activit eit een gewoonte werd gemaakt; 

met name ten nadele van hierna genoemde personen, verkerende in een precaire situatie, 

de hierna vermelde woongelegenheden verhuurd te hebben In het pand 

te 
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1. 

aan er n hun twee kinderen 

. woning 1/1 op de eerste verdieping; 

11. 

aar kamer 3/1 en 2 op de derde verdieping voor; 

111. 

aan kamer 3/3 op de derde verdieping achter; 

B. 

Bij Inbreuk op artikel 5, strafbaar gesteld door artikel 20 §1 al 1 van het decreet d.d. :15 juli 

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

als persoon die een woning ter beschikking, 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, 

met de omstandigheid dat van de activiteit een gewoonte wordt gemaakt, 

namelijk hierna vermelde woongelegenheden in het onroerend goed gelegen te 

gekadastre,erd als 

met een oppervlakte van 

eigendom van 

1. 

aan 

•o ), 

, bij akte verleden op 9 januari 2001; 

~n hun kinderen 

woning 0/1 op de gelijkvloerse verdieping; 
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- ---~-~- ---------------- - - ------

Il. 

aan 

11 1. 

aan 

IV. 

aar 

en 

woning 1/1 op de eerste verdieping; 

kamer 3/1 en 2 op de derde verdieping voor; 

kamer 3/3 op de derde verdieping achter; 

en hun twee kinderen 

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

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

vermogensvoordelen voortvloeiende uit de tenlasteleggingen A en B en tot de bijz:ondere 

verbeurdverklaring bij toepassing van artikel 42, 1° en artikel 433terdecies van het 

Strafwetboek van de woongelegenheden in het onroerend goed gelegen te 

bestemd/gediend hebbend om het misdrijf te plegen, 

ervan eigenaar zijnde, conform de schriftelijke vorderingen van het OM neergelegd In het 

strafdossier. 

Overgeschreven op het hypotheekkantoor van 

ref. 

bedrag: 239,69 euro 

de hypotheekbewaarder (get) 

eigendomsakte verleden door notari! 

1 op 26 april 2016 
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1.2. Bestreden beslissing 

1.2.1. 

B1J het vonnis, op tegenspraak ten aanzien van beklaagde gewe:zen op 

23 januari 2017 door de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, kamer 

AC4, werd als volgt beslist: 

Weert de syntheseconclusie van eerste beklaagde dd. 31 oktober 2016, samen met het 

aangehechte stuk, uit de debatten. 

VEROORDEELT 

eerste beklaagde voor de bewezen verklaarde en vermengde tenlasteleggingen A en B: 

tot een hoofdgevangenisstraf van EEN JAAR 

en 

tot een geldboete van zesmaal DUIZEND EUR= ZESDUIZEND EUR 

Ontzet eerste en ... beklaagde uit de rechten bedoeld in artikel 31, eerste lid van het 

Strafwetboek voor een periode van VIJF Jaar conform artikel 433terdecles eerste lid Vêln het 
strafwetboek; 

Verplicht eerste en ... veroordeelde, als biJdrage voor de financiering van het bijzonder fonds 

tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan occasionele redders, elk 

tot het betalen van een bijdrage van 25 EUR, vermeerderd met 70 decimes en gebracht op 

200 EUR per biJdrage. 

Verplicht eerste en ... veroordeelde elk tot betaling van 1/3 van de kosten van het geding 

belopende in zij n geheel op 346,35 EUR en elk tot een vergoeding van 51,20 EUR. 
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Zegt dat de geldboeten van 6.000 EUR, vermeerderd worden met 50 declmes, zodat die 

geldboeten elk 36.000 EUR zullen bedragen. 

Bepaalt de duur van de gevangenisstraf waardoor de geldboeten vervangen kunnen worden, 

bij gebrek aan betaling binnen een termijn vermeld In artikel 40 van het strafwetboek op 

drie maanden voor elke geldboete van 6.000 EUR. 

Verklaart verbeurd het bedrag van 9.724,00 EUR ten aanzien van eerste beklaagde ... , Zijnde 

het verm·ogensvoordeel voortvloeiend uit het misdrijf: 

Wijst meergevorderde af. 

Beveelt eerste [en tweede) beklaagde om met betrekking tot de zelfstandige woningen 

genummerd bus 0/1, bus 1/1 en bus 2/1 van het pand gelegen te 

gekadastreerd als alle ge!breken 

te herstellen, zodat deze woningen voldoen aan de normen van artikel 5 van de Vlaamse 

Wooncode en veroordeelt eerste [en tweede] beklaagde tot herbestemming van de kamers 

genummerd bus 3/1 en 3/2 volgens de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 

Ordening, of tot sloping, t enzij de sloop verboden is, en dit alles binnen een hersteltermijn 

van 10 maanden na de uitspraak. 

Zegt dat deze herstelmaatregel wordt opgelegd onder verbeurte van een dwangsom van 150 

EUR per kalenderdag vertraging In het voltooide herstel, met een maximum van 60.000,00 

EUR en dit vanaf de dag volgend op de laatste dag van de gestelde hersteltermijn. 

In het geval dat de herstelmaatregel niet vrijwillig wordt uitgevoerd binnen de g;estelde 

termijn, worden de Vlaamse wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen 

gemachtigd om ambtshalve in de uitvoering van het opgelegde herstel te voorzien met 

kosten ten laste van beklaagden, overeenkomstig art. 20bis, §7 en §8 van de Vlaamse 

Wooncode. 

1.2.2. 

Er werd hoger beroep ingesteld tegen voormeld vonnis van 23 j anuari 2017 op de griffie van 

de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, op 22 februari 2017 door 

de beklaagde tegen al de beschikkingen. 
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1.2.3. 

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

op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen. op 22 
februari 2017 door de beklaagde 

2. ZAAK ll. 

Het OPENBAAR MINISTERIE 

en 

DE WOONINSPECTEUR VAN HET VLAAMSE GEWEST, 

met diensten gevestigd te 1210 Brussel (Sint-Joost-ten-Node), 

Koning Albert Il-laan 19 bus 22 

K.B.O. nummer 0316.380.841 

eiser tot herstel 

op de zitting van 6 maart 2019 vertegenwoordigd door mr. 

beiden advocaat brJ de balie Limburg 
loco mr. 

op de zittingen van 20 november 2019, 26 februari 2020 en 10 juni 2020 vertegenwoordigd 

door mr. loco mr. beiden advocaat bij de balie 

tegen 

1 . ... 

2. 
rijksreglsternummer 

scheepswerktuigkundige 

geboren te 

wonende te 

Belg 

beklaagde 
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op de zitting van 6 maart 2019 vertegenwoordigd door mr. 

balie provincie 

advocaat bij de 

op de zittingen van 20 november 2019, 26 februari 2020 en 10 Juni 2020 in persoon 

aanwezig en bijgestaan door mr. advocaat bij de balie provincie 

3 . ... 

2.1. Ten laste gelegde feiten 

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 verleend dat de misdaad of het wanbedrijf zonder zijn bijstand niet had kunnen 

worden gepleegd; 

... , de tweede ... 

Te van 25 november 2014 tot op heden. 

A. 

Bij inbreuk op artikel 433decies S.W., met de bedoeling een abnormaal profijt te realiseren, 

recht streeks of via een tussenpersoon misbruik te hebben gemaakt van de kwetsbare 

toestand waarin een persoon verkeert ten gevolge van zijn/haar onwettige of precaire 

administratieve toestand, z1Jn/haar precaire sociale · toestand, zijn/haar leeftijd, 

zwangerschap, een ziekte dan wel een llchamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaairdigheid 

door een roerend goed, een deel ervan, een onroerend goed, een kamer of een andere in 

artikel 479 S.W. bedoelde ruimte, verkocht, verhuurd of ter beschikking te hebben gesteld in 

omstandigheden die in strijd zijn met de menselijke waardigheid, 

met de omstandigheid dat van de betrokken activiteit een gewoonte werd gemaakt; 

met name ten nadele van hierna genoemde personen, verkerende in een precaire situatie, 

de hierna vermelde woongelegenheden verhuurd te hebben in het pand 

t e 
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,. 

aan en hun twee kinderen 

woning 1/1 op de eerste verdieping; 

11. 

aan kamer 3/1 en 2 op de derde verdieping voor; 

111. 

aar kamer 3/3 op de derde verdieping achter; 

B. 

