
Arrestnummer 

c I A(3ct / 2022 

Repertonumnurnmer 

2022 / l/tlS 
Datum van uitspraak 

21 december 2022 

Rolnumrner 

Not1t1enummer parket-generaal 

2022/PGA/641 
2022/VJll/244 

D Mededeelbaar aan de 

ontvanger 

WÛJWJfieGk 

\.)Q,\, f ,e,w-~ü\. ~w--t tYf 

\)èV-,,.~\h-:A~W\. 
\-, 

(o(\J 

dOIIAV.-OtA 

Aangeboden op 

Niet te registreren 

Hof van beroep 
Antwerpen 

Arrest 

C4 kamer 
correctionele zaken 



Hof van beroep Antwerpen· 

2022/PGA/641 - 2022/VJll/244 

Het OPENBAAR MINISTERIE 

tegen 

riJ ksreg1sternummer 

geboren te 

wonende te 

van Roemeense nationaliteit 

beklaagde 

-p 2 

in persoon aanwezig en b1Jgestaan door mr. 

beiden advocaat b1J de balie provincie 

aangestelde tolk 

1. Ten laste gelegde feiten 

loco mr 

~n bijgestaan door een door de voorzitter 

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

A huisjesmelkerij 

Rechtstreeks of via een tussenpersoon misbru ik te hebben gemaakt van de kwetsbare 

toestand waarin een persoon verkeerde t en gevolge van z1Jn onwettige of precaire 

administratieve toestand, Zijn precaire sociale toestand, zijn leeftijd, zwangerschap, een 

ziekte dan wel een lichamel1Jk of een geestelijk gebrek of onvolwaardigheid door, met de 

bedoeling een abnormaal profijt te realiseren, een roerend goed, een deel ervan, een 

onroerend goed, een kamer of een andere in artikel 479 van het Strafwetboek bedoelde 

ruimte, te hebben verkocht, te hebben verhuurd of ter beschikking gesteld in 

omstandigheden die in strijd Zijn met de menselijke waardigheid 

(art. 433 dec1es Sw) 
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namelijk het verhuren van kamers aan verschillende seizoenarbeiders, aan een huurprijs van 

200 euro per persoon per maand, daarb1J m1sbru1k m akende van het feit dat deze personen 

slechts voor korte tijd in België verblijven en moeil ijk onderdak vinden (precaire sociale 

toestand) 

1 te 

data 

In het pand 

tussen 1 februari 2016 en 25 april 2019, meermaals, op niet nader bepaalde 

2 te tussen 1 1uni 2015 en 25 april 2019, meermaals, op niet nader bepaalde data 
In het pand 

B een woning of specifieke woonvorm die niet voldoet aan de vereisten van artikel 5 § 1 

Vlaamse Wooncode verhuren, te huur stellen of ter beschikking stellen 

Als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of als persoon die een woning ter 

beschikking stelt, een woning of een spec1f1eke woonvorm, als vermeld in artikel 5 § 3 lid 1 

van het Decreet van 15 JUii 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, die niet voldoet aan de 

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

rechtstreeks of via tussenpersoon, te hebben verhuurd, te huur gesteld of ter beschikking 

gesteld met het oog op bewoning 

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

namelijk het verhuren van meerdere kamers d ie n iet voldoen aan de minimale 

woonkwalite1tsnormen aan een huurpnJs van 200 euro per persoon per maand 

1 t e 

data 

In het pand 

2 te 

In het pand 

tussen 1 februari 2016 en 25 april 2019, meermaals, op niet nader bepaalde 

tussen 1 1un1 2015 en 25 april 2019, meermaals, op niet nader bepaalde data 

De kadastrale omschriJvmg van de onroerende goederen die voorwerp van het misdriJf zijn, 

ziJnde: 
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Voor het pand te 

gekadastreerd als met een oppervlakte van 4a 52ca, 

in volle eigendom van RR ingevolge schenking van de blote 

eigendom van de bouwgrond b1J akte dd. 25/10/2010 voor notans te en 

verzaking aan het vruchtgebruik b1J akte dd 03/02/2012 voor notans te 

Voor het pand te 

gekadastreerd als met een oppervlakte van 4a 56ca, 

in volle eigendom van RR ingevolge schenking van de blote 

eigendom van de bouwgrond bij akte dd. 25/10/2010 voor notaris te 

verzaking aan het vruchtgebruik bij akte dd. 03/02/2012 voor notaris te 

Overgeschreven op het kantoor Rechtszekerheid 

Ref.: 

