
Arrestnummer 

C/ Al.88 /2022 

Repertonumnummer 

2022 / &? A 5: 
Datum van urtspraak 

19 oktober 2022 

Rolnurnmer 

NotIt1enurnrner parket-generaal 

2021/PGA/3612 
2021/VJ11/1174 

D Mededeelbaar aan de 
ontvanger 

Aangeboden op 

Niet te registreren 

Hof var1 beroep 
Antwerpen 

Arrest 

C4 kamer 
correctionele zaken 



Hof van beroep Antwerpen - 2021/CO/1180 - p 2 

2021/PGA/3612- 2021/VJll/1174 

Het OPENBAAR MINISTERIE 

en 

DE WOONINSPECTEUR VAN HET VLAAMS GEWEST 

met burelen te 1000 BRUSSEL, Havenlaan 88 bus 22 

eiser tot herstel 

vertegenwoordigd door mr. . advocaat bij de balle provincie 

tegen 

rijksreg1sternummer 

geboren te op 

wonende te 

van Belgische nat1onal1te1t 

beklaagde 

vertegenwoordigd door mr. advocaa t btJ de balie provincie 

mr advocaat b1J de balie 

1. Ten laste gelegde feiten 

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

loco 

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

Vlaamse Wooncode verhuren, te huur stellen of ter beschikking stellen - feiten vanaf 11 

augustus 2013 
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als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of als persoon die een woning ter beschikking 

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

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

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

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

oog op bewoning, 

(art. 2 § 1, 31°, en 20 § 1 lld 1 Decreet 15 Jul , 1997 houdende de Vlaamse Wooncode) 

De feiten thans vanaf 1 januan 2021 omschreven en strafbaar gesteld als volgt. 
Als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of als persoon die een woning ter beschikking 
stelt, een niet-conforme of overbewoonde wonmg rechtstreeks of v,a tussenpersoon te 
hebben verhuurd, te huur gesteld of ter beschikking gesteld met het oog op bewoning, 
(art. 3.34. Vlaamse Codex Wonen van 2021) 

een woning (woning 0/1) in het onroerend goed gelegen te 

gekadastreerd als 

eigendom van (geboren op 

1 Juli 2020 door (geboren op 1 en 

1n de periode van 1 me, 2019 tot minstens 26 november 2019, 

ten nadele van 

te op 

geboren te 

geboren te 

op 

op 

en 

) ingevolge verkoopakte van 

geboren 

Gedaagde tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig de artikelen 42, 3° en/of 43b1s 
van het Strafwetboek te horen veroordelen tot de b1Jzondere verbeurdverklaring van een 

bedrag van 3.500 euro, ziJnde de op grond van de weerhouden fei ten geraamde opbrengst 

van de vervolgde m1sdnJven, berekend als volgt 

de huuropbrengsten vanaf 1 me, 2019 (aanvang huurovereenkomst) tot minstens 26 

november 2019, ziJnde 500 euro x 7 maanden = 3 500 euro, voor woning 0/1 die 112 

strafpunten had en omwille hiervan ongeschikt was, alsook onbewoonbaar omwille 

van de ernstige gezondhe1ds- en veiligheidsrisico's voor de bewoners. 
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Overgeschreven op het kantoor Rechtszekerheid 

Ref.: 

Bedrag. 240,00 euro 

Financieel Assistent 

2. Bestreden beslissing 

2.1. 

dd. 9 februari 2021 

B11 het vonnis, op tegenspraak gewezen op 18 oktober 2021 door de rechtbank van eerste 

aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, kamer ACl, werd als volgt beslist· 

Verleent akte aan De Wooninspecteur Van het Vlaamse Gewest van haar vn1w1l1ge 

tussenkomst. 

Op strafgeb1ed 

Ten aanzien van 

Veroordeelt voor de tenlastelegging· 

tot een geldboete van 5600,00 EUR, z1Jnde 700,00 EUR verhoogd met 70 

opdeciemen. 

Boete vervangbaar biJ gebreke van betaling binnen de wetteliJke termIJn door een 

gevangenisstraf van 90 dagen. 

Wijst de vordering tot verbeurdverklaring af. 

