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De zaak van het OPENBAAR M INISTERIE tegen : 

1) geboren te 

wonende te 

2) geboren te 

wonende te 

3) geboren te 

wonende te 

beklaagden, 
vertegenwoordigd door meester , advocaat t E 

***** 
1 TENLASTELEGGING(EN) 

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

DE EERSTE, DE TWEEDE, DE DERDE, 
op het perceel gelegen te 

A 

op 

Minstens in de periode van 1 september 2010 tot en met 11 augustus 2011 

op 

op 

bij inbreuk op artikel 5, strafbaar gesteld door artikel 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 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 met de omstandigheid dat van deze activiteit een gewoonte 

wordt gemaakt, 
namelijk verhuur van 11 woningen gelegen In het pand op voormeld adres onder 

meer aan 
en 

B 
Minstens in de periode van 3 januari 2012 tot en met 10 augustus 2013 
Bij inbreuk op artikel 17 van het decreet d.d. 4 februari 1997 houdende de 
kwa liteits- en veiligheidsnormen van kamers en studentenkamers, zoa ls gewijzigd 

door het decreet van 7 juli 2006, 
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--- -- ------- - - - - -------- -----

als verhuurder hetzij rechtstreeks, hetzij via tussenpersoon, als persoon die het 
goed ter beschikking stelt met het oog op bewoning, hetzij rechtstreeks, hetzij vla 
tussenpersoon of als eventuele onderverhuurder hetzij rechtstreeks, hetzij via 
tussenpersoon een studenten- of studentengemeenschapshuis of studentenkamer 
die niet voldoet aan de in artikelen 4 en 8 bedoelde normen te hebben verhuurd, te 
huur gesteld of t e hebben ter beschikking gesteld, met de omstandigheid dat van 
deze activiteit een gewoonte wordt gemaakt, thans strafbaar gesteld door artikel 5 
Juncto 20 van het decreet d.d. 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, 
namelijk verhuur van 12 woningen gelegen in het pand op voormeld adres onder 
meer aan 

en 

C 
Minstens in de periode van 11 augustus 2013 tot en met 14 januari 2015 
bij inbreuk op artikel 5, strafbaar gesteld door artikel 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 besch ikking stelt, een woning 
die niet voldoet aan de vereisten en normen van artikel 5 rechtstreeks of via 
tussenpersoon verhuurd, te huur gest eld of ter beschikking gesteld te hebben, met 
het oog op bew oning met de omstandigheid dat van deze activiteit een gewoonte 
wordt gemaakt, 
namelijk verhuur van 13 woningen gelegen in het pand op voormeld adres onder 
meer aan 

en 

DE EERSTE, DE TWEEDE, DE DERDE, 
Te op het perceel gelegen te 

en eerste en derde beklaagde wegens de tenlasteleggingen zoals hierboven nader 
omschreven onder andere t e horen veroordelen tot de bijzondere 
verbeurdverklaring van 84.970 euro, 
(minimaal berekend overeenkomstig de berekening van de inspect ie RWO in APV 

d.d. 24/5/2011 {21 420 euro) en in nav. PV 
d.d. 27/10/2014 {52 390 euro) en overeenkomstig de elementen met betrekking tot 
de huurovereenkomsten vervat in nav. PV d.d. 9 februari 2015 
(310 x 9 kamers x 4 maanden = 11160 euro) 
alsook de beklaagden te horen veroorde len tot uitvoering van de vervangende 
herst elvordering van de Wooninspecteur d.d. 29 juli 2011 (zoals gevoegd bij het 
strafdossier). 

*********** 

- -------- - -·--- ... --- -·-- ... --- --- - - ----- - ·-- - --- - - ---~-- -- - - - -- - - ---- -- ... -- .. - - - - --- - ~-- - -.... - . -- - -
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2. BESTREDEN BESLISSING 

Gezien de hogere beroepen ingesteld op : 

27 maart 2018 door de beklaagden; 
29 maart 2018 door het openbaar ministerie tegen de beklaagden; 

tegen een vonnis uitgesproken na tegenspraak door de 21ste kamer van de 
correctionele rechtbank van eerste aan leg te Leuven d.d. 16 maart 2018 dat onder 
meer als volgt beslist : 

OP STRAFGEBIED 

De rechtbank verklaart de strafvordering ontvankelijk ten overstaan van de drie 
beklaagden. 

