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Het OPENBAAR MINISTERIE 

tegen 

rijksregisternummer 

geboren te op 

wonende te 

van Belgische nationaliteit 

beklaagde 

in persoon aanwezig en bijgestaan door mr. 

provincie 

1. Ten laste gelegde feiten 

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

Te van 1 januari 2016 tot 18 oktober 2016, 

A. 

advocaat bij de balie 

Bij inbreuk op artikel 433 decies S.W., met de bedoeling een abnormaal profijt te realiseren, 

rechtstreeks of via een tussenpersoon misbruik te hebben gemaakt van de kwet sbare 

toestand waarin een persoon verkeert ten gevolge van zijn/haar onwettige of precaire 

administratieve toestand, zijn/haar precaire sociale toestand, zijn/haar leeftijd, 

zwangerschap, een ziekte dan wel een hchamehjk of geestelij k gebrek of onvolwaard igheid 

door een roerend goed, een deel ervan, een onroerend goed, een kamer of een andere in 

artikel 479 S.W. bedoelde ruimte, verkocht, verhuurd of t er beschikking te hebben gesteld in 

omstandigheden die in strijd zijn met de menselijke waardigheid, 

met name ten nadele van hierna genoemde personen, verkerende in een preca ire situatie, 

de woongelegenheid verhuurd te hebben in het pand 

het gezin en en 5 kinderen. 
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B. 
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 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, 

namelrJk de woongelegenheid rn het onroerend goed gelegen te 

gekadastreerd als afdeling 

met een oppervlakte van 

eigendom van 

b1J akte verleden op 

aan het gezin en met 5 kinderen 

De verdachte tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig art. 42, 3° en/of 43 bis van 

het Strafwetboek, te horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring van de 

vermogensvoordelen voortvloeiende uit de tenlasteleggingen A en B, namelijk 

overeenkomstig 10 maanden huur aan 650,- Euro, hetzij 6.500,- Euro in totaal en tot de 

verbeurdverklaring bij toepassing van artikel 42, 1 ° en artikel 433terdec1es van het 

Strafwetboek van het onroerend goed, bestemd/gediend hebbend om het misdruf te 

plegen, ervan eigenaar zijnde, conform de schriftelijke vordering van het OM neergelegd in 

het strafdossier. 

Overgeschreven op het kantoor Rechtszekerheid 

Ref. 

Bedrag: 230,00 euro 

Fiscaa l Deskundig1: (get) 

2 d.d. 31 oktober 2018 
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2. Bestreden beslissing 

2.1. 

81J het vonnis, op tegenspraak gewezen op 24 juni 2019 door de rechtbank van eerste aanleg 

Antwerpen, afdeling Antwerpen, kamer AC1, werd als volgt beslist · 

Op strafgebied 

Veroordeelt voor de tenlasteleggingen A, B vermengd: 

tot een hoofdgevangenisstraf van 6 maanden 

en tot een geldboete van 7 maal 500,00 EUR en vermeerderd met 50 opdeciemen en 

gebracht op 21000,00 EUR. 

Boete vervangbaar bij gebreke van betaling binnen de wettelijke termijn door een 

gevangenisstraf van 90 dagen. 

Zegt dat de tenuitvoerlegging van het vonnis zal worden uitgesteld gedurende 3 Jaren 

vanaf heden wat betreft deze geldboete. 

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

een bedrag van 3000 euro. 

Verkl aart verbeurd overeenkomstig artikel 42.1 ° en 433terdec1es Sw., eigendom van 

beklaagde en voorwerp van het misdrijf: het pand gelegen te 

Veroordeelt :ot betaling van: 

een bijdrage van 20,00 EUR aan het Begrotingsfonds voor juridische 

tweedel1jnsbijstand. 

een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken. Deze vergoeding bedraagt 

53,58 EUR 
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een biJdrage van 1 maal 200,00 EUR, ziJnde de som van 25,00 EUR verhoogd met 70 

opdeciemen, ter frnandering van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van 

opzettelijke gewelddaden en de occasionele redders. 

Veroordeelt beklaagde tot de kosten van de strafvordering en begroot deze in 

hoofde van beklaagde op 281,71 EUR. 

2.2. 