Bij inbreuk op artikel 5, strafbaar gesteld door artikel 20 §1 al 1 van het decreet d.d. 15 juh 

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

als persoon die een woning ter beschikking, een woning die niet yoldoet 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, 

met de omstandigheid dat van de activiteit een gewoonte wordt gemaakt, 

namelijk hierna vermelde woongelegenheden in het onroerend goed gelegen te 

gekadastreerd als 

met een oppervlakte van 

eigendom van (0 

. bij akte verleden op 9 januari 2001; 

1. 

aan en hun kinderen 

woning 0/1 op de gelijkvloerse verdieping; 
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ll. 

aan 

111. 

aan 

IV. 

aan 

en 

woning 1/1 op de eerste verdieping; 

kamer 3/1 en 2 op de derde verdieping voor; 

. kamer 3/3 op de derde verdieping achter; 

en hun twee kinderen 

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

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

vermogensvoordelen voortvloeiende uit de tenlasteleggingen A en B en tot de bijzondere 

verbeurdverklaring bij toepassing van artikel 42, 1 ° en art ikel 433terdecies van het 

Strafwetboek van de woongelegenheden in het onroerend goed gelegen t e~ 

bestemd/gediend hebbend om het misdrijf te plegen, 

ervan eigenaar zijnde, conform de schriftelljke vorderingen van het OM neergelegd in het 

strafdossier. 

Overgeschreven op het hypotheekkantoor van 

ref.: 

bedrag: 239,69 euro 

de hypotheekbewaarder (get) 

eigendomsakte verleden door notar is 

1 op 26 april 2016 
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- - - - --------------------

2.2. Bestreden beslissing 

2.2.1. 

Bij het vonnis. bii verstek gewezen ten aanzien van beklaagde m QQ 

t egenspraak ten aanzien van de WOONINSPECTEUR VAN HET VLAAMSE GEWEST op 23 

1anuari 2017 door de rechtbank van eerste aanleg Ant werpen. afdeling Antwerpen. kamer 

AC4, werd als volgt beslist: 

VEROORDEELT 

tweede beklaagde voor de bewezen ve rklaarde en vermengde ten lasteleggingen A en 8,: 

tot een hoofdgevangenisstraf van EEN JAAR 

en 

tot een geldboete van zesmaal DUIZEND EUR= ZESDUIZEND EUR. 

Ontzet ... en t weede beklaagde uit de rechten bedoeld in artikel 31, eerste hd van het 

Strafwetboek voor een periode van VIJF jaar conform artikel 433terdecies eerste lid va,n het 

strafwetboek; 

Verplicht ... en tweede veroordeelde, als bijdrage voor de financiering van het bijwnder 

fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzetteliJke gewelddaden en aan occasionele redders, 

elk tot het betalen van een bijdrage van 25 EUR, bij toepassing van artikel 1 van de wet van S 

maart 1952, gewijzigd door de wet van 25/12/2016, vermeerderd met 70 decimes en 

gebracht op 200 EUR per bijdrage. 

Verplicht ... en tweede veroordeelde elk tot betaling van 1/3 van de kosten van het g,eding 

belopende in zijn geheel op 346,35 EUR en, bij toepassing van Koninklijk Besluit van 28 

december 1950, elk tot een vergoeding van 51,20 EUR. 
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Zegt dat b1J toepassing van artikel 1 der wet van 5 maart 1952 gewijzigd door de wet van 

28/12/2011 de geldboeten van 6.000 EUR, vermeerderd worden met 50 decimes, zodat die 

geldboeten elk 36.000 EUR zullen bedragen. 

Bepaalt de duur van de gevangenisstraf waardoor de geldboeten vervangen kunnen worden, 

bij gebrek aan betaling binnen een termijn vermeld in artikel 40 van het strafwetboek op 

drie maanden voor elke geldboete van 6.000 EUR. 

Verklaart verbeurd ... en het bedrag van 9.724,00 EUR ten aanzien van tweede beklaagde, 

zijnde het vermogensvoordeel voortvloeiend uit het misdrijf. 

Wijst meergevorderde af. 

Beveelt [eerste] en tweede beklaagde om met betrekking, tot de zelfstandige woningen 

genummerd bus 0/1, bus 1/1 en bus 2/1 van het pand gelegen te 

gekadastreerd als alle gelbreken 

te herstellen, zodat deze woningen voldoen aan de normen van artikel 5 van de Vlaamse 

Wooncode en veroordeelt eerste een tweede beklaagde tot herbestemming van de kamers 

genummerd bus 3/1 en 3/2 volgens de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 

Ordening, of tot sloping, tenzij de sloop verboden is, en dit alles binnen een hersteltermijn 

van 10 maanden na de uitspraak. 

Zegt dat deze herstelmaatregel wordt opgelegd onder verbeurte van een dwangsom van 150 

EUR per kalenderdag vertraging in het voltooide herstel, met een maximum van 60.000,00 

EUR en dit vanaf de dag volgend op de laatste dag van de gestelde hersteltermijn. 

In het geval dat de herstelmaatregel niet vrijwillig wordt uitgevoerd binnen de gi~stelde 

termijn, worden de Vlaamse wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen 

gemacht igd om ambtshalve in de uitvoering van het opgelegde herstel te voorzien met 

kosten ten laste van beklaagden, overeenkomstig art. 20bis, §7 en §8 van de Vllaamse 

Wooncode. 
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2.2.2. 

Bij het vonnis, op verzet tegen voormeld verstekvonnis d.d. 23 januari 2017, op tegenspraak 

jegem en DE WOONINSPECTEUR VAN HET VLAAMSE GEWEST, gewezen op 

8 maart 2018 door de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, kamer 

AC8, werd als volgt beslist: 

Verklaart het verzet voor het overige ontvankelijk en ongedaan; 

Verplicht verzetdoende partij tot betaling van de kosten van huidig vonnis op verzet, zijnde 

188,17 EUR, daarin begrepen de kosten van de betekening van het vonnis brJ versteik, het 

verstek te wijten zijnde aan beklaagde. 

2.2.3. 

Er werd hoger beroep ingesteld tegen voormeld vonnis d.d. 8 maart 2018 op de griffie van 

de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen. afdeling Antwerpen, op 12 maart 2018 door de 

beklaagde tegen het ongedaan maken van het verzet. 

2.2.4. 

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 Antwerpen, op 12 

maart 2018 door de beklaagde 

3. Rechtspleging voor het hof 

3.1. 

Bij het arrest. op tegenspraak gewezen door het hof van beroep Antwerpen, kamer C4~, op .f 
1anuari 2019 in de zaken I en Il werd als volgt beshst: 
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4. Samenvoeging ZAAK/. en ZAAK ll. 

Met het oog op een goede rechtsbedeling wordt de ZAAK I. (t.a.v. beklaagde 

samengevoegd met de ZAAK Jl. (t.o. v. 

en hetzelfde arrest te worden beoordeeld. 

teneinde in één 

5. Beoordeling van de ontvankelijkheid van de rechtsmiddelen en van de 

omvang van het hoger bero,ep in ZAAK I. 

Over de ontvankelijkheid en de omvang van het hoger beroep in de ZAAK ll. t.o. v. 

beklaagde werd reeds geoordeeld in bovenvermeld arrest van 28 

juni 2018. Hieronder wordt de ontvankelijkheid en de omvang van het hoger beroep 

in de ZAAK I. t.a.v. beklaagde nog beoordeeld. 

1. De verklaring van hoger beroep van de beklaagde -Nerd tijdig 

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

gewezen. 

2. Het verzoekschrift van de beklaagde wals 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. Gelet op het bovenstaande is het hoger beroep van de beklaagde 

regelmatig naar vorm en termijn en ontvankelijk. 