Bedrag: 240,00 euro 

Teamchef/fiscaal deskundige 

2. Bestreden beslissing 

2.1. 

d.d. 13 januari 2021 

BiJ het vonnis. b1J verstek gewezen op 20 december 2021 door de rechtbank van eerste 

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

Op strafgebied 

Ten aanzien van 

HeromschriJft tenlastelegging B als volgt: 

"Als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of als persoon die een woning ter 

beschikking stelt, een woning of een specifieke woonvorm, als vermeld in artikel 5 § 3 

lid 1 van het Decreet van 15 Jul, 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, dte niet 

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

voornoemd Decreet, rechtstreeks of via tussenpersoon, te hebben verhuurd, te huur 

gesteld of ter beschikking gesteld met het oog op bewoning 
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(art. 2 § 1, 31 •, en 20 § 1 ltd 1 Decreet 15 Juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode) 

De feiten thans vanaf 1 januari 2021 omschreven en strafbaar gesteld als volgt: 

Als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of als persoon dte een woning ter 

beschikking stelt, een niet-conforme of overbewoonde woning rechtstreeks of via 

tussenpersoon te hebben verhuurd, te huur gesteld of ter besch,kktng gesteld met het 

oog op bewoning 

(art.3.34 Vlaamse Codex Wonen van 2021} 

namelijk het verhuren van meerdere kamers die niet voldoen aan de minimale 

woonkwaltte1tsnormen aan een huurprijs van 200 euro per persoon per maand 

1 te 

bepaalde data 

In het pand 

2 te 

bepaalde data 

fn het pand 

Veroordeelt 

tussen 1 februari 2016 en 25 apnl 2019, meermaals, op niet nader 

tussen 1 ium 2015 en 25 april 2019, meermaals, op niet nader 

voor de vermengde feiten van de ten lasteleggingen Al, A2, 

B1 - zoals heromschreven en B2 - zoals heromschreven: 

tot een gevangenisstraf van 8 maanden 

en tot een geldboete van 72.000,00 EUR, z11nde een geldboete van 18 maal 500,00 

EUR en vermeerderd met 70 opdeciemen. 

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

gevangenisstraf van 90 dagen. 

Verklaart verbeurd overeenkomstig artikel 42, 3° en 43b1s Sw. de vermogensvoordelen voor 

een bedrag van 87 .000 euro 

Veroordeelt tot betaling van 
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2.2. 

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

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

opzettelijke gewelddaden en de occasionele redders 

- een bijdrage van 22,00 EUR aan het Begrotingsfonds voor j uridische 

tweedelrjnsb1jstand 

- een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken . Deze vergoed ing bedraagt 

50,00 EUR 

de kosten van de strafvordering tot op heden begroot op 293,54 EUR 

Er werd hoger beroep ingesteld tegen voormeld vonnis van 20 december 2021 op de griffie 

van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen op 28 februari 2022 

door de beklaagde 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, afdeling Antwerpen op 28 

februari 2022 door de beklaagde 

3. Rechtspleging voor het hof 

De zaak werd behandeld op de openbare 21ttrng van 23 november 2022. 

Het hof heeft h1erbiJ gehoord· 

mevrouw de Voorzitter in haar verslag, 

het Openbaar Min1stene in zijn uiteenzetting van de zaak en rn z1Jn vordering, 
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- de beklaagde in z1Jn middelen van verdediging, ontwikkeld door hemzelf en door zij n 

raadsman, voornoemd en b1Jgestaan door een door de Voorzitter aangestelde tolk 

wonende te 

die werd opgenomen in het Nationaal Register voor de 

gerechtsdeskundigen en voor de beed1gd vertalers, tolken en vertalers-tolken onder 

het nummer 

De neergelegde conclusie en stukken werden in het beraad betrokken. 

4. Beoordeling van de ontvankelijkheid van het rechtsmiddel en van de omvang van 

het hoger beroep 

4.1 . Ontvankelijkheid van het hoger beroep 

1. De verklaring van hoger beroep van de beklaagde werd t1Jd1g 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 over de schuldvraag en strafmaat zijn 

nauwkeurig. 