Er werd hoger beroep ingesteld tegen voormeld vonnis van 24 Juni 2019 op de griffie van de 

rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen: 

op 9 iuli 2019 door de beklaagde tegen alle beschikkingen, 

op 10 iuh 2019 door het OPENBAAR M INISTERIE tegen alle beschikkingen. 

2.3 . 

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

op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdelrng Antwerpen: 

op 9 juh 2019 door de beklaagde 

op 10 juli 2019 door het OPENBAAR MINISTERIE. 

3. Rechtspleging voor het hof 

De zaak werd behandeld op de openbare zitting van 9 december 2020. 

Het hof heeft hierbij gehoord· 

mevrouw de Voorzitter rn haar verslag, 

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

de beklaagde in zijn middelen van verdediging, ontwikkeld door hemzelf en door zijn 

raadsman, voornoemd. 

De neergelegde conclusie en stukken 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 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 grieven met betrekking tot de schuld en de straf 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 is 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 m 

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 op 

strafrechtelijk gebied die betrekking hebben op de schuld en de eventuele straf. 

5. Beoordeling ten gronde 

5.1. Met betrekking tot de omschrijving van de feiten onder tenlastelegging B 

De feiten onder tenlastelegging B dienen te worden geactualiseerd zoals hierna bepaald. 
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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 tenlastelegging B 1s 

gebaseerd, nameliJk artikel 20 Vlaamse Wooncode, wordt gewijzigd bij 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 juli 2020 tot 

codificatie van de decreten betreffende het Vlaams Woonbeleid in werking. Hierdoor 

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

gecodificeerd als "Vlaamse Codex Wonen van 2021" 

Het hof stelt vast dat de ten laste gelegde feiten, ook na deze inwerkingtred1ngen, strafbaar 

blijven onder artikel 3.34 Vlaamse Codex Wonen van 2021. 

5.2. Met betrekking tot de schuld 

Na nieuw onderzoek ter te rechtzitting door het hof, en door de stukken van het dossier, 1s 

de schuld van de beklaagde aan de feiten onder tenlastelegging A en B bewezen gebleven. 

Het hof verwijst hiervoor 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. 

Met betrekking tot de feiten onder tenlastelegging B 

Uit het strafdossier blijkt dat de huurders op 16 oktober 2016 uit de door de beklaagde 

verhuurde woning moesten worden geëvacueerd naar aanleiding van een CO-vergiftiging 

van de moeder. De dagen nadien stelden zowel de lokale politie als een aangestelde van de 

technische dienst van de gemeente ernstige gebreken aan de woning vast. 

Onder meer werden gebreken aangetroffen aan de verwarmingsinstallatie (indicatie van een 

risico op CO-vergiftiging wegens gebrek aan verluchting In badkamer met A-toestel en in de 

stookru1mte) en aan de elektrische installatie (indicatie van een risico op elektrocutie 

wegens gebrekkige bedrading voor stopcontacten en blote draden in slaapkamers). Er was 

geen warm water in de keuken en de gootsteen had geen sifon 
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Het ligbad was niet afgewerkt en had geen kraan Verder werden ernstige tekortkomingen 

vastgesteld aan ramen en deuren. In de keuken was de dekvloer ernstig beschadigd of 

ontbrak de noodzakelijke afwerking In de badkamer werd condenserend vocht met 

schimmelvorming vastgesteld en in de zolderkamers waren de bovenste plafonds ernstig 

beschadigd of ontbrak de noodzakeliJke afwerking en was er ook geen dakisolatie aanwezig. 

Aan de woning werden 91 strafpunten toegekend, waarna de burgemeester van de 

gemeente op 19 oktober 2016 besliste om de woning onbewoonbaar te verklaren. 

Uit deze gegevens, alsook uit het fotodoss1er blijkt duidelijk dat de woning niet voldeed aan 

de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwahteitsvere1sten van artikel 5 Vlaamse 

Wooncode. 

