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Het OPENBAAR MINISTERIE 

en 

DE WOONINSPECTEUR VAN HET VLAAMS GEWEST 

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

Koning Albert Il-laan 19 bus 22 

K.B.O. nummer niet gekend 

eiser tot herstel 

niet vertegenwoordigd noch iemand namens haar verschenen 

tegen 

AS� 1· 
rljksregisternummer 

geboren te 

wonende te: 

Slovaak 

beklaagde 

vertegenwoordigd door mr. 

provincie loco mr. 
·. 

2 • ... 

3 .... 

.Á 5�� 4. 

rijksreglsternummer 

geboren te op • 
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wonende te: 

Belg 

beklaagde 

In persoon aanwezig en bijgestaan door mr. 

advocaat bij de balie · 

1. Ten laste gelegde feiten 

De eerste, ... en de yierde 
.! 

., 

Te · , meermaals, op niet nader te bepalen data tussen 1 oktober 2009 en 1 maart 

2016 

: aanpassing incrlmlnatieperiode 

Te . meermaals. op niet nader te bepalen data tussen 5 december 2013 en 1 

maart 2016. 

Als dader of mededader, hetzij door het misdrijf te hebben uitgevoerd of aan de uitvoering 

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

te hebben verleend dat het misdrijf zonder zijn bijstand niet had kunnen worden gepleegd, 

hetzij door giften, beloften, bedreigingen, misbruik van gezag of van macht, misdadige 

kuiperijen of arglistigheden, het misdrijf rechtstreeks te hebben uitgelokt. 

Bij Inbreuk op ártlkel 17 van het decreet dd. 4 februari 1997 houdende de kwalitelts- en 

veiligheidsnormen van kamers en studentenkamers, zoals gewijzigd door het decreet van 7 

juli 2006, als verhuurder hetzij rechtstreeks, hetzij via tussenpersoon, als persoon die het 

goed ter beschikking stelt met het oog op bewoning, · he�zij rechtstreeks, hetzij via 

tussenpersoon of als eventuele onderverhuurder hetzij rechtstreeks, hetzij vla 

tussenpersoon een kamerwoning of een kamer die niet voldoet aan de vereisten van 

artikelen 4, 6 en 7 van hoger vernoemd decreet te hebben verhuurd, te huur gesteld of te 

hebben ter beschikking gesteld 

Sedert 12 augustus 2013 
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BIJ inbreuk op artikel 5, strafbaar gesteld door artikel 20 §1 al 1 van het decreet dd. 15 juli 

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

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

normen van artikel 5 rechtstreeks of vla tussenpersoon verhuurd, te huur gesteld of ter 

beschikking gesteld te hebben met het oog op bewoning 

namelijk 

een woning, gelegen te te hebben verhuurd als kamerwoning 

zonder dat deze voldeed aan de kwaliteitsnormen zoals vastgesteld in stukken 1, 2 en 21 · 

De kadastrale omschrijving van het onroerend goed dat het voorwerp van het misdrijf is, 

·zijnde: 

L _ . . ··--- _ . -· , met ondernemingsnummer 

dd. 3 juli 2008, verleden door notaris· 

Overgeschreven op het r hypotheekkantoor te 

, eigendom van 

Ingevolgde de akte van aankoop 

(stuk 17). 

op 17.08.2017, 

nr. 1 en ambtshalve Ingeschreven. 

Ontvangen: 220,00 euro. De Bewaarder (get.) 

Overgeschreven op het 2° hypotheekkantoor te op 30.08.2017, 

nr. en �mbtshalve ingeschreven. 

Ontvangen: 220,00 euro. De Bewaarder (get.) 

2. Bestreden beslissing 

2.1. 

Bij het vonnis, op tegenspraak gewezen op 14 augustus 2018 door de rechtbank van eerste 

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

L _J 
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2. 

Ter zitting van 5 juni 2018 deelde het Openbaar Ministerie mee de incrlmlnatieperiode als 

volgt te zullen beperken: 'op niet nader te bepëilen data tussen 5 december 2013 en 1 maart 

2016'. 

Verbetert de tenlastelegging zoals vermeld. 

OP STRAFGEBIED 

Eerste beklaaede 

Verklaart beklaagde schuldig aan de tenlastelegging. 