3 Gelet op het bovenst aande is het hoger beroep van de beklaagde regelmatig naar vorm en 

t ermijn en ontvankel ij k. 

4.2. Omvang van het hoger beroep 

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

artikel 210, tweede hd Wet boek 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 besch ikkingen op strafrechtehJk gebied van 

het bestreden vonnis die betrekking hebben op de schuld en de strafmaat 
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5. Vaststellen blijvende strafbaarheid feiten onder tenlastelegging B 

De eerste recht er heeft de feiten onder tenlastelegging B "heromschreven" waar zij geen 

heromschrijving behoefden Deze tenlastelegging nam immers correct de w ettelijke 

omschriJving over van de strafbepaling van de Vlaamse Wooncode zoa ls zij gold op het 

moment van de ten laste gelegde feiten 

Voor zover de eerste rechter met deze "heromschriJving" beoogde vast te stellen dat de 

feiten, indien vandaag gepleegd, nog steeds strafbaar zouden zijn onder een gew1Jzigde 

st rafbepaltng beaamt het hof deze vaststelling. 

Het hof stelt immers vast dat met ingang van 1 januari 2021 de strafbepaling waarop de 

tenlastelegging B 1s gebaseerd, namehJk artikel 20 Vlaamse Wooncode, werd gewijzigd bij 

artikel 15, 1 ° en 2° van het decreet van 29 maart 2019 t ot w1Jz1g1ng van het decreet van 22 

december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, het decreet 

van 15 j uh 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 

december 2013. 

Op 1 Januari 2021 t rad ook het besluit van de Vlaamse Reger ing van 17 Juh 2020 tot 

cod1f1cat1e van de decreten betreffende het Vlaamse Woonbeleid in werking. 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 mwerkingtredmgen, st rafbaar 

blijven onder artikel 3.34 Vlaamse Codex Wonen van 2021. 

6. Motivering ten gronde 

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 t en laste gelegde feiten onder tenlastelegging A niet 

bewezen gebleven en 1s de schuld van de beklaagde aan de hem ten laste gelegde feiten 

onder tenlastelegging B wel bewezen gebleven. 
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2. De strafbepaling van tenlastelegging A, artikel 433dec1es Strafwetboek, vereist onder 

meer dat misbruik wordt gemaakt van de kwetsbare toestand waarin een persoon verkeert 

ten gevolge van zijn onwettige of precaire adm1nistrat1eve toestand, Zijn precaire sociale 

toestand, Zijn leeftijd, zwangerschap, een ziekte dan wel een lichamelrjk of een geesteliJk 

gebrek of onvolwaard1ghe1d. Zoals de beklaagde opwerpt m conclusre waren de bewoners 

van de woningen Naarvan uit het strafdossier nret blijkt dat ZIJ 

in een onwettige of precaire administratieve toestand verkeerden. Bovendien vereist artikel 

433deC1es Strafwetboek ook dat de woning werd verhuurd of ter beschikking gesteld 1n 

omstandigheden die in strijd zrjn met de menselijke waardigheid. Hoewel er alleszins 

gebreken waren aan de woningen zodat ze niet voldeden aan de won1ngkwal1te1tsnormen 

stelt het hof wel vast dat het nog steeds ging om relatief nieuwe woningen die toch een 

mate van afwerking vertoonden dat er naar het oordeel van het hof niet kan worden 

gesproken over omstandigheden in strijd met de menselijke waardigheid. In dat verband is 

het ook van belang dat de bewoning van het tuinhuis, wat dan wel weer 

woonomstandigheden in strijd met de menselijke waard1ghe1d ziJn, volgens het verhoor van 

één van de personen die daar verbleef zeer recent was en de beklaagde opwerpt dat hiJ op 

dat moment in verbleef, hetgeen kan kloppen aangezien hij pas later na de m1t1ele 

vaststellingen kon worden verhoord na u1tnod1ging, zodat het plausibel is dat hij van deze 

bewoning niet op de hoogte was. Onder deze omstandigheden zijn de constitutieve 

bestanddelen van het misdrijf hu1sJesmelkerrj naar het oordeel van het hof niet bewezen, 

minstens kan daarover getwijfeld worden 

3. De materrele vaststellingen en inbreuken op de woonkwalite1tsnormen worden op zich 

niet betwist. Wel werpt de beklaagde met betrekking tot tenlastelegging B op dat hij zich 

