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Het OPENBAAR MINISTERIE 

en 

DE WOONINSPECTEUR VAN HET VLAAMS GEWEST 

met zetel te 1000 BRUSSEL, Havenlaan 88 bus 22 

eiser tot herstel 

vertegenwoordigd door mr. 

de balie 

tegen 

A 6~:> 1. 
r ljksreglst ernummer 

geboren te op 

wonende te 

van Belgische nationaliteit 

beklaagde 

vertegenwoordigd door mr. 

;i6642, 
r ij ksregisternummer 

geboren t e op 

wonende te 

van Belgische nationaliteit 

beklaagde 

vertegenwoordigd door mr. 

loco mr. 

advocaat bij de balie 

advocaat bij de balie 
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1. Ten laste gelegde feiten 

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

A 

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

verhuren van twee woningen zoa ls beschreven In de PV's 

en te 

Te meermaals, In meerdere malen van 1 januari 2015 tot 18 juli 2017 

door de woning op het gelijkvloers 

Heromschrljft de datum van de feiten van de betichting A 
in de betichting van: "Te 
tot 18 juli 2017. 

meermaals, in meerdere malen van 21 januari 2015 

B 

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

Te meermaals, In meerdere malen van 1 januari 2015 tot 24 mei 2018 

doot , de woning op de tweede verdieping 

Heromschrijft de betichting B als volgt: 
"Te 
door 

meermaals, in meerdere malen van 21 Januari 2015 tot 24 mei 2018, 

de woning op de eerste en tweede verdieping". 
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C 

Bij inbreuk op artikel 5, strafbaar gesteld bij artikel 20 §1 al 1 van het Decreet dd. 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 vla tussenpersoon verhuurd, te huur 

gesteld of ter beschikking gesteld te hebben met het oog op bewoning. 

meermaals. in meerdere malen van 16 november 2015 tot 18 juli 2017 

door :Ie woning op het gelijkvloers 

D 

Bij inbreuk op artikel 5, st rafbaar gesteld bij artikel 20 §1 al 1 van het Decreet dd. 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 vla tussenpersoon verhuurd, te huur 

gesteld of ter beschikking gesteld te hebben met het oog op bewoning. 

meermaals. in meerdere malen van 16 november 2015 tot 24 mei 2018 

dooi de woning op de tweede verdieping 

Heromschrl]ft de betichting D als volgt: 
"door de woning op de eerste en tweede verdieping". 

Overgeschreven te 

Kantoor Rechtszekerheid 

Ref. 

Ontvangen 230,00 euro 

Attaché get.} 

2 d.d. 14 maart 2019 
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-- - ·----------------------
2. Bestreden beslissing 

2.1. 

Bij het vonnis, op tegenspraak gewezen op 1 oktober 2019 door de rechtbank van eerste 

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

Rekening houdend met de Inhoud van het strafdossier, dient de datum van de 

tenlastegelegde feiten A en B heromschreven als volgt: 

A: "te 

B: "te 

, meermaals, in meerdere malen van 21 januari 2015 tot 18 juli 2017" en 

neermaals, in meerdere malen van 21 januari 2015 tot 24 mei 2018". 

Gelet op de inhoud van het strafdossier en de vaststellingen van de wooninspecteur dient de 

dagvaarding voor wat betreft tenlasteleggingen Ben D aangevuld als volgt: 

B: "de woning op de eerste en tweede verdieping" 

D: "de woning op de eerste en tweede verdieping". 

De rechtbank stelt vast dit een materiële vergissing bet reft, 

Deze heromschrijvingen en aanvulling wijzigen de feiten niet die onder de oorspronkelijke 

tenlastelegging het voorwerp van de vervolging uitmaakten. 

OP STRAFGEBIED 

Heromschrijft de datum van de feiten van de betichting A 

in de betichting van: "Te 

tot 18 juli 2017 ." 

Heromschrijft de betichting B als volgt: 

meermaals, in meerdere malen van 21 januari 2015 

"TE 
Door 

meermaals, in meerdere malen van 21 januari 2015 tot 24 mei 2018, 

de woning op de eerste en tweede verdieping". 
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Heromschrijft de betichting D als volgt: 

"door de woning op de eerste en tweede verdieping". 

Verklaart eerste beklaagde plichtig aan de ten laste gelegde feiten A 

en B zoals In de dagvaarding omschreven en voormeld heromschreven. 

