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2022/PGA/443 - 2022/VJll/ 188 

Het OPENBAAR MINISTERIE 

en 

DE WOONINSPECTEUR VAN HET VLAAMSE GEWEST 

met maatschappelijke zetel te 1000 BRUSSEL, Havenlaan 88 bus 22 

eiser tot herstel 

op de zittingen van 14 december 2022 en 25 januari 2023 niet vertegenwoord igd noch 

iemand namens hem verschenen 

tegen 

1. 

rijksreg1sternummer 

geboren te op 

wonende te 

van Belgische national1te1t 

beklaagde 

op de zitting van 14 december 2022 in persoon aanwezig en b1Jgestaan door mr. 

advocaat b1J de balie en bijgestaan door een door de Voorzitter aangestelde 

tolk 

op de zitting van 25 Januari 2022 vertegenwoordigd door mr advocaat biJ 

de balie provincie loco mr advocaat b1J de balie 

2. 

n1ksregisternummer 

geboren te op 

wonende te 

van Belgische nationaliteit 

beklaagde 
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op de zitting van 14 december 2022 in persoon aanwezig en biigestaan door mr. 

advocaat b1J de balie en b1Jgestaan door een door de Voorzitter aangestelde 

tolk 

op de zitting van 25 Januari 2022 vertegenwoordigd door mr advocaat b1J 

de ba lie provincie loco mr advocaat btJ de balie 

1. Ten laste gelegde feiten 

De procureur des Konings vervolgt de beklaagden als dader of mededader in de zin van 

artikel 66 van het strafwetboek voor de volgende strafbare feiten. 

Te 

door 

1an 1 juni 2018 tot 14 november 2019 

BIJ inbreuk op artikel 5, strafbaar gesteld door art ikel 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 st elt, 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 een woning 

gelegen te 

(De feiten vanaf 01/01/2021 nog steeds strafbaar gesteld mgevolge inbreuk op artikel 3 34. 

van de Vlaamse Codex Wonen van 2021, door als verhuurder, als eventuele onderverhuurder 

of als persoon die een woning ter beschikkmg stelt, een niet-conforme of overbewoonde 

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

beschikking gesteld met het oog op bewonmg) 

De kadastrale omschriJving van het onroerend goed dat het voorwerp van het misdriJf 1s, 

zijnde. 

frggrng: 

aard en oppervlakte· 2a 55ca 

wiJk en nummer van het kadaster· 

en de eigenaars ervan ge1dent1f1ceerd z11nde als en die de 

e1gendomst1tel hebben verkregen ingevolge akte dd 22/04/1996 van aankoop verleden 

door notaris 
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Tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig art 42, 3° en/of 43bis van het 

Strafwetboek, te horen veroordelen tot de b11zondere verbeurdverklaring van een bedrag 

van 8. 775 EUR, (huur van 675/maandehJks van 01/06/2018 tot Ol/08/2019),z11nde de op 

grond van de weerhouden feiten geraamde opbrengst van de vervolgde m1sdn1ven 

Overgeschreven op het kantoor Rechtszekerheid 

Ref 

d.d. 3 Januari 2023 

Bedrag· 240,00 euro 

2. Bestreden beslissing 

2.1. 

Bij het vonnis, op tegenspraak gewezen op 4 ianuari 2022 door de rechtbank van eerste 

aanleg Limburg, afdeling Hasselt. 13D ka mer, werd als volgt beslist: 

OP STRAFGEBIED 

Eerste beklaagde 

Verklaart eerste beklaagde 

omschreven . 

Veroordeelt eerste beklaagde 

een gevangen isstraf van 6 maanden; 

schuldig aan de tenlastelegging, zoals hierboven 

,oor de feiten onder de tenlastelegging tot. 

een geldboet e van 500 euro, verhoogd met 70 opdeciemen en alzo gebracht op 

4.000 euro of een vervangende gevangenisstraf van 90 dagen. 