5.2. Omvang van het hoger beroep In de ZAAK/. 

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 5.1. van dit arrest strekt de rechtsma1cht van 

het hof in de ZAAK /. t.o. v. beklaagde zich daarom uit tot de 

beoordeling van de procedurele grieven (niet horen van een getuige, weigeren van 

een conclusie), de schuldvraag voor de tenlasteleggingen A. en B., de verzwarende 

omstandigheid bij het misdrijf onder tenlastelegging A., de eventuele straftoemeting 

{inclusief de verbeurdverklaring). 
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Aangezien geen grief werd geformuleerd door deze beklaagde wat betreft de· tegen 
haar uitgesproken herstelvordering is de beslissing van de eerste rechter op d.it punt 
definitief ten aanzien van beklaagde 

7. Omschrijving van de feiten 

Overeenkomstig de vordering van het Openbaar Ministerie wordt de omschrijving van 
de tenlasteleggingen aangepast als volgt: 

"Te van 25 november 2014 tot 18 april 2016 (datum dagvaarding) '·' 

in plaats van 

"Te van 25 november 2014 tot op heden". 

De feiten op zich zijn hierdoor niet gewijzigd. De beklaagden werden hiervan m kennis 
gesteld en hebben de gelegenheid gekregen hun verweermiddelen desbetreffend naar 
voren te brengen. 

11. Beslissing 

Voegt de ZAAK I. en de ZAAK Jl. samen en doet hierin uitspraak in één arrest; 

Verklaart het hoger beroep van de beklaagde 
ontvankelijk; 

in de ZAAK I. 

Stelt vost dat in het bestreden vonnis in de ZAAK ll. het verzet van de bekl'aogde 
terecht ongedaan werd verklaard; 

Past de datumbepaling van de feiten aan zoals vermeld onder rubriek 7.; 

Vooraleer verder ten gronde te oordelen; 
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3.2. 

~~-=~------------------------

Verzoekt het ambt van de procureur-generaal om het strafdossier dat aanleiding 

heeft gegeven tot het arrest van de 12de kamer van dit hof van 27 maart' 2013, 

waarbij beklaagden en werden veroordeeld in d'e zaak 

met rolnummer 2010/CO/203 te willen voegen bij dit dossier ter informatie en om de 

hiernavolgende personen te doen oproepen voor de terechtzitting zoals hierna 

bepaald ten einde er te worden gehoord als getuige: 

met het verzoek de nodige opzoekingen te doen over de huidige woon- of 

verblijfplaats van deze personen en hen te dagvaarden als getuige; 

Beveelt de heropening der debatten op de terechtzitting van woensdag 6 maart 2019 

om 14.00 uur; 

Houdt de beslissing over de kosten aan. 

Na uitstel werd op de openbare terechtzitting van 20 november 2019 

gehoord als getuige. Er werd door partijen ook meegedeeld dat zijn broer 

inmiddels is overleden. Er werden nieuwe conclusietermijnen en een rechtsdag vastgesteld. 

Gelet op de gewijzigde samenstelling van de zetel van het hof werden de zaken I en Il in hun 

geheel hernomen op deze terechtzitting van 20 november 2019. 

3.3. 

Na uitstel werden de samengevoegde ZAAK I en ZAAK Il behandeld op de openbare zitting 

van 10 Juni 2020. 

Het hof heeft hierbij gehoord: 

het Openbaar Ministerie in zijn uiteenzetting van de zaken en in zijn vorder ing,, 
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- de eiser tot herstel, de wooninspecteur, in zijn middelen, ontwikkeld door zijn 

raadsman, voornoemd, 

- de beklaagde In persoon en in haar middelen van verdediging, 

ontwikkeld door haar raadsman, voornoemd. 

- de beklaagde in persoon in zijn middelen van verdediging, 

ontwikkeld door zijn raadsman, voornoemd. 

De neergelegde conclusies en stukken werden in het beraad betrokken. 

Het hof stelt vast dat beklaagde een brief heeft gericht aan het hof met 

datum 28 augustus 2020, aangekomen ter griffie op 1 september 2020. De beklaagde 

bestempelt deze brief zelf als nieuw stuk. Het hof stelt echter vast dat het nret gaat om 

bijkomende overtuigingstukken die aanleiding zouden kunnen geven tot een eve,ntuele 

heropening der debatten. Eerder betreft het een aanvulling van de eerder door haar in 

conclusie ontwikkelde middelen. Deze brief en de daarin opgenomen aanvullende 

verweermiddelen werd aan het hof verstuurd nadat de zaak in beraad was genomen en 

buiten alle vastgestelde conclusietermijnen en werd derhalve niet in het beraad betrokken. 

4. Verbetering van het arrest van 2 januari 2019 

Zoals in de vorige rubriek werd vermeld werd bij het arrest, op tegenspraak gewezein door 

het hof van beroep Antwerpen, kamer C4, op 2 januari 2019 In de ZAKEN I en Il overwogen 

dat aangezien geen grief zou 211n geformuleerd door de beklaagde wat 

betreft de tegen haar uitgesproken herstelvordering de beslissing van de eerste rechter op 

dit punt definitief zou zlJn ten aanzien van deze beklaagde. 

Zoals de beklaagde terecht opmerkte ter terechtzitting berust deze 

overweging echter op een vergissing nu in haar op 22 februari 2017 neergelegde 

verzoekschrift wel degelijk werd vermeld dat de herstelmaatregel, de hersteltermijn en de 

dwangsom worden betwist, weliswaar met onder de daarvoor voorziene rubriek 7 van het 

verzoekschrift maar wel onder rubriek 4 in verband met de strafmaat. 

Het hof zal daarom, ook wat beklaagde 

herstelvordering. 

betreft, nog oordelen over de 
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5. Motivering ten gronde op strafrechtelijk gebied 

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

is: 

- de schuld van de beklaagde in de ZAAK I aan de haar ten laste 

gelegde en zoa ls hiervoor omschreven feiten onder A niet bewezen gebleven em is de 

schuld aan de haar ten laste gelegde en zoals hiervoor omschreven feiten onder B.I, 

8.11, 8.1 11 en B.IV wel bewezen gebleven, 

de schuld van de beklaagde in de ZAAK Il aan de hem ten laste 

gelegde en zoals hiervoor omschreven feiten onder A niet bewezen gebleven en is de 

schuld aan de hem ten laste gelegde en zoals hiervoor omschreven feiten onder 8.1, 

8.11, 8.111 en B.IV wel bewezen gebleven. 

1.1. Het hof is in zijn arrest van 2 januari 2019 ingegaan op de vraag van beide beklaagden 

om en te horen als getuige. Zoals hierboven reeds gesteld 

werd laatstgenoemde gehoord als getuige op de openbare terechtzitting van 20 november 

2019. Zijn broer reageerde niet op de uitnodiging tot verhoor omdat hij 

volgens partijen inmiddels is overleden. 

De beklaagde ~aat er 1n conclusie ten onrechte van uit dat deze personen "b1j 

wijze van steekproef" werden verhoord. Het hof ging en gaat immers niet in op de vraag om 

ook op t e roepen als getuige om haar te harem over 

haar (vermeend) financieel precaire situatie (zoals bedoeld in tenlastelegging A) omdat, zoals 

uit de overwegingen hieronder ont wikkeld verder blijkt, het horen van deze perso<:m niet 

kan bijdragen bij tot een (andere) beoordeling van de tenlastelegging. 

1.2. Wat de tenlastelegging A betreft stelt het hof vast: 

M .b.t. de situatie van 

hun twee kinderen en {A.1). 

en en 

Er staat niet vast dat deze personen in een onwettige/precaire administratieve 

toestanden verkeerden. 

een E+ kaart (verklaring inschrijving van EU burger). 

bezit van een F kaart (verblij fskaart van een familielid 

verbleven derhalve legaal in het land. 

was in het beizit van 

was in het 

van een EU-burger). Zij 
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Het proces-verbaal zelf maakt overigens enkel melding van een financieel precaire 

situatie. Veel meer informatie bevat het proces-verbaal echter niet. 

ontving een invaliditeitsuitkering en had geen 

officiële inkomsten. De huurprijs bedroeg {slechts) 375 euro (en 99 euro voor 

elektntcite1t, gas en water) per maand. Onder die omstandigheden kan niet zonder 

meer worden aangenomen dat beklaagden de bedoeling hadden via deze personen 

een abnormaal profijt te realiseren. 