Veroordeelt beklaagde voor deze vermengde feiten samen tot een geldboete van 1.000,00 

euro, door verhoging met 70 opdeciemen (vermenigvuldiging met 8), gebracht wordt op 

8.000,00 euro. 

Zegt dat de duur van de gevangenisstraf waardoor de geldboete zal mogen vervangen 

worden bij gebrek aan betal ing binnen de termijn vermeld in artikel 40 van het strafwetboek 

bepaald wordt op 90 dagen. 

Verklaart verbeurd ten laste van eerste beklaagde 

44.450,00 euro. 

fo geldsom van 

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 geïndexeerde vergoeding 

van 54,76 euro. 

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

juridische tweedelijnsbijstand een bedrag te betalen van 20,00 euro. 

Verklaart tweede beklaagde plichtig aan de ten laste gelegde feiten C en D 

zoals In de dagvaarding omschreven en voormeld heromschreven. 

Veroordeelt beklaagde voor deze vermengde feiten samen tot een geldboete van 500,00 

euro, door verhoging met 70 opdeciemen (vermenigvuldiging met 8), gebracht wordt op 

4.000,00 euro. 
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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 geïndexeerde vergoeding 

van 54,76 euro. 

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

juridische tweedelijnsbijstand een bedrag te betalen van 20,00 euro. 

Veroordeelt beklaagden hoofdelijk tot de kosten van de publieke vordering, tot op heden 

begroot op de som van 320,21 euro. 

Inzake de herstelvordering 

Verklaart de herstelvordering van de woon inspecteur als volgt ontvankelijk en gegrond. 

Beveelt eerste en tweede beklaagde tot het uitvoeren van de noodzakelijke werken om het 

pand te kadastraal gekend 

eigendom van eerste beklaagde 

te laten voldoen aan de woon kwaliteitsnormen, vastgesteld met toepassing van art. 5, 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 verstrijken van voormelde hersteltermijn. 

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

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

kosten ten laste van beklaagden 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 

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

overschrijving van de dagvaarding op het 1 ° Kantoor Rechtszekerheid te onder ref. 

2.2. 

Er werd hoger beroep ingesteld tegen voormeld vonnis van 1 oktober 2019 op de griffie van 

de rechtbank van eerste aanleg Limburg. afdeling Hasselt: 

- op 18 oktober 2019 door de beklaagden en 

tegen alle beschikkingen, 

- op 21 oktober 2019 door het OPENBAAR MINISTERIE ten opzichte van beklaagden 

en tegen alle beschikkingen op strafgebied. 

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 Limburg, afdeling Hasselt: 

- op 18 oktober 2019 door de beklaagde 

- op 18 oktober 2019 door de beklaagde 

- op 21 oktober 2019 door het OPENBAAR MINISTERIE ten opzichte van beklaagde 

- op 21 oktober 2019 door het OPENBAAR MINISTERIE ten opzichte van beklaagde 

3. Rechtspleging voor het hof 

De zaak werd behandeld op de openbare zitting van 23 september 2020. 

Het hof heeft hierbij gehoord: 

- mevrouw de Voorzitter in haar verslag, 
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- 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 beklaagden in hun middelen van verdediging, ontwikkeld door hun raadsman, 

voornoemd. 

Het neergelegde stuk werd 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, zowel van de beklaagden als 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 t ijdig Ingediend ter griffie van de rechtbank die het 

bestreden vonnis heeft gewezen en de daarin bepaalde grieven met betrekking tot de straf 

inclusief de verbeurdverklaring van de illegale vermogensvoordelen en de herstelvordering 

zijn nauwkeurig. 

3. 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, de straf en de 

herstelvordering zijn nauwkeurig. 

4. Het verzoekschrift van het Openbaar Ministerie ten aanzien van 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 strafmaat en de verbeurdverklaring is nauwkeurig. 

5. Het verzoekschrift van het Openbaar Ministerie ten aanzien van 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 strafmaat is nauwkeurig. 
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6. Gelet op het bovenstaande ziJn de hogere beroepen van de beide beklaagden 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. 

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

hof zich uit 

- ten aanzien van beklaagde tot de beoordeting van de 

beschikkingen op strafrechtelijk gebied van het bestreden vonnis die betrekking 

hebben op de strafmaat, de verbeurdverklaring van de illegale vermogensvoordelen 

alsook de herstelvordering, 

- ten aanzien van beklaagde tot de beoordeling van de beschikkingen op 

strafrechtelijk gebied van het bestreden vonnis die betrekking hebben op de schuld, 

de strafmaat alsook de herstelvordering. 