Veroordeelt beklaagde hiervoor tot een gevangenisstraf van 6 MAANDEN en een geldboete 

van 1.000,00 euro. Stelt vast dat het feit gepleegd werd na 31.12.2011, zodat art. 2 van de 

wet van 28.12.2011 I.v.m. de opdeciemen, van toepassing is en dat deze geldboete, door 

verhoging met 50 opdeciemen (vermenigvuldiging met 6), gebracllt wordt op 6.000,00 euro. 

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

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

bepaald wordt op 90 dagen. 

Zegt dat de tenuitvoerlegging van dit vonnis zal worden uitgesteld gedurende een termijn 

van drie jaar voor de volledige gevangenisstraf en 1/2de van de geldboete, zijnde voor 500 

euro, gebracht op 3.000 euro door verhoging met 50 opdeciemen. 

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

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

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

gebracht op 200,00 euro. 

Verwijst de veroordeelde tot 1/3 van de kosten van de publieke vordering, tot op heden 

voor hem begroot op de som van 279,94 euro. 
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legt aan de veroordeelde in toepassing van art. 91 K.B. van 28.12.1950, gewijzigd bij art. 1 

KB 13.11.2012, de verplichting op tot het betalen van een geïndexeerde vergoeding van 

51,20 euro. 

De rechtbank veroordeelt de beklaagde om bij wijze van bijdrage aan het begrotingsfonds 

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

artikel 4 §3 van de Wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de 

juridische tweedelijnsbljstand). 

Vierde beklaagde 1 

Verklaart beklaagde schuldig aan de tenlastelegging. 

Veroordeelt beklaagde hiervoor tot een geldboete van 2.000,00 euro. Stelt vast dat het feit 

gepleegd werd na 31.12.2011, zodat art. 2 van de wet van 28.12.20111.v.m. de opdeciemen, 

van toepassing is en dat deze geldboete, door verhoging met 50 opdecfemen 

(vermenigvuldiging met 6L gebracht wordt op 12.000,00 euro. 

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

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

bepaald wordt op 90 dagen. 

Zegt dat de tenuitvoerlegging van dit vonnis zal worden uitgesteld gedurende een termijn 

van drie jaar voor de 1/2de van de geldboete, zijnde voor 1.000 euro, gebracht op 6.000,00 

euro door verhoging met 50 opdeciemen. 

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

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

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

gebracht op 200,00 euro. 

Verwijst de veroordeelde tot 1/3 van de kosten van de publieke vordering, tot op hèden 

voor hem begroot op de som van 279,94 euro. 
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legt aan de veroordeelde ln toepassing van art. 91 K.B. van 28.12.1950, gewijzigd bij art. 1 

KB 13.11.2012, de verplichting op tot het betalen van een geïnde�eerde vergoeding van 

51,20 euro. 

De rechtbank veroordeelt de beklaagde om bij wijze van bijdrage aan het begrotingsfonds 

voor juridische tweedelijnsbljstand een bedrag te betalen van 20,00 euro (toepassing van 

artikel 4 §3 van de Wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de 

juridische tweedelijnsbljstand). 

Verklaart de herstelvordering van de woonlnspecteur ontvankelijk en gegrond. 

Beveelt eerste beklaagde [derde beklaagde· 

beklaagde 1 alle gebreken aan het pand gelegen te : 

kadastraal gekend onder 

] en vierde 

dat in aanmerking komt voor renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerken te 

herstellen en dit binnen een termijn van 10 maanden na de uitspraak, niet zijnde een 

dwangsomtermijn In de zin van art. 1385bis Ger.W, en dit onder verbeurte van een 

dwangsom van 150,00 euro per dag vertraging', volgende op het verstrijken van voormelde 

hersteltermijn. 

Sluit een bijkomende termijn in de zin van art. 1385bls, 4e lid Ger. W. uitdrukkelijk uit. 

Zegt voor recht dat bij gebreke aan uitvoering door beklaagden zelf, de wooninspecteur 

gemachtigd is om ambtshalve in de uitvoering van het opgelegd� herstel te voorzien met 
kosten ten laste van beklaagden op grond van art. 20 bis § 7 en § 8 van de· Vlaamse 

wooncode. 

Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad. 

Zegt voor recht dat melding van het vonni$ zal worden gemaakt in de rand van de 

overschrijving van de dagvaarding op het tweede hypotheekkantoor te onder ref. 

;, ... en ref.' 
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2.2. 