"niet bewust" zou geweest Zijn van de geldende regelgeving en in de veronderstelling was 

dat hij de woningen mocht onderverhuren en dat deze in voldoende correcte staat waren 

om dit te doen. De beklaagde verliest daarbij wt het oog dat loutere onachtzaamheid reeds 

volstaat als moreel element voor deze inbreuken Bovendien werd hij, net als iedereen, 

geacht de wet te kennen en toont hij geen onoverkomelijke dwaling aan. De feiten onder 

tenlastelegging B blijven bewezen. 

4. De bewezen verklaarde feiten 81 en 82 waren voor beklaagde de opeenvolgende en 

voortgezette uitvoering van een zelfde misdadig opzet, zodat er slechts één straf dient te 

worden uitgesproken. 

Bij de straftoemeting wordt rekening gehouden met: 

de persoon van de beklaagde; 
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ziJn strafrechtelrjke voorgaanden waarbij 7 veroordelingen wegens 

verkeersgerelateerde inbreuken kunnen worden vastgesteld; 

de omstandigheden en ernst van de feiten, die getuigen van een gebrek aan respect 

voor de woonkwalite1tsnormen 

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

vermeerderen met de opdeciemen of een vervangende gevangenisstraf van 90 dagen. 

Deze effectieve geldboete moet de beklaagde afschrikken om dergelijke feiten in de 

toekomst nog te plegen. Het hof gaat niet m op de vraag van beklaagde om deze straf met 

uitstel van de tenuitvoerlegging op te leggen aangezien dit b11 hem de onterechte indruk zou 

wekken dat het slechts om administratieve formaliteiten gaat en hem onvoldoende de ernst 

van de gepleegde feiten zou doen inzien. 

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. 

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

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

genoten vermogensvoordelen begroot op een totaa l aan gemde huurgelden ten bedrage van 

87.000,00 euro. De eerste rechter kende deze vordenng integraal toe. 

Wat deze door het Openbaar Ministerie gevorderde verbeurdverklari ng van 

wederrechtehjke vermogensvoordelen betreft gaat de beklaagde er in conclusie volledig ten 

onrechte van uit dat deze enkel zou kunnen worden opgelegd bij een veroordeling voor 

hwsJesmelkeriJ Ook het (onder)verhuren of ter beschikking stellen van een woning ,n strijd 

met de wonmgkwaliteitsnormen, voorwerp van de tenlastelegging B, kan immers illegale 

vermogensvoordelen met zich meebrengen. 

Het is maatschappel!Jk onaanvaardbaar dat de beklaagde in het bezit zou blijven van illegale 

opbrengsten, die inderdaad geliJk te stellen zijn aan de door hem ontvangen huurgelden, 

waarvan de geldwaarde aangezien ze niet in het vermogen van de beklaagde kunnen 

worden t eruggevonden dient te worden geraamd en de verbeurdverklaring betrekking heeft 

op het daarmee overeenstemmende bedrag. 
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In conclusie werpt de beklaagde op dat hij, na aftrek van door hemzelf betaalde huur voor 

de woningen en kosten voor nutsvoorzieningen, geen vermogensvoordelen zou hebben 

genoten. Dit Is naar het oordeel van het hof niet alleen volstrekt ongeloofwaardig gelet op 

de grote hoeveelheid bewoners die alleen al t11dens de dag van de controle konden worden 

aangetroffen, het is jund1sch ook niet correct aangezien de rechter geen aftrek moet doen 

van de kosten die verbonden zijn aan het plegen van het misdnJf (vergelijk Cass. 14 oktober 

2014, 

De oorspronkeliJke raming van het Openbaar MinIstene steunt op de eigen verklaring van 

beklaagde waarin hij een huurprijs van 200,00 euro per maand aangaf en op een lijst van 

inschrijvingen in het vreemdelingenregister bij op de adressen van 

de 2 woningen. Beklaagde hekelt in conclusie nu dat niet zomaar mag worden aangenomen 

dat elke :ffect1ef de maxImumterm1jn van 3 maanden bleef, dat niet mag worden 

aangenomen dat alle die zich inschreven in het vreemdelingenregister ook 

effectief hebben verbleven in de woningen omdat heel wat van die 1nschn1v1ngen pro forma 

zouden zI1n geweest en dat, steunend op de bewoners die werden verhoord, niet mag 

worden aangenomen dat elke bewoner effectief 200,00 euro per maand betaalde. 