De beslissing tot schuldigverklaring aan de tenlasteleggingen A en 8 zoals door de eerste 

rechter aangepast is voor de beklaagde definitief geworden. 

S. Motivering ten gronde 

5.1. Op strafrechtelijk gebied 

5.1.a. Ten aanzien van beklaagde 

1. De eerste rechter heeft terecht vastgesteld dat de feiten voorzien onder de 

tenlasteleggingen A en B zoals aangepast de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn 

van een zelfde misdadig opzet, zodat er slechts één straf dient te worden uitgesproken, nl. 

de zwaarste. 

Bij de straftoemeting wordt rekening gehouden met: 

- de persoon van de beklaagde, 

- zijn gunstig strafrechtelijk verleden waaruit blijkt dat hij enkel tweemaal werd 

veroordeeld door een politierechtbank, 
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- de omstandigheden en ernst van de feiten, die getuigen van een zucht naar illegaal 

geldgewin door het misprijzen voor het welzijn van de medeburgers, 

het gegeven dat beklaagde inspanningen heeft geleverd om de gebreken aan het 

pand te verbeteren zoals blijkt uit de vaststelling van 24 juli 2020 van de 

wooninspectie: er werden geen minpunten meer vastgesteld aan het gebouw zelf en 

er werden verbeteringen aangebracht aan de woonentiteiten op het gelijkvloers (de 

opsplitsing werd teniet gedaan) en op de eerste en tweede verdieping maar niet alle 

gebreken werden hersteld. 

Daarom wordt de beklaagde bestraft met een geldboete van 1.000,00 euro te vermeerderen 

met de opdeciemen of een vervangende gevangenisstraf van 90 dagen. 

Nu de beklaagde vroeger nog niet veroordeeld is geweest tot een criminele straf of tot een 

hoofdgevangenisstraf van meer dan twaalf maanden, wordt de bestraffing deels met uitstel 

verleend, zoals hierna bepaald, om hem in de toekomst verder te ontraden zich aan 

dergelijke feiten schuldig te maken en hem ertoe aan te zetten de regelgeving van de 

wooncode te respecteren. 

De omvang van de opgelegde geldboete is aangepast aan het aandeel van de beklaagde in 

het onrechtmatig financieel geldgewin, en de duur van de vervangende gevangenisstraf is 

aangepast aan de omvang van de geldboete. 

2. Het Openbaar Ministerie vorderde op 22 augustus 2018 schriftelijk de verbeurdverklaring 

van vermogensvoordelen verworven ingevolge het verhuren van deze woongelegenheden 

conform de voorziene incriminatieperiode en rekening houdend met de effectief betaalde 

huurgelden ten bedrage van 48.650,00 euro bij toepassing van art. 42,3° en art. 43bis Sw. 

De eerste rechter verklaarde verbeurd een bedrag van 44.450,00 euro zijnde: 

op het gelijkvloers: 29 maanden x 550,00 euro hetzij 15.950,00 euro, 

- woning op de eerste en tweede verdieping: 750,00 euro x 38 maanden hetzij 

28.500,00 euro. 

Het wederrechtelijk vermogensvoordeel werd berekend aan de hand van de in het dossier 

beschikbare informatie over de periodes van illegale verhuring en de overeengekomen 

huurprijzen. De ontvangen huurgelden werden niet gevonden in het vermogen van de 

beklaagde zodat de verbeurdverklaring betrekking heeft op een daarmee overeenstemmend 

bedrag. Bij ontstentenis van nauwkeurige beoordelingsgegevens mag de raming van het 

equivalente bedrag ook naar billijkheid geschieden. 
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Thans vordert het Openbaar Ministerie ter zitting gelet op de voorziene incriminatieperiode 

met betrekking tot de woongelegenheid op het gelijkvloers de illegale vermogensvoordelen 

te bepalen op 30 maanden in plaats van 29 maanden. 

Het hof stelt vast dat aan de hand van de huurovereenkomsten en de verklaringen van de 

huurders het wederrechtelijk vermogensvoordeel concreet kan worden berekend. 

Het hof verklaart verbeurd: 

- de huurgelden geïnd op het gelijkvloers: 30 maanden x 550,00 euro= 16.500,00 euro, 

- de huurgelden geïnd van de woning op de eerste en tweede verdieping: 38 maanden 

x 750,00 euro = 28.500,00 euro, 

- totaal: 45.000,00 euro. 