Er werd hoger beroep Ingesteld tegen voormeld vonnis d.d. 14 augustus 2018 op de griffie 

van de rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt: 

2.3. 

op 13 september 2018 door de beklaagde· 

op 13 september 2018 door de beklaagde 

op 13 september 2018 door het OPENBAAR MINISTERIE ten opzichte van de 

beklaagden en 

Er werd een verzoekschrift in de zin van artlkél 204 Wetboek van Strafvordering Ingediend 

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

op 13 september 2018 door de beklaagde 

op 13 september 2018 door de beklaagde 

op 13 september 2018 door het OPENBAAR MINISTERIE ten opzichte van de 

beklaagde 

op 13 september 2018 door het OPENBAAR MINISTERIE ten opzichte van de 

beklaagde· 

3. Rechtspleging voor het hof 

De zaak werd behandeld op de openbare zitting van 11 september 2019. 

Gelet op de gewijzigde samenstelling van de zetel van het hof werd de zaak voor zoveel als 

nodig hernomen op de terechtzitting van 11 september 2019. 

Het hof heeft hierbij gehoord: 

mevrouw de voorzitter in haar verslag, 

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

de beklaagde in zijn middelen van verdediging, ontwikkeld door zijn 

raadsman, voornoemd, 

" 
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de beklaagde 1 in persoon en in zijn middelen van verdediging, ontwikkeld 

door zijn raadsman, voornoemd. 

De neergelegde conclusies en stukken werden In het beraad betrokken. 

De eiser tot herstel, alhoewel de zaak tegensprekelijk werd uitgesteld op de zitting van 15 

mei 2019, is niet bij advocaat ver;Schenen of niemand namens haar op de terechtzitting van 

11: september 2019 zodat de zaak ten haren opzichte bij verstek werd behandeld. 

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 beklaagde en van beklaagde 

t 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 de beklaagde zoals bedoeld In artikel 204 Wetboek van 

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

heeft gewezen en de daarin bepaalde grfef met betrekking tot de herstelvordering Is 

nauwkeurig. 

3. Het verzoekschrift van de beklaagde· zoals bedoeld in artikel 204 Wetboek van 

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

heeft gewezen en de daarin bepaalde grieven met betrekking tot strafuitsluitende 

verschonlngsgrond op grond van art. 5 Sw. (hetgeen betrekking heeft op de rubriek schuld 

en niet op de rubriek procedure) is nauwkeurig. 

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

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

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

ten aanzien van beklaagde· 
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5. Het verzoekschrift van het Openbaar Ministerie zoals bedoeld In artikel 204 Wetboek van 

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

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

ten aanzien van beklaagde 

6. Gelet op het bovenstaande zijn de hogere beroepen van de beklaagde 

en van het Openbaar Ministerie ten aanzien van beklaagde · 

·regelmatig naar vorm en termijn en ontvankelijk. 

4.2. Omvang van de hogere beroepen 

, beklaagde 

en beklaagde 

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

artikel 210, tweede lid Wetboek van Strafvordering. 

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

hof zich uit tot de beoordellng van de beschikkingen op strafrechtelijk gebied van het 

bestreden vonnis die betrekking hebben op de schuld en de strafmaat ten aanzien van 

beklaagde L _ . . en ten aanzien van beklaagde· strekt de rechtsmacht zich uit tot 

de beoordeling van de beschikkingen op strafrechtelljk gebied van het bestreden vonnis die 

betrekking hebben op de strafmaat en de herstelvordering. 

5. Motivering ten gronde 

5.1. Op strafrechtelijk gebied 

a. Voorafgaandelijk 

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

van het Strafwetboek en de Voorgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering wat de 

strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen betreft het art. 5 Sw. werd 

gewijzigd. (BS 20 juli 2018 inwerkingtreding 30 juli 2018). De nieuwe regeling bestaat onder 

meer In de afschaffing van art. 5 tweede lid Sw. waarbij de decumul regeling bij 

onachtzaamheidsmisdrijven werd opgeheven. 
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De rechtspersoon blijft strafrechtelijk verantwoordelijk voor misdrijven die hetzij een 

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

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

gepleegd. 

Het oude art. 5 Sw. moet nog steeds worden toegepast aangezien de oude wet, gelet op de 

beoordeling van de strafuitsluitingsgrond In hoofde van de beklaagde , 

milder was voor de beklaagden (art. 2 Sw. ). 

Deze feiten werden gepleegd voor de inwerkingtreding van de wetswijziging van art. 5 Sw. 

dus voor 30 juli 2018. 