Tenslotte dient ook vastgesteld dat de vastgestelde gebreken, nog los van de 

opmerkingen en bezwaren die de beklaagden hierover In conclusie maken, na1ar het 

oordeel van het hof niet toelaten om te spreken van omstandigheden die in strijd 

waren met de menselijke waardigheid. 

M.b.t. de situatie van {A.11) en (A.111): 

Enkel ten aanzien van staat een duidelijk onwettig administratieve 

toestand en precaire sociale toestand vast. Hij was in het bezit van een anne>: 26bis 

document (weigering verblijf In het land) en was derhalve illegaal in ons land. Hij 

verklaarde geen inkomsten te hebben en steun te krijgen van zijn broer 

Laatstgenoemde zat in de asielprocedure en was in het bezit va1n een 

immatriculatieattest A en kreeg een leefloon van het (naar eigen verklaring al 

sinds 2005). 

Bovendien staat enkel ten aanzien van 

huurovereenkomst had met beklaagde 

vast dat hij effectlief een 

Hoewel ook 

bij verhoor verklaarde ook een huurovereenkomst te hebben kon deze 

overeenkomst niet worden voorgelegd. De bewering dat ook hij 250 euro per maand 

diende te betalen kon ook niet worden hard gemaakt (en hij verklaarde bovendien 

ook als sinds 2012 geen huur meer te hebben betaald). Het hof gaat, in het voordeel 

van de beklaagden, daarom uit van de hypothese dat verbleef lblj zijn 

broer die de ganse verdieping huurde. Dit 1s ook wat 

onder eed heeft verklaard bij verhoor ter terechtzitting. Hij verklaarde 

toen ook een huurprijs van 400 euro te hebben betaald voor de periode dat hij de 

derde verdieping huurde. Onder die omstandigheden kan evenmin worden 

voorgehouden dat beklaagden de bedoeling hadden via deze persoon een abnormaal 

profijt te realiseren. 
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Tenslotte dient ook vastgesteld dat de vastgestelde gebreken, nog los van de 

opmerkingen en bezwaren die de beklaagden hierover in conclusie maken, naar het 

oordeel van het hof niet toelaten om te spreken van omstandigheden die in strijd 

waren met de menselijke waardigheid. 

Gelet op de verleende vrijspraken kunnen de overige en/of andersluidende middelen van de 

beklaagden over tenlastelegging A, zoals uiteengezet in hun conclusies, niet leiden t,ot een 

ander oordeel en ZIJ behoeven derhalve geen verdere beantwoording. 

1.3. Wat de tenlasteleggingen onder B betreft, vraagt de beklaagde in 

hoofdorde dat door het hof een plaatsopneming en/of deskundigenonderzoek zou worden 

bevolen om de aangeklaagde gebreken al dan niet tegensprekelijk vast te stellen. Hij wijst er 

op dat de woon inspecteur immers niet ingaat op zijn verzoek om een geactualiseerde llijst op 

te stellen van de thans nog aanwezige gebreken en ook niet antwoordt op de 1n de 

syntheseconclusie van medebeklaagde vermelde bezwaren en zijn 

opmerkingen over de onjuistheid van de gedane vaststellingen. 

Het hof gaat alleszins op strafrechtelijk gebied niet in op de vraag van de beklaagde 

om een plaatsopneming te bevelen, al dan niet met een deskundige. Zoals 

beklaagden zelf voorhouden is de situatie in de woning immers niet meer dezelfde als op het 

moment van de eerste vaststellingen, waardoor een plaatsopneming weinig nut heE?ft ter 

beoordeling van de feiten waarvoor zij strafrechtelijk worden vervolgd. Bovendien is het hof 

van oordeel dat de materiële vaststellingen van de wooninspecteur, zoals vermeld in proces

verbaal en gefotografeerd, voldoende duidelijk zijn om over de tenlasteleggingen ,en de 

opmerkingen en bezwaren gemaakt door de beklaagden in conclusie te kunnen oordelem (zie 
verder hieronder). 

1.4. Waar de beklaagde in conclusie laat uitschijnen dat de vaststellingem van 

de wooninspecteur niet objectief zouden zijn en dat hij door deze dienst zou w,orden 

geviseerd, wijst het hof op artikel 28bis, §3, 2de lid Wetboek van Strafvordering dat bepaalt 

dat de procureur des Konings in een opsporingsonderzoek waakt over de wettigheid van de 

bewijsmiddelen - dus ook in dit geval over de vaststellingen die gebeurden door de 

wooninspecteur - en de loyaliteit waarmee ze worden verzameld. Het Openbaar Ministerie 

wordt daarbij ook tot bewijs van tegendeel vermoed loyaal. op te treden. Het komt aan de 

partij die voorhoudt dat het Openbaar Ministerie deloyaal is geweest toe die aanvoering 

enigszins aannemelijk te maken. Dit betekent dat de partij die zulks aanvoert nauwkeurige 

en objectieve gegevens moet aanbrengen. 
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Het hof is van oordeel dat de beklaagde niet aannemehJk maakt dat er 

sprake zou zijn van part1jd1gheid of vooringenomenheid biJ de vaststellingen van de 

wooninspectie, noch dat het Openbaar Ministerie zich deloyaal zou hebben gedragen door 

zich te steunen op dergelijke bewijsmiddelen. Het tegendeel wordt alleszins niet aangeitoond 

door het feit dat de beklaagde in het verleden een opleiding "huisvestingsconsulent" volgde 

bij de provincie en de eenzijdige bewering dat dit volgens hemrnlf tot 

spanningen zou hebben geleid met de ambtenaar (zie stukken 7 van de 

beklaagde 1. Zelfs indien deze bewering van de beklaagde voor waar wordt 

aangenomen wordt hiermee niet aannemelijk gemaakt dat de vaststellingen v;an de 

wooninspecteur partijdig zouden zijn geweest of dat het Openbaar Ministerie zich deloyaal 

heeft gedragen. Er is dan ook geen reden om mevrouw lescoordlnat,or van 

de betreffende opleiding destijds, te verhoren als getuige zoals door de beklaagde gevraagd. 

Mevrouw liet overigens reeds schriftelijk aan de beklaagde weten niet meer 

over verdere informatie te beschikken (zie eigen stukken beklaagde). 

1.5. Het hof merkt verder op dat de materiële vaststellingen bij proces-verbaal van de 

wooninspecteur t1Jdens de controle van 24 februari 2015 gelden tot bewijs van het 

tegendeel. De woonrnspecteurs dienen Immers beschouwd als politieambtenaren die in een 

bijzondere wet (Vlaamse Wooncode) een bijzondere opdracht krijgen om misdrijven vast te 

stellen. Dit geldt niet voor de vaststellingen die op 25 november 2014 werden gedaan door 

de technisch toezichthouder van de Stad Deze kunnen wel gelden als inlichting. 

Waar de beklaagde in conclusie er terecht op wijst dat de teclhnisch 

toezichthouder van de Stad in haar verslag van de controle op 25 novt~mber 

2014 veel meer strafpunten toekende als de woonrnspecteur rn zijn verslag van 24 februari 

2015 zal het hof b1j de verdere beoordeling van de inbreuken zich, in het voordeel van de 

beklaagden, verder ook slechts steunen op de vaststellingen van laatstgenoemde. Nu de 2 

controles in de tijd dicht bij elkaar liggen mag echter redelijkerwijs ook worden aangenomen 

dat de gebreken die de wooninspecteur op 24 februari 2015 vaststelde ook reeds va1naf 25 

november 2014 aanwezig waren. 

1.6. Ten onrechte werpt de beklaagde op dat haar recht op tegenspraak 

zou zijn geschonden omdat zij nooit werd uitgenodigd om aanwezig te zijn lbij de 

vaststellingen. Het (onverwacht) uitvoeren van een woningskwaliteitsonderzoek behoort 

immers tot de bevoegdheden van de wooninspecteur (artikel 20, §3 Vlaamse Wooncode). 

