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2021/ PGA/ 2128 - 2021/ VJ11/ 685 

Het OPENBAAR MINISTERIE 

en 

DE WOONINSPECTEUR VAN HET VLAAMS GEWEST 

met burelen te 1000 BRUSSEL, Havenlaan 88 bus 22 

eiser tot herstel 

vertegenwoordigd door mr. 

tegen 

1. 

riJksregisternummer 

geboren te op 

wonende te 

van Belgische nat1onallte1t 

beklaagde 

, advocaat bij de balie provincie 

niet vertegenwoord igd noch in persoon verschenen 

2. 

n1ksreg1sternummer 

geboren te :::ip 

wonende te 

van Belgische nat1onalite1t 

beklaagde 

niet vertegenwoordigd noch in persoon verschenen 

3. 

nJksreg1sternummer 
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geboren te 

wonende te 

van Belgische nat1onalite1t 

beklaagde 

p 3 

niet vertegenwoordigd noch in persoon verschenen 

1. Ten laste gelegde feiten 

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

A 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 won ing of een spec1f1eke woonvorm, als vermeld in artikel 5 § 3 lid 1 van het 

Decreet van 15 Juh 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 Juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode) 

1 te 

door 

van 22 december 2014 tot 9 me, 2020 

nameli1k· 

het onroerend goed gelegen te 

(1/3 VE) en 

d.d. 17/01/2001 en erfenis van 

te hebben verhuurd ten nadele van 

gekadastreerd als 

eigendom van (1/3 VE), 

1/3 VE) ingevolge akte verleden door notaris 

(overleden op 

2 te 

door 

van 1 augustus 2016 tot 111uni 2017 
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namelrJk· 

het onroerend goed gelegen te 

. eigendom van 

notaris dd 21/06/2019 

te hebben verhuurd ten nadele van 

gekadastreerd als 

ingevolge akte verleden door 

Gedaagden tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig art. 42, 3° en/of 43b1s van het 

Strafwetboek te horen veroordelen tot de b1JZondere verbeurdverklaring van de 

vermogensvoordelen voortvloeiende uit de tenlasteleggingen conform de schnftel1Jke 

vordering van het OM neergelegd in het strafdossier 

Overgeschreven op het kantoor Rechtszekerheid 

Ref.: 

Bedrag· 230,00 euro 

Financieel Deskundige 

2. Bestreden beslissing 

2.1. 

2 d.d. 28 september 2020 

BiJ het vonnis, op tegenspraak gewezen op 19 april 2021 door de rechtbank van eerste 

aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, kamer ACl, werd als volgt beslist: 

Verleent akte aan De Woonmspecteur van het Vlaamse Gewest van haar vr1Jw1lltge 

tussenkomst. 

Actualiseert de tenlastelegging als volgt· 

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

besch1kkmg stelt, een womng of een specifieke woonvorm, als vermeld m artikel 5 § 3 

lid 1 van het Decreet van 15 1ul1 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, dte met 

voldoet aan de vereisten en normen, 
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vastgesteld met toepassing van artikel 5 van voornoemd Decreet, rechtstreeks of vla 
tussenpersoon, te hebben verhuurd, te huur gesteld of ter besch,kk,ng gesteld met het 
oog op bewonmg 
( art. 2 § 1, 31 °, en 20 § 1 lid 1 Decreet 15 jul, 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 die een woning ter 
beschikking stelt, een met-conforme of overbewoonde woning rechtstreeks of via 
tussenpersoon te hebben verhuurd, te huur gesteld of ter beschikking gesteld met het 
oog op bewonmg 
(art. 3 34 Vlaamse Codex Wonen van 2021) 

1 te 
door 

namel,;k. 

van 22 december 2014 tot 9 me, 2020 

het onroerend goed gelegen te gekadastreerd als 
eigendom van 

(1/3 VE), (1/3 VE) en (1/3 VE) mgevolge akte 
verleden door notar,s 
(overleden op 

d.d. 17/01/2001 en erfenis van 

te hebben verhuurd ten nadele van 

2 te 
door 

namel,;k: 

van 1 augustus 2016 tot 11 1un1 2017 

het onroerend goed gelegen te 
~,gendom van 

door notans dd. 21/06/2019 

te hebben verhuurd ten nadele van 

gekadastreerd als 
ingevolge akte verleden 
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Op strafgeb1ed 

Ten aanzien var, eerste beklaagde 

Veroordeelt 

vermengd, 

,t0or de vermengde feiten van de tenlasteleggingen Al en A2, 

tot een geldboete van 12.000,00 EUR, Zijnde 1.500,00 EUR verhoogd met 70 

opdeciemen. 