Herstel 

Verklaart de vorderingen van de Woonmspecteur van het Vlaams Gewest ontvankelijk en 

gegrond; 
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Veroordeelt tot het uitvoeren van alle werken om de conform1te1t 1n de zin 

van artikel 1 3 § 1, 8° Codex Wonen, t e herstellen en de eventuele overbewonmg te 

beeind1gen wat de woning 0/1 m het onroerend goed gelegen te 

(kadastraal gekend als 

betreft; 

Bepaalt de term1Jn voor uitvoering op t ien maanden na het m kracht van gew11sde treden 

van onderhavig vonnis, 

Legt een dwangsom op van 150 euro per dag vertraging na het verstnJken van de hoger 

bepaalde herstelterm1Jn m zoverre huidig vonnis vooraf werd betekend; legt geen 

dwangsomtermiJn op, 

Machtigt de Wooninspecteur van het Vlaamse Gewest en het College van burgemeester en 

schepenen van conform artikel 3.47 van de Codex Wonen m de 

u1tvoenng van het opgelegde herstel te voorzien, op kosten van beklaagde, met machtiging 

tot recuperatie van de kosten aan de uitvoering verbonden, 

Verklaart de veroordeling tot de herstelmaatregel uitvoerbaar b1J voorraad; 

Veroordeelt tot betaling van· 

een b1Jdrage van 1 maal 200,00 EUR, ziJnde de som van 1 maal 25,00 EUR verhoogd 

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

opzettelijke gewelddaden en de occasionele redders 

een b1Jdrage van 20,00 EUR aan het Begrotmgsfonds voor Juridische 

tweedehJnsb1Jstand 

een vaste vergoeding voor beheerskosten m strafzaken Deze vergoeding bedraagt 

50,00 EUR 

de kosten van de strafvordering tot op heden begroot op 294,31 EUR 
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2.2. 

Er werd hoger beroep ingesteld tegen voormeld vonnis van 18 oktober 2021 op de griffie 

van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen. 

op 17 november 2021 door de beklaagde tegen alle beschtkktngen, 

- op 17 november 2021 door het OPENBAAR MINISTERIE tegen alle beschikkingen. 

2.3. 

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

op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen. 

op 17 november 2021 door de beklaagde 

op 17 november 2021 door het OPENBAAR MINISTERIE. 

3. Rechtspleging voor het hof 

De zaak werd behandeld op de openbare zitting van 21 september 2022 

Het hof heeft hierbij gehoord: 

mevrouw de Voorzitter 1n haar verslag, 

het Openbaar Mrn1sterre in zijn Uiteenzetting van de zaak en in ziJn vordering, 

- de eiser tot herstel in zijn middelen, ontwikkeld door zrJn raadsman, voornoemd, 

de beklaagde tn Zijn middelen van verdediging, ontwikkeld door Zijn raadsman, 

voornoemd. 

De door de woonrnspecteur neergelegde conclusie en het door de beklaagde neergelegd 

stuk werden in het beraad betrokken. 
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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 Ministerie 

werden t1Jd1g en regelmatig gedaan op de griffie van de rechtbank die het best reden vonnis 

heeft gewezen. 

2. Het verzoekschrift van de beklaagde zoa ls bedoeld 1n 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 de schuld, de straf en de 

herstelvordering Zijn nauwkeurig 

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

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

rechtbank die het bestreden vonnis heeft gewezen en de daann bepaalde grieven met 

betrekking tot de straf ten aanzien van de beklaagde met inbegrip van de verbeurdverklaring 

van vermogensvoordelen en de herstelvordenng Zij n nauwkeurig. 

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

naar vorm en termijn en zijn ontvankeliJk, gelet op het bovenstaande 

4.2. Omvang van de hogere beroepen 

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

artikel 210, tweede hd Wetboek van Strafvordering 

Ter zitting van 21 september 2022 deed de beklaagde ondubbelzinnig afstand van Zijn grief 

met betrekking tot de schuld Het hof stelt deze afstand vast en verleent hiervan akte aan de 

beklaagde, waardoor de beslissing van de eerste rechter tot diens schuld igverklaring aan het 

feit onder de enige tenlastelegging definitief komt vast te staan. 

