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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 

op de zitting van 16 september 2020 vertegenwoordigd door mr 

de balie provincie 
, advocaat bij 

op de zitting van 23 september 2020 niet vertegenwoordigd noch iemand namens haar 

verschenen 

tegen 

rijksregisternummer 

geboren te 

wonende te 

op 

van Belgische nationaliteit 

beklaagde 

op de zittingen van 16 en 23 september 2020 vertegenwoordigd door mr. 

advocaat bij de balie provincie 

1. Ten laste gelegde feiten 

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

Te minstens van 1 december 2015 tot 30 november 2016, 
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BiJ inbreuk op art ikel 5, strafbaar gesteld door artike l 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, een woning die niet voldoet aan de vereisten en 

normen van artikel 5 rechtstreeks of via tussenpersoon verhuurd, t e huur gesteld of ter 

beschikking gesteld te hebben met het oog op bewoning, 

namelijk hierna vermelde woongelegenheid in het onroerend goed gelegen te 

gekadastreerd als 

met een oppervlakte van 

eigendom van voor 45/100, 

en voor 10/100 volle eigenaar, 

bij akte verleden op 20 juni 2006; 

aan en 

,tOOr 45/100 

De verdachte tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomst ig art. 42, 3° en/of 43 bis van 
het Strafwetboek, te horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring van de 

vermogensvoordelen voortvloeiende uit de ten lastelegging, namelijk overeenkomstig 12 

maanden huur aan 309,87 Euro, hetzij 3.718A4 Euro. 

Gezien het bewijs van overschrijving van de dagvaarding van beklaagde door de bewaarder 

der Hypotheken op het hypotheekkantoor van Il, dd. 5/11/2018, 

Ontvangen 230,00 euro 

Ontvanger (get.) 

2. Bestreden beslissing 

2.1. 

BiJ het vonn is, op tegenspraak gewezen op 17 juni 2019 door de rechtbank van eerste aanleg 

Antwerpen, afdel ing Antwerpen, kamer ACl , werd als volgt beslist: 
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Verleent akte aan De Wooninspecteur van het Vlaamse Gewest van haar vnJwillige 

tussenkomst. 

Op strafgebied 

Veroordeelt voor de tenlastelegging: 

tot een geldboete van 3000,00 EUR, zijnde 500,00 EUR, verhoogd met 50 

opdeciemen. Boete vervangbaar bij gebreke van betaling binnen de wettelijke 

termijn door een gevangenisstraf van 90 dagen. 

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

een bedrag van 3718,44 euro euro. 

Veroordeelt tot betaling van: 

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

t weedelijnsbijstand. 

- een vaste vergoeding voor beheerskosten In strafzaken. Deze vergoeding bedraagt 

53,58 EUR. 

- een bijdrage van 1 maal 200,00 EUR, zijnde de som van 25,00 EUR verhoogd met 70 

opdeciemen, ter financiering 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 281,25 EUR 

Herstel 

Beveelt lastens dat aan het onroerend goed gelegen te 

(volgens rijksregister huisnummer gekadastreerd als 

met een oppervlakte van 

alle gebreken dienen te worden weggewerkt waardoor het pand volledig voldoet aan de 

minimale kwahteitsvereisten, 
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binnen een termijn van 1 Jaar te rekenen vanaf het in kracht van gewiJsde treden van huidig 

vonnis en onder verbeuring van een dwangsom van 150 euro per dag vertraging in het niet 

nakomen van het hiervoor bevolene. 

Dat de wooninspecteur en/of het College van Burgemeester en Schepenen in geval het 

vonnis niet wordt ten uitvoer gelegd, van ambtswege in de uitvoering ervan kan voorzien. 

Machtigt de wooninspecteur en/of het College van Burgemeester en Schepenen de van de 

herstelling van de plaats afkomende materialen en voorwerpen te verkopen, te vervoeren, 

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

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

opbrengst van de verkoop der materialen en voorwerpen, te vergoeden- op vertoon van een 

staat, begroot en invorderbaar verklaard door de beslagrechter. 