Boete vervangbaar bij gebreke van betaling binnen de wettelijke term1Jn door een 

gevangenisstraf van 90 dagen 

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

een bedrag van 8.500,00 euro. 

Veroordeelt tot betaling van. 

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

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

opzettel1J ke gewelddaden en de occasionele redders 

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

tweedeltJnsbijstand 

- een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken Deze vergoeding bedraagt 

50,00 EUR 

- de kosten van de strafvordering tot op heden begroot op 1/3 x 340,25 = 113,41 EUR 

Ten aanzien van t weede beklaagde 

Verklaart de tenlastelegging A.1 lastens bewezen. 

Stelt vast dat in de voorwaarden verkeert om te genieten van de gewone 

opschorting van de uitspraak van de veroordeling 
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Zegt dat de uitspraak van de veroordeling zal opgeschort worden met een proeftijd van 5 

jaar, zonder voorwaarden. 

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

een bedrag van 5.000,00 euro. 

Veroordeelt tot betaling van: 

een b1Jdrage van 20,00 EUR aan het Begrotingsfonds voor 1und1sche 

tweedehJnsbiJstand 

een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken Deze vergoeding bedraagt 

50,00 EUR 

de kosten van de strafvordering tot op heden begroot op 1/3 x 340,25 = 113,41 EUR 

Ten aanzien van derde beklaagde 

Verklaart de tenlastelegging A.1 lastens bewezen 

Stelt vast dat in de voorwaarden verkeert om te genieten van de gewone 

opschorting van de uitspraak van de veroordeling 

Zegt dat de uitspraak van de veroordel ing zal opgeschort worden met een proeftiJd van 5 

Jaar, zonder voorwaarden. 

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

een bedrag van 5.000,00 euro. 

Veroordeelt tot betalrng van: 

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

tweedeliJnsbijstand 

een vaste vergoeding voor beheerskosten m strafzaken. Deze vergoeding bedraagt 

50,00 EUR 

de kosten van de strafvordering tot op heden begroot op 1/3 x 340,25 = 113,41 EUR 
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Herstelvordering 

Verklaart de vorderingen van De WoonInspecteur van het Vlaams Gewest ontvankelijk en 

gegrond, 

Veroordeelt tot het uitvoeren van alle 

werken om de conform1te1t In de zin van artikel 1 3 § 1, 8° Codex Wonen, te herstellen en de 

eventuele overbewoning te beemd1gen wat het pand aan de 

betreft; 

Bepaalt de termI1n voor uitvoering op tien maanden na het in kracht van gew11sde treden 

van onderhavig vonnis; 

legt een dwangsom op van 150,00 euro per dag vertraging na het verstnJken van de hoger 

bepaalde herstelterm1Jn in zoverre huidig vonnis vooraf werd betekend en legt geen 

dwangsomterm1Jn op, 

Machtigt De Woonmspecteur van het Vlaamse Gewest en het College van burgemeester en 

schepenen van conform artikel 3.47 van de Codex Wonen in de 

uitvoering van het opgelegde herstel te voorz ien, op kosten van beklaagde, met macht1g1ng 

tot recuperatie van de kosten aan de uitvoering verbonden; 

Veroordeelt tot het uitvoeren van alle werken om de conform1te1t 1n de 

zin van artikel 1.3 § 1, 8° Codex Wonen, te herstellen en de eventuele overbewoning te 

bee1nd1gen wat het pand aan de betreft, 

Bepaalt de termijn voor uitvoering op tien maanden na het in kracht van gewijsde treden 

van onderhav ig vonnis, 

Legt een dwangsom op van 150,00 euro per dag vertraging na het verstriJken van de hoger 

bepaalde herstelterm1Jn in zoverre huidig vonnis vooraf werd betekend en legt geen 

dwangsomtermiJn op, 
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Machtigt De Woonmspecteur van het Vlaamse Gewest en het College van burgemeester en 

schepenen van conform artikel 3.47 van de Codex Wonen in de 

uitvoering van het opgelegde herste l te voorzien, op kosten van beklaagde, met machtiging 

tot recuperatie van de kosten aan de uitvoering verbonden; 

2.2. 