Het hof neemt aan dat op basis van de voorhanden z1Jnde strafinformat1e het gevorderde 

bedrag van 87.000,00 euro een te onzekere raming is. Het hof vertrekt daarom voor de 

raming van het aantal personen die werden aangetroffen op het moment van de controle, 

namelijk 18. Het hof hanteert daarom een raming gebaseerd op een bezetting van 7 

personen voor elk van de twee woningen gedurende slechts voor 1 seizoen per Jaar en aan 

een ontvangen huurpnJs van 150,00 euro. 

Dit geeft een raming van 23.100,00 euro (of 10 maanden bezetting voor woning nr. 20 x 7 x 

150,00 euro + 12 maanden bezetting voor woning nr. 22 x 7 x 150,00 euro) 

Het hof onderstreept dat dit een absolute min imale raming Is die tevens geldt als een raming 

naar b1lliJkheid. 

De beklaagde wordt voor het overige veroordeeld tot betaling van de bijdrage tot de 

financiering van het slachtofferfonds, de b1Jdrage aan het Begrotingsfonds voor 1und1sche 

tweedel11nsb1Jstand en de vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken 
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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, 152b1s, 162, 185, 189, 190, 190ter, 194, 195, 199, 200, 202, 203, 203b1s, 204, 

209bis, 210, 211 en 212 van het Wetboek van Strafvordering 

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

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

1 van de wet van 5 maart 1952 

- 59 en 60 van de programmawet van 25 december 2016 

- 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 

8. Beslissing 

Het hof, 

Rechtdoende op tegenspraak; 

Beslist op grond van de hoger vermelde redenen, binnen de perken van het hoger beroep 

zoals hiervoor bepaald, als volgt: 

Verklaart het hoger beroep ontvankehJk; 

Op strafrechtelijk gebied 

W1jz1gt het bestreden vonnis als volgt· 

Verklaart de beklaagde niet schuldig aan de hem ten laste gelegde feiten onder 

tenlastelegging A, spreekt hem hiervan vnj en ontslaat hem van de uit dien hoofde 

uitgesproken veroordelingen, 
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Verklaart de beklaagde schuldig aan de hem ten laste gelegde feiten onder tenlastelegging 

B1 en B2, 

Veroordeelt de beklaagde wegens deze vermengde feiten tot een geldboete van 500,00 

euro, verhoogd met 70 opdeciemen en aldus gebracht op 4.000,00 euro, of een 

vervangende gevangenisstraf van 90 dagen, 

Beveelt lastens beklaagde de verbeurdverklaring van de wederrechtelijk door hem verkregen 

vermogensvoordelen t en bedrage van 23.100,00 euro, 

Veroordeelt beklaagde tot betaling van 

- een b1Jdrage van 22,00 euro aan het begrotingsfonds voor jund1sche 

tweedel1Jnsb1Jstand, 

- een b1Jdrage tot de financiering van het bijzonder fonds tot hulp aan de slachtoffers 

van opzettehJke 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 ten bedrage van 50,00 euro, 

De kosten 

Laat de kosten van de tolk ten laste van de Staat; 

Veroordeelt de beklaagde tot de overige kosten van de strafvordering in beide aanleggen, 

deze voorgeschoten door de openbare partij en in totaal begroot op 450,11 euro, al deze 

kosten ondeelbaar veroorzaakt zijnde door de thans nog weerhouden feiten, hierin 

begrepen de kosten van afschrift en betekening van het verstekvonnis, het verstek aan de 

beklaagde zelf te Wijten zijnde 
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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 december 2022 

uitgesproken door Kamervoorzitter 

rn aanwez1ghe1d van het lid van het Openbaar Ministerie vermeld m het proces-verbaal van 
de t erechtzitting 

met bijstand van griffier 