2.2. 

Er werd hoger beroep ingesteld tegen voormeld vonnis van 17 juni 2019 op de griffie van de 

rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen: 

2.3. 

op 16 juli 2019 door de beklaagde tegen alle beschikkingen, 

op 17 juli 2019 door het OPENBAAR MINISTERIE tegen al de beschikkingen op 

strafrechtelijk gebied. 

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

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

op 16 juli 2019 door de beklaagde 

op 17 juli 2019 door het OPENBAAR MINISTERIE. 

3. Rechtspleging voor het hof 

De zaak werd behandeld op de openbare zittingen van 16 en 23 september 2020. 
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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, 

(deze verscheen enkel ter zitting van 16 september 2020); 

de beklaagde In ziJn middelen van verdediging, ontwikkeld door zijn raadsman 

voornoemd. 

De door partijen neergelegde conclusies 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, zowel van de beklaagde 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 rn 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 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 Gelet op het bovenstaande zijn de hogere beroepen van de beklaagde en van het 

Openbaar Ministerie regelmatig naar vorm en termijn en ontvankelijk. 

4.2. Omvang van de hogere beroepen 

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

artikel 210, tweede lid Wetboek van Strafvordering. 
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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 schuld, de eventuele straf en de eventuele 

herstelvordering ten aanzien van de beklaagde. 

5. Beoordeling ten gronde 

5.1. Met betrekking tot de omschrijving van de feiten 

Ter zitting verzocht het Openbaar Ministerie terecht om de plaatsbepaling van het feit onder 

de enige tenlastelegging te w1jz1gen in 

wijzigen in 
en om het adres van het kwestieus pand te 

Deze aanpassingen brengen geen wijziging aan 1n het feit dat het voorwerp uitmaakt van de 

strafvervolging. Zij werden ter zitting van 16 september 2020 door het Openbaar Ministerie 

in het debat gebracht, waarna elke partij de mogelijkheid heeft gehad hierover standpunt in 

te nemen. 

5.2. Op strafrechtelijk gebied - 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 het hem ten laste gelegde feit bewezen gebleven. 

Hiervoor wordt verwezen naar de oordeelkundige redengeving van de eerste rechter op blz. 

3 en 4 van het bestreden vonnis, welke door de beklaagde in hoger beroep niet weerlegd 

wordt en door het hof wordt beaamd, overgenomen en aangevuld als volgt. 

De inbreuken op de woonkwaliteitsnormen blijken uit de technische vaststellingen van de 

wooninspecteur. Het gebouw betreft een eengezinswoning In halfopen bebouwing, waarin 

gebreken In de elektriciteitsinstallatie werden aangetroffen die een gevaar op elektrocutie 

Inhielden. Ook werd schade door insijpelend of doorslaand vocht vastgesteld, verrotting en 

verzakking van een traptrede, een ontbrekende trapleuning en meerdere tekortkomingen 

aan ramen en deuren. In de leefruimte en de eetkamer was er een risico op CO-vergiftiging 

door een gaskachel zonder verluchtingsrooster, in de keuken was er eenzelfde risico door 

een gebrekkige gasgeiser. De woning kreeg 59 strafpunten en was ongeschikt en 

onbewoonbaar omwille van ernstige gezondheids- en veiligheidsrisico's voor de bewoners. 
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Ook uit het fotodossier van de wooninspecteur blijkt du1dellJk dat de woning niet voldeed 

aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten van artikel 5 van 

de Vlaamse Wooncode. 

Desalniettemin werd de gebrekkige woning verhuurd. De woning was sinds 2006 eigendom 

van beklaagde en zijn twee broers en . BIJ de aankoop was de woning al 

verhuurd aan en die na de overdracht verder bleven 

huren. Uit de verklaring van bliJkt dat de huishuur van 309,87 euro 

maandelijks werd overgeschreven op een rekening van beklaagde Deze was 

volgens 1Og maar éénmaal in de woning geweest, had toen de gebreken gezien, 

maar heeft er nauwelijks iets aan gedaan. 