De beklaagde maakt niet aannemelijk dat hij in de voorziene 

tijdsperiode de huurgelden al dan niet deels heeft ontvangen. Immers tot op heden wordt 

de woongelegenheid op de eerste en tweede verdieping nog steeds verhuurd 

niettegenstaande de gebreken aan deze woongelegenheid nog niet volledig zijn hersteld 

zoa ls blijkt uit de laatste vaststelling van 24 juli 2020. 

Gelet op de tijdsperiode en de ontvangen huurgelden verklaart het hof het bedrag van 

45.000,00 euro verbeurd als illegale vermogensvoordelen. De vermogensvoordelen moeten 

verbeurd verklaard worden aangezien het maatschappelijk onaanvaardbaar Is dat beklaagde 

voordeel zou putten uit de door hem gepleegde misdrijven. 

De uitgesproken verbeurdverklaringen in hoofde van beklaagde zijn niet van aard dat zij een 

onredelijke bestraffing in zijnen hoofde uitmaken. 

5.1.b. Ten aanzien van beklaagde 

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 feiten sub C en D zoals aangepast 

door de eerste rechter bewezen gebleven. 

Beklaagde Is eigenaar van het pand met drie woonentiteiten (een 

handelspand op het gelijkvloers met 2 woongelegenheden en een woongelegenheid op de 

eerste en tweede verdieping), gelegen te 
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Beklaaade Noonde in en gaf een notariele volmacht aan zijn 

broer op 16 november 2015 om zijn belangen waar te nemen waaronder zijn 

belangen als verhuurder (stuk 69). 

2. Zoals blijkt uit de verklaringen van de huurders was het beklaagde die de 

huurgelden cash inde en hij was de persoon waarmee de huurders contact hadden. De 

huurder verklaarde dat hij beklaagdE ,ad Ingelicht dat hij de woning op 

het gelijkvloers had opgesplitst en onderverhuurde. 

Beklaagde die overigens regelmatig het pand bezocht om huurgelden te innen 

kan dan ook niet voorhouden dat hij geen kennis had van de opsplitsing van de 

woongelegenheid op het gelijkvloers in 2 woongelegenheden . 

Het was ook beklaagde die een verklaring aflegde bij de wooninspectie (stuk 70) 

en het was hij die nadat er verbeteringswerken waren uitgevoerd aan de woonentiteiten 

verzocht om een hercontrole bij de woonlnspectle (stuk 117 en 118) en bij deze controles 

aanwezig was. 

Op basis van deze Indicaties leidt het hof af dat ook beklaagde , al was hij geen 

eigenaar van het pand, de woonentitelten ter beschikking stelde die niet voldeden aan de 

woonkwaliteitsvereisten van art. 5 van de Vlaamse Wooncode. 

De meeste gebreken aan het pand zijn inherente gebreken waarvoor beklaagde 

als volmacht houder van de verhuurder dient in te staan omdat hij tijdens de ganse duur van 

de huur erop dient toe te zien dat het pand in orde blijft en aan de woonkwaliteitsnormen 

voldoet, ook al is hij geen eigenaar. 

Het materieel element van het misdrijf wordt voldoende aangetoond door de uitgebreide 

technische verslagen, de gevoegde foto's, het omstandig verslag met betrekking tot het 

kwaliteitsonderzoek en door de vaststellingen ter plaatse door de wooninspectie. Uit deze 

elementen blijkt genoegzaam dat de door beklaagde verhuurde 

woongelegenheden in de voorziene tijdsperiode niet volde~en aan de normen bedoeld in 

art. 5 van de Vlaamse Wooncode. 

Wat het moreel element betreft, merkt het hof op dat voor Inbreuken op de Vlaamse 

Wooncode hoe dan ook onachtzaamheid volstaat als moreel element. De feiten werden 

bovendien door beklaagde wetens en willens, dit Is opzettelijk, gepleegd. 
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Immers beklaagde had kennis minstens moest kennis hebben van de gebreken 

(minpunten) aan de verhuurde woonentlteiten maar stelde desondanks de woonentiteiten 

ter beschikking. 

