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2021/PGA/3609 - 2021/VJll/1172 

Het OPENBAAR MINISTERIE 

en 

DE WOONINSPECTEUR VAN HET VLAAMSE GEWEST 

met kantoren te 1210 BRUSSEL, l<oning Albert Il-laan 19, bus 22 

eiser tot herstel 

niet vertegenwoordigd noch iemand namens hem verschenen 

tegen 

rijksregisternummer 

geboren tE 

wonende te 

van Armeense nationaliteit 

beklaagde 

vertegenwoordigd door mr. 

advocaat bij de balie provincie 

1. Ten laste gelegde feiten 

loco mr 

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

Te 

beiden 

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 pe rsoon die een won ing ter beschikking, 
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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, 

1. 

Namelijk hierna vermelde woongelegenheden in het onroerend goed aldaar gelegen te 

huis, gekadastreerd als 

met een oppervlakte van OOa 70ca, 

PÏP'Pnrlom 11;,in 

:;?Ik voor de 1/2 in volle eigendom, 

bij akte verleden op 11 september 2008; 

Van 14 maart 2017 tot 5 mei 2020 

aan en 

in 3 kamers op het gelijkvloers. 

11. 

en 

en hierna vermelde woongelegenheden in het onroerend goed aldaar gelegen te 

huis, gekadastreerd al~ 

met een oppervlakte van 07a 28ca, 

eigendom van 
~Ik voor de½ in volle eigendom, 

bij akte verleden op 11 september 2008; 

a) van 1 december 2017 tot 5 mei 2020 

en 

aan .von1ng 0/1 op het gelijkvloers; 

b} van 1 november 2017 tot 5 mei 2020 

aan 

c) van 1 november 2017 tot 5 februa ri 2018 

1/1 op de eerste verdieping; 

aan woning 2/1 op de tweede verdieping. 

Overgeschreven op het kantoor Rechtszekerheid :Ld. 30 oktober 2020 



Hof van beroep Antwerpen -

Bedrag: 230,00 euro 

Fiscaal Deskundige 

2. Bestreden beslissing 

2.1. 

· p 4 

Bij het vonnis, bij verstek gewezen ten aanzien van beklaagde ~nop 

tegenspraak ten aanzien van de eiser tot herstel op 15 februari 2021 door de rechtbank van 

eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, kamer AC1, werd als volgt beslist: 

1. Actualisatie tenlaste!eqqinq 

1. BeklaagdE wordt vervolgd voor het verhuren of ter beschikking 

stellen van een woning of woonvorm die niet voldoet aan de nodige vereisten, met name: 

1. in een onroerend goed gelegen te 

3 kamers op het gelijkvloers aan 

aan 

me, 2020; 

ll. in een onroerend goed gelegen te 

a. een woning 0/1 op het gelijkvloers aan 

tot 5 mei 2020; 

b. een woning 1/1 op de eerste verdieping aan 

Jan 1 november 2017 tot 5 mei 2020; 

c. een woning 2/1 op de tweede verdieping aan 

november 2017 tot 5 februari 2018; 

aan 

1an 14 maart 2017 tot 5 

,an 1 december 2017 

en 

van 1 

Tot en met 31 december 2020 werden deze feiten strafbaar gesteld door de Vlaamse 

Wooncode als volgt : "Als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of als persoon die een 

woning ter beschikking stelt, een woning of een specifieke woonvorm, als vermeld m artikel 

5, §3 l,d 1 van het Decreet van 15 ;uli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, die niet voldoet 

aan de vereisten en normen, vastgesteld met toepassing van artikel 5 van voornoemd 

Decreet, rechtstreef<s of via tussenpersoon, te hebben verhuurd, te huur gesteld of ter 
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beschikking gesteld met het oog op bewoning." door artikel 2, §1, 31" en artikel 20, §1, lid 1 

van het Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode. 