Gelet op de overwegingen onder rubriek 4.1 van dit arrest en de gedane afstand strekt de 

rechtsmacht van het hof zich derhalve nog u,t tot de beoordeling van de straf ten aanzien 

van de beklaagde en de herstelvordenng. 
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5. Beoordeling 

5.1. Met betrekking tot de omschrijving van de feiten 

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

gebaseerd, namelJJk artikel 20 Vlaamse Woon code, gew11zigd b1J artikel 15, 1 ° en 2° van het 

decreet van 29 maart 2019 tot WIJZ1g1ng van het decreet van 22 december 1995 houdende 

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

Vlaamse Wooncode en de Vlaamse Codex F1scalite1t van 13 december 2013 

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

cod1f1cat1e van de decreten betreffende het Vlaams Woonbeleid ,n werking Hierdoor 

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

gecodificeerd als "Vlaamse Codex Wonen van 2021" 

Net als de eerste rechter stelt het hof vast dat het ten laste gelegd feit, ook na deze 

1nwerkingtredingen, strafbaar bl1Jft onder artikel 3.34 Vlaamse Codex Wonen van 2021 

5.2. Op strafrechtelijk gebied: met betrekking tot de straf 

De straf die voorzien 1s bij toepassing van artikel 3 34 Vlaamse Codex Wonen van 2021 is 

dezelfde als deze die ten tijde van het bewezen verklaard fe it voorzien was onder artikel 20, 

§1, eerste lid Vlaamse Wooncode. 

B1J de straftoemeting wordt rekening gehouden met 

de persoonl1Jkhe1d van de beklaagde; 

het gunstig strafrechtelijk verleden van de beklaagde, wiens strafregister melding 

maakt van één eerdere veroordeling 1n een verkeerszaak; 

de omstandigheden, de aard, de ernst en het maatschappelijk nadeel van het 

bewezen verklaard misdrijf, dat blrjk geeft van een gebrek aan respect voor 

andermans welzijn, vei11gherd en gezondheid en van een zucht naar gemakkel1Jk 

geldgewin ten koste van anderen, 

de sedert de fe iten verstreken t1Jd zonder dat er sprake 1s van een overschn1d1ng van 

de redel11ke term1Jn 
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Rekening houdend met af deze omstandigheden legt het hof aan de beklaagde een 

geldboete op van 150,00 euro, door verhoging met 70 opdeciemen gebracht op 1.200,00 

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

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

aangepast aan de omvang van de geldboete. 

Het hof gelast ten voordele van de beklaagde, die daartoe aan de wettelrJke voorwaarden 

voldoet, het uitstel van de tenuitvoerlegging van de helft van deze geldboete gedurende een 

proeftermijn van drie Jaar, hetgeen een gepaste preventieve werking van deze straf moet 

waarborgen. 

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

b1Jdrage aan het slachtofferfonds, een bijdrage aan het begrotingsfonds voor Juridische 

tweedelijnsb1Jstand en een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken. Deze laatste 

b1Jdrage en vergoeding dienen weltswaar te worden ge1ndexeerd. 

5.3. De verbeurdverklaring van de wederrechtelijke vermogensvoordelen 

Voor de eerste rechter vorderde het Openbaar Min1stene de verbeurdverklaring op grond 

van de artikelen 42, 3° en 43b1s Strafwetboek van de wederrechtelijk door de beklaagde 

genoten vermogensvoordelen uit het bewezen verklaard m1sdr1Jf, begroot op de ge1nde 

huurgelden ten bedrage van 3.500,00 euro. De eerste rechter wees deze vordering af. 

In hoger beroep vordert het Openbaar Mmistene thans om de verbeurdverklaring van een 

bedrag van 2.000,00 euro aan de beklaagde op te leggen. 

Het is maatschappelijk onaanvaardbaar dat de beklaagde in het bezit zou bl!Jven van de 

illegale opbrengsten van het door hem gepleegd m1sdnJf, die 1n casu gelijk te stellen z1Jn aan 

de door hem gernde huurgelden Het pand mocht in de gegeven omstandigheden immers 

niet worden verhuurd. 