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

omschrijving van het misdriJf gewijzigd. Krachtens artikel 3.1, §1 Vlaamse Codex Wonen van 

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

te huur gestelde of ter beschikking gestelde woning niet-conform is. Krachtens artikel 1.3, 

§1, 7° Vlaamse Codex Wonen van 2021 is een conforme woning een woning die g,een enkel 

gebrek als vermeld in 3.1, §1, derde hd, 2° en 3° vertoont. Bijgevolg is er slechts sprake van 

het onder tenlastelegging B bedoeld misdrijf vanaf het ogenblik dat de woning minstens één 

gebrek van categorie Il of categorie 111 vertoont Uit de hoger beschreven bewijselementen 

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

De stelling van de beklaagde dat de woning bij aanvang van de verhuring volledig in orde 

was en dat de gebreken door de huurders zelf waren veroorzaakt, 1s onjuist. Veel 

vastgestelde gebreken waren structureel van aard, waarvoor de beklaagde als eigenaar en 

verhuurder zelf diende in te staan. Hij moest tiJdens de volledige duur van de verhuring 

toezien op de kwaliteit van de woning en op de conformiteit ervan aan de 

woningkwaliteitsnormen. 

Ter zitting van 9 december 2020 erkende de beklaagde bovendien dat in ieder geval de 

elektrische installat ie niet voldeed op het ogenblik dat de huurders in de woning trokken. Dit 

gebrek volstaat op zichzelf al om aan te nemen dat de door beklaagde ter beschikking 

gestelde woning in de voorziene tijdsperiode niet voldeed aan de normen bedoeld in artikel 

5 Vlaamse Wooncode. Thans betreft dit een gebrek van categorie 111 in de zin van artikel 3.1, 

§1 Vlaamse Codex Wonen van 2021, zodat hiermee in ieder geval de actuele ondergrens van 

de strafbaarheid overschreden 1s. 
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Wat het moreel element betreft, is voor het bestaan van het ten laste gelegd misdrijf geen 

algemeen, noch een bijzonder opzet vereist. Het moreel bestanddeel van onachtzaamheid of 

een gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid is voldoende voor een strafrechtelijke 

beteugeling Hier werden de feiten evenwel wetens en willens en dus opzettelijk gepleegd. 

Beklaagde had immers ontegensprekelijk kennis van de gebreken aan de woning en 

wist dus dat deze niet voor bewoning ter beschikking gesteld mocht worden, maar 

verhuurde de woning toch 

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

misdrijf onder tenlastelegging B, waarvan alle constitutieve bestanddelen lastens hem 

bewezen zijn. 

Met betrekking tot de feiten onder tenlastelegging A blijkt uit het strafdossier dat de 

huurders zich bij het aangaan van de verhuring effectief in een kwetsbare toestand 

bevonden t en gevolge van hun precaire sociale toestand. Zij waren uit hun vorige 

huurwoning gezet omwille van wanbetaling, dienden op korte termijn een nieuw 

onderkomen te vinden voor hun gezin met vijf Jonge kinderen en kregen naar eigen zeggen 

geen hulp van het of van andere sociale instanties. 

Zowel uit de overeenkomst tussen de betrokken partijen van 1 januari 2016 als uit het 

verhoor van de beklaagde van 9 oktober 2017 blijkt dat hij kennis had van deze kwetsbare 

toestand. De beklaagde heeft hier misbruik van gemaakt omdat hij wist dat de huurders bij 

gebrek aan onmiddellijk beschikbaar alternatief wel akkoord moesten gaan met de 

aangeboden woning, ook al was deze gebrekkig. Uit het verhoor van huurster 

blijkt dat zij zag dat de woning zich in slechte staat bevond, maar dat dit alleszins beter was 

dan dakloos te zij n. 

Uit de hoger beschreven technische vaststellingen blijkt dat de woning zich bevond in een 

toestand die in strijd was met de menselijke waardigheid. De woning was zeer gebrekkig en 

voldeed niet aan de elementaire vei11gheids-, gezondheids- en woonkwallteitsvereisten. De 

woning kreeg 91 strafpunten en werd door de burgemeester van de gemeente 

onbewoonbaar verklaard. Zowel aan de verwarmings1nstallat1e als aan de elektrische 

voorzieningen waren hoge ve1ligheidsnsico's verbonden. Het verhuren van de woning in 

deze omstandigheden was in strijd met de menselijke waardigheid. 

Dat de huurders door het aangaan van de huurovereenkomst akkoord waren gegaan om de 

woning in deze toestand te huren en te gebruiken doet hieraan geen afbreuk. De 

toestemming van het slachtoffer heft het misdrijf niet op 
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De beklaagde slaagde erin om zijn woning m de beschreven toestand te verhuren en kon op 

die manier wetens en willens een abnormaal profijt realiseren. De betreffende woning 

mocht niet in die toestand verhuurd worden en kon in prmc1pe dus ook geen huurprijs 

genereren De verhuring was slechts mogelijk door het misbruik van de precaire sociale 

toestand van de huurders, die geen andere echte en aanvaardbare keuze hadden dan toch 

de overeenkomst aan te gaan. 