Vanaf 1 Januari 2021 worden deze feiten strafbaar gesteld door de Vlaamse Codex Wonen 

als volgt: 11Als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of als persoon die een woning ter 
beschikking stelt, een niet-conforme of overbewoonde woning rechtstreeks of via 
tussenpersoon te hebben verhuurd, te huur gesteld of ter beschikking gesteld met het oog op 
bewoning. 11 door artikel 3.34 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021. Ingevolge de 

inwerkingtreding van de Vlaamse Codex Wonen op 1 januari 2021 worden de aan beklaagde 

ten laste gelegde feiten bijgevolg als volgt geactualiseerd: 

2. 

11Als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of als persoon die een woning ter 
beschikking stelt, een niet-conforme of overbewoonde woning rechtstreeks of via 
tussenpersoon te hebben verhuurd, te huur gesteld of ter beschikking gesteld met het 
oog op bewoning (art. 3.34 Vlaamse Codex Wonen van 2021), 

Te 

Tenlastelegging/:[. .. ] 
Tenlastelegging Il: [ ... ] 

Q [, .. ] 

b [. .. ] 

C {, .. )" 

Terwijl artikel 20, §1, lid 1 van de Vlaamse Wooncode het verhuren strafbaar stelde van een 

woning die niet voldeed aan de door artikel 5 Vlaamse Wooncode bedoelde elementaire 

veilighe1ds-, gezondheids-en woonkwaliteitsnormen, stelt de Vlaamse Codex Wonen 2021 

enkel het verhuren van een niet-conforme of overbewoonde woning strafbaar. 

Een niet-conforme woning is een woning die een gebrek vertoont als vermeld in artikel 3.1, 

§1, derde lid, 2" of 3° van de Vlaamse Codex Wonen. Een gebrek als vermeld in artikel 3.1, 

§1, derde lid, 2" of 3" van de Vlaamse Codex Wonen is een gebrek van categorie Il (ernstige 

gebreken die de levensomstandigheden van de bewoners negatief beïnvloeden maar die 

geen direct gevaar vormen voor hun veiligheid of gezondheid, waardoor de woning niet in 

aanmerking zou komen voor bewoning) of een gebrek van categorie 111 (ernstige gebreken 

die mensonwaardige levensomstandigheden veroorzaken of die een direct gevaar vormen 

voor de. veiligheid of de gezondheid van de bewoners, waardoor de woning niet in 

-
1 
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aanmerking komt voor bewoning). Een overbewoonde woning is 

overschriJding van de bezettingsnorm een veiligheids-of 

mensonwaardige levensomstandigheden veroorzaakt. 

een woning waar een 

gezondheidsrisico of 

Niet elk gebrek geeft met andere woorden nog aanleiding tot een strafbaar feit. In die zin zal 

worden nagegaan of er ook onder de nieuwe regelgeving van de Vlaamse Codex Wonen 

2021 nog steeds sprake Is van strafbare feiten. 

Verleent akte aan De Woon inspecteur van haar vrijwill ige tussenkomst. 

Op strafgebied 

Actualiseert de tenlastelegging zoals hierboven nader omschreven. 

Ten aanzien var 

Veroordeelt 

11.b en 11.c: 

voor de vermengde feiten van de tenlasteleggingen 1, I1.a, 

tot een gevangenisst raf van 6 maanden 

en tot een geldboete van 4.500,00 EUR, verhoogd met 70 opdeciemen en gebracht 

op 36.000,00 EUR of een vervangende gevangenisstraf van 90 dagen 

Verklaart verbeurd overeenkomstig art ikel 42,3° en 43bis Sw. de vermogensvoordelen voor 

een bedrag van 57.400,00 EUR. 

Veroordeel1 tot betaling van: 

een bijdrage van 1 maal de som van 25,00 EUR verhoogd met 70 opdeciemen en 

gebracht op 1 maal 200,00 EUR ter fi nanciering van het Fonds tot hulp aan de 

slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en de occasionele redders 

een bijdrage van 20 EUR tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische 

tweedelijnsbijstand 

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

50,00 EUR 

de kosten van de strafvordering tot op heden begroot op 282,54 EUR 

Herstelvordering 

Beveelt lastens beklaagde: 

dat aan de onroerende goederen gelegen te 

gekadastreerd als 

[gekadastreerd als 

en 

een andere bestemming moet gegeven worden volgens de bepalingen van de 

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening of dat de onroerende goederen moeten worden 

gesloopt, tenzij de sloop verboden 1s op grond van de wettelijke, decretale of reglementaire 

bepalingen, 

binnen een termijn van t ien maanden te rekenen vanaf het in kracht van gewijsde treden 

van huidig vonnis en onder verbeuring van een dwangsom van 150,00 euro per dag 

vertraging en per pand In het niet nakomen van het hiervoor bevolene. 