Het hof hecht geloof aan de verklaring van huurder die verklaarde dat hij 

de in de huurovereenkomst vermelde huurpnJs van 500,00 euro telkens rn contanten had 

betaald zonder daarvoor een betalmgsbewiJs te ontvangen Hij vermeldde dat hiJ enkel de 

laatste twee maanden (september en oktober 2019) nog niet had betaald. 
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Het hof acht het dan ook voldoende aangetoond dat de beklaagde huurgelden ten bedrage 

van 2.000,00 euro (4 x 500,00 euro) heeft gernd. 

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

beklaagde, heeft de verbeurdverklaring betrekking op de geldwaarde die ermee 

overeenstemt. 

5.4. Met betrekking tot de herstelvordering van de wooninspecteur 

De wooninspecteur stelde op 7 Januari 2020 een herstelvordering rn, ertoe strekkende om 

aan de overtreder het bevel te geven werken uit te voeren om woning 0/1 te laten voldoen 

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

en dit binnen een termI1n van 10 maanden na de uitspraak en onder verbeurte van een 

dwangsom van 150,00 euro per dag vertraging volgend op het verstrijken van deze 

hersteltermijn 

Tevens vordert de woonmspecteur. 

om te zeggen voor recht dat er geen aanleiding bestaat tot het opleggen van een 

dwangsomtermiJn in de zin van artikel 138Sb,s, vierde lid Gerechtel1Jk Wetboek, 

machtiging van hemzelf alsook van het college van burgemeester en schepenen om, 

bij gebreke aan uttvoenng door beklaagden zelf, ambtshalve in de uttvoenng van het 

opgelegde herstel te mogen voorzien; 

machtiging om de kosten van herhuisvesting, bedoeld m artikel 17b1s, § 2, Vlaamse 

Wooncode (thans artikelen 3.33 en 3.48 Vlaamse Codex Wonen van 2021) te 

verhalen op de veroordeelde; 

om het vonn is uitvoerbaar biJ voorraad te verklaren. 

Deze herstelvordering werd geactualiseerd op 3 maart 2021 Thans wordt gevorderd om aan 

de overtreder het bevel te geven werken uit te voeren om de conformiteit van woning 0/1 te 

herstellen in de zin van artikel 1.3, § 1, 8°, Vlaamse Codex Wonen van 2021 en om eventuele 

overbewoning te bee1nd1gen. 

De herstelvordering strekt ertoe om de onrechtmatige toestand ingevolge het bewezen 

verklaard misdrijf te doen verdw11nen en Is noodzakelijk om de gevolgen van dit misdrijf 

ongedaan te maken Zij behoort tot de strafvordering in ruime zin, maar Is niettemin als 

b1Jzondere vorm van teruggave een maatregel van burgerliJke aard. 
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Krachtens de artikelen 44 Strafwetboek en 161 en 189 Wetboek van Strafvordering dient de 

teruggave verplicht te worden uitgesproken. Een veroordeelde mag niet in het voordeel van 

het bewezen verklaard m1sdnJf bliJven. 

Het hof Is dan ook verplicht om de herstelmaatregel te bevelen zoals gevorderd door de 

herstelvorderende overheid. ZIJ dient wel de interne en externe wett1ghe1d van de maatregel 

te toetsen en in het b11zonder na te gaan of de voordelen die de herstelmaatregel voor de 

woonkwalIteIt oplevert wel in verhouding staan tot de last die ze voor de overtreder 

veroorzaken 

Een herstelmaatregel Is er krachtens artikel 3.43 Vlaamse Codex Wonen van 2021 principieel 

op gencht om de overtreder te bevelen werken uit te voeren om de woning of het pand dat 

het gebouw met de aanwezige woningen omvat, conform te maken en om de overbewoning 

te beemdigen. 

Het hof Is op grond van de voorliggende gegevens van het strafdossier en de aangevoerde 

motieven van oordeel dat de princ1p1èle herstelvordering in dit geval zowel intern als extern 

wettig Is, gerechtvaardigd Is en kennehJk niet onredel1Jk of bu1tenproport1oneel Is, daar ZIJ op 

gepaste, aangepaste doch noodzakehJke wIJze het herstel beoogt van de gevolgen van het 

door de beklaagde gepleegd m1sdriJf. Zij is gemotiveerd vanuit het oogpunt van elementaire 

veil1ghe1ds-, gezondhe1ds- en woonkwaliteitsvereisten en is bovendien noodzakelijk om te 

beletten dat m de toekomst nog personen in het gebouw zouden worden gehuisvest tn 

slechte woonomstandigheden. 

