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Het OPENBAAR MINISTERIE 

en 

DE WOONINSPECTEUR VAN HET VLAAMS GEWEST 

met kantoor te 1000 BRUSSEL, Havenlaan 88 bus 22 

eiser tot herstel 

vertegenwoordigd door mr. 

de balie van 

tegen 

rijksregisternummer 

geboren te op 

wonende te 

van Belgische nationaliteit 

beklaagde 

vertegenwoordigd door mr. 

1. Ten laste gelegde feiten 

loco mr. 

advocaat bij de balie 

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

beiden advocaat bij 

Bij inbreuk op artikel 5, strafbaar gesteld bij artikel 20 §1 al 1 van het Decreet dd. 15 juh 

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

als persoon die een woning ter beschikking stelt, 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. 
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Te van 21 oktober 2016 tot en met 12 oktober 2017 

een pand, gelegen te kadastraal gekend onder 

:ijnde een open bebouwing 

met één bouwlaag onder de kroonlijst, onderverdeeld in twee woonentiteiten (links woning 

met nummer rechts woning met nummer 1, m mede-eigendom toebehorende aan 

en 11oor bewoning ter beschikking te hebben gesteld terwijl 

dit gebouw en/of de woon entiteiten volgens de detailbeschrijvingen in de processen-verbaa l 

en niét voldeden aan de hoger beschreven 

normen inzake veiligheid, gezondheid en woonkwaliteit 

Teneinde na toepassing van de strafwet, op vordering van de wooninspecteur (namens het 

Vlaamse Gewest) en/of het college van burgemeester en schepenen conform artikel 20bis 

van het Decreet van 15 JUii 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, tevens het herstel te 

bevelen, uitvoerbaar binnen een termijn van 10 maanden na de uitspraak, te weten· 

- te bevelen dat aan het pand een andere bestemming moet gegeven worden volgens 

de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, of te bevelen dat het 

pand moet gesloopt worden (tenzij de sloop verboden is op grond van wettelijke, 

decretale of reglementaire bepalingen) (het pand komt niét in aanmerking voor 

renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerken gezien er geen stedenbouwkundige 

vergunning voorhanden is voor de ombouw tot meerdere woon entiteiten) 

ondergeschikt, ingeval voor de ombouw van het voornoemde pand tot meerdere 

woonentiteiten alsnog een stedenbouwkundige vergunning zou bekomen 

worden/zijn, te bevelen dat de nodige renovatie-, verbetenngs- en 

aanpassingswerken volbracht worden opdat het pand voldoet aan alle minimale 

kwaliteitsnormen 

over te gaan tot veroordeling tot een dwangsom van 150 euro per dag bij niet

uitvoering van het vonnis binnen de gestelde termijn 

de wooninspecteur te machtigen om ambtshalve in de uitvoering van het opgelegde 

herstel te voorzien voor het geval de overtreder m gebreke bliJft om de bevolen 

werken zelf uit te voeren, waarb1J de wooninspecteur t evens gemachtigd wordt om 

de kosten, zoals bedoeld in artikel 17b1s, §2 van de Vlaamse Wooncode te verhalen 

op de veroordeelde 

de uitspraak over de herst elvordenng uitvoerbaar b1J voorraad te verklaren 

r PAGE □1-00001926091- □003-0015- □1-01-~ 



Hof van beroep Antwerpen - 2019/C0/895 - p. 4 

Overgeschreven te 

Ref.: 

Bedrag. 230,00 euro 

Attaché 

Kantoor Rechtszekerheid 

1 o Teamchef 

2. Bestreden beslissing 

2.1. 

d.d. 28 Januari 2019 

(get.) 

Bij het vonnis. op tegenspraak gewezen op 5 augustus 2019 door de rechtbank van eerste 

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

OP STRAFGEBIED 

Verklaart beklaagde plichtig als mededader aan de ten laste gelegde feiten zoals m de 

dagvaarding omschreven. 

Veroordeelt beklaagde voor deze feiten tot een geldboete van 2.000,00 euro door verhoging 

met 70 opdeciemen (vermenigvuldiging met 8), gebracht wordt op 16.000,00 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. 

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. 

Legt aan de veroordeelde in toepassing van art. 91 K.B. van 28.12.1950, gewijzigd biJ art. 1 

K.B. van 13.11.2012, de verplichting op tot het betalen van een gemdexeerde vergoeding 
van 54,76 euro. 

Verplicht de veroordeelde om bij wijze van bijdrage ten bat_e van het begrotingsfonds voor 

Juridische tweedeliJnsbijstand een bedrag te betalen van 20,00 euro. 
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Veroordeelt beklaagde tot de kosten van de publieke vordering, tot op heden begroot op de 

som van 282,17 euro. 