Het Is duidelijk dat tal van de vastgestelde gebreken van structurele aard waren en 1n geen 

geval door de huurders veroorzaakt kunnen zijn. 

Voor het bestaan van het ten laste gelegd misdrijf is 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. 

De beklaagde is volle (mede-)eigenaar van de bedoelde woning. HiJ wist of behoorde 

minstens te weten dat deze woning niet voldeed aan de wettelijke kwaliteitsnormen en dus 

niet voor bewoning ter beschikking gesteld mocht worden, maar verhuurde de woning toch. 

Het hof acht het volkomen ongeloofwaardig dat de beklaagde geen kennis zou gehad 

hebben van de gebrekkige toestand, zodat de inbreuken door beklaagde wetens en 

willens, dit is opzettelijk, gepleegd werden. 

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

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

zijn . 

De in de tenlastelegging weerhouden incrlminatieperiode is rn overeenstemming met de 

gegevens van het vooronderzoek, onder meer rekening houdend met de aard van de 

vastgestelde gebreken, en wordt door het hof bijgetreden. 

5.3. Op strafrechtelijk gebied - met betrekking tot de straftoemeting 

Bij de straftoemeting wordt rekening gehouden met: 
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de persoonlijkheid van beklaagde en zijn strafrechtelijk verleden, waaruit blijkt 

dat hlJ voorafgaand aan de feiten zeven veroordelingen wegens verkeersinbreuken 

had opgelopen en éénmaal tot een correctionele straf was veroordeeld wegens 
belaging; 

- de omstandigheden, de aard en de ernst van de feiten, die blijk geven van een gebrek 

aan respect voor andermans welzijn, veiligheid en gezondheid; 

- het maatschappelijk nadeel ervan; 

de vaststelling dat de beklaagde geleid werd door een zucht naar gemakkelijk 

geldgewin ten koste van anderen; 

- het gegeven dat de beklaagde het pand inmiddels heeft gesloopt, waardoor de 

herstelvordering zonder voorwerp is geworden; 

het verstrijken van de t ijd sedert de feiten zonder dat er sprake is van een 

overschrijding van de redelijke termijn . 

Rekening houdend met al deze omstandigheden heeft de eerste rechter aan beklaagde 

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

passende en aangepaste bestraffing opgelegd. 

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

verlenen, daar zulke maatregel hem onvoldoende zou wijzen op zijn maatschappelijke 
beperkingen en verplichtingen. 

Het hof bevestigt dus de door de eerste rechter opgelegde geldboete van 500,00 euro, door 

verhoging met 50 opdeciemen gebracht op 3.000,00 euro of een vervangende 

gevangenisstraf van negentig dagen. 

De omvang van de opgelegde geldboete Is aangepast aan de ernst van de feiten, en de duur 

van de vervangende gevangenisstraf is aangepast aan de omvang van de geldboete. 

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

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

aanmerking genomen wordt overeenkomstig artikel 99bis Strafwetboek, wordt de geldboete 

in de hierna bepaalde mate gedeeltelijk met uitstel van tenuitvoerlegging opgelegd, om hem 

in de toekomst verder te ontraden zich aan dergelijke feiten schuldig te maken en hem ertoe 

aan te zetten de reglementering inzake kwahteits- en veiligheidsnormen van woningen stipt 

t e respecteren. Dit uitstel en de proeftermijn van drie jaar moeten een maximale 
\ 

preventieve werking van de uitgestelde straf waarborgen. 
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De beklaagde werd door de eerste rechter terecht veroordeeld tot betaling van een bijdrage 

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 de 

occasionele redders en een vaste vergoeding voor beheerskosten rn strafzaken. Het bedrag 

van deze laatste vergoeding dient weliswaar te worden geïndexeerd. 