Weliswaar stelt het hof vast dat de strafuitsluitingsgrond zoals bepaald in het oude ar.t. 5 

tweede lid Sw. op onderhavige zaak slechts van toepassing is voor zover het misdrijf door de 

natuurlijke persoon uit onachtzaamheid werd gepleegd. Voor opzettelijke misdrijven en 

misdrijven die geen opzet vereisen maar die wetens en willens werden gepleegd blijft de 

samenloop van strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon en de natuurlijke 

persoon mogelijk. 

b. Ten gronde 

b.1. Ten aanzien van beklaagde : de schuld en de strafmaat 

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

de schuld van de beklaagde aan de hem ten laste gelegde feiten bewezen gebleven. 

Hiervoor wordt verwezen naar de oordeelkundige redengeving van de eerste rechter op p. 6 

tot en met 8 van het vonnis, welke door beklaagde In hoger beroep niet weerlegd wordt en 

door het hof wordt beaamd en overgenomen en aangevuld als volgt gelet op de neergelegde 

beroepsbesluiten. 

Beklaagde was en is nog steeds de zaakvoerder van de 

het verhuurde pand gelegen te· 
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Er werd een huurovereenkomst afgesloten tussen de en 

(neef van beklaagde 1 ) op 1 september 2009 goed wetende dat J 

het pand zelf niet zou bewonen maar zou door verhuren aan beklaagde 

Beklaagde _ _ beweert nu dat" hij niet wist dat beklaagde · zijn 

werknemers in het kwestieuze pand liet wonen en niet zou geweten hebben dat er 

bovendien wijzigingen aan het pand werden aangebracht. 

2. Bij controle op 5 december 2013 door de Wooninspectle werd vastgesteld dat het pand 

niet voldeed aan de vereisten van art. 5 van de Vlaamse Wooncode en het pand als 

kamerwoning werd gebruikt waarbij op het ogenblik van de vaststellingen 6 werknemers die 

tewerkgesteld waren bij beklaagde in het pand woonden. 

De materialiteit van de feiten wordt door beklaagde 1 als dusdanig niet 

betwist maar hij houdt voor dat hij niet geweten zou hebben dat het pand zou verhuurd zijn 

als kamerwoning voor de werknemers van beklaagde en beroept zich op de 

schulduitsluitingsgrond bepaald in het oude art. 5 tweede Ud Sw., minstens ontbreekt 

volgens. hem het moreel element van het misdrijf (inbreuk op art. 5 van· de Vlaamse 

Woon code). 

3. Ten onrechte beroept beklaagde zich op de decumul- regeling van het 

oude art. 5 tweede lld Sw. en stelt dat de feiten hem niet strafrechtelijk toerekenbaar zijn. 

Wanneer de rechtspersoon verantwoordelijk gesteld wordt uitsluitend wegens het optreden 

van een geïdentificeerde natuurlijke persoon, kan enkel degene die de zwaarste fout heeft 

begaan worden veroordeeld voor zover het misdrijf door de natuurlijke persoon uit 

onachtzaamheid is gepleegd (toepassing van het oude art. S tweede lid Sw.). Een gelijktijdige 

veroordeling van de rechtspersoon en de natuurlijke persoon was toen ook mogelijk indien 

de geîdentificeerde natuurlijke persoon de fout opzettelijk of "wetens en willens" heeft 

gepleegd. 

Om na te gaan of de fout "wetens en willens" werd gepleegd, is de wettelijke kwalificatie (als 

opzettelijk of onachtzaamheîdsmisdrijf) niet bepalend, maar wel de vraag of de natuurlijke 

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

(ook in dat geval kunnen de natuurlijke persoon en de rechtspersoon cumulatlef worden 

veroordeeld). 
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Het bovenstaande neemt niet weg dat er bij zowel de natuurlijke persoon als bij de 
rechtspersoon een fout aanwezig moet zijn. 

De Is als rechtspersoon strafrechtelijk verantwoordelijk voor de misdrijven 
die een Intrinsiek verband houden met de verwezenlijking van het doel van de vennootschap 
of de waarneming van haar belangen en die voor haar rekening werden gepleegd. Het 
verhuren van haar onroerende goederen behoort tot het normale beheer van het vermogen 
van de vennootschap 

Er werd geen hoger beroep ingesteld tegen de veroordeling van de 1 zodat de 
strafrechtelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de venn.ootschap vaststaat. Het hof 
dient derhalve niet meer te oordelen of er een fout i n  hoofde van de 1 Is 
ge�leegd. 