De wooninspecteurs en verbalisanten hebben de bevoegdheid om toegang te nemen tot alle 

bouwplaatsen en gebouwen. 
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Uit het proces-verbaal van 24 februari 2015 blijkt ook dat de huurders v;an de 

gecontroleerde woningen toestemming hebben gegeven om deze te betreden. 

De beklaagden werden nadien ook uitgenodigd tot verhoor waarbij zij de mogelijkheid 

hebben gekregen om hun opmerkingen en bezwaren over de gedane vaststellingen mee te 

geven. Ook tijdens de behandeling in eerste aanleg en in hoger beroep hebben de 

beklaagden alle mogelijkheden tot tegenspraak gekregen, waarvan zij ook gebruik hebben 

gemaakt. 

1. 7. Beklaagde werpt in conclusie op dat het strafdossier geen uitsluitsel 

zou bieden over de vraag of tijdens de incrim1natieperiode In de woning 

verbleef. Dat hij op 24 februari 2015 nog In de woning verbleef blijkt echter uit de 

vaststellingen en uit zij n eigen verklaring. Tijdens het verhoor ter terechtzitting verklaarde 

dat zijn broer in 2015 terug naar Nederland 1s getrokken, echt :wnder 

datum. Het hof neemt daarom aan dat vaststaat dat 

november 2014 tot en met 24 februari 2015 in de woning verbleef. 

alleszins van 25 

De beklaagden kunnen in ieder geval ook worden gevolgd waar zij voorhouden dat een 

aantal van de gebreken die op 24 februari 2015 werden vastgesteld vasthangen aan een 

onterechte kwalificatie als "kamers" van de woningen op de derde verdieping van helt pand. 

Zoals hierboven voor de tenlastelegging onder A.11 reeds werd gemotiveerd, gaat het hof in 

het voordeel van de beklaagden uit van de hypothese dat niet zelf een 

huurovereenkomst had maar bij Zijn broer verbleef die de ganse 

verdieping huurde. Bovendien blijkt uit de genomen foto's niet dat er structurele ingrepen 

zouden zijn gebeurd aan het gebouw die de derde verdieping bruikbaar maken voor aparte 

verhuring met 2 kamers. Op de foto's {stuk 220-221 strafdossier) Zijn integendeel 4 

postbussen en brieven te zien en 4 gas- en watermeters. 

Deze vaststelling leidt tot een andere beoordeling dan die door het hof gedaan in het 

strafdossier dat aanleid ing heeft gegeven tot het arrest van de 12de kamer van dit hof van 27 

maart 2013, waarbij beklaagden en werden veroordeeld in de zaak 

met rolnummer 2010/C0/203. Uit de lezing van dit voorgaande strafdossier, dat op verzoek 

van het hof in het tussenarrest van 2 januari 2019 {zie hierboven) door het Openbaar 

Ministerie ter informatie werd gevoegd bij huidig strafdossier, blij kt immers dat t ijdens een 

controle was gebleken dat dezelfde kamers op de derde verdieping van het pand to,en wel 

afzonderlijk werden verhuurd aan twee personen die elk een huuroveree1nkomst 

voorlegden. Er was toen dus duidelijk wel sprake van kamerverhuur met een gedeeld 

gebruik van toilet, badkamer en keuken. 
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Op grond van bovenvermelde motivering gaat het hof in dit strafdossier echter uit van de 

hypothese dat de derde verdieping als één zelfstandige woning werd gehuurd door 

en dat (tijdelijk) verbleef in deze woning. Dit laatste is een 

terbeschikkingstelling die eveneens strafbaar wordt gesteld door de Vlaamse Wooncocle. 

De tenlasteleggingen B.111 en B.IV worden daarom heromschreven als volgt: 

aan een woning op de derde verdieping; 

IV. 

aan een woning op de derde verdieping;') 

1.8. Wat de concrete gebreken aan de woningen betreft, stelt het hof vast dat de beklaagde 

in conclusie in ieder geval toegeeft dat er een aantal kleinere gebreken 

waren die intussen zouden zijn ve rholpen. Het hof volgt de beklaagde echter niet waar zij de 

verantwoordellJkheid hiervoor doorschuift naar de huurders die tekort zouden zijn gek,omen 

aan hun meldingsplicht van die gebreken. De overeenstemming van de woning met de 

gewestelijke kwaliteitsnormen is immers niet enkel vereist op het ogenblik van het afsllu iten 

van de huurovereenkomst of de aanvang van de terbeschikkingstelling, maar geduren;de de 

ganse duur van de bewoning. De eigenaar/verhuurder heeft dus niet alleen de plicht om bij 

aanvang van de huur een woning ter beschikking te stellen dié beantwoordt aan de normen, 

maar hij Is ook verantwoordelijk voor het behoud in die toestand. Bovendien volstaat 

onachtzaamheid als moreel element voor de overtreding van de strafbepalingen van de 

Vlaamse Wooncode. De eigenaar/verhuurder moet als verantwoorde lij ke voor de verhuur of 

terbeschikkingstelling van een woning dus ook regelmatig controleren of de woning WE~I aan 

de kwaliteitsnormen voldoet. Daarbij mag niet uit het oog worden verloren dat de 

beklaagden terzake reeds een voorgeschiedenis hadden van inbreuken op de 

woonkwaliteitsnormen in dit specifieke pand. Z1J dienden derhalve zeker waakzaam t,e ziJn 

voor herhaling van die inbreuken en kunnen geen onwetendheid opwerpen. 

Het hof merkt verder op dat de ongesch1kthe1d of onbewoonbaarheid van een woning op 

zich geen uitstaans heeft met de strafrechtelijke verantwoordelijkheid voor een inbreuk op 

artikel 5 Vlaamse Wooncode. Elke schending van de kwaliteitsnormen wordt door de 

Vlaamse Wooncode immers strafbaar gesteld. De woning moet daarbij niet (geldig) 

voorafgaandehJk ongeschikt of onbewoonbaar verklaard zijn door de burgemeester. 
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Artikel 20, § 1, eerste hd van de Vlaamse Wooncode voorziet evenmin m een puntengrens. 

In tegenstelling tot de administratieve procedure waar minstens 15 strafpunten vereist zijn 

vooraleer de gewestelijke ambtenaar een advies ongeschiktheid zal uitbrengen of vooraleer 

het conformite1tsattest zal geweigerd worden, kan in de strafrechtelijke procedure 

opgetreden worden zodra er één gebrek wordt vastgesteld. 1 strafpunt volstaat dus om 

strafrechtelijk verantwoordelijk te kunnen worden gesteld. Deze vaststelling heeft tot gevolg 

dat het Openbaar Ministerie reeds aan zijn bew1Jslast voldoet voor de ten laste gelegde 

inbreuken onder B van zodra het aantoont dat de verhuurde/ter beschikking gestelde 

woningen waren behept met één gebrek. De vastgestelde gebreken voor de 

gemeenschappelijke delen en de twee kamers op de derde verdieping moeten daarbij dan 

wel worden samengenomen zonder rekening te houden met de voorwaarden die specifiek 

ziJn gesteld voor kamerbewoning. 

In conclusie maken de beklaagden per verdieping enkele punctuele bezwaren tegen 

bepaalde specifieke vaststellingen van de wooninspecteur. Het hof merkt daarover enkel op 

dat de beklaagden zich, wat de problemen met vocht en schimmelvorming over de 

verschillende verdiepingen van het pand heen betreft, niet kunnen verschuilen achter hun 

huurders die allen de woningen niet voldoende zouden hebben verlucht. Belangrijker nog is 

dat, bij nazicht van de grote hoeveelheid gebreken die voor elk van de drie verdiepingen 

worden vermeld in het proces-verbaal van de wooninspecteur het voor het hof du1del1Jk is 

dat, zelfs als men in het voordeel van de beklaagden rekening zou houden met alle door hen 

in conclusie gemaakte bezwaren ten aanzien van de vaststellingen, men rekening houdend 

met de gebreken waarover in conclusie geen betwisting wordt gevoerd voor geen enkele 

woning op de drie verdiepingen tot een beoordeling van O strafpunten uitkomt. Dit blijkt, in 

tegenstelling tot wat beklaagden voorhouden, overigens ook reeds uit de algemene staat 

van de woningen zoals te zien op de foto's in bijlage bij het proces-verbaal. De vaststelling 

dat geen van de woningen volledig voldeed aan de wonmgkwal1teitsnormen volstaat, zoals 

hierboven reeds werd opgemerkt, op zich reeds om een strafrechtelijke veroordeling op 

grond van de Vlaamse Wooncode mogelijk te maken. 