Verleent eerste beklaagde uitstel van tenuit voerlegging voor de volledige 

hoofdgevangenisstraf gedurende een proefperiode van dne Jaar. 

Verklaart lastens eerste beklaagde ,erbeurd bij equivalent overeenkomstig 

artikel 42, 3° en 43bis Sw. een vermogensvoordeel van 4.387,50 euro. 
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Verplicht eerste beklaagde bij toepassing van artikel 29 Wet 01.08.1985, 

gew1JZ1gd b1J Wet 22 04 2003, K.B. 19 12.2003 en K.B 31.10.2005 tot betaling van een 

bedrag van 25 euro, verhoogd met 70 opdeciemen en alzo gebracht op 200 euro, biJ wIJze 

van bijdrage tot de financiering van het 81Jzonder Fonds tot hulp aan de slachtoffers van 

opzettelijke gewelddaden, ingesteld bij artikel 28 Wet 01.08.1985 

Legt aan eerste beklaagde overeenkomstig artikel 91, 2de I,d en 149 K.B 

28.12.1950, houdende het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken, een 

vergoeding op van 50,00 euro. 

Veroordeelt eerste beklaagde overeenkomstig artikel 4, § 3, l st
e lid Wet 19 

maart 2017 tot een b11drage van 22,00 euro aan het begrotingsfonds voor de juridische 

tweedehjnsb1jstand. 

Tweede beklaagde 

Verklaart tweede beklaagde 

omschreven 

Veroordeelt tweede beklaagde 

schuldig aan de tenlastelegging, zoals hierboven 

voor de feiten onder de tenlastelegging tot een 

geldboete van 500 euro, verhoogd met 70 opdeciemen en alzo gebracht op 4 000 euro of 

een vervangende gevangenisstraf van 90 dagen 

Verklaart lastens tweede beklaagde verbeurd biJ equivalent overeenkomstig 

artikel 42, 3• en 43b1s Sw. een vermogensvoordeel van 4 387,50 euro. 

Verplicht tweede beklaagde bij toepassing van artikel 29 Wet 01.08 1985, 

gewijzigd bij Wet 22.04.2003, K B 19.12 2003 en K.B 31.10.2005 tot betaling van een 

bedrag van 25 euro, verhoogd met 70 opdeciemen en alzo gebracht op 200 euro, btj wijze 

van bijdrage tot de f,nanc1enng van het Bijzonder Fonds tot hulp aan de slachtoffers van 
opzettellJke gewelddaden, ingesteld b1J artikel 28 Wet 01.08.1985 

Legt aan tweede beklaagde overeenkomstig artikel 91, 2de hd en 149 K B. 

28.12.1950, houdende het algemeen reglement op de gerechtskosten m strafzaken, een 

vergoeding op van 50,00 euro. 

;, 
1 
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Veroordeelt tweede beklaagde overeenkomstig artikel 4, § 3, l st
e hd Wet 19 

maart 2017 tot een bijdrage van 22,00 euro aan het begrotingsfonds voor de juridische 

tweedel1jnsb1jstand. 

Herstelvordenng: 

Veroordeelt eerste beklaagde en tweede beklaagde 

overeenkomstig artikel 3.43 Vlaamse Codex Wonen, om: 

aan het pand gelegen te kadastraal gekend onder 

de nodige werken uit te 

(laten) voeren en alle vastgestelde gebreken weg te werken opdat het pand (terug) 

zou voldoen aan de vereisten uit artikel 3.1 Vlaamse Codex Wonen; 

dit binnen een termijn van 12 maanden na de betekening van dit vonnis; 

en zulks onder verbeurte van een DWANGSOM van 150 euro per dag vertraging 

vanaf de eerste dag na het verst rijken van voornoemde hersteltermijn met een 

maximum van 150 000 euro. 