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

misdrijf onder tenlastelegging A, waarvan alle constitutieve bestanddelen lastens hem 

bewezen zijn. 

5.3. Met betrekking tot de straftoemeting 

De bewezen verklaarde feiten kaderden in de opeenvolgende en voortgezette uitvoering van 

een zelfde misdadig opzet van de beklaagde, zodat slechts één straf dient te worden 

uitgesproken, namelijk de zwaarste. 

Bij de straftoemeting wordt rekening gehouden met: 

de persoonlijkheid van de beklaagde; 

zijn strafrechtelijk verleden, rn die zm dat hij voorafgaand aan de feiten vier maal 

werd veroordeeld voor verkeersmbreuken; 

de omstandigheden, de aard en de ernst van de bewezen verklaarde feiten, die bluk 

geven 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 sedert de feiten inspanningen en mvestenngen heeft 

gedaan om de gebreken te herstellen; 

de sedert de feiten verstreken tijd zonder dat er sprake is van een overschrijding van 
de redelijke termijn. 
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Rekening houdend met al deze elementen heeft de eerste rechter aan de beklaagde om 

oordeelkundige redenen, beaamd en overgenomen door het hof, een wettige, passende en 

aangepaste bestraffing opgelegd onder de vorm van een hoofdgevangenisstraf van zes 

maanden en een geldboete van 3.500,00 euro (dit is 500,00 euro, vermenigvuldigd met het 

aantal slachtoffers, namelijk zeven), door verhoging op 50 opdeciemen gebracht op 

21.000,00 euro of een vervangende gevangenisstraf van negentig dagen, welke straffen 

nodig z1Jn om aan de beklaagde het ontoelaatbare van zijn handelen te doen inzien. De 

omvang van de 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 is geweest tot een criminele straf of tot een 

hoofdgevangenisstraf van meer dan twaalf maanden of tot een gelijkwaardige straf die m 

aanmerking genomen wordt overeenkomstig artikel 99bis Strafwetboek, wordt hem in de 

hierna bepaalde mate uitstel van tenuitvoerlegging verleend, om hem in de toekomst verder 

te ontraden zich aan dergelijke feiten schuldig te maken. Dit uitstel en de proeftermijn van 

drie jaar moeten een gepaste preventieve werking van de uitgestelde straffen waarborgen. 

Voor de eerste rechter vorderde het Openbaar Ministerie schriftelijk de verbeurdverklaring 

lastens de beklaagde van de wederrechtelijk door hem genoten vermogensvoordelen uit de 

bewezen verklaarde misdriJven, begroot op 6.500,00 euro, en dit op grond van de artikelen 

42, 3° en 43b1s Strafwetboek. De gevorderde verbeurdverklaring is facultatief. 

Het 1s maatschappelijk onaanvaardbaar dat de beklaagde in het bezit zou blijven van de 

illegale opbrengsten van de door hem gepleegde m1sdriJven; die in casu gelijk te stellen zijn 

aan de door hem ontvangen huurgelden. Deze huuropbrengsten, die terecht werden 

begroot op een bedrag van 6.500,00 euro (10 maanden x 650,00 euro), worden verbeurd 

verklaard. Nu de vermogensvoordelen niet konden worden gevonden in het vermogen van 

deze beklaagde, heeft de verbeurdverklaring betrekking op de geldwaarde die ermee 

overeenstemt. 