Machtigde de Wooninspecteur en het College van Burgemeester en Schepenen van 

om ambtshalve tot uitvoering over te gaan, voor het geval 

het herstel niet binnen de opgelegde termijn zou zijn uitgevoerd. 

Machtigde de Woonlnspecteur en net College van Burgemeester en Schepenen var 

om de van de herstelling van de plaats afkomende 

materialen en voorwerpen te verkopen, te vervoeren, op te slaan en te vern ietigen op een 

door hen gekozen plaats afkomende materialen en voorwerpen te verkopen, te vervoeren, 

op te slaan en te vernietigen op een door hen gekozen plaats. 

Ze i voor recht dat de veroordeelde gehouden is alle uitvoeringskosten, verminderd met de 

opbrengst van de verkoop der materia len en voorwerpen te vergoeden op vertoon van een 

staat, begroot en invo1·derbaar verklaard voor de beslagrechter. 

Houdt ambtsha lve de burgerlijke belangen aan. 
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2.2. 

Bij het vonnis, op verzet tegen voormeld verstekvonnis van 15 februari 2021, op tegenspraak 

gewezen op 25 oktober 2021 door de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling 

Antwerpen, kamer AC1, werd als volgt beslist: 

Verklaart het verzet ongedaan. 

Veroordeelt tot betaling van de kosten van de strafvordering tot op 

heden begroot op 147,52 EUR, daarin begrepen de kosten van de betekening van het vonnis 

bij verstek. 

2.3. 

Er werd hoger beroep ingesteld tegen voormeld vonnis van 25 oktober 2021 op de griffie 

van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen: 

op 22 november 2021 door de beklaagde tegen alle 

beschikkingen, 

op 24 november 2021 door het OPENBAAR MINISTERIE tegen alle beschikkingen. 

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 22 november 2021 door de beklaagde 

op 24 november 2021 door het OPENBAAR MINISTERIE. 

3. Rechtspleging voor het hof 

De zaak werd behandeld op de openbare zitting van 8 december 2022. 

Het hof heeft hierb ij gehoord: 
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mevrouw de Voorzitter in haar verslag, 

het Openbaar Ministerie in zijn uiteenzetting van de zaak en in z1Jn vordering, 

de beklaagde in zijn middelen van verdediging, ontwikkeld door zijn raadsman, 

voornoemd. 

De eiser tot herstel, alhoewel regelmatig gedagvaard zijnde, is niet in persoon of bij advocaat 

verschenen op de terechtzitting van 8 december 2022 en de zaak werd te zijnen opzichte bij 

verst ek 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 van de beklaagde en van het Openbaar M inlsterie 

werden tijdig en regelmatig gedaan op de griffie van de rechtbank die het bestreden vonhis 

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 grieven over de procedure, de schuldvraag, de 

straftoemeting, de herstelvordering en de gerechtskosten zijn nauwkeurig. 

3. Het verzoekschrift van het Openbaar Ministerie 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 grief met betrekking tot de strafmaat is nauwkeurig. 

4. Gelet op het bovenstaande zijn de hogere beroepen van de beklaagde en van het 

Openbaar Ministerie regelmatig naar vorm en termijn en ontvankelijk. 

4.2. Omvang van de hogere beroepen 

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

artikel 210, tweede lid Wetboek van Strafvordering. 

L 

f 
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Ter terechtzitting deed de beklaagde op ondubbelzinnige wijze afstand van de grieven over 

de procedure en de schuldvraag. 