ZEGT VOOR RECHT dat de Vlaamse Wooninspecteur en indien de 

herstelmaatregel niet vrljw1llig wordt wtgevoerd, overeenkomstig artikel 3.47 Vlaamse 

Codex Wonen zelf ambtshalve in de uitvoering ervan kunnen voorzien en dat in zulk geval 

eerste beklaagde en tweede beklaagde Norden verplicht alle 

uitvoeringskosten te vergoeden op vertoon van een staat, opgesteld door de Vlaamse 

Wooninspecteur en/of of begroot en uitvoerbaar verklaard door de 

beslagrechter in de burgerliJke rechtbank 

Machtigt overeenkomstig artikel 3.48 Vlaamse Codex Wonen de wooninspecteur en 

om volgende kosten van herhuisvesting van de bewoner(s) van de 

ongeschikte of onbewoonbare woning terug te vorderen van eerste beklaagde 

en tweede beklaagde als verhuurders of personen die de woning ter 

beschikking stelden· 

1. de kosten om de woning te ontru imen; 

2. de kosten voor het vervoer en de opslag van het meub1la1r en de goederen van de 

bewoner(s); 

3. de installatiekosten met betrekking tot de nieuw te betrekken woning; 

4 gedurende een periode van maximaal één Jaar· het verschil tussen de kosten per 

maand van de woning, vermeld in punt 3 , of van het verblijf in een daartoe 

uitgeruste voorziening, en 20 % van het maandeliJkse beschikbare Inkomen van de 

bewoner. 
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Verzoekt de gnff 1e om overeenkomstig artikel 3 45 Vlaamse Codex Wonen een afschrift van 

onderhavig vonnis te bezorgen aan de Vlaamse Wooninspecteur en 

binnen de termI1n om rechtsmiddelen tegen de uitspraak aan te wenden. 

Zegt voor recht dat hwdige eindbeslissing overeenkomstig artikel 3.49, § 1, 2de ltd, laatste z1n 

Vlaamse Codex Wonen en artikel 84, l st
e lid Hypotheekwet op de kant van de overschrijving 

van de titel van verkrijging dient te worden ingeschreven door het bezorgen aan de 

Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van twee uittreksels van het 

vonnis afgegeven door de griffier met vermelding van: 

de naam, de voornamen en de woonplaats van de partiJen; 

het beschikkende gedeelte van de beslissing, 

- de vermelding van deze rechtbank, afdeling en kamer, die de beslissing wees. 

Kosten 

Veroordeelt eerste beklaagde en tweede beklaagde 1oofdehJk 

tot de kosten van de publieke vordering, tot op heden begroot op 0,00 euro. 

OP BURGERLIJK GEBIED 

Houdt de beslissing over de burgerhJke belangen aan. 

2.2. 

Er werd hoger beroep ingesteld tegen voormeld vonnis van 4 Januari 2022 op de gnff1e van 

de rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdel ing Hasselt· 

op 28 januari 2022 door de beklaagden en tegen alle 

beschikkingen, 

op 31 1anuari 2022 door het OPENBAAR MINISTERIE ten aanzien van beklaagden 

en tegen alle beschikkingen op strafgeb1ed 

2.3. 

Er werd een verzoekschrift in de z1n van artikel 204 Wetboek van Strafvordering ingediend 

op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt: 
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- op 28 1anuari 2022 door de beklaagden en 

- op 31 1anuari 2022 door het OPENBAAR MINISTERIE ten aanzien van beklaagde 

- op 31 januari 2022 door het OPENBAAR MINISTERIE ten aanzien van beklaagde 

3. Rechtspleging voor het hof 

De zaak werd behandeld op de openbare zitting van 14 december 2022. 