Op het verzoek van de beklaagde om deze verbeurdverklaring op te leggen met uitstel van 

tenuitvoerlegging, kan niet worden ingegaan, nu het bewezen verklaard misdrijf werd 

gepleegd na de inwerkingtreding van de wet van 11 februari 2014 houdende diverse 

maatregelen ter verbetering van de invordering van de vermogensstraffen en de 

gerechtskosten in strafzaken, die de mogelijkheid Uitsloot om de tenuitvoerlegging van een 

veroordeling tot verbeurdverklaring uit te stellen. 
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Nu het misdrijf van de hu1sJesmelkerij onder tenlastelegging A bewezen 1s gebleven en de 

beklaagde eigenaar 1s van de betrokken woning die het voorwerp uitmaakt van dit misdrijf, 1s 

krachtens artikel 433terdecies Strafwetboek de verbeurdverklaring van deze woning in 

principe verplicht op te leggen. Aangezien de beklaagde aantoont dat hij inmiddels zware 

investeringen heeft gedaan en ernstige inspanningen heeft geleverd om de gebrekkige 

woning te herstellen en dus te beletten dat het misdrijf zou worden voortgezet, is het hof 

van oordeel dat deze verbeurdverklaring dermate afbreuk zou doen aan de financiele 

toestand van de beklaagde dat ze een onevenredige maatregel zou vormen ten aanzien van 

het ermee nagestreefde wettige doel, waardoor zij een schending van het eigendomsrecht 

van de beklaagde zou inhouden. Bovendien zou deze verbeurdverklaring tot gevolg hebben 

dat de veroordeelde aan een onredeluk zware straf zou worden onderworpen. Het hof 

beveelt derhalve niet de verbeurdverklaring van de woning. Het bestreden vonnis wordt in 

die zin gewijzigd. 

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

een biJdrage aan het begrotingsfonds voor juridische tweedel11nsbijstand, 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 ge'indexeerd. 

5.4. Met betrekking tot het herstel 

Artikel 3.43, eerste lid Vla-amse Codex Wonen van 2021 voorziet dat het hof, naast de straf, 

de overtreder ambtshalve kan bevelen om werken uit te voeren teneinde de woning 

conform te maken. 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. 

De mogelijkheid van een ambtshalve herstelmaatregel werd ter zitting van 9 december 2020 

door het Openbaar Ministerie in het debat gebracht, waarop de beklaagde hierover 

standpunt heeft kunnen innemen. 

In deze zaak acht het hof het aangewezen om ambtshalve het herstel te bevelen, teneinde 

de onrechtmatige toestand ingevolge het bewezen misdrijf onder tenlastelegging B te doen 

verdw1Jnen en te beletten dat in de toekomst nog personen in slechte woonomstandigheden 

kunnen worden gehuisvest in de betreffende woning. 
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De beklaagde toont aan dat hij de afgelopen tijd tal van inspanningen en investeringen heeft 

gedaan om de gebreken te herstellen en de woning conform te maken. Desalniettemin 1s de 

herstelmaatregel nodig, nu vooralsnog geen bewijs van de conformiteit wordt geleverd en 

geen proces-verbaal van uitvoering voorligt zoals bedoeld in artikel 20bis, §6 Vlaamse 

Wooncode (thans artikel 3.46, eerste lid Vlaamse Codex Wonen van 2021). 

Krachtens artikel 3.43, tweede lid Vlaamse Codex Wonen van 2021 bepaalt het hof een 

termijn voor de uitvoering van de herstelmaatregel. Het hof acht het gepast een 

hersteltermijn van zes maanden op te leggen, waarbij het rekening houdt met de omvang 

van de werken en de tijd die reeds verstreken 1s sedert de eerste vaststellingen waarvan de 

beklaagde gebruik heeft kunnen maken om vrijwillig over te gaan tot herstel. 

Tevens is het gepast om een dwangsom op te leggen, nu de veroordeelde tot op heden niet 

het bewijs levert dat hij vrijwillig 1s overgegaan tot toereikel'ld herstel, terwijl de technische 

vaststellingen in verband met de gebrekkige toestand van de woning toch al dateren van 18 

oktober 2016. Het bedrag van de dwangsom wordt bepaald op 125,00 euro per dag 

vertraging m de tenuitvoerlegging van de herstelmaatregel. Deze dwangsom zal verbeuren 

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

huidig arrest vooraf werd betekend. Dit houdt concreet in dat er geen dwangsomtermijn 

wordt toegestaan. 

Bij toepassing van artikel 3.47 Vlaamse Codex Wonen van 2021 beveelt het hof dat, voor het 

geval dat de beklaagde de herstelmaatregel niet binnen de bepaalde termijn uitvoert, de 

wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen ambtshalve in de uitvoering 

ervan kunnen voorzien in de plaats en op de kosten van de veroordeelde. 