De overige en/of andersluidende middelen van de beklaagden, zoals uiteengezet 1n hun 

conclusie, zijn daarom ook niet van aard om aan de voorgaande besluiten van het hof 

afbreuk te kunnen doen of zijn niet pertinent en behoeven derhalve geen verdere 

beantwoording. 
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1.9. De beklaagden genoten als vruchtgebruikers van het pand beiden de vruchten van de 

verhuringen en hadden het gebruiks- en genotsrecht ervan. Zij hebben onvoldoende zorg 

gedragen voor de woningkwahteitsnormen in dit pand. Zij verhuurden in het verled1m ook 

gebrekkige woningen zodat er sprake is van een gewoonte. Zij dragen aldus beiden 

strafrechtelijke verantwoordelijkheid voor de verhuring/ter beschikking stelling van de 

woningen vermeld onder tenlastelegging B.1-B.IV (B.111 en B.IV heromschreven als hierboven 
vermeld). 

Straftoemeting t.a.v. de beklaagde in ZAAK/ 

2. De feiten voorzien onder de tenlasteleggingen 8.1, B.11, B.111 (zoals heromschreven en in de 

tijd beperkt van 25 november 2014 tot en met 24 februari 2015) en B.IV (zoals 

heromschreven) zijn voor de beklaagde de opeenvolgende en voortgezette uitvoering van 

een zelfde misdadig opzet, zodat er slechts één straf dient te worden uitgesproken. 

Bij de straftoemeting wordt rekening gehouden met: 

depe~oonvandebe~aagd~ 

haar strafrechtelijke voorgaanden, waarbij dient aangestipt dat de beklaagde reeds 

ettelijke malen werd veroordeeld voor verkeersinbreuken en biJ voormeld arre:st van 

het hof van beroep te Antwerpen van 27 maart 2013 werd veroordeeld voor 

gelijkaardige feiten van huisjesmelkerij/inbreuken op de woningkwaliteitsnormein, 

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

voor de woningkwaliteitsnormen bij het verhuren/ter beschikking stellen van 
woningen, 

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

overschrijden van de redeliJke termijn. 

Daarom wordt de beklaagde bestraft met de minimumgeldboete van 1.000 euro te 

vermeerderen met de opdeciemen of een vervangende gevangenisstraf van 3 maanden. 

Het hof gaat niet in op het verzoek van de beklaagde om uitstel van de tenu1tvoerleggiing te 

krijgen van haar straf. ZIJ heeft geen lessen getrokken uit voorgaande veroordelingen en mag 

niet het signaal krijgen dat de door haar begane Inbreuken slechts administratieve 
formaliteiten betreffen. 

Deze effectieve geldboete moet de beklaagde ervan weerhouden in de toekomst: nog 

woningen te verhuren of ter beschikking te stellen die niet aan de wettelijke vereisten 
voldoen. 
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De duur van de vervangende gevangenisstraf Is aangepast aan de omvang van de geldboete. 

Het Openbaar Ministerie vordert ook dat beklaagde zou worden veroordeeld op groind van 

artikelen 42, 3° en/of 43bis van het Strafwetboek tot de bijzondere verbeurdverklaring van 

de vermogensvoordelen voortvloeiende uit de tenlasteleggingen onder B. 

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

uit het misdnJf zijn verkregen worden verbeurdverklaard. Indien de zaken niet kunnen 

worden gevonden in het vermogen van de beklaagde dient de rechter de geldwaarde ervan 

te ramen en kan een equivalent bedrag worden verbeurd verklaard (art. 43bis Sw.). 

De vermogensvoordelen voor het verhuren van de woningen werden door de rechercheurs 

op basis van de verklaringen van de huurders geraamd op 13.728 euro voor de periode van 

25 februari 2014 tot 24 februari 2015 (stuk 326 navolgend proces-verbaal 

,. Met de huurinkomsten van werd geen rekening 

gehouden. Deze verklaarde immers geen huur te hebben betaald, hetgeen ook door het hof 

werd aangenomen. De huur die in rekening werd gebracht voor zijn broer 

is dan weer lager dan de huur die deze vermeldde bij verhoor ter terechtzitting 

voor het hof. Bovendien loopt de incnminatieperlode sowieso maar van 25 novembeir 2014 

tot 18 april 2016, waarbij geen informatie voorhanden is over ontvangen huurgeldern na 25 

februari 2015, datum van de controle door de wooninspecteur. 

Onder deze omstandigheden is het hof van oordeel dat de huurinkomsten voor de· 

gecontroleerde woningen slechts minimaal kunnen worden geraamd op een totaa lbedrag 

van 3.000 euro. Deze ontvangen huurgelden zijn rechtstreekse vermogensvoordelen van de 

bewezen gebleven feiten. Zij kunnen niet worden gevonden in het vermogen \/an de 

beklaagde zodat de verbeurdverklaring betrekking heeft op een daarmee overeenstemmend 

bedrag. 

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

onaanvaardbaar is dat de beklaagde voordeel zou putten uit de gepleegde misdrijven. 

Aangezien de verbeurdverklaring van v~rmogensvoordelen een facultatieve straf is, wordt 

ten aanzien van de beklaagde slechts een deel van de totale 

vermogensvoordelen verbeurd verklaard, namelijk 1.500 euro. 
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. ... ---~·---------------------·--

Aangezien de feiten werden gepleegd na 18 apnl 2014, datum van mwerkmgtredi1ng 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 strafzak1:!n (BS 

8/04/2014), kan deze verbeurdverklaring enkel effectief en niet met uitstel van de 

tenuitvoerlegging worden opgelegd. 

De beklaagde wordt ook veroordeeld 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 tot de vaste vergoeding voor beheerskosten In strafzaken. 

Zij wordt niet veroordeeld tot de bijdrage ten bate van het begrotingsfonds voor Juridische 

tweedelijnsbijstand aangezien haar hoger beroep werd ingesteld voor 1 mei 2017. 

Straftoemeting t.a.v. beklaagde in ZAAK Il 

3. De feiten voorzien onder de tenlasteleggingen 8.1, 8.11, B.111 (zoals heromschreven en in de 

tijd beperkt van 25 november 2014 tot en met 24 februari 2015) en B.IV (zoals 

heromschreven) zijn voor de beklaagde de opeenvolgende en voortgezette uitvoering van 

een zelfde misdadig opzet, zodat er slechts één straf dient te worden uitgesproken. 

Bij de straftoemeting wordt rekening gehouden met: 

de persoon van de beklaagde, 

- zijn strafrechtelijke voorgaanden, waarbij dient aangestipt dat de beklaagde reeds 

ettelijke malen werd veroordeeld wegens verkeersinbreuken, ook correctionele 

veroordelingen opliep (o.a. voor inbreuken op de afvalwetgeving en op de 

wapenwetgeving en stedenbouwkundige inbreuken) en ook bij voormeld arrest van 

het hof van beroep te Antwerpen van 27 maart 2013 werd veroordeeld voor 

geflJkaardige feiten van huisjesmelkerij/inbreuken op de woningkwaliteitsnormErn, 

- de omstandigheden en ernst van de feiten, die getuigen van een gebrek aan n~spect 

voor de woningkwaliteitsnormen bij het verhuren/ter beschikking stellen van 

woningen, 

het verstrijken van de tijd sedert de feiten zonder dat er sprake 1s van het 

overschrijden van de redelijke termijn. 