Het feit dat inmiddels de opsplitsing van de woongelegenheden op het gelijkvloers werd 

ongedaan gemaakt en deze woonentiteit niet langer verhuurd wordt, doet geen afbreuk aan 

de strafbaarheid van de feiten tijdens de voorziene tijdsperiode. Overigens de 

woongelegenheid op de eerste en tweede verdieping wordt ondanks de vaststellingen van 

de woonlnspectie tot op heden nog steeds verhuurd, goed wetende dat deze niet voldeed 

en nog steeds niet voldoet aan de elementaire woonkwaliteitsvereisten. 

3. De eerste rechter heeft terecht vastgesteld dat de feiten voorzien onder de 

tenlasteleggingen C en D zoa ls aangepast de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn 

van een zelfde misdadig opzet, zodat er slechts één straf dient te worden uitgesproken, nl. 

de zwaarste. 

Bij de straftoemeting wordt rekening gehouden met: 

de persoon van de beklaagde, 

zijn gunstig strafrechtelijk verleden waaruit blijkt dat hij eenmaal werd veroordeeld 

door een politierechtbank, 

de omstandigheden en ernst van de feiten, die getuigen van een misprijzen voor het 

welzijn van de medeburgers en zijn actieve rol bij het ter beschikking stellen van deze 

woonentltelten, 

het gegeven dat ongetwijfeld door tussenkomst van beklaagde er inspanningen 

werden geleverd om verbeteringswerken uit te voeren aan de woonentiteiten maar 

tot op heden alle gebreken nog niet zijn opgelost. 

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

met de opdeciemen of een vervangende gevangenisstraf van 45 dagen. 

Nu de beklaagde vroeger nog niet veroordeeld is geweest tot een criminele straf of tot een 

hoofdgevangenisstraf van meer dan twaalf maanden, wordt de bestraffing deels met uitstel 

verleend, zoals hierna bepaald, om hem in de toekomst verder te ontraden zich aan 

dergelijke feiten schuldig te maken en hem ertoe aan te zetten de regelgeving van de 

wooncode te respecteren. 
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De omvang van de opgelegde geldboete is aangepast aan het aandeel van de beklaagde In 

het onrechtmatig financieel geldgewin, en de duur van de vervangende gevangenisstraf is 

aangepast aan de omvang van de geldboete. 

5.2. De herstelvordering van de wooninspecteur en van het College van Burgemeester 

en Schepenen van de gemeente 

Bij schrijven dd. 24 november 2016 deelde de wooninspecteur zijn herstelvordering mee aan 

het Openbaar Ministerie (stuk 60 strafdossier). Bij schrijven dd. 20 januari 2017 deelde het 

College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente mee dat zij zich 

aansluiten bij de herstelvordering zoals geformuleerd door de woonlnspecteur (stuk 61 

strafdossier). 

De wooninspecteur houdt voor dat, gezien het kwestieuze pand behept is met een 

stedenbouwkundige inbreuk, er Ingevolge het art. 20bis van de Vlaamse Wooncode niet 

langer het herstel van de gebreken kan gevorderd worden (want dit zou een bestendiging 

inhouden van een bestaande onvergunde woonentiteit) maar wel: 

het opleggen aan de overtreder om aan het pand een andere bestemming te geven 

volgens de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, 

of om het pand te slopen (tenzij sloop zou verboden zijn ingevolge wettelijke, 

decretale en reglementaire bepalingen). 

Er werden verschillende hercontroles uitgevoerd en de laatste dateerde van 24 juli 2020. Bij 

deze vaststelling bleek dat de stedenbouwkundige Inbreuk met name de opsplitsing van de 

woonentiteit op het gelijkvloers ongedaan werd gemaakt, wel werden er nog 62 minpunten 

vastgesteld aan de woonentiteit op het gelijkvloers en 18 minpunten aan de woonentiteit op 

de eerste en tweede verd ieping. De woonlnspectie besloot vervolgens dat de 

woongelegenheden niet voldeden aan de kwaliteitsvereisten van art. 5 van de Vlaamse 

Wooncode. 

Ter zitting wijzigde het Openbaar Ministerie dan ook de herstelvordering en vorderde dat 

beide beklaagden worden veroordeeld tot het wegwerken van alle gebreken aan het 

onroerend goed teneinde het te laten voldoen aan de vereisten en normen vastgesteld 

krachtens artikel 5 Vlaamse Wooncode en dit binnen 10 maanden op straffe van een 

dwangsom van 150,00 euro. 
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Deze gewijzigde herstelvordering van het College van Burgemeester en Schepenen van 

/Woonlnspecteur Is zowel intern als extern wettig en beoogt, op gepaste, 

aangepaste doch noodzakelijke wijze het herstel van de gevolgen van de door beklaagden 

gepleegde misdrijven. Deze herstelvordering is gemotiveerd vanuit het oogpunt van 

elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsverelsten en is derhalve niet 

kennelijk onredelijk. 