Het hof heeft hierbij gehoord: 

mevrouw de Voorzitter in haar verslag, 

- hët Openbaar Ministerie in ZlJn uiteenzetting van de zaak en m z1Jn vordering, 

- de beklaagden en m hun middelen van verdediging, 

ontwikkeld door henzelf en door hun raadsman, voornoemd en b1Jgestaan door een 

door de Voorzitter aangestelde tolk 1 

wonende te die werd 

opgenomen m het Nationaal Register voor de gerechtsdeskundigen en voor de 

beèdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken onder het nummer 

De zaak werd in voortzetting gesteld naar de terechtzitting van 25 januari 2023 teneinde het 

Openbaar Ministerie toe te laten te zorgen voor een overschnJving van de oorspronkelijke 

dagvaarding op het kantoor Rechtszekerheid . 

De zaak werd ten dien einde voor slu1tmg van de debatten gesteld op de openbare zitting 

van 25 Januari 2023. Uit de voordien gevoegde stukken blijkt dat de dagvaarding werd 

overgeschreven op het kantoor Rechtszekerheid op 3 januari 2023. 

De neergelegde conclusie en stukken werden in het beraad betrokken. 
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4. Beoordeling van de ontvankeliJkheld 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 beklaagden en van het Openbaar Ministerie 

werden tijdig en regelmatig gedaan op de gnffle van de rechtbank die het bestreden vonnis 

heeft gewezen. 

2. Het verzoekschrift van de beklaagden zoals bedoeld ,n artikel 204 Wetboek van 

Strafvordering werd t 1Jdig 1nged1end ter gnff1e van de rechtbank die het bestreden vonnis 

heeft gewezen en de daarin bepaalde grieven over de procedure, de schuldvraag, de straf, 

de burgerhJke vordering en de herstelvordenng zijn nauwkeurig. 

3. De verzoekschriften van het Openbaar Ministerie zoals bedoeld in arti kel 204 Wetboek 

van Strafvordering werden tiJd ig ingediend ter griffie van de rechtbank die het bestreden 

vonnis heeft gewezen en de daarin bepaalde grief met bet rekking tot de strafmaat 1s 

nauwkeurig. 

4. Gelet op het bovenstaande zijn de hogere beroepen van de beklaagden en het Openbaar 

Min isterie regelmatig naar vorm en term1Jn 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 daarom uit tot de beoordeling van de beschikkingen van het bestreden vonnis die 

betrekking hebben op de procedure, de schuldvraag, de eventuele strafmaat, de burgerlijke 

vordering en herstelvordering. 

1 
1 

1 
J 

1 
j 
1 
1 
.: 
' 
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5. Motivering ten gronde 

5.1. Blijvende strafbaarheid van de feiten 

Het hof stelt vast dat met ingang van 1 Januari 2021, dit 1s na de ten laste gelegde feiten, de 

strafbepaling waarop de t enlastelegging 1s gebaseerd, namelijk art ikel 20 Vlaamse 

Wooncode, werd gew1Jzigd b1J artikel 15, 1 • en 2° van het decreet van 29 maart 2019 tot 

wi1z1ging van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleldrng van 

de begroting 1996, het decreet van 15 juh 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en de 

Vlaamse Codex F1scal1te1t van 13 december 2013. 

Op 1 januari 2021 trad ook het besluit van de Vlaamse Regering van 17 JUl1 2020 tot 

cod1ficat1e 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 rnwerkrngtredmgen, strafbaar 

bl iJven onder artikel 3 34 Vlaamse Codex Wonen van 2021, nu er gebreken van zowel 

categorie Il als categorie 111 t en laste worden gelegd 

5.2. Op strafrechtelijk gebied - met betrekking tot de schuld 

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

de schuld van de beklaagden aan de hen ten laste ge legde feiten zoals hiervoor omschreven 

bewezen gebleven. 

Hiervoor wordt verwezen naar de oordeelkundige redengeving van de eerste rechter, welke 

door beklaagden in hoger beroep niet weerlegd wordt en door het hof wordt beaamd, 

overgenomen en aangevuld als volgt. 