Dat het pand inmiddels verkocht zou zijn, belet het opleggen van de herstelverplichting niet 

Een herstelmaatregel werkt immers ',n rem', daar ZIJ strekt tot het doen verdwijnen van de 

onrechtmatige toestand van het pand waarop de bewezen verklaarde inbreuk op de 

elementaire veilighe1ds-, gezondheids- en woonkwahte1tsvere1sten betrekking heeft. Een 

eventuele verkoop doet dan ook niets af aan de verpl ichting tot herstel in hoofde van 

degene die het m1sdnJf heeft gepleegd De beklaagde heeft overigens het pand verkocht b1J 

akte verleden op 1 Juli 2020, toen hij reeds kennis had van de herstelvordering. 

Gelet op de aard van de bevolen herstelmaatregel bepaalt het hof de u1tvoenngsterm1jn op 

één Jaar vanaf het in kracht van gewijsde treden van hu1d1g arrest, waarb1J rekening wordt 

gehouden met de omvang van de werken en de ttJd die reeds verstreken Is sedert de eerste 

vaststellingen waarvan de beklaagde gebruik had kunnen maken om vr(Jw1ll1g over te gaan 

tot herstel. Deze termijn moet voor de beklaagde voldoende zijn om zich aan de opgelegde 

verplichtingen te conformeren. 
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Tevens Is het gepast om een dwangsom op te leggen, nu de veroordeelde tot op heden niet 

het bew11s levert dat h11 vrrJw1l lrg Is overgegaan to t toereikend herstel, terwiJI de technische 

vaststellingen m verband met de gebrekkige toestand van de woning toch al dateren van 26 

november 2019. Het bedrag van de dwangsom wordt bepaald op 50,00 euro per dag 

vertraging In de tenu1tvoerlegg1ng van de herstelmaatregel. Deze dwangsom zal verbeuren 

vanaf de eerste dag na het verstrijken van de hoger vermelde herstelterm1Jn, in zoverre 

hu1dIg arrest vooraf werd betekend Dit houdt concreet in dat er geen dwangsomterm1Jn 

wordt toegestaan. 

Verder heeft de eerste rechter terecht bij toepassing van artikel 3.47 Vlaamse Codex Wonen 

van 2021 niet alleen de bevoegde woonrnspecteur, maar ook het college van burgemeester 

en schepenen dat zich aansloot bij de herstelvordenng gemachtigd om ambtshalve rn de 

uitvoering van het opgelegde herstel te voorzien biJ gebreke aan uitvoering door de 

veroordeelde en dit op zijn kosten. 

8IJ toepassing van art ikel 3.48 Vlaamse Codex Wonen van 2021 dienen de wooninspecteur 

en het college van burgemeester en schepenen bijkomend te worden gemachtigd om de 

kosten, vermeld In artikel 3.33 Vlaamse Codex Wonen van 2021 te verhalen op de 

veroordeelde overtreder. 

Het hof ziet tenslotte geen dwingende redenen om dit arrest uitvoerbaar b1J voorraad te 

verklaren. 

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, 161, 162, 185, 189, 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, 43b1s en 66 van het Strafwetboek 

1, 2, 5, 15, 17, 20 §1, 20b1s en 20ter van het decreet van 15 JU ii 1997 

1.1., 1.2., 1 3, 3 1, 3 33, 3.34, 3 43, 3.47 , 3 48 en 3.49 van de decreten over het 

Vlaamse woonbeleid van 17 Juli 2020 "Vlaamse Codex Wonen van 2021" 

1 van de wet van 5 maart 1952 

59 en 60 van de programmawet van 25 december 2016 

1 en 8 van de wet van 29 JUnt 1964 
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- 58 van het KB van 18 december 1986 