Daarom wordt de beklaagde bestraft met de minimumgeldboete van 1.000 euro te 

vermeerderen met de opdeciemen of een vervangende gevangenisstraf van 3 maanden. 
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Deze effectieve geldboete moet de beklaagde ervan weerhouden in de toekomst nog 

woningen te verhuren of ter beschikking te stellen die niet aan de wettelijke vereisten 

voldoen. 

Het Openbaar Ministerie vordert ook dat beklaagde zou worden veroordeeld op grond van 

artikelen 42, 3° en/of 43b/s van het Strafwetboek tot de bijzondere verbeurdverklaring van 

de vermogensvoordelen voortvloeiende uit de tenlasteleggingen onder B. 

Het hof verwijst naar de motivering over deze vordering ten aanzien van medebeklaagde 

Ook ten aanzien van de beklaagde dringt de verbeurdverklaring zich op, 

aangezien het maatschappehJk onaanvaardbaar Is dat de beklaagde voordeel zou putten uit 

de gepleegde misdrijven. 

Aangezien de verbeurdverklaring van vermogensvoordelen een facultatieve straf is, wordt 

ten aanzien van de beklaagde slechts een deel van de totale 

vermogensvoordelen verbeurd verklaard, namelijk 1.500 euro. 

De beklaagde wordt ook veroordeeld 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, tot de bijdrage ten bate van het begrotingsfonds voor juridische 

tweedeliJnsb1Jstand en tot de vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken. 

6. Herstelvordering 

1. De wooninspecteur maakte reeds op 10 augustus 2015 een herstelvordering over aan het 

Openbaar Ministerie (stuk 295). Het college van burgemeester en schepenen van de stad 

liet wet en aan het Openbaar Ministerie zich b1J deze vordering aan te sluiten op 

26 oktober 2015 (stuk 329). 

De wooninspecteur preciseert zijn vordering in conclusie, namelijk om beklaagden te 

veroordelen tot het herstel overeenkomstig artikel 20bis, §1 Vlaamse Wooncode wat 

volgens hem impliceert: 
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aan de beklaagden het bevel te geven om m.b.t. de zelfstandige woningen 

genummerd bus 0/1, bus 1/1 en bus 2/1 alle gebreken te herstellen, zodat deze 

woningen voldoen aan de normen van artikel 5 van de Vlaamse Wooncode en dit 

alles binnen een hersteltermiJn van 10 maanden na de uitspraak, onder verbeurte 

van een dwangsom van 150 euro per dag vertraging, volgend op het verstrijken van 

voormelde hersteltermijn; 

- wat de kamers genummerd bus 3/1 en 3/2 betreft, beklaagden in hoofdorde te 

veroordelen tot herbestemming van deze woonentite1ten volgens de bepalingen van 

de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening of tot sloping, tenziJ de sloop verboden is, 

aangezien deze niet in aanmerking komen voor renovatie-, verbeterings- of 

aanpassingswerken en dit binnen een termijn van 10 maanden na de uitspraak onder 

verbeurte van een dwangsom van 150 euro per dag vertraging, volgend op het 

verstrijken van voormelde hersteltermijn, 

in ondergeschikte orde, voor zover het hof van oordeel zou zijn dat de 

stedenbouwkundige inbreuk niet bewezen is, dan wel inmiddels een 

stedenbouwkundige regularisatievergunning werd bekomen zodat er wel renovatie

verbeterings- of aanpassingswerken mogelijk zijn aan de woonentiteit op de derde 

verdieping, aan de beklaagden het bevel te geven tot herstel van alle gebreken aan 

voormelde kamers, zodat deze integraal voldoen aan de minimale 

woonkwalite1tsnormen van artikel 5 van de Vlaamse Wooncode en dit binnen een 

termijn van 10 maanden na de uitspraak onder verbeurte van een dwangsom van 

150 euro per dag vertraging, volgend op het verstrijken van voormelde 

herstelterm1Jn. 

De wooninspecteur vordert verder dat bij gebreke aan uitvoering door beklaagde zelf, aan 

hem machtiging te verlenen om ambtshalve in de uitvoering van het opgelegde herstel te 

voorzien en hem te machtigen om de kosten bedoeld in artikelen 20bis, §7 en 17bis, §2 

Vlaamse Wooncode te verhalen op de veroordeelde. 

2. De herstelmaatregelen van artikel 20bis Vlaamse Wooncode beogen als een biJZondere 

vorm van teruggave, de gevolgen van de door artikel 20, § 1, Vlaamse Wooncode bedoelde 

misdrijven teniet te doen en de krachtens artikel 5 Vlaamse Wooncode vastgestelde 

vereisten en normen te verwezenlijken. Uit de tekst van de artikelen 5, 20 en 20bis Vlaamse 

Wooncode, hun ontstaansgeschiedenis en de doelstellingen van de decreetgever volgt dat 

het gevorderde herstel in hoofdorde tot integraal herstel moet strekken, dit wil zeggen tot 

het wegwerken van alle gebreken aan het onroerend goed teneinde het te laten voldoen 
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aan de vereisten en normen vastgesteld krachtens artikel 5 Vlaamse Wooncode. Op grond 

van deze bepalingen mag, behoudens een vastgesteld integraal herstel, de herstelvordering 

slechts worden afgewezen m het geval van kennelijke onredelijkheid. 

3. Het hof stelt vooreerst vast dat de herstelvordering, voor zover zij bet rekking heeft op de 

woning met bus 2/1, onontvankelijk Is aangezien geen van de tenlasteleggingen B.I - B.IV 

betrekking hebben op deze woning. 

4. Waar de wooninspecteur in hoofdorde voor de kamers op de derde verdieping vordert 

dat deze zouden worden herbestemd, dan wel gesloopt, stelt het hof vast dat deze 

stellingname berust op de beoordeling dat op de derde verdieping onvergund een woning 

werd opgesplitst of het aantal woongelegenheden werden gewijzigd (met verwijzing naar 

artikel 4.2.1.7° VCRO). Hierboven oordeelde het hof echter op strafrechtelijk vlak dat de 

tenlasteleggingen B.I11 en B.IV moeten worden heromschreven omdat de derde verdieping 

als een zelfstandige woning moet worden beschouwd en niet als twee kamers in de zin van 

de Vlaamse Wooncode. 

De wooninspecteur verwijst in conclusie nu ook naar een door de deputatie 

geweigerde regularisatievergunn ing bij beslissing van 10 oktober 2019. In deze beslissing, 

waartegen beklaagde ook beroep heeft aangetekend bij de Raad voor 

Vergunnlngsbetwlstingen, oordeelt de deputatie dat slechts met voldoende zekerheid van 

een vergund geachte toestand van 3 appartementen kan worden uitgegaan. Het standpunt 

van de beklaagden is dat er een vergund geachte toestand voor 4 appartementen 1s voor 

deze woning. 

Tegelijk oordeelt de deputatie op pagina 16 van het besluit ook dat 'an sich' een. (verdere) 

opdeling van het gebouw in functie van 4 appartementen mogelijk blijkt, mits dit geen 

verdere uitbreiding van de vergunde bouwdiepte inhoudt en minimaal voldaan wordt aan de 

comforteisen van de bouwcode. 

Gelet op deze overwegingen Is de vordering van de wooninspecteur tot herbestemming of 

sloop van de derde verdieping ongegrond, minstens moet zij als kennelijk onredelijk worden 

afgewezen. 

5. Voor het overige is de herstelvordering, in hoofdorde wat de woningen 1/0 en 1/1 betreft 

en in ondergeschikte orde voor de woning op de derde verdieping, nog steeds actueel. Er ligt 

immers geen proces-verbaal van uitvoering voor zoals bedoeld in artikel 20bls, §6 Vlaamse 

Wooncode. 
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Hieraan wordt geen afbreuk gedaan door het feit dat beklaagden momenteel zelf de woning 

betrekken. Het hof gaat ook niet in op de vraag om over te gaan tot een plaatsopneming of 

tot het aanstellen van een deskundige om advies te geven over de omvang van de uit te 

voeren herstellingswerken. De herstelvordering kan immers slechts zonder voorwerp 

worden verklaard als de rechter kan vaststellen dat de woning voldoet aan alle elementaire 

veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen uit artikel 5 van de Vlaamse wooncode. 