Er werd hoger beroep ingesteld tegen voormeld vonnis van 19 apri l 2021 op de gnff1e van de 

rechtbank van eerste aanleg Antwerpen. afdeling Antwerpen. 

- op 17 mei 2021 door de beklaagden 

:egen alle beschikkingen, 

- op 18 mei 2021 door het OPENBAAR MINISTERIE ten aanzien van de beklaagden 

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 17 me, 2021 door de beklaagden 

- op 18 mei 2021 door het OPENBAAR MINISTERIE ten aanzien van de beklaagden 

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, 

- het Openbaar Mm1stene 1n z1Jn uiteenzetting van de zaak en in Zijn vordenng, 
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de eiser tot herstel in zijn middelen, ontwikkeld door zijn raadsman, voornoemd. 

alhoewel regelmatig 

gedagvaard zijnde, Zijn niet in persoon of bij advocaat verschenen op de terechtzitting van 

14 december 2022 en de zaak werd ten aanzien van hen b1J verstek behandeld. 

De 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 van de beklaagden en van het Openbaar Ministerie 

werden tijdig en regelmat ig gedaan op de griffie van de rechtbank die het bestreden vonnis 

heeft gewezen. 

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

Strafvordering werd t1Jd1g ingediend ter griffie van de rechtbank die het bestreden vonnis 

heeft gewezen en de daarin bepaalde grieven over de schuldvraag, de strafmaat en de 

herstelvordenng zijn nauwkeurig. 

3. Het verzoekschrift van het Openbaar Ministerie zoals bedoeld 1n artikel 204 Wetboek van 

St rafvordering werd t1Jd1g ingediend ter gnff1e van de rechtbank die het bestreden vonnis 

heeft gewezen en de daarin bepaalde grief met betrekking tot de st rafmaat is nauwkeurig. 

4. Gelet op het bovenstaande z11n de hogere beroepen van de beklaagden en van het 

Openbaar Ministerie regelmatig naar vorm en terrn1Jn en ontvankelijk. 

4.2. Omvang van de hogere beroepen 

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

artikel 210, tweede hd Wetboek van Strafvordering 
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Gelet op de overwegingen onder rubriek 4.1. van drt 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 schuld, de eventuele straftoemeting en de herstelvordenng. 

5. Motivering ten gronde 

5.1. Op strafrechtelijk gebied 

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

de schuld van de beklaagde aan de haar ten laste gelegde feiten onder 

A.1 en A.2 en de schuld van beklaagden 3an de hen ten 

laste gelegde feiten onder A.1 zoals hiervoor omschreven bewezen gebleven. 

Het hof stelt vast dat in het gnevenformu!rer en in de neergelegde conclusie geen ander 

verweer wordt aangekondigd dan wat reeds voor de eerste rechter werd aangevoerd. 

Daarom 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 en 

overgenomen. Het hof vult hierbiJ aan dat de beklaagden op geen enkele wijze aannemelijk 

maken dat er sprake zou zijn van de rechtvaardigingsgrond van artikel 71 Sw 

2. De eerste rechter heeft te recht vastgesteld dat de feiten voorzien onder de 

tenlasteleggingen A.1 en A.2 voor de beklaagde de opeenvolgende en 

voortgezette uitvoering zIJn van een zelfde m1sdad1g opzet, zodat er slechts één straf dient te 

worden uitgesproken 

BiJ de straftoemeting wordt rekening gehouden met· 

de persoon van de beklaagden; 

het feit dat de beklaagde In het verleden reeds de gunst van de 

opschorting kreeg voor een stedenbouwkundig m1sdriJf en de beklaagden 

~en blanco strafregister hebben, 

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

voor de woonkwal1te1tsnormen; 

de beperktere rol van beklaagden 
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Daarom werd aan de beklaagde door de eerste rechter om 