4. De eerste rechter heeft terecht vastgesteld dat beklaagde samen met de 
strafrechtelijk verantwoordelijk kan gesteld worden, gelet op de bepalingen 

van art. 5 Sw. 
Beklaagde 1 Is de geïdentificeerde natuurlijke persoon die verantwoordelijk 
Is voor het opstellen van dè huurcontracten en het innen van de huurgelden. Hij sloot dan 
ook namens de 1 
neefl 

een huurovereenkomst af op 1 september 2009 met zijn 
(zie bijlage 3 aan het proces-verbaal van 23 januari 2014}. 

Beklaagde handelde .zonder dwang en bewust, dit is wetens en willens. 
Zoveel blijkt reeds uit zijn eigen verklaring. 

Met zijn goedkeuring heeft : het pand dan onderverhuurd aan zijn 

zakenpartner be�laagde (zie verklaring beklaagde van 23 januari 
2014 stuk 4: " .. ".De woning wordt sinds 1.9.1009 verhuurd aan . :. Hij was 

destijds de zakenpartner van mijn neef die het huurcontract afsloot. Hij 

( J betaalt de huur correct .. ""). 

De huurgelden werden door de beklaagde of via zijn vennootschap rechtstreeks 
gestort op de rekening van de (zie bijlagen stuk 16). 

Beklaagde verklaarde overigens dat zowel 1 als kennissen 

van hem waren en dat 
werknemers van zijn 

hem voorstelde een woning te verhuren om de 

rPAGE 

L 

: te huisvesten. {zie verklaring· stuk 12). 

_J 



-----

Hof van beroep Antwerpen -2018/C0/920- p. 14 

_7· �� ·t� -....-.�'""""�---------------------

Terecht verwees de eerste rechter bijkomend naar een brief van 3 oktober 2013 van 

beklaagde · ........ "" •. aan de - . -· . __ " ··--- naar aanleiding van een schadegeval waarin 

uitdrukkelijk verwezen werd naar het gegeven dat er bouwwerkers logeren In het pand. 

(stuk 2 bundel van beklaagde ____ "--- ). De bewering van beklaagde 1 
dat hij niet zou geweten hebben dat het pand bewoond werd door werknemers die 

werken uitvoerden voor de vennootschap van beklaagde is dan ook 

ongeloofwaardig. 

De eerste rechter besloot daarom op basis van deze stukken terecht dat beklaagde 1 
wist van bij de aanvang van de huur dat beklaagde 

werknemers te huisvesten. 

het pand huurde om zijn 

Overigens werd er om die reden (goed wetende dat het pand enkel geschikt was voor 

verhuur van een eengezinswoning) door beklaagde een constructie opgezet 

door het pand te verhuren aan zijn neef _ _ die het op zijn beurt onder 

verhuurde aan de beklaagde 

Gezien de feiten door beklaagde __ . . ··-- . .... wetens en willens werden gepleegd dient 

hij op grond van art. s Sw. samen met de _. -· . __ . , onder wiens maatschappelijk doel 

de gewraakte handelingen Intrinsiek vallen, mede schuldig verklaard te worden aan de door 

haar gepleegde feiten. 

5. Ten onrechte houdt beklaagde in zijn beroepsconclusie voor dat het moreel of 

intentioneel element van het misdrijf ontbreekt. 

Beklaagde wist of behoorde als zaakvoerder van de te 

weten dat de kwestieuze woning niet voldeed aan de In de Vlaamse Wooncode gestelde 

normen. Een gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid volstaat reeds als moreel element van 

het misdrijf. 

Gelet op de aard van de vastgestelde gebreken kan beklaagde in dit geval 

ook niet voorhouden dat hij niet op de hoogte was van het bestaan van deze gebreken. 

Om redenen zoals hoger uiteengezet wist beklaagde overigens van In het 

begin van de huur op 1 september 2009 dat het pand zou bewoond worden door 

werknemers die werkten voor de vennootschap van beklaagde · . Hij handelde 

wetens en willens. 