OP BURGERLIJK GEBIED 

Inzake de herstelvordering 

Verklaart de herstelvordermg van de woonmspecteur ontvankelijk en gegrond. 

Beveelt veroordeelde om het oand te kadastraal 

gekend dat niet in aanmerking komt voor renovatie-, 

verbetenngs-of aanpassingswerken, te herbestemmen volgens de bepalingen van de 

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, hetzij het pand te slopen, tenzij de sloop verboden is 

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

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

dwangsom van 150,00 euro per dag vertraging, volgende op het verst rijken van voormelde 

hersteltermijn. 

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

gemachtigd is om ambtshalve in de u1tvoenng van het opgelegde herstel te voorzien met 

kosten ten laste van veroordeelde op grond van art.20 bis § 7 en § 8 van de Vlaamse 

wooncode, met Inbegrip van de kosten, zoals bedoeld in art. 17 bis § 2 van de Vlaamse 

Wooncode. 

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

overschrijving van de dagvaarding op het Kantoor Rechtszekerheid onder ref. 

2 .2. 

Er werd hoger beroep ingesteld tegen voormeld vonnis van 5 augustus 2019 op de griffie 

van de rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt. 

op 22 augustus 2019 door de beklaagde tegen alle beschikkingen, 
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2.3. 

- -- - -·----- - ---- --------------

- op 23 augustus 2019 door het OPENBAAR MINISTERIE tegen alle beschikkingen op 

straf gebied. 

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

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

op 22 augustus 2019 door de beklaagde 

- op 23 augustus 2019 door het OPENBAAR MINISTERIE. 

3. Rechtspleging voor het hof 

De zaak werd behandeld op de openbare zitting van 25 november 2020. 

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 eiser tot herstel in zijn middelen, ontwikkeld door zijn raadsman, voornoemd, 

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

voornoemd. 

De neergelegde conclusie en stukken werden in het beraad betrokken. 

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 inisterie 

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

heeft gewezen. 
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2. Het verzoekschrift 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 daarin bepaalde grieven met betrekking tot de procedure, 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 tijdig ingediend ter griffie van de 

rechtbank die het bestreden vonnis heeft gewezen en de daarin bepaalde grief met 

betrekking tot de straf 1s 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 lid Wetboek van Strafvordering. 

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

hof zich daarom uit tot de beoordeling van de beschikkingen van het bestreden vonnis die 

betrekking hebben op de procedure, de schuld van de beklaagde aan het hem ten laste 

gelegd feit, de straf en de herstelvordering. 

5. Beoordeling ten gronde 

5.1. Met betrekking tot de omschrijving van de feiten 

Het hof stelt vast dat met ingang van 1 Januari 2021, dit 1s na het in beraad nemen van de 

zaak en voor de datum van dit arrest, de strafbepaling waarop de tenlastelegging is 

gebaseerd, namelijk artikel 20 Vlaamse Wooncode, werd gewijzigd b1J artikel 15, 1 ° en 2° van 

het decreet van 29 maart 2019 tot wijziging 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 Fiscaliteit van 13 december 2013. 

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

cod1f1cat1e van de decreten betreffende het Vlaams Woonbeleid in werking 
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Hierdoor worden de decreten over het Vlaamse woonbeleid, waaronder de Vlaamse 

Wooncode, gecod1f1ceerd als "Vlaamse Codex Wonen van 2021". 

Het hof stelt vast dat de ten laste gelegde feiten, ook na deze inwerkingtredingen, strafbaar 

blijven onder artikel 3.34 Vlaamse Codex Wonen van 2021 

5.2. Met betrekking tot de procedure 

De beklaagde meent dat de strafvordering voorbarig werd ingesteld, omdat het Agentschap 

Wonen-Vlaanderen vanaf 28 december 2017 aan zijn moeder opschorting wegens geplande 

renovatiewerken had toegestaan voor een maximale termijn van vier jaar. De beklaagde 

verw1Jst hiervoor naar een bnef van 4 december 2018 van de inventarisbeheerder van 

Wonen· (stuk 2 bundel beklaagde). 

Net als de eerste rechter w1Jst het hof dit middel af. 

In eerste instantie wordt verwezen naar de oordeelkundige redengeving van de eerste 

rechter op blz. 4 van het bestreden vonnis, die door de beklaagde in hoger beroep niet 

concreet wordt weerlegd en door het hof wordt beaamd, overgenomen en in antwoord op 

de conclusie van de beklaagde wordt aangevuld als volgt. 