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

aangepaste bestraffing opgelegd onder de vorm van een effectieve geldboete van 1.500,00 

euro (te vermeerderen met de opdeciemen) of een vervangende gevangenisstraf van 90 

dagen. Deze effectieve geldboete moet de beklaagde aansporen om b1J toekomstige 

verhuring/ter beschikking stelling van woningen meer aandacht te hebben voor de min imale 

woonkwaliteit waarop bewoners recht hebben. De omvang van de opgelegde geldboete is 

aangepast aan het aandeel van de beklaagde en aan de ernst van de feiten en de duur van 
de vervangende gevangenisstraf 1s aangepast aan de omvang van de geldboete 

Door de eerste rechter werd aan de beklaagden de gunst 

van de opschorting verleend. Het hof merkt echter op dat er geen bew1Js voorligt dat de 

herstelvordering is uitgevoerd. Hoewel dit geen wettehJke voorwaarde 1s om de gunst van de 

opschorting te kunnen verknJgen acht het hof het noodzakelijk dat beklaagden zouden 

aantonen dat ZIJ inspanningen hebben geleverd om de situatie te regulariseren. Nu daarvan 

geen bew1Js voorligt achter het hof het ook noodzakeliJk om deze beklaagden toch elk een 

effectieve geldboete op te leggen van 500,00 euro (te vermeerderen met de opdeciemen) of 

een vervangende gevangenisstraf van 90 dagen Deze effectieve geldboetes moeten de 

beklaagden aansporen om b1J toekomstige verhuring/ter 

beschikking stelling van woningen meer aandacht te hebben voor de minimale 

woonkwaliteit waarop bewoners recht hebben De omvang van de opgelegde geldboetes 1s 

aangepast aan het aandeel van deze beklaagden en aan de ernst van de feiten en de duur 

van de vervangende gevangenisstraffen 1s aangepast aan de omvang van de geldboete. 

Het hof gaat met andere woorden niet in op de m verzoekschrift en conclusie voor 

beklaagde gevraagde gunst van de opschorting aangezien dit de 

beklaagde onvoldoende bewust zou maken van de ernst van de begane feiten. Om dezelfde 

reden gaat het hof niet 1n op het m verzoekschrift gevraagde uitstel van de 

tenuitvoerlegging Enkel effectieve geldboetes kunnen de beklaagden zoals hierboven 

overwogen aanzetten tot gedragsverbetering. 

De eerste rechter heeft ook terecht ten aanzien van de beklaagden 

(een deel van) de wederrechtelijk verkregen 

vermogensvoordelen verbeurd verklaard (voor de beklaagde 

vermogensvoordelen uit de m1sdnJven onder A 1 en A 2 en voor de beklaagden 

vermogensvoordelen uit de m1sdriJven onder A.1) aangezien het 

een maatschappelijk verkeerd signaal zou ziJn om de door hen begane misdnJven te laten 

lonen. 
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In dat opzicht heeft de eerste rechter naar het oordeel van het hof ten onrechte de 

vermogensvoordelen verkregen uit het misdrijf onder tenlastelegging A 1 naar billijkheid 

begroot op slechts 15 000,00 euro en niet op het volledige bedrag van de ontvangen 

huurinkomsten, zoals gevorderd door het Openbaar Mm1stene De overweging dat de 

huurster de herstelwerkzaamheden zou bemoe11!Jkt hebben weegt naar het oordeel van het 

hof niet op tegen het feit dat uit het strafdossier ook bllJkt dat de huurster van het pand 

2elf verbeteringswerken heeft uitgevoerd aan de woning (wat in het 

verzoekschrift van beklaagden ook wordt toegegeven en meteen wordt bestempeld als "in 

orde gebracht" zonder dat een bew1Js voorligt dat de woning nu zou voldoen aan alle 

woonkwallte1tsnormen) De wederrechtelijke vermogensvoordelen verkregen uit het misdrijf 

onder tenlastelegging A 1 wordt daarom b1J equivalent begroot op het door het Openbaar 

Ministerie gevorderde bedrag van 32.500,00 euro, aangezien dit bedrag niet kan worden 

teruggevonden in het vermogen van de beklaagden Ten aanzien van de beklaagden 

wordt elk 1/3 van dit bedrag 

verbeurd. Ten aanzien van de beklaagden worden met andere woorden volgende bedragen 

verbeurd. 

