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."",.__ ___ ....J 
11rd ett OPfMI "8kte: mepzfjn 
wUk en nunt..-un tiet kade•t: ..,...._�����-�-� 
• ,._lleilllt�•n aeTdentlflGMrd zijnde 1lt: 



c. 

e ='Vanaf 1 

aan de vereisten van artikel 5 van hoge1 verméldrlllk!O'Ht. 
VèrhUllrd, l�iid diaotarttlrél 20 van het aea• 
��et """ 22 december 1995 houdende be!Dill1"-1�W 
19f!llt'W het decreet va.n fS jul 1991 houd 
bèSrriJR..-.� �eeptal'Kl"en � 
woningen" thans strafbaar door de attikelE!fl p e.n 
hcMlendel de Vlaamse Wooncod�s 
bepaald: 

D. 

vanaf9 

Bij inbreuk op artibl 5, strafbaar gestéld tJoor artfllel 20 � 
1991 haudénde de Va.amse Wooncode, als verhuurder, als 
als pe1100n die een woniag ter beschildllni stelt. een •ts*IJ! 
vereiSten van artikel 5, rechtstreeks of via tussenperso,1111.'11• 
.,...iWdnt sesteld te hebbmmet het OOfl op bewoniSt& 





A. 

IJlj flfbreut .,, ,,,... 10 IJ ..,,, IM1 dtl 
� - ...... " ...... "" 
* Ml!JtofJBi " ,,,.,_ � "*' ..-.,JldllllOI• 
� �wfj'lftid door ordkel 20""',,. *"•,,,..,· 
bef� WltZ2 ...... .l"5 h .......... 

1!1!JSM11Mhd�-15/u# 1911 �·�· 
béstrJJiliRg wn • leeptdnd en verkrotting 1n Q.nbewoon 
� rlwM 5trO/btMI tloot' de ort11te• J"" 10 fl•� 
,.,._.,,. * .,,_,,,. W.-Code, IOOll llft/IJzllld door Il« 
.lepanl4: 





Hltw1n--AJ••-

W.9am- vrraocdlna" "Mf' 

SPllEEKT in hoofde �a,._ tn f1* hVfNt kklmQdt .,,,rplkhtfttg utt 
bedra11 van 25,00 •wet • ID tMt:lrmen eirerhoog4 J,S0,,.00 euro Nd 
wijze van bljdro- rot jhflt"" Mn het F:flnd1 JOt/flrln• " 
opzettdljke geweldtJot*tt 

Yft ill IMldtt verOlllJlftlden 

•tta/pratltldute ron WIJ •llf'O· 

a&L--------,------::--t•PF�' 
waardoor hltt pand t!Oldo« ... •ffll#lrnole '9foli•••••
WOQncode; 

BEVEELT ta.11. feerstd en rwt�• Mlaogde hoof*IUll ieot dl 
�l•ggn té 

L_ ____________ __,,.. volgens 1tn df/IJt"' 
don -' OWll te fOOn tot• lloiP i.nzq dit v1rbodrn Is; 

ZEGT voor r«ht dot bevt*n hrfltel dient te wort/In �lllM'fl •• 
MAANDEN 8 rt1kenen.,., dl uJtlpto8 wrn dit 11011nl1; 



Hof van beroep Antwerpen -2017/C0/138-2018/C0/925-p. JO 

ZEGT dot 
ve rwlttlge n; 
ZEGT dat Indien de plaats niet 

wooninspecteur en het cat._.. 
gemachtigd om van om1*lfdl 



"" ••••• h518* " •• L. __ _.I 
ti • i 11. .,._. i.tt •n6tat mlnlttetfe llllrrcJONllN 

"*'TJtetmetd arrest M. 11•11•rt Mr ... 

Vemil't#gt Mt" 
.... ".,.,. 

8fJ bet arrt'1r binnen ••perken van de verwiJzlna door het Hof• 
" ... da.r het bpf •o won Antwerw>. " •• D, ol""-=:I� 
•Is ... besllst 





TOO'ASSWG,,.,,,,,,, MM OltM fS, lid l Mt het.�fM•• 

r ''" n..,...,1111t1•111Wlitm!ll 



""""" ". 

SPRflKT In hoo/dt Wilt * ttrrtl tn ." llfldOagdt dl Hrpl 
""""°' WM 2$,00 IU'°* mtt 50 .,,,,,,n wmoo;ct 1.S0,00- IUlfl ." •• 
Wf/11 wrn bQdroo1 tor jlnanclfrlnl wm h« Fond• tot jfno1t• 
O/lllttllUkl gfWllddod1n; 

." 

2.1. 