Het feit dat de vastgestelde gebreken later niet meer werden weerhouden bij de latere 

hercontrole, is niet relevant voor wat betreft de strafbaarheid van de feiten in ae voorziene 

tijdsperiode. 
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6. Bij de straftoemeting wordt rekening gehouden met: 

de persoon van de beklaagde 1 ., 
het gunstig strafregister van beklaagde waaruit blijkt dat hij enkel 

veroordelingen opliep van de Politierechtbank wegens verkeersinbreuken, 

de oms.tandlgheden en ernst van de feiten, die getuigen van gemakkelijk geldgewin 

en misprijzen voor het welzijn van medeburgers enerzijds en anderzijds dat 

beklaagde het pand volledig conform de vereisten van art. 5 van de Vlaamse 

Wooncode heeft in orde gemaakt, 

het tijdsverloop tussen de gepleegde feiten en de berechting ervan zonder dat er 

sprake is van een overschrijding van een redelijke termijn. 

Daarom wordt de beklaagde bestraft met een geldboete van 1.000,00 euro te vermeerderen 

met de opdeciemen of een vervangende gevangenisstraf van 90 dagen. 

Nu de beklaagde vroeger nog niet veroordeeld Is geweest tot een criminele straf of tot een 

hoofdgevangenisstraf van meer dan twaalf maanden, wordt de bestraffing met uitstel 

verleend, zoals hierna bepaald, om hem In 'de toekomst verder te ontraden zich aan 

dergelijke feiten schuldig te maken en hem ertoe aan te zetten de wetgeving Inzake 

kwalltelts� en veiligheidsnormen van woningen en kamers te respecteren. 

De omvang van de opgelegde geldboete is aangepast aan het aandeel van de beklaagde in 

het onrechtmatig financieel geldgewin, en de duur van de vervangende gevangenisstraf is 

àangepast aan de omvang van de geldboete. 

b.2. Ten aanzien van beklaagde· de strafmaat 

Bij de straftoemeting wordt rekening gehouden met: 

de persoon van de beklaagde 

het gunstig strafregister van beklaagde waaruit blijkt dat hij één enkele veroordeling 

opliep van de Politierechtbank wegens vluchtmisdrijf, 

de omstandigheden en ernst van de feiten, die getuigen van gemakkelijk geldgewin 

en misprijzen vo?r het welzijn van zijn werknemers en zijn aandeel in de feiten 

enerzijds en anderzijds dat Inmiddels het pand volledig conform de vereisten van art. 

5 van de Vlaamse Wooncode werd In orde gemaakt, 

het tijdsverloop tussen de gepleegde feiten en de berechting ervan zonder dat er 

sprake Is van een overschrijding van een redelijke termijn. 
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Daarom wordt de beklaagde bestraft met een geldboete van 750,00 euro te vermeerderen 

met de opdeciemen of een vervangende gevangenisstraf van 60 dagen. 

Nu de beklaagde vroeger nog niet veroordeeld Is geweest tot een criminele straf of tot een 

hoofdgevangenisstraf van meer dan twaalf maanden, wordt de bestraffing met uitstel 

verleend, zoals hierna bepaald, om hem In de toekomst verder te ontraden zldl aan 

dergelijke feiten schuldig te maken en hem ertoe aan te zetten de wetgeving Inzake 

kwalitelts- en veiligheidsnormen van woningen en kamers te respecteren. 

De omvang van de opgelegde geldboete Is aangepast aan het aandeel van de beklaagde in 

het onrechtmatig financieel geldgewin, en de .duur van de vervangende gevangenisstraf Is 

aangepast aan de omvang van de geldboete. 

b.3. De kosten 

Tevens stelt het hof vast dat de vaste vergoeding Is verhoogd van 51,20 euro naar 54,76 

euro. Gelet op het hoger beroep van het Openbaar Ministerie en gezien deze verhoging 

onmiddellijk van toepassing Is op hangende zaken wordt elke beklaagde veroordeeld tot een 

vaste vergoeding van 54,76 euro. 

c. Met betrekking tot de herstelv�dering van de woonlnspecteur ten aanzien van 

beklaagde' 

Uit het navolgend proces-verbaal d.d. 8 juli 2019 van de wooninspectie blijkt dat er geen 

gebreken meer zijn aan het gebouw en aan de woning, waardoor de woning geschikt Is voor 

bewoning en aan de minimale kwallteltsvereisten beantwoordt. 

De herstelvordering van de woonlnspecteur van het Vlaams Gewest Is derhalve zonder 

voorwerp. 