De bepalmg van art ikel 187, §9, Wetboek van Strafvordering houdt in dat het hoger beroep 

tegen een vonnis waarbij het verzet ongedaan wordt verklaard, van rechtswege het geschil 

in zijn geheel ter beoordeling voorlegt aan de appelrechter, met als enige beperking de 

relatieve werking van het verzet; hieruit volgt dat art ikel 204 Wetboek van Strafvordering 

geen toepassing vindt in zoverre het hoger beroep het bij het verstekvonnis beoordeelde 

geschil beoogt, zodat de appel lant niet moet preciseren welke zijn grieven zijn tegen dat 

vonnis, zoals in dat artikel wordt bepaald; ind ien een appellant toch een grievenformulier 

mocht indienen en hij vervolgens deels afstand mocht doen van die grieven, zijn die grieven 

en de afstand ervan zonder invloed op de saisine van het appelgerecht (vergelijk Cass. 1 Juni 

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

hof zich daarom uit tot alle beoordelingen van het geschil. 

5. Motivering ten gronde 

5.1. 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 aan de hem ten laste gelegde fe iten zoals hiervoor omschreven 

bewezen gebleven. 

Hiervoor wordt verwezen naar de oordeelkundige redengeving gedaan in het vonnis van 15 

februari 2021, welke door beklaagde in hoger beroep niet weerlegd wordt en door het hof 

wordt beaamd en overgenomen. 

De beklaagde heeft zijn schuld overigens ter terechtzitting niet meer betwist. 

2. De fe iten onder ten lasteleggingen 1, 11.a, 11.b en 11.c zijn de opeenvolgende en voortgezette 

uitvoering van een zelfde misdadig opzet, zoda t er slechts één straf dient te worden 

uitgesproken. 

Bij de straftoemeting wordt rekening gehouden met: 

de persoon van de beklaagde; 
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zijn strafrechtelijke voorgaanden; waarbij dient aangestipt dat beklaagde reeds 

meermaals werd veroordeeld in het verleden, niet alleen door politierechtbanken 

maar ook correctioneel; 

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

voor de woningkwal iteitsnormen; 

het gegeven dat de herstelvordering zonder voorwerp is geworden. 

Daarom wordt de beklaagde bestraft met een geldboete van 500,00 euro te vermeerderen 

met de opdeciemen of een vervangende gevangenisstraf van 90 dagen. 

De geldboete moet de beklaagde ervan weerhouden in de toekomst dergelijke laakbare 

handelingen te stellen. Het hof gaat niet op de vraag om deze straf met uitstel van de 

tenuitvoerlegging op te leggen omdat dit beklaagde, gelet op onder meer zijn 

strafrechtelijke voorgaanden, onvoldoende zou afschri kken naar de toekomst. 

De omvang van de opgelegde geldboete is aangepast aan de ernst en omvang van de feiten 

en de duur van de vervangende gevangenisstraf is aangepast aan de omvang van de 

geldboete. 

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

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

genoten vermogensvoordelen begroot op een totaal aan geinde huurgelden ten bedrage van 

57.400,00 euro. De eerste rechter kende deze vordering integraal toe. 

De beklaagde werpt verder op dat de verbeurdverklaring van vermogensvoordelen een 

facultatieve straf is en wijst op zijn precaire financiële situatie na een fai ll issement. 

Het is maatschappelijk echter onaanvaardbaar dat de beklaagde in het bezit zou blijven van 

illegale opbrengsten of daaruit enig voordeel zou halen. Deze opbrengsten zijn geliJk te 

stellen aan de door hem ontvangen huurgelden, waarvan de geldwaarde, aangezien ze niet 

in het vermogen van de beklaagde kunnen worden teruggevonden, dient te worden 

geraamd en de verbeurdverklaring betrekking heeft op het daarmee overeenstemmende 

bedrag. 

Wat deze door het Openbaar Ministerie gevorderde verbeurdverklaring van 

wederrechtelijke vermogensvoordelen betreft verwijst de beklaagde naar zijn in eerste 

aanleg neergelegde conclusie. Daarin wierp beklaagde op dat hij geen inkomsten ontving 

van 
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Het hof stelt vast dat deze bewering op basis van het strafdossier kan kloppen zodat bij de 

raming, zoals gevraagd door de beklaagde en in zijn voordeel, aftrek wordt gedaan van 

2.000,00 euro aan vermogensvoordelen voor dit deel van de woning. 