5.4. Op strafrechtelijk gebied - met betrekking tot de verbeurdverklaring 

Voor de eerste rechter vorderde het Openbaar Ministerie schriftelijk de bijzondere 

verbeurdverklaring lastens de beklaagde van de wederrechtelijk door hem genoten 

vermogensvoordelen uit het bewezen verklaard misdrijf, begroot op 3.718,44 euro, en dit op 

grond van de artikelen 42, 3° en 43bls Sw. De gevorderde verbeurdverklaring is facultatief. 

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

illegale opbrengsten van het door hem gepleegd misdrijf, die in casu gelijk te stellen zijn aan 

de door hem ontvangen huurgelden. Deze vermogensvoordelen konden niet worden 

gevonden in het vermogen van deze beklaagde, zodat de verbeurdverklaring betrekking 

heeft op de geldwaarde die ermee overeenstemt. De huuropbrengsten, die terecht werden 

begroot op een bedrag van 3 718,44 euro (zijnde 12 maanden x 309,87 euro), dienen 

inderdaad verbeurd te worden verklaard. 

Tezamen met de eerste rechter is het hof van oordeel dat deze vermogensvoordelen 

effectief door beklaagde werden genoten. Hij was voor 45% mede-eigenaar van 

de woning, was voor de huurders de contactpersoon inzake de verhuring ervan en inde de 

huurgelden op zijn eigen rekening, zonder dat blijkt dat hij een gedeelte zou hebben 

afgedragen aan zijn broers, die mede-eigenaars waren. De verbeurdverklaring dient volledig 

ten laste van beklaagde te vallen. 

5.5. Met betrekking tot de herstelvordering 

De wooninspecteur gaf ter zitting van 16 september 2020 aan dat de herstelvordering 

zonder voorwerp is geworden, nu de gevorderde herstelmaatregel volledig werd uitgevoerd 

door de sloop van het gebouw. 
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6. Wettelijke bepalingen 

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

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

- 152, 162, 185, 190, 190ter, 194, 195, 199, 200, 202, 203, 203bis, 204, 209bis, 210 en 

211 van het Wetboek van Strafvordering 

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

1, 2, 5, 15, 20 §1 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 

- 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 

1 en ibis van het KB nr. 22 van 24 oktober 1934 

- 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 vo lgt: 

Verklaart de hogere beroepen van beklaagd1 

ontvankelijk; 

en van het Openbaar Ministerie 

Het bestreden vonnis wijzigend; 

Past de plaatsbepaling van het feit onder de enige tenlastelegging aan tot "te 
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Past het adres van de onder de enige tenlastelegging bedoelde woongelegenheid aan tot 

"gelegen te 

Op strafrechtelijk gebied 

,, , 
' 

Bevestigt het bestreden vonnis met betrekking tot de schuldigverklaring van beklaagde 

aan het feit onder de enige tenlastelegging zoals hoger heromschreven; 

Bevestigt de bij het bestreden vonnis opgelegde geldboete ten bedrage van 500,00 euro, na 

verhoging met 50 opdeciemen gebracht op 3.000,00 euro of, bij gebreke aan betaling binnen 

de in artikel 40 Strafwetboek bepaalde termijn vervangbaar door een gevangenisstraf van 

negentig dagen, maar gelast gedurende een termijn van drie jaar vanaf heden het uitstel van 

de tenuitvoerlegging van deze geldboete ten belope van het bedrag van 350,00 euro, na 

verhoging met 50 opdeciemen gebracht op 2.100,00 euro; 

Bevestigt het bestreden vonnis met betrekking tot de verbeurdverklaring ten laste van 

beklaagde van de door hem ingevolge het mlsdnJf genoten vermogensvoordelen 

ten bedrage van 3.718,44 euro; 

Bevestigt het bestreden vonnis voor zover het beklaagde 

van: 
veroordeelt tot betaling 

- een bijdrage 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 geïndexeerd 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 ten laste van de Staat; 
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Veroordeelt beklaagde t ot de overige kosten van de strafvordering en de 

herstelvordering In beide aanleggen, deze voorgeschoten door de openbare part1J in totaal 

begroot op 403,93 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 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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