De beklaagde koppelt de door het Agentschap Wonen-Vlaanderen verleende opschorting 

ten onrechte aan de verplichting tot renovatie (artikel 18 Vlaamse Wooncode), dan wel tot 

sloop of herbestemming (artikel 19 Vlaamse Wooncode}. 

De opschorting waarnaar de beklaagde verwijst, heeft immers uitsluitend betrekking op de 

fiscale heffing (de zogenaamde krotbelasting) die In principe verschuldigd is naar aanleiding 

van de opname van de kwestieuze woningen op de Vlaamse inventarislijst van ongeschikte 

en onbewoonbare woningen. In dit geval had het Agerytschap Wonen-Vlaanderen op 

verzoek van de moeder van de beklaagde toegestaan dat deze heffing t1jdel1jk werd 

opgeschort om reden dat een gedetailleerd renovatieschema.werd voorgelegd. 

Deze opschorting blijft evenwel zonder gevolg voor de strafbaarheid van het verhuren, te 

huur stellen of t er beschikking stellen met het oog op bewoning van de betreffende 

woningen, die met voldeden aan de wettehJke vereisten en normen inzake veiligheid, 

gezondheid en woonkwaliteit. 
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In de hoger vermelde brief van 4 december 2018 wees de inventansbeheerder van Wonen

hier overigens uitdrukkeliJk op (stuk 2 bundel beklaagde). 

Voor zover de beklaagde hierop doelt, heeft de opschorting van de f iscale heffing in ieder 

geval geen weerslag op de ontvankelijkheid van de strafvordering. Zowel de strafvordering 

als het recht om de strafvordering uit te oefenen ontstaan immers door het plegen van het 

misdrijf zelf, ongeacht de eventuele tijdehJke opschorting van een fiscale heffing op het 

voorwerp van dat misdrijf. 

Ten overvloede stelde de eerste rechter terecht vast dat de opschorting van de heffing 

bovendien pas inging na afloop van de incriminatiepenode van de thans vervolgde feiten. 

5.3. Met betrekking tot de schuld 

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

de schuld van de beklaagde aan de feiten onder de enige tenlastelegging bewezen gebleven. 

Hiervoor verwijst het hof naar de oordeelkundige redengeving van de eerste rechter op blz. 

3 tot en met 5 van het bestreden vonnis, die door de beklaagde in hoger beroep niet wordt 

weerlegd en door het hof wordt beaamd, overgenomen en in antwoord op de conclusie van 

de beklaagde wordt aangevuld als volgt 

De inbreuken op de woningkwaliteitsnormen, die door de eerste rechter omstandig werden 

beschreven, blijken uit de technische vaststellingen van de wooninspecteur van 21 oktober 

2016. De ernstige gebreken die in het kwestieus pand op de 

werden vastgesteld, zowel in het gebouw als in de zelfstandige woningen op huisnummers 

en wezen onder meer op ta lrijke vochtproblemen, een verhoogd ris ico op CO-

vergiftigmg, instabiele draagvloeren met aantasting van de draagstructuur, ontbrekende 

dakisolatie, een ingezakt dak in de tuinbergmg en ontbrekende rookmelders. Ook uit het 

fotodoss1er van de wooninspecteur blijkt overduidelijk dat de beide woningen met voldeden 

aan de elementaire velhghe1ds-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten van artikel s 
Vlaamse Wooncode. 

Sedert de inwerkingtreding van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 op 1 januari 2021 is de 

omschriJving van het misdrijf gewijzigd. Krachtens artikel 3.1, §1 Vlaamse Codex Wonen van 

2021 is het thans voor een strafbaarstelling vereist dat wordt vastgesteld dat de verhuurde, 

te huur gestelde of ter beschikking gestelde woning niet-conform 1s. 
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Krachtens artikel 1.3, §1, 7° Vlaamse Codex Wonen van 2021 is een conforme woning een 

woning die geen enkel gebrek als vermeld in 3.1, §1, derde lid, 2° en 3° vertoont. BiJgevolg is 

er slechts sprake van het hier bedoeld m1sdriJf vanaf het ogenblik dat de woning minstens 

één gebrek van categoneen Il of 111 vertoont. Uit de hoger beschreven bewijselementen blijkt 

dat aan deze voorwaarde voldaan is, zodat het feit thans nog steeds strafbaar 1s. 