2. Het hof gaat niet rn op de vraag van beklaagden om de huurder te 

verhoren ter t erecht zitting als getuige à charge (randnr. 35 conclusie beklaagden). De 

verklanng die aflegde 1s geenszins doorslaggevend voor de 

schuld1gverklanng en in die mate dat het hof zelfs geen rekening zal houden met deze 

verklaring en zich, zoals de eerste rechter, zal baseren enerz11ds op de matenele 

vaststellingen die de v1su gebeurden t11dens de plaat sbezoeken op 7 augustus 2019 (door 

m opdracht va n en 14 november 2019 (door de 
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wooninspectie), waarbij deze laatste 105 st rafpunten toekende aan de woning en anderz11ds 

op de schnfteliJke overeenkomst die werd gesloten tussen beklaagden en 

Voor zover beklaagden dit horen van noodzakelijk achten om hem te 

bevragen over "de omstandigheden waarin de huur werd aangegaan" en hiermee wordt 

gedoeld op een afspraak die zou Zijn gemaakt tussen hen om bepaalde werken Uit te voeren 

in ruil voor vnJstellmg van enkele maanden huur w11st het hof er op dat, naast de m dat 

verband reeds door de eerste rechter gemaakte overwegingen, nergens in de voorliggende 

huurovereenkomst tussen beklaagden en een schnftelijke 

renovatieclausule werd opgenomen of een renovatieovereenkomst voorligt met precieze 

opgave van de uit te voeren werken en het t1Jdstip waarbinnen deze moesten worden 

uitgevoerd, zoals nochtans bepaald in het toen geldende artikel 8 Woninghuurwet (thans op 

gelijkaardige wijze bepaald in artikel 13 Vlaamse Woninghuurdecreet) Als er al dergelijke 

afspraken werden gemaakt tussen beklaagden en werden die dus 

mondeling en niet rechtsgeldig gemaakt, zodat beklaagden zich daar alleszins niet kunnen op 

beroepen als rechtvaardiging voor de hen ten laste gelegde feiten 

3. De eerste rechter heeft terecht overwogen dat beklaagde als mede-

eigenaar en medeverhuurder een eigen strafrechtelljke verantwoordelijkheid draagt en zich 

niet kan verschu,len achter het feit dat haar echtgenoot zich alleen met de verhunng zou 

hebben bezig gehouden (randnr 28 conclusie beklaagden) Dat ZIJ niet werd verhoord 

tijdens het opsporingsonderzoek doet hieraan geen afbreuk Als mede-eigenaar van de 

woning had zij dezelfde (strafrechtehJk beteugelde) zorgvuld1ghe1dsplicht ervoor te zorgen 

dat er geen bewoning was zolang deze woning niet aan de geldende 

woningkwallte1tsnormen voldeed. 

4. Zoals de eerste rechter terecht overwoog 1s de argumentatie van beklaagden ,n randnr 

29-33 van hun conclusie, waarb1J zij ,n essentie de schuld verschuiven naar de huurder 

die zij kwade trouw toeschrijven, niet relevant aangezien vast staat dat 

de woning voorafgaand aan de verhunng niet voldeed aan de woningkwal1te1tsnormen en 

structurele gebreken had die de beklaagden ook waren gekend en zij desalniettemin de 

bewoning/verhuring hebben toegestaan zonder dat 211 zich kunnen beroepen op een 

rechtsgeldige renovatieclausule/overeenkomst die dergeliJke feiten zou kunnen 

rechtvaardigen (zie hierboven b1J overweging 2) Zelfs al zouden alle beweringen over de 

intenties en het gedrag van die door beklaagden worden opgeworpen 

waar Zijn, kunnen deze geen afbreuk doen aan het voorgaande 



Hof van beroep Antwerpen p 12 

Zoals de eerste rechter ook terecht opmerkte ligt overigens geen enkel bew11s voor van het 

beweerd verhinderen door dat de verwarming werd hersteld en tonen 

beklaagden ook niet aan dat zij tiJdens de verhuring zelf de mogeliJke - zelfs b1J beweerd 

verzet van de huurder - en noodzakelijke praktische en Juridische stappen hebben 

ondernomen opdat de woning volledig conform zou worden gemaakt. 