Artikel 20bis, §6 Vlaamse Wooncode bepaalt duidelijk welke procedure de beklaagden 

moeten volgen voor het bekomen van een conformiteitsattest. 

Voor het overige 1s de herstelvordering, in hoofdorde wat de woningen 1/0 en 1/1 betreft en 

in ondergeschikte orde voor de woning op de derde verdieping, zowel intern als extern 

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

gevolgen van de door beklaagden gepleegde misdrijven. Deze herstelvordering, in 

hoofdorde wat de woningen 1/0 en 1/1 betreft en in ondergeschikte orde voor de woning op 

de derde verdieping, 1s gemotiveerd vanuit het oogpunt van elementaire veiligheids-, 

gezondheids- en woon kwaliteitsvereisten en is derhalve niet kennelijk onredelijk. 

6. Het hof bepaalt de termijn voor het uitvoeren van de werken op 1 jaar vanaf het in kracht 

van gewijsde gaan van huidig arrest teneinde beklaagden de gelegenheid te geven zich aan 

de hen opgelegde verplichtingen te conformeren. 

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 vrijwillig over te gaan tot herstel. 

Het hof acht het gepast om een dwangsom op te leggen waarvan het bedrag dient bepaald 

op 75 euro voor elke beklaagde per dag vertraging indien niet vrijwillig 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 de 

eerste dag na de hoger vermelde hersteltermijn in zoverre het huidig arrest vooraf werd 

betekend. Er wordt geen b1Jkomende dwangsomtermijn opgelegd. Het opleggen van een 

dwangsom is noodzakelijk gezien de vaststellingen reeds dateren van enkele jaren geleden 

en nog steeds geen proces-verbaal van uitvoering voorligt. 

7. Voor het geval dat de herstelmaatregelen door de overtreder niet binnen de door het hof 

gestelde termijn worden uitgevoerd, wordt bevolen dat de wooninspecteur ambtshalve in 

de uitvoering ervan kan voorzien overeenkomstig artikel 20bis, §7 Vlaamse Wooncode. 
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De wooninspecteur wordt ook gemachtigd om de kosten, vermeld in artikel 17bis, § 2 

Vlaamse Wooncode, te verhalen op de overtreder. 

7. Wettelijke bepalingen 

Het hof houdt rekening met volgende wettel!Jke bepalingen, de artikelen: 

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

- 152, 162, 185, 186, 187, 190, 190ter, 194, 195, 199, 200, 202, 203, 203bis, 204, 

209bis, 210, 211 en 212 van het Wetboek van Strafvordering 

- 1, 2, 3, 7, 42, 43, 43b1s, 65 en 66 van het Strafwetboek 

- 1, 2, 5, 15, 20 §1, 20bis 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 

- 58 van het KB van 18 december 1986 

- 28 en 29 van de wet van 1 augustus 1985 

- 91 van het KB van 28 december 1950 

- 1 en 2 van het KB van 28 augustus 2020 

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

- 6 van het KB van 26 april 2017 

8. Beslissing 

Het hof, 

Rechtdoende op tegenspraak; 

Na herneming van de zaak; 

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

zoals hoger bepaald, als volgt: 

De tussenarresten van 28 juni 2018 in de ZAAK Il en van 2 januari 2019 in de ZAKEN I en Il 

verder uitwerkend; 
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Op strafrechtelijk gebied 

Heromschrijft de tenlasteleggingen B.111 en B.IV zoals hierboven onder rubriek 5, 
randnummer 1.7 bepaald; 

Verklaart de beklaagden In de ZAAK I en Karl Willemsen in de ZAAK Il 

niet schuldig aan de hen ten laste gelegde feiten onder A, spreekt hen hiervan vrij en 

ontslaat hen van de uit dien hoofde uitgesproken veroordelingen; 

Verklaart de beklaagden In de ZAAK I en in de ZAAK Il 

schuldig aan de hen ten laste gelegde feiten onder B.I, 8.11, B.111 (zoals heromschreven en in 

de tijd beperkt van 25 november 2014 tot en met 24 februari 2015) en B.IV (zoals 

heromschreven); 

Veroordeelt de beklaagden wegens deze vermengde feiten ELI< tot een geldboete van 1.000 

euro gebracht op 6.000 euro door verhoging met 50 opdeciemen of een vervangende 

gevangenisstraf van 3 maanden; 

Veroordeelt de beklaagden tot de bijzondere verbeurdverklaring van ELK een bedrag van 

1.500 euro als wederrechtelijke vermogensvoordelen; 

Verplicht de beklaagde ELK om bij w1Jze van bijdrage tot de financiering van het bijzonder 

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

een bedrag te beta len van 25 euro, verhoogd met 70 opdeciemen en alzo gebracht op 200 

euro; 

Veroordeelt beklaagde tevens tot betaling van een bijdrage van 20,00 euro 

aan het Fonds voor de juridische tweedelij nsbijstand; 

Veroordeelt de beklaagden ELK tot betaling van de vaste vergoeding voor beheerskosten in 

strafzaken van 51,20 euro; 

Herstelvordering 

Verklaart de herstelvordering van de wooninspecteur onontvankelrJk voor zover zii 

betrekking heeft op woning 2/1 in het pand gelegen te 

kadastraal gekend als gekadastreerd 
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Verklaart de herstelvordering van de woonmspecteur ontvankelijk maar ongegrond voor 

zover de herbestemming of sloop wordt gevorderd van de woningen 3/1 en 3/2 in datzelfde 

pand; 

Verklaart de herstelvordenng van de wooninspecteur voor het overige ontvankelijk en 

gegrond als volgt: 

Beveelt de beklaagden 

de woningen gelegen te 

en om werken uit te voeren aan 

op de gelijkvloerse, eerste en 

derde verdieping, om deze te laten voldoen aan de vereisten en normen, vastgesteld met 

toepassing van artikel 5 Vlaamse Wooncode, binnen een termijn van 1 JAAR vanaf het in 

kracht van gewijsde gaan van huidig arrest; 

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

voldaan, ELK tot betaling aan de wooninspecteur van een dwangsom van 75 euro per dag 

vertraging vanaf de eerste dag volgend op het verstrijken van de hoger vermelde 

hersteltermijn en in zoverre huidig arrest vooraf werd betekend; 

Beveelt, voor het geval dat 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 wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen van de stad 

ambtshalve in de uitvoering ervan kunnen voorzien op kosten van beklaagden, 

op grond van art. 20bis §7 van het decreet houdende de Vlaamse Wooncode; 

Zegt dat de overtreder die in gebreke blijft, verplicht is aÎle 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 burgerlijke rechtbank; 

De kosten 

Bevestigt het bestreden vonnis wat de veroordeling betreft van de beklaagden 

en elk tot 1/3 van de kosten voor de procedure In eerste aanleg, 

deze voorgeschoten door de openbare partij en in totaal begroot op 346,35 euro; 

Bevestigt de veroordeling van de beklaagde tot de kosten van zijn verzet in 

eerste aanleg, deze voorgeschoten door de openbare partij en in totaal begroot op 188,17 

euro, hierin begrepen de kosten van afschrift en betekening van het verstekvonnis; 
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Veroordeelt de beklaagde tot de kosten van de strafvordering en de 

herstelvordering in hoger beroep in zaak 1, deze voorgeschoten door de openbare partij en 

in totaal begroot op 152,47 euro, al deze kosten ondeelbaar veroorzaakt ziJnde door de 

thans nog weerhouden feiten; 

Veroordeelt de beklaagde tot de kosten van de strafvordering en de 

herstelvorderlng in hoger beroep in zaak Il, deze voorgeschoten door de openbare partij en 

in totaal begroot op 152,47 euro, al deze kosten ondeelbaar veroorzaakt zijnde door de 

thans nog weerhouden feiten. 
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Dit arrest is gewezen te Antwerpen door het hof van beroep, C4 kamer, samengesteld uit: 

Kamervoorzitter 

Raadsheer 

Raadsheer 

en in openbare terechtzitting van 9 september 2020 

uitgesproken door Kamervoorzitter 

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

met biJstand van griffier 
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