T"en voormeld W)nnlJ dd. u J1nu1rl 2015 wtrd trPUMrc• 



.. 2.9. 

boter wrmeld-di��-� 
lO wao lwt deaftt Ij, .,. 



veroordeeftde. ;beklaagde voor de bellerea 
samen tot een afldbflete Wii 150 euro; �met 45 
veMmgende gevongenisstm/ van 45 dagen; 

spreekt ten aanzien van de beklacJfld!!(_ ____ _J 
van tft uit de bewezen misdrijven verkregen vennoge�len WCJf' 
van 25.000 eutoi 

rPAGt 



\·r.iti•1111�lt •ht h��l.ma111 t'9t 
°'"'' 1,,i ,,,, ",..,,, \',,.,, .... ,., � 

Màw,lt tJot Vltlr flit OlfWt �I 1111 Mfdttt Olfl---� 
t1'ml1t1Qd1 ",.. t.J 

,..,All 

L 



M9t het oocet••• 
notitienummer 2017/PGA/7� 
samen1evoead met de zaak Il met .-olhum.,,. 
2017/PGA/71S Il 201INJ1l/96Z ......... VIit ... " 
één en hetzelfde anest te wo'*n beocfrdeeld. 

4. 

C.l. Op st1•f1edltel)t pbled 



D.- tenlaMl;"d..,.llh illlr.al,.. 
fl•mber 201.Q. 

1 • dë opp1r11akt1 von de woongrdetlt.n. ttktnlnt ltoMllll,,,." 
1n de functie van htt woottQtdOltt; 

2· d1 sanitair. voortlentngtM, lnzond1rltekl • .... -.{1111111111 
/unctlontrend tolltt In of aonslulttnd bi/ fM woning e1t IM 
1tromtnd wattr, aang1sloten op Hll � .ron* ...,". 
In d� woning; 





""Yf!Vangenf.ott.lf. van Zl!$7'10anden tot. 
euro of .mft nJ,..van die straffen ol/ttn. 

De tenfastetegqen worden fher)omschrweR 

oienbtfk van de ten laste geleide feiten. Aan de 'h 
20, § 1, eerste Îid, Vlaamse Wooncode stelt het hóf 

het moment van dit arrest nog steeds strafbaar zijn. 

een specifieke woonvorm'' doet hieraan geen afbreuk. 

3. Hoewel niet ontwikkeld als apart middel, werpt de bektllllde L........,,.........____..,........,. beroepsconclusfe Onder de rubriek •teftenN Op dat de huiszoekft\1 Vin Ja eliM* 
onregelmatig zou zijn geweest. 

De woonlnspecteur Is op grond van artikel 20, t 2, Vlaamse Woenoade ••• 
wanbedri;ven, vermeld In dit artikel, op te sporen en vast te stwUen In ..,_..." •• 
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...J. 



het hulsnutruner 

Er Is aldus ,..n sPrake wn oorecbtmatfa ver.tctti!lnllll 
V.oor1f111nd1 Tltel Wetbotk van StrafvlX'ifatlna; 

uit dt debatten of het ber11d te weren. 

ten overvloede WIJst het hof er op dat een event\181•1',"re&elma 

een ruimte onder of In het pand met hulsnumme niet tot �-
(andere) vaststellingen m.b.t. de zoekln1en waarvoor er gak:tfae toelfll:�l'QI 
bewoners nietig zouden zijn en zouden moeten geweerd warden. In d 

duidelijk sprake van een niet opzettelijke bepnt onre:mimtW.111 
woonlnspecteur voor alle kamerwon1n1en wel zora• voor Hfl ."" 
betrokken bewoner vooraleer de zoekln1 uit te voeren, ddat 'lM*' wa•n. 
de niet naleving van de niet o" straffe van nlatl&held vaorgedh"'*' 
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De vermelde verzwarende omstandrgheld onder tenlastalllll 

en D is voor de beklaagde bewezen: het beJreft de georpn 

woningen met de vermelde gebreken en dit binnen·een lange ttjd 

Toerekening van de bewezen misdrijven 

5. De beklaagd formuleerde 1een 1tlef 1811ft 

toerekenbaarheid van de ten laste gelegde misdrijven, zo 

rechtspersoon en ontwikkelde daarover ook geen mkldet tn bll!Olllll• 

r PA'E Dl-DDQDl,lf&Ulti-OOiJ-DD30-Gl•O) n 



vtrwljst In dit vttbind nMr de pertln1nte �-•• 
1n 12 vin hit btstrtdth vonnl� 



_, .. • " . ... ".".- ..... 
•r•l1• 
,.,... �·� .!19'  
'•th•lll"" 
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- l, 3 en 6 én 18bis van de wet van 29 Juni 1964 
- 21ter van de wet van 17 aprif :J.878 
- 91 van het K8 van 28 december 1950 

6. BeslJsslng 

Het hof, 
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Vereo;deefl beklaagde L----� 
gerezen op de .strafv0rderin4 1(1 .h · 

In totaal be1root op 119,!5 eu*; 

ZOakll 

Laat de kosten van de dagvaarding van de woonl1nu..n 

Veroordeelt beklaagde tot de 

kosten·van deze procedure na het arrest van het Hof van 
voorgeschoten door de openbare partij In totaal begroot er 