Ondanks hun gebrekkige toestand werden de beide woningen tijdens de hoger voorziene 

incriminat1eperiode verhuurd en effectief bewoond 

De stelling van de beklaagde dat deze woningen bij aanvang van de verhuring volledig in 

orde waren en dat de gebreken door de huurders werden veroorzaakt, 1s onjuist. Uit de 

technische vaststellingen van de wooninspecteur blijkt dat de meeste gebreken structureel 

van aard waren, waarvoor de eigenaar / verhuurder zelf diende in te staan. Hij moest 

bovendien gedurende de volledige duur van de verhuring toezien op de kwaliteit van de 

woningen en op de conformiteit ervan aan de wetteliJke woningkwahteitsnormen. 

Het kwestieus gebouw was gedurende deze volledige periode eigendom van beklaagde 

(9/20 naakte eigendom) en van diens moeder {11/20 volle 

eigendom + 9/20 vruchtgebruik). Uit de verklaringen van huurders 

blijkt dat de moeder in een rusthuis verbleef en het uitsluitend beklaagde was 

die zich inliet met de verhuring van de beide woningen, hetgeen door deze laatste ook niet 

wordt betwist. De huurovereenkomsten staan onder meer op naam van de beklaagde en 

werden door hem mede ondertekend. Op de plaatsbeschrijving met betrekking tot de 

woning op huisnummer staat alleen de beklaagde als verhuurder vermeld en dit 

document werd ook alleen door hem ondertekend. 

Dat de beklaagde als naakte eigenaar niet over de hoedanigheid beschikte om de woningen 

te kunnen verhuren, is niet relevant. Uit het voorgaande blijkt immers dat de beklaagde m 

feite instond voor de verhuring van de woningen, terwijl hij nochtans zeer goed wist dat 

deze niet voldeden aan de minimale woningkwahteitsvereisten en dus niet verhuurd 

mochten worden. Hij heeft dan ook met het vereiste deelnemmgsopzet aan de 

verwezenlijking van het misdriJf deelgenomen op een bij artikel 66 Strafwetboek bepaalde 

wiJze Daarnaast is overigens niet alleen het verhuren, maar ook het ter beschikking stellen 

van de gebrekkige woningen strafbaar, hetgeen onmiskenbaar door de beklaagde werd 

gedaan. 
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De eerste rechter besloot dan ook terecht tot schuldigverklaring van de beklaagde aan het 

hem ten laste gelegd misdnJf, waarvan alle constitutieve bestanddelen lastens hem bewezen 

zijn. 

De m de tenlastelegging weerhouden incriminatiepenode is m overeenstemming met de 

gegevens van het vooronderzoek en wordt door het hof b1Jgetreden. 

5.4. Met betrekking tot de straftoemeting 

Het hof gaat niet in op het verzoek van de beklaagde om hem de gunst van de opschorting te 

verlenen, hetgeen hem onvoldoende zou wijzen op zijn maatschappelijke beperkingen en 

verplichtingen, en een onvoldoende en ongepaste reactie naar ziJn persoon zou uitmaken, 

gelet op de aard en ernst van de feiten. De door de beklaagde aangehaalde 

bestuursmandaten en zijn zichtbaarheid in het publieke leven zijn omstandigheden die de 

beklaagde bekend waren op het ogenblik dat hij het misdrijf pleegde en z1Jn niet van aard 

om het hof tot een ander besluit brengen. 

Bij de straftoemeting wordt rekening gehouden met. 

de persoonliJkheid van de beklaagde; 

ziJn strafrechtelijk verleden, in die zin dat hij voorafgaand aan de feiten twee maal 

werd veroordeeld voor verkeersinbreuken; 

de omstandigheden, de aard en de ernst van het bewezen verklaard misdrijf, dat blijk 

geeft van een gebrek aan respect voor andermans welzijn, veiligheid en gezondheid 

en van een zucht naar gemakkelijk geldgewin ten koste van anderen, 

het maatschappelijk nadeel ervan; 

de vaststelling dat de beklaagde het gebouw inmiddels heeft gesloopt, waardoor de 

herstelvordenng zonder voorwerp is geworden; 

de sedert de feiten verstreken tijd zonder dat er sprake is van een overschrijding van 

de redelijke termijn. 