S. BiJ de straftoemet ing wordt rekening gehouden met: 

de persoon van de beklaagden; 

de strafrechtel1Jke voorgaanden van beklaagde die naast een 

correctionele veroordeling wegens een miheuinbreuk ook tweemaal werd 

veroordeeld voor verkeersgerelateerde m1sdri1ven en het blanco strafregister van 

beklaagde 

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

als verhuurders voor de kwaliteit van bewoning van hun huurders; 

het verstri1ken van de tijd sedert de feiten zonder dat er sprake Is van het 

overschriJden van de redelijke termijn 

De beklaagden vragen in ondergeschikte orde de gunst van de opschorting. Gelet op het 

herstel van de woning dat inmiddels werd uitgevoerd, het feit dat de eerdere correctionele 

veroordeling van beklaagde reeds dateert van 1999 en het feit dat beide 

beklaagden reeds zullen worden veroordeeld tot de b1JZondere verbeurdverklaring van de 

vermogensvoordelen (zie hieronder) kent het hof berde beklaagde de gunst van de 

opschorting toe. Deze gunstmaatregel, opgelegd voor een proefterm11n van 3 Jaar, wordt m 

deze zaak t.a v de beklaagden afdoende geacht om hen m de toekomst te wI1zen op hun 

maat schappehJke verplichtingen en moet hen er tevens toe aanzetten m de toekomst meer 

aandacht te hebben voor de kwahte,t van bewoning van hun huurders. 

Voor de eerste rechter vorderde het Openbaar M,nrsterre de verbeurdverklaring op grond 

van de artikelen 42, 3• en 43b,s Strafwetboek van de wederrechtehJk door de beklaagden 

genoten vermogensvoordelen uit het bewezen verklaard m1sdn1f, begroot op de gemde 

huurgelden ten bedrage van 8 775,00 euro. De eerste rechter verbeurde ten aanzien van 

beklaagden en elk de helft van dit bedrag (4 387,50 euro) 

De aan beklaagde verleende opschorting belet niet dat ten aanzien van hen de biJzondere 

verbeurverklaring van de vermogensvoordelen kan worden uitgesproken (artikel 6, lid 2 

Probat,ewet). 
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De beklaagden werpen op dat er onder andere rekening moet worden gehouden met de 

specifieke omstandigheden van de verhuring en met de volgens hen malafide houding van 

de huurder met de schade die hiJ veroorzaakte aan het pand en met het 

fei t dat h1J ook een t1Jd onbetalend het pand heeft bezet Zij werpen ook op dat zij geen 

huurgelden hebben ontvangen voor de maand april 2019. ZIJ vragen daarom de b1J2ondere 

verbeurdverklaring niet op te leggen, alleszins deze te beperken 

Het hof stelt vast dat het Openbaar Ministerie de vermogensvoordelen correct heeft 

begroot op basis van de ontvangen huurinkomsten. In het belang van de beklaagden wordt 

aangenomen dat ZIJ inderdaad 1 maand minder huur hebben ontvangen. Deze 

vermogensvoordelen konden niet m het vermogen van de beklaagden worden gevonden, 

zodat het equ ivalent bedrag kan worden geraamd op 7 425,00 euro (zoals beklaagden zelf 

bevestigen m conclusie) Daar dient geen aftrek gedaan te worden van eventuele kosten, 

aangezien de vermogensvoordelen worden geraamd op het brutobedrag van de inkomsten. 

Het hof is van oordeel dat een verbeurdverklaring van de vermogensvoordelen 21ch opdringt 

omdat het signaal moet worden gegeven aan beklaagden dat het plegen van m1sdn1ven niet 

mag lonen en het maatschappelijk onverantwoord zou zijn hen in het bezit te laten van de 

vermogensvoordelen die zij hebben genoten ten gevolge van de bewezen gebleven feiten. 