Beklaagde verwijst naar een niet gedateerde koop-verkoopcompromls 

en offerte van een architect waaruit blijkt dat hij het onroerend goed wenst te verkopen en 

dat deze kandidaat koper reeds een architect heeft aangesteld om het kwestieuze gebouw 

af te breken en te vervangen door een nieuwbouw. 

Gezien de omvang van deze aanpassingswerken en de intenties van de eigenaar bepaalt het 

hof de termijn voor het uitvoeren van de werken op 15 maanden vanaf het in kracht van 

gewijsde gegaan van huidig arrest teneinde beklaagden de gelegenheid te geven zich aan de 

hen opgelegde verplichtingen te conformeren. 

Het hof acht het gepast om een dwangsom op te leggen waarvan het bedrag dient bepaald 

op 150,00 euro per dag vertraging maar enkel ten aanzien van de eigenaar van het pand 

zijnde beklaagde indien niet vrijwillig door beklaagde 

wordt overgegaan tot het uitvoeren van de werken zoals boven aangegeven, 

en dit binnen de opgelegde hersteltermijn met dien verstande dat die dwangsom zal 

verbeuren vanaf de eerste dag na de hoger vermelde hersteltermijn in zoverre het huidig 

arrest vooraf werd betekend. Er wordt geen bijkomende dwangsomtermijn opgelegd. Het 

opleggen van een dwangsom is noodzakelijk gezien de eerste vaststellingen reeds dateren 

van 5 oktober 2016 en de gebreken nog steeds niet zijn hersteld waardoor de veiligheid van 

de bewoners van het pand in gedrang kan komen. 

Het hof gaat niet in op het verzoek van de wooninspecteur om de uitspraak urtvoerbaar te 

verklaren bij voorraad. 

Het hof stelt vast dat de eerste rechter naliet naast de wooninspecteur ook het College van 

Burgemeester en Schepenen van de gemeente te machtigen om ambtshalve in 

de uitvoering van het opgelegde herstel te voorzien met kosten ten laste van beklaagden 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. 
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6. De kosten 

De eerste rechter veroordeelde terecht elke beklaagde tot betaling van een bedrag van 

20,00 euro ten behoeve van het Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand en 

tot betaling van de bijdrage tot de financiering van het bijzonder fonds tot hulp aan de 

slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan occasionele redders. 

Bij KB van 28 augustus 2020 (B.S. 3 september 2020) werd de vaste vergoeding opnieuw 

opgelegd en bedraagt ze na indexatie 55,15 euro. 

Gelet op het hoger beroep van het Openbaar Ministerie en gezien deze verhoging 

onmiddellijk van toepassing is op hangende zaken worden beklaagden veroordeeld tot een 

vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken van 55,15 euro. 

7. 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, 190, 190ter, 194, 195, 199, 200, 202, 203, 203bis, 204, 209bis, 210, 

211 en 211bis van het Wetboek van Strafvordering 

- 1, 2, 3, 7, 38, 40, 42, 43, 43bis, 50, 65 en 66 van het Strafwetboek 

- 1, 2, 5, 15, 17bis, 20 §1, 20bis en 20ter van het decreet van 15 juli 1997 
- 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 

- 21ter van de wet van 17 april 1878 

- 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 
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8. Beslissing 

Het hof, 

Rechtdoende op tegenspraak en met eenparigheid van stemmen; 

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 beklaagden en . van het Openbaar Ministerie 

ontvankelijk; 

Op strafgebled 

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

1. Ten aanzien van beklaagde 

Stelt vast dat de beslissing tot schuldigverklaring aan de tenlasteleggingen A en B zoals door 

de eerste rechter aangepast voor de beklaagde ::lefinitief is; 

Veroordeelt beklaagde voor de vermengde feiten A en B zoa ls 

aangepast door de eerste rechter tot een geldboete van 1.000,00 euro, verhoogd met 70 

opdeciemen en alzo gebracht op 8.000,00 euro of een vervangende gevangenisstraf van 90 

dagen, waarvan de helft met uitstel gedurende drie jaar; 