- ten aanzien van 

- ten aanzien van 

- ten aanzien van 

14.334,00 euro (10.834,00 euro+ 3.500,00 euro); 

10.833,00 euro, 

10 833,00 euro. 

Voor het overige werden de beklaagden terecht elk veroordeeld tot betaling van de b1Jdrage 

aan het Begrotingsfonds voor Juridische tweedel!Jnsb1Jstand en de vaste vergoeding voor 

beheerskosten in strafzaken, welke worden gemdexeerd. 

Beklaagde werd ook terecht veroordeel tot betaling van de b1Jdrage aan 

het Slachtofferhulpfonds, beklaagden worden eveneens 

veroordeeld tot betaling van deze b1Jdrage 

5.2. De herstelvordering 

De eerste rechter legde om oordeelkundige redenen, beaamd en overgenomen door het hof 

het herstel op aan de beklaagden voor 

de woning aan de 

aan de 

en aan ,oor de woning 
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In hun verzoekschrift en conclusie werpen de beklaagden op dat de vordering onredelijk zou 

zijn Het hof 1s op grond van de voorliggende gegevens van het strafdossier en de 

aangevoerde motieven van oordeel dat de pnnc1p1ele herstelvordenngen 1n dit geval zowel 

intern als extern wettig zijn, gerechtvaardigd zijn en kennelijk niet onredelijk of 

buitenproportioneel zijn, daar zij op gepaste, aangepaste doch noodzakelijke wuze het 

herstel beogen van de gevolgen van het door de beklaagde(n) gepleegde m1sdnJven ZIJ z1Jn 

gemotiveerd vanuit het oogpunt van elementaire ve1lighe1ds-, gezondheids- en 

woonkwalite1tsvereisten en zijn bovendien noodzakel1Jk om te beletten dat in de toekomst 

nog personen in de gebouwen zouden worden gehuisvest tn slechte woonomstandigheden. 

In hun verzoekschrift en conclusie werpen de beklaagden verder op dat de hersteltermijn 

van 10 maanden die door de eerste rechter voor beide herstelmaatregelen werd gegeven 

onredelijk zou zijn, de opgelegde dwangsommen te hoog en onterecht niet in de tijd werden 

beperkt. 

De aan beide opgelegde herstelmaatregelen gekoppelde u1tvoeringsterm1Jn van 10 maanden 

1s naar het oordeel van het hof correct, rekening houdend met de omvang van de werken en 

de tijd die reeds verstreken is sedert de eerste vaststellingen waarvan de beklaagde(n) 

gebruik had kunnen maken om vnJwillig over te gaan tot herstel Deze termijnen moeten 

voor de beklaagde(n} voldoende Zijn om zich aan de opgelegde verplichtingen te 

conformeren. 

Dat de woning (A.2} inmiddels verkocht zou zijn, belet het 

opleggen van de herstelverplichting niet. Een herstelmaatregel werkt immers 'm rem', daar 

zij strekt tot het doen verdw1Jnen van de onrechtmatige toestand van het pand waarop de 

bewezen verklaarde inbreuk op de elementaire veiligheids-, gezondheids- en 

woon kwaliteitsvereisten betrekking heeft. Een eventuele verkoop doet dan ook niets af aan 

de verplichting tot herstel in hoofde van degene die het rrnsdnjf heeft gepleegd 

De uitvoeringstermijn voor beide herstelmaatregelen zullen gelden vanaf het in kracht van 

gew1Jsde treden van huidig arrest. 

Tevens werden voor beide herstelmaatregelen terecht een dwangsom opgelegd van telkens 

150 euro per dag, nu de veroordeelde(n) tot op heden rnet het bewijs levert/leveren dat zij 

vniw1lhg 1s/z1Jn overgegaan tot toereikend herstel Deze dwangsommen wllen verbeuren 

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

hu1d1g arrest vooraf werd betekend Dit houdt concreet in dat er geen dwangsomterm1Jn 

wordt toegestaan 
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Het herstel komt In de eerste plaats toe aan ZIJ die het misdnJven hebben gepleegd Het hof 

ziet daarom geen redenen om de opgelegde dwangsommen te beperken In de tijd. 