Het hof neemt aan dat op basis van de voorhanden ziJnde strafinformatie het bedrag van 

55.400,00 euro als wederrechteliJke vermogensvoordelen dient te worden verbeurd 

verklaard . De verbeurdverklaring van dit bedrag is zoals gezegd aangewezen en is naar het 

oordeel van het hof geen te zware maar gepaste straf. 

De beklaagde wordt voor het overige veroordeeld tot betaling van de bijdrage tot de 

financiering van het slachtofferfonds, de bijdrage aan het Begrotmgsfonds voor juridische 

tweedelijnsbijstand en de vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken. 

5.2. Herstelvordering 

De raadsman van de herstelvorderende partij het per schrijven van 29 juni 2022 aan het hof 

weten dat de vordering inmiddels zonder voorwerp Is. 

6. Wettelijke bepalingen 

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

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

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

209b1s, 210 en 211 van het Wetboek van Strafvordering 

1, 2, 3, 7, 38, 40, 42, 43bis, 65 en 66 van het Strafwetboek 

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

- 1.1., 1.2., 1.3., 3.1., 3.34. en 3.49 van de decreten over het Vlaamse woonbeleid van 

17 juli 2020 "Vlaamse Codex Wonen van 2021" 

1 van de wet van 5 maart 1952 

59 en 60 van de programmawet van 25 december 2016 

- 58 van het KB van 18 december 1986 

- 28 en 29 van de wet van 1 augustus 1985 

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

- 6 van het l<B van 26 april 2017 

91 van het l<B van 28 december 1950 



Hof van beroep Antwerpen · p.13 

1 en 2 van het KB vah 28 augustus 2020 

- 4 van de wet van 17 april 1878 

7. Beslissing 

Het hof, 

Rechtdoende op tegenspraak ten aanzien van beklaagde en bij verstek ten aanzien van de 

eiser tot herstel; 

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

zoals hiervoor bepaald, als volgt: 

Verklaart de hogere beroepen ontvankelijk; 

Op strafrechteliik gebied 

Bevestigt het vonnis van 15 februari 2021 wat de beoordeling van de schuldvraag betreft; 

Wijzigt het vonnis van 15 februari 2021 met betrekking tot de strafmaat; 

Veroordeelt de beklaagde wegens de vermengde feiten 1, 11.a, 11.b en 11.c tot een geldboete 

van 500,00 euro, verhoogd met 70 opdeciemen en aldus gebracht op 4.000,00 euro, of een 

vervangende gevangenisstraf van 90 dagen; 

Beveelt lastens beklaagde de verbeurdverklaring van de wederrechtelijk door hem verkregen 

vermogensvoordelen ten bedrage van 55.400,00 euro; 

Veroordeelt beklaagde tot betaling van: 

een bijdrage van 20,00 euro aan het begrotingsfonds voor Juridische 

tweedelijnsbijstand; 

- een bijdrage tot de financiering van het biJzonder fonds tot hulp aan de slachtoffers 

van opzetteliJke gewelddaden en aan occasionele redders van 25,00 euro, na 

verhoging met 70 opdeciemen gebracht op 200,00 euro; 

- een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken ten bedrage van 50,00 euro; 
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Herstelvordenng 

Stelt vast dat de herstelvordenng zonder voorwerp is; 

De kosten 

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

Veroordeelt de beklaagde tot de overige kosten van de strafvordering en de 

herstelvordering in beide aanleggen, deze voorgeschoten door de openbare partij en in 

totaal begroot op 499,55 euro, hierin begrepen de kosten van het verzet in eerste aanleg, 

waaronder deze van afschrift en betekening van het verstekvonnis, het verstek aan de 

beklaagde zelf te wijten zij nde. 

1 

r 
t 
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Dit arrest 1s gewezen te Antwerpen door het hof van beroep, C4 kamer, samengesteld uit: 

l<arnervoorzltter 

Kamervoorzitter 

Raadsheer 

en in openbare terechtzitting van 12 januari 2023 

uitgesproken door Kamervoorzitter 

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

met bijstand van griffier 

(amervoorzitter, bevindt zich in de onmogelijkheid om dit arrest te 

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

Raadsheer, bevindt zich in de onmogelijkheid om dit arrest te 

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

f 