Bij toepassing van artikel 3.48 Vlaamse Codex Wonen van 2021 dienen de woomnspecteur 

en het college van burgemeester en schepenen te worden gemachtigd om de kosten, 

vermeld in artikel 3.33 Vlaamse Codex Wonen van 2021 te verhalen op de veroordeelde 

overtreder. 

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 jun, 1935 
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162, 185, 190, 190ter, 194, 195, 199, 200, 202, 203, 203b1s, 204, 209bis, 210 en 211 

van het Wetboek van Strafvordering 

1, 2, 3, 7, 25, 38, 40, 42, 43, 43bis, 65, 66, 433decies en 433terdec,es van het 

Strafwetboek 

1, 2, 5, 15, 20 §1, 20b1s en 20ter van het decreet van 15 juli 1997 

1.1, 1.2, 1.3, 3.1, 3.33, 3.34, 3.43, 3.46, 3.47, 3.48 en 3.49 van de Gecodificeerde 

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 

- 2 en 3 van de wet van 28 december 2011 

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 

- 4 van de wet van 17 april 1878 

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; 

Het bestreden vonnis wijzigend; 

Actualiseert tenlastelegging B zoals hoger omschreven onder rubriek 5.1; 

1 PAGE 01-00001927 526-0014-0017-01-01-~ 

L _J 



Hof van beroep Antwerpen - 2019/CO/712 - p 15 

Op strafrechtelijk gebied 

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

aan de feiten onder tenlasteleggingen A en 8, zoals geactualiseerd; 

Bevest igt het bestreden vonnis met betrekking tot de straftoemeting, mits de w ij zigingen 

dat: 

- gedurende een termijn van drie jaar vanaf heden het uitstel van de tenuitvoerlegging 

wordt gelast van de volledige hoofdgevangenisstraf en van het gedeelte van de 

geldboete ten belope van 3.000,00 euro, na verhoging met 50 opdeciemen gebracht 

op 18.000,00 euro; 

lastens de beklaagde de verbeurdverklaring wordt bevolen van de door hem 

ingevolge de bewezen misdrijven genoten vermogensvoordelen ten bedrage van 

6 500,00 euro; 

het pand gelegen te niet wordt verbeurd verklaard; 

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

- een bijdrage van 20,00 euro aan het begrotingsfonds voor juridische 

tweedelijnsbijstand; 

een bijdrage tot de financiering van het b1Jzonder 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 55,15 euro; 

Met betrekking tot het herstel 

Beveelt de beklaagde om in de woning, gelegen te 

perceel, kadastraal gekend onder 

op het 

alle gebreken te 

herstellen teneinde deze woning conform te maken, zodat zij geen enkel gebrek als vermeld 

in 3.1, §1, derde lid, 2° en 3° Vlaamse Codex Wonen van 2021 meer vertoont, 

Beveelt dat deze herstelmaatregel integraal dient te worden uitgevoerd binnen een termiJn 

van zes maanden vanaf het in kracht van gewiJsde treden van dit arrest; 
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- - , --- - - - --------------------

Veroordeelt de beklaagde, voor het geval dat niet tiJd1g aan de veroordeling tot herstel 

wordt voldaan, tot betaling aan het Openbaar Ministerie van een dwangsom van 125,00 

euro per dag vertraging vanaf de eerste dag volgend op het verstn;ken van de hoger 

vermelde hersteltermijn en rn zoverre dit arrest vooraf werd betekend; 

Beveelt dat, voor het geval dat de opgelegde herstelmaatreg~I niet binnen deze termijn door 

de beklaagde zou worden uitgevoerd, de wooninspecteur en het college van burgemeest er 

en schepenen van de gemeente 

kosten van de beklaagde; 

ambtshalve in de uitvoering ervan kunnen voorzien op 

Machtigt de woonrnspecteur en het college van burgemeester en schepenen van de 

gemeente om de eventuele kosten, vermeld rn artikel 3.33 Vlaamse Codex Wonen van 

2021 te verhalen op de beklaagde; 

Met betrekking tot de kosten 

Laat de kosten van het hoger beroep van het Openbaar M1nrstene en de kosten van de 

nieuwe dagvaarding omwille van Covid19 ten laste van de Staat; 

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

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

begroot op 388,06 euro 
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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 20 januari 2021 

uitgesproken door Kamervoorzitter 

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

met bijstand van griffier 
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