Het hof ziet tenslotte geen dwingende redenen om dit arrest uitvoerbaar bij voorraad te 

verklaren. 

6. Wettelijke bepalingen 

Het hof houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen, de artike len: 

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

152, 162, 185, 186, 190, 190ter, 194, 195, 199, 200, 202, 203, 203b1s, 204, 209b1s, 

210, 211 en 21lbis van het Wetboek van Strafvordering 

1, 2, 3, 7, 38, 40, 42, 43b1s, 65 en 66 van het Strafwetboek 

1, 2, 51 15, 17, 20 §1, 20b1s en 20ter van het decreet van 15 Jul, 1997 

11., 1 2., 1.3., 3.1., 3.33 ., 3.34., 3 .43, 3.47., 3.48. en 3.49 van de decreten over het 

Vlaamse woonbeleid van 17 JUii 2020 "Vlaamse Codex Wonen van 2021" 

- 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 apnf 2017 

- 91 van het KB van 28 december 1950 

- 1 en 2 van het KB van 28 augustus 2020 

7. Beslissing 

Het hof, 

Rechtdoende op tegenspraak ten aanzien van de eiser tot herstel en bij verstek ten aanzien 

van beklaagden en met eenparigheid van stemmen, 

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

zoals hiervoor bepaald, als volgt 
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Verklaart de hogere beroepen ontvankehJk, 

Op strafrechtel11k gebied 

Bevestigt het bestreden vonnis voor wat betreft de schuldigverklaring van de beklaagden 

aan tenlastelegging A 1 en de 

schuld1gverklanng van de beklaagde aan de tenlastelegging A 2; 

Bevestigt het bestreden vonnis voor wat betreft de aan beklaagde 

opgelegde straf met dien verstande dat: 

- de verbeurdverklaring van de vermogensvoordelen wordt gebracht op 14.334,00 

euro; 

de bijdrage aan het Begrotingsfonds voor Jundrsche tweedelijnsbiJstand wordt 

gebracht op 24,00 euro; 

- de vaste vergoeding voor beheerskosten m strafzaken wordt gebracht op 58,24 euro; 

W1JZ1gt het bestreden vonnis voor wat betreft de straftoemeting aan beklaagde 

3ls volgt· 

- veroordeelt de beklaagden ELK tot betaling van 

een geldboete van 500,00 euro, gebracht op 4 000,00 euro door verhoging met 70 

opdeciemen, of een vervangende gevangenisstraf van 90 dagen; 

brengt de verbeurdverklaring van de vermogensvoordelen ten aanzien van de 

beklaagde op 10.833,00 euro ELK, 

- veroordeelt de beklaagden ELK tot betaling van 

een bijdrage tot de financiering van het biJZonder fonds tot hulp aan de slachtoffers 

van opzettel11ke gewelddaden en aan occasionele redders van 25,00 euro, na 

verhoging met 70 opdeciemen gebracht op 200,00 euro, 

- brengt de b1Järage aan het Begrotrngsfonds voor Jund1sche tweedehJnsb1Jstand op 

24,00 euro ELK; 

brengt de vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken op 58,24 euro ELK, 

De herstelvorderingen 

Bevestigt het bestreden vonnis met dien verstande dat de term1Jnen voor de opgelegde 

herstelmaatregelen zullen lopen na het in kracht van gewijsde treden van drt arrest. 
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De kosten 

Veroordeelt beklaagden ELK tot 1/3 

van de kosten van de strafvordering en de herstelvordering in beide aanleggen, deze 

voorgeschoten door de openbare part1J en in totaal begroot op 486,95 euro, ondeelbaar 

veroorzaakt z1Jnde door de weerhouden feiten. 
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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 terechtzitting van 25 januari 2023 

uitgesproken door Kamervoorzitter 

m aanwez1ghe1d van het lid van het Openbaar Ministerie vermeld in het proces-verbaal van 
de terechtzitting 

met b1Jstand van griffier 