- 28 en 29 van de wet van 1 augustus 1985 

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

6 van het KB van 26 apnl 2017 

- 91 van het KB van 28 december 1950 

1 en 2 van het KB van 28 augustus 2020 

- 4 van de wet van 17 apnl 1878 

7. Besl issing 

Het hof, 

Rechtdoende op tegenspraak, 

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

zoals hiervoor bepaald, als volgt 

Verklaart de hogere beroepen van de beklaagde en van het Openbaar Min1stene 

ontvankelijk; 

Verleent de beklaagde akte van de afstand van ziJn grief met betrekking tot ziJn 

schuldigverklaring aan het feit onder de enige tenlastelegging; 

Op strafrechtelijk gebied 

Stelt vast dat de beklaagde door de eerste rechter definitief schuldig werd verklaard aan het 

fei t onder de enige tenlastelegging; 

W1Jz1gt het bestreden vonnis met betrekking tot de straftoemeting als volgt, 

Veroordeelt de beklaagde voor dit feit tot eeh geldboete van 150,00 euro, verhoogd met 70 

opdeciemen en aldus gebracht op 1.200,00 euro of, b1J gebreke aan betaling binnen de in 

artikel 40 Strafwetboek bepaalde termrJn, tot een vervangende gevangenisstraf van dertig 

dagen, 

Gelast gedurende een proeftiJd van dne Jaar het uitstel van de tenu1tvoerlegg1ng van de helft 

vah deze geldboete, 
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Beveelt lastens de beklaagde de bijzondere verbeurdverklaring van de wederrechtelijk door 

hem verkregen vermogensvoo rdelen, die bepaald worden op 2 000,00 euro bij equiva lent; 

Bevestigt het bestreden vonn is voor zover de beklaagde wordt veroordeeld tot betaling van: 

een bijdrage aan het begrotrngsfonds voor Juridische tweedeJ 1Jns biJstand, waarvan 

het bedrag weliswaar wordt geindexeerd tot 24,00 euro, 

een b1Jdrage tot de f1nanc1enng van het btJzonder 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, waarvan het bedrag 

weliswaar wordt geindexeerd tot 52,42 euro, 

Met betrekking tot de herstelvordering 

Het best reden vonnis wIJz1gend, 

Beveelt de beklaagde om 1n woning 0/1 m het onroerend goed gelegen te 

op het perceel, kadastraal gekend onder 

alle gebreken te herstellen teneinde dele woning conform te maken, 

zodat ZIJ geen enkel gebrek als vermeld 1n 3 1, §1, derde lid, 2° en 3° Vlaamse Codex Wonen 

van 2021 meer vertoont; 

Beveelt dat deze herstelmaatregel integraal dient te worden uitgevoerd bmnen een termijn 

van één Jaar vanaf het in kracht van gewijsde treden van dit arrest, 

Veroordeelt de beklaagde, voor het geval dat niet tijdig aan de veroordeling tot herstel 

wordt voldaan, tot betaling aan de wooninspecteur van een dwangsom van 50,00 euro per 

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

hersteltermtJn en m zoverre dit arrest vooraf werd betekend; 

Beveelt dat, voor het geval dat de opgelegde herstelmaatregel niet binnen deze termiJn door 

de beklaagde zou worden uitgevoerd, de woornnspecteur en het college van burgemeester 

en schepenen van ambtshalve in de uitvoering ervan kunnen voorzien op 

kosten van de beklaagde, 
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Machtigt de woon,nspecteur en het college van burgemeester en schepenen van 

om de eventuele kosten, ve rmeld in artikel 3.33 Vlaamse Codex Wonen van 2021 

te verhalen op de beklaagde, 

Zegt dat hu1d1g arrest niet uitvoerbaar is bij voorraad; 

Met betrekking tot de kosten 

Verwi1st de beklaagde in de kosten van de st rafvordering en de herstelvordering In beide 

aanleggen, deze voorgeschoten door de openbare partIJ en in totaal begroot op 429,92 euro 
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Dit arrest Is gewezen te Antwerpen door het hof van beroep, C4 kamer, samengesteld uit. 

Kamervoorzitter 

Raadsheer 

Plaatsvervangend magistraat 

en 1n openbare terechtzitting van 19 oktober 2022 

uitgesproken door Kamervoorzitter 

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

met b1Jstand van griffier 