Verklaart verbeurd het bedrag van 45.000,00 euro op grond van art. 42,3° en 43bis 

St rafwetboek; 

Veroordeelt beklaagde om bij wijze van bijdrage tot de financiering van het bijzonder fonds 

tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan occasionele redders een 

bedrag te betalen van 25,00 euro, verhoogd met 70 opdeciemen en alzo gebracht op 200,00 

euro; 

Legt aan veroordeelde een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken op van 55,15 

euro; 
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Veroordeelt beklaagde tevens tot betaling van een bijdrage van 20,00 euro aan het Fonds 

voor de juridische tweedelijnsbijstand; 

2. Ten aanzien van beklaagde 

Verklaart beklaagde schuldig aan de feiten sub C en D zoals aangepast door de eerste 

rechter; 

Veroordeelt beklaagde wegens de vermengde feiten C en D zoa ls aangepast 

door de eerste rechter tot een geldboete 500,00 euro, verhoogd met 70 opdeciemen en alzo 

gebracht op 4.000,00 euro of een vervangende gevangenisstraf van 45 dagen, waarvan de 

helft met uitstel gedurende drie jaar; 

Veroordeelt beklaagde om bij wijze van bijdrage tot de financiering van het bijzonder fonds 

tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan occasionele redders een 

bedrag te betalen van 25,00 euro, verhoogd met 70 opdeciemen en alzo gebracht op 200,00 

euro; 

Legt aan veroordeelde een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken op van 55,15 

euro; 

Veroordeelt beklaagde tevens tot betaling van een bijdrage van 20,00 euro aan het Fonds 

voor de juridische tweedelijnsbijstand; 

3. Met betrekking tot de herstelvordering van de woonlnspecteur/College van 

Burgemeester en Schepenen van de gemeente 

beklaagden 
ten aanzien van beiden 

Verklaart de herstelvordering van de wooninspecteur/College van Burgemeester en 

Schepenen van de gemeente ontvankelijk en gegrond en beveelt de 

beklaagden om aan het pand gelegen te kadastraal 

gekend alle gebreken aan het 

onroerend goed weg te werken teneinde het te laten voldoen aan de vereisten en normen 

vastgesteld krachtens artikel 5 Vlaamse Wooncode. 
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·····-----------------------------

Beveelt voor het geval de herstelmaatregelen niet binnen 15 maanden na het in kracht van 

gewijsde gaan van huidig arrest worden uitgevoerd, zoals hiervoor gezegd, dat de 

wooninspecteur en het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente 

ambtshalve in de uitvoering ervan kunnen voorzien op kosten van beklaagden, 

op grond van art. 20bis §7 van de Vlaamse Wooncode; 

Veroordeelt beklaagde voor het geval dat aan de veroordeling tot het 

uitvoeren van de herstelmaatregelen niet wordt voldaan, tot betaling aan de 

wooninspecteur/College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente 

een dwangsom van 150,00 per dag vertraging vanaf de eerste dag volgend op het verstrijken 

van de hoger vermelde hersteltermijn en in zoverre huidig arrest vooraf werd betekend; 

Machtigt de wooninspecteur/College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente 

om de kosten, vermeld in artikel 17bis §2 van de Vlaamse Wooncode te 

verhalen op de beklaagden, die hoofdelijk gehouden zijn. Zegt dat de overtreder die in 

gebreke blijft, verplicht is alle uitvoeringskosten te vergoeden op vertoon van een staat, 

opgesteld door de overheid die het arrest uitvoert, of begroot en uitvoerbaar verklaard door 

de beslagrechter in de burgerlijke rechtbank; 

De kosten 

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

Veroordeelt de beklaagden solidair tot de overige kosten van de strafvordering en de 

herstelvordering In belde aanleggen, deze voorgeschoten door de openbare partij in totaal 

begroot op 501,24 euro, al deze kosten ondeelbaar veroorzaakt zijnde door de thans 

weerhouden feiten . 
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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 21 oktober 2020 

uitgesproken door , Kamervoorzitter 

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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Eensl~idenr:I verklaarde kopie 
Afgeleverd aan: Procureur-generaal 

Rep. nr W w l t.exx> 
Geen rechtsmiddel werd tot heden tegen dit arrest ingesteld. 
Vrij van opstelrecht - art. 162,5° en 279,1 ° W.Reg. 

Uitsluitend voor bestuurlijke inlichting - behoeften van inwendige aard 

Antwerpen, 06-11-2020 
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