6. Wettelijke bepalingen 

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

11, 12, 14, 24, 31 tot 37 en 41 van de w�t van 15 juni 1935 
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162, 185, 186, 190, 190ter, 194, 195, 199, 200, 202, 203, 203bis, 204, 210 en 211, van 

het Wetboek van Strafvordering 

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

4, 6, 7, 17 en 17tervan het decreet van 4 februari 1997 

1, 2, 5, 6, 15, 20 §1 en 20ter van het decreet van 15 juli 1997 

1 van de wet van 5 maart 1952 

2 en 3 van de wet van 28 december 2011 

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 Véln de wet van 1 augustus 1985 
- 4 §3, 5 en 10 van de wet van 19 maart 2017 

6 van het KB van 26 april 2017 

91 van het KB van 28 december 1950 

7. B�llsslng 

Het hof, 

Na hernemf ng van de zaak; 

Rechtdoende bij verstek ten aanzien van DE WOONINSPECTEUR VAN HET VLAAMS GEWEST 

en op tegenspraak ten aan.zien van enl ., 

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 beklaagde 

het Openbaar Ministerie ontvankelijk; 

Op strafrechtelllk gebied 

1. Ten aanzien van beklaagde 1 

beklaagde en 

Bevestigt het eerste vonnis met betrekking tot de schuld ten aanzien van beklaagde 

1 :; • 
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Het bestreden vonnis wijzigend wat betreft de strafmaat; 

Veroordeelt de beklaagde 1 wegens deze feiten tot een geldboete van 

DUIZEND EURO gebracht op ZESDUIZEND EURO door verhoging met 50 opdeciemen of een 

vervangende gevangenisstraf van NEGENTIG dagen; 

Verleent aan beklaagde uitstel van tenuitvoerlegging voor de gehele opgelegde geldboete en 

dit voor een duur van DRIE JAAR vanaf heden; 

Verplicht de beklaagde om bij wijze van bijdrage tot de financiering van het bijzonder fonds 

tot hulp a·an de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan occasionele redders een 

bedrag te betalen van VIJFENTWINTIG EURO, verhoogd met 70 opdeciemen en alzo gebracht 

op TWEEHONDERD EURO; 

legt aan de veroordeelde een v�rgoedlng op van VIERENVIJFTIG EURO EN ZESENZEVENTIG 

CENT; 

Veroordeelt beklaagde tevens tot betaling van een bijdrage van TWINT IG EURO aan het 

Fonds voor de juridische tweedelijnsbljstand; 

2. Ten aanzien van beklaagde· 

Het bestreden vonnis wijzigend ·wat betreft de strafmaat; 

Veroordeelt de beklaagde wegens deze feiten tot een geldboete van 

ZEVENHONDERDVIJFTIG EURO gebracht op VIERDUIZEND VIJFHONDERD EURO door 

verhoging met 50 opdeciemen of een vervange1Jde gevangenisstraf van ZESTIG dagen; 

Verleent aan beklaagde uitstel van tenuitvoerlegging voor de gehele opgelegde geldboete en 

dit voor een duur van DRIE JAAR vanaf hecien; 

Verplicht de beklaagde om bij wijze van bijdrage tot de flnanderlng van.het bijzonder fonds 

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

bedrag te betalen van VUFENTWINTIG EURO, verhoogd met 70 opdeciemen en alzo gebracht 

op TWEEHONDERD EURO; 

Legt aan de veroordeelde een vergoeding op van VIERENVIJFTIG EURO EN ZESENZEVENTIG 

CENT; 
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Veroordeelt beklaagde tevens tot betaling van een bijdrage van TWINTIG EURO aan het 

Fonds voor de juridische tweedelljnsbijstand; 

Met betrekking tot de herstelvordering ten aanzien van beklaagde · 

Stelt vast dat de herstelvordering thans zonder voorwerp is geworden; 

De kosten 

Bevestigt het bestrede_n vonnis voor wat betreft de veroordeling van de beklaagde 1 
. en beklaagde · tot de kosten gerezen op de strafvordering In eerste 

aanleg; 

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

Veroordeelt de beklaagde : en beklaagde solidair tot de 

overige kosten van de strafvordering In hoger beroep, deze voorgeschoten door de 

openbare partij In totaal begroot op 198,04 euro; 

Veroordeelt beklaagpe · tot de kosten van de herstelvordering In hoger 

beroep deze voorgeschoten door de openbare partij In totaal begroot op 28,26 euro . 

L 
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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 oktober 2019 

uitgesproken door , Kamervoorzitter 

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

· 

met bijstand van griffier. 
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