De straf die voorzien 1s bij toepassing van artikel 3.34 Vlaamse Codex Wonen van 2021 1s 

dezelfde als deze die ten tijde van de bewezen verklaarde feiten voorzien was onder artikel 

20, §1, eerste lid Vlaamse Wooncode. 
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Rekening houdend met al deze omstandigheden legt het hof aan de beklaagde een 

geldboete op van 500,00 euro, door verhoging met 70 opdeciemen gebracht op 4.000,00 

euro of een vervangende gevangenisstraf van zestig dagen. De omvang van deze geldboete 

is aangepast aan de ernst van de feiten, en de duur van de vervangende gevangenisstraf 1s 

aangepast aan de omvang van de geldboete 

Nu de beklaagde vroeger nog niet veroordeeld 1s geweest tot een hoofdgevangenisstraf van 

meer dan twaalf maanden of tot een geliJkwaard1ge straf die in aanmerking genomen wordt 

overeenkomstig artikel 99b1s Strafwetboek, wordt uitstel van tenuitvoerlegging verleend 

voor de helft van de opgelegde geldboete, om de beklaagde in de toekomst te ontraden zich 

aan dergelijke feiten schuldig te maken en hem ertoe aan te zetten de wet stipt na te leven. 

Dit uitstel en een proeftermijn van drie jaar moeten een maximale preventieve werking van 

het uitgestelde gedeelte van de geldboete waarborgen. 

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

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

genoten vermogensvoordelen uit het bewezen verklaard misdrijf, begroot op de geinde 

huurgelden ten bedrage van 9.420,00 euro. De eerste rechter wees deze vordering terecht 

af, nu blijkt dat de geinde huurgelden niet in het vermogen van de beklaagde ziJn 

terechtgekomen. 

Daarnaast werd de beklaagde door de eerste rechter terecht veroordeeld tot betaling van 

een bijdrage aan het begrotingsfonds voor Juridische tweedel1Jnsb1Jstand, een bijdrage tot de 

financiering van het bijzonder fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzetteliJke 

gewelddaden en aan de occasionele redders en een vaste vergoeding voor beheerskosten in 

strafzaken. Het bedrag van deze laatste vergoeding dient weliswaar te worden geindexeerd. 

5.5. Met betrekking tot de herstelvordering van de wooninspecteur 

De wooninspecteur gaf ter zitting van 25 november 2020 aan dat z1Jn herstelvordering 

zonder voorwerp 1s geworden, nu de gevorderde herstelmaatregel volledig werd uitgevoerd 

door de sloop van het gebouw, hetgeen ook werd bevestigd door het proces-verbaal van 

uitvoering d.d. 13 januari 2020 en door de aan het dossier gevoegde foto's. 
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6. Wettelijke bepalingen 

Het hof houdt rekening met volgende wettehJke bepalingen, de artikelen· 

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

162, 185, 190, 190ter, 194, 195, 199, 200, 202, 203, 203bis, 204, 210 en 211 van het 

Wetboek van Strafvordering 

1, 2, 3, 7, 38, 40 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 

1 en 8 van de wet van 29 juni 1964 

- 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 april 2017 

91 van het KB van 28 december 1950 

1 en 2 van het KB van 28 augustus 2020 

7. Beslissing 

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 Ministerie 

ontvankelijk; 

Op strafrechtelqk gebied 

Bevestigt het bestreden vonnis met betrekking tot de schuldigverklaring van de beklaagde 

aan de feiten onder de enige tenlastelegging; 
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Wijzigt het bestreden vonnis met betrekking tot de straftoemeting als volgt; 

Stelt vast dat de feiten gepleegd werden zowel voor als na 1 januari 2017; 

Veroordeelt de beklaagde tot een geldboete van 500,00 euro, verhoogd met 70 opdeciemen 

en aldus gebracht op 4.000,00 euro of, bij gebreke aan betaling binnen de in artikel 40 

Strafwetboek bepaalde termijn, tot een vervangende gevangenisstraf van zestig dagen; 

Gelast gedurende een term11n van dne Jaar vanaf heden het uitstel van de tenuitvoerlegging 

van de helft van deze geldboete; 

Bevestigt het bestreden vonnis voor zover het de beklaagde veroordeelt tot betaling van: 

een b11drage van 20,00 euro aan het begrotingsfonds voor juridische tweedelijns 

bijstand; 

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, waarvan het bedrag 

weliswaar wordt ge·1ndexeerd tot 55,15 euro; 

Met betrekking tot de herstelvordering 

Stelt vast dat de herstelvordering zonder voorwerp is geworden; 

Met betrekking tot de kosten 

Laat de kosten van het hoger beroep van het Openbaar Ministerie en de kosten van de 

nieuwe dagvaardingen omwille van Covid19 ten laste van de Staat; 

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

herstelvordenng in beide aanleggen, deze voorgeschoten door de openbare partij in totaal 

begroot op 415,68 euro 
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Dit arrest is gewezen t e Antwerpen door het hof van beroep, C4 kamer, samengesteld uit: 

Kamervoorzitter 

Raadsheer 

Raadsheer 

en in openbare terechtzit t ing van 20 januari 2021 

uitgesproken door Kamervoorzit ter 

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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