Waar de begroting van het Openbaar Ministerie op het eerste zicht correct voorkomt, beslist 

het hof echter het bedrag van de vermogensvoordelen naar brlliJkheid te verminderen tot 

5.000,00 euro. Daarom wordt ten aanzien van elke beklaagde het bedrag van 2 500,00 euro 

verbeurd verklaard. 

Daarnaast dient elke beklaagde te worden veroordeeld tot betaling de b1Jdrage aan het 

begrotingsfonds voor jundrsche tweedelJJnsbiJstand en de vaste vergoeding voor 

beheerskosten in strafzaken, welke worden gerndexeerd 

5.3. Op burgerrechtelijk gebied 

5.3.1. Met betrekking tot de herstelvordering van de woonlnspecteur 

De raadsman van de woonmspecteur liet weten dat de herstelvordenng zonder voorwerp 1s 

door uitvoering van herstellingswerken 
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5.3.2. Aanhouden burgerlijke belangen 

De eerste rechter heeft de burgerhJke belangen voor het overige terecht ambtshalve 

aangehouden 

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 

152, 152b1s, 162, 185, 186, 189, 190, 190ter, 194, 195, 199, 200, 202, 203, 203bis, 

204, 209b1s, 210 en 211 van het Wetboek van Strafvordering 

1, 2, 3, 7, 42, 43bis, 50 en 66 van het Strafwetboek 

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

1.1., 1.2., 1.3., 3.1., 3.34. en 3 49 van de decreten over het Vlaamse woonbeleid van 

17 juli 2020 "Vlaamse Codex Wonen van 2021" 

1, 3 en 6 van de wet van 29 juni 1964 

- 4 §3, 5 en 10 van de wet van 19 maart 2017 

- 6 van het KB van 26 aprîl 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 ten aanzien van de beklaagden 

en bij verstek t en aanzien van de eiser tot herstel DE WOONINSPECTEUR VAN HET 

VLAAMSE GEWEST, 

Beslist op grond van de hoger vermelde redenen, binnen de perken van de hogere beroepen 

zoals hiervoor bepaald, als volgt. 

Verklaart de hogere beroepen ontvankelijk, 
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Op strafrechtelijk gebied 

Bevestigt het bestreden vonnis wat de schuldigverklaring van beide beklaagden betreft, 

WiJZigt het bestreden vonnis voor het overige als volgt: 

Gelast t en aanzien van beide beklaagden de OPSCHORTING van de urtspraak van hun 

veroordeling gedurende een proeftermiJn van drie Jaar vanaf heden, 

Verklaart lastens elke beklaagde verbeurd bij equivalent overeenkomstig artikel 42, 3° en 

43bis Sw een vermogensvoordeel van 2 500,00 euro; 

Veroordeelt elke beklaagde tot betaling van. 

een b1Jdrage van 24,00 euro aan het begrotingsfonds voor 1urid1sche 

tweedelijnsbtjstand; 

een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken ten bedrage van 58,24 euro, 

Op burgerrechteli jk gebied 

Verklaart de herstelvordering van de wooninspecteur van het Vlaamse Gewest zonder 

voorwerp, 

Bevestigt voor het overige het ambtshalve aanhouden van de burgerlijke belangen; 

De kosten 

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

ten laste van de Staat, 

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

herstelvorderi ng in beide aanleggen, deze voorgeschoten door de openbare partij en m 

totaal begroot op 410,65 euro. 
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. • ... -- • ~· - . -- - --------

Dit arrest 1s gewezen te Antwerpen door het hof van beroep, C4 kamer, samengesteld uit: 

Kamervoorzitter 

Raadsheer 

Raadsheer 

en in openbare terechtzitt ing van 22 februari 2023 

UJtgesproken door Kamervoorzitter 

in aanwez1ghe1d van het lid van het Openbaar Ministerie vermeld in het proces-verbaal van 
de terecht zitting 

met bijstand van griffier 