De rechtbank spreekt de drie beklaagden vrij van de feiten onder de tenlastelegging 
A met betrekking tot de incriminatieperiode van 1 september 2010 tot 24 mei 2011. 

De rechtbank verklaart de overige feiten van de t enlasteleggingen bewezen ten 
overstaan van de drie beklaagden, en veroordeelt elk van deze drie beklaagden 
hiervoor tot een geldboete van 1.000,00 euro meer 50 opdeciemen gebracht op 
6.000,00 euro of een vervangende gevangenisstraf van 3 maanden. 

De rechtbank verplicht elk van de drie beklaagden tot betaling van een bijdrage van 
25,00 euro, met 70 opdeciemen gebracht op 200,00 euro. 

De rechtbank legt aan elk van de drie beklaagden ook een vergoeding op van 51,20 
euro. 

De rechtbank verklaart de vordering tot verbeurdverklaring van wederrechtelijk 
verkregen vermogensvoordelen t en overstaan van de eerste beklaagde 

en de derde beklaagde ontvankelijk en gegrond in de 
volgende mate: 

De rechtbank verklaart ten aanzien van de eerste beklaagde 
een wederrechtelijk vermogensvoordeel verbeurd van 30.225,00 

euro. 
De rechtbank verklaart ten aanzien van de derde beklaagde 

een wederrechtelijk vermogensvoordeel verbeurd van 30.225,00 
euro. 

De rechtbank veroordeelt de drie beklaagden hoofdelijk tot de kosten, gemaakt 
door het openbaar ministerie en tot op heden begroot op de som van 745,58 euro . 

.. .. -- - - --- -- - - -- - - - - - - .. - - - - -·---- -- - . .... 
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DE VORDERING TOT HERSTEL 

De rechtbank stelt vast dat de vordering tot herstel van de wooninspecteur zonder 
voorwerp is geworden. 

OP BURGERLIJK GEBIED 

De rechtbank houdt de burgerlijke belangen aan met toepassing van artikel 4 V.T. 
Sv. 

INSCHRIJVING EN OVERSCHRIJVING 

De rechtbank beveelt dat deze beslissing op de kant van de overgeschreven 
dagvaarding 
( - hypotheekkantoor 

- hypotheekkantoor 
- hypotheekkantoor 

of van het overgeschreven exploot ingeschreven wordt op de wijze, bepaald In 
artikel 84 van de Hypotheekwet. Bij gebrek aan overschrijving, vermeld in het eerste 
lid, dient deze beslissing ingeschreven op de kant van de overschrijving van de titel 
van verkrijging. 

De rechtbank beveelt tot slot dat deze beslissing wordt ingeschreven in het 
vergunningsregister van de stad waar het onroerend goed gelegen is, m.n . te 

3. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 

Gehoord het verslag van raadsheer 

Gehoord het openbaar ministerie in zijn vordering. 

Gehoord de beklaagden in hun middelen van verdediging, zoals ter zitting 
ontwikkeld door meester 

Gezien de neergelegde stukken. 

********* 

4. BEOORDELING 

-- - - - - - - ... - ,. - - - - - -- --- --- - - - - -. ... -- - - -- - - - - - - - - ---- ---- ... -- - - - - - - -·---------- ------ --- --··-
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A. Wering conclusies 

1. 

Op de inleiding~zitting werd de conclusietermijn voor de beklaagden vastgelegd op 
30 oktober 2020. 

Beklaagden legden hun conclusie ter griffie neer op 14 januari 2021, dus na afloop 
van hun conclus1etermijn. 

Het openbaar ministerie gaat niet akkoord met het behoud van die conclusies in het 
debat. 

2. 
De conclusie van beklaagden, neergelegd op 14 januari 2021, wordt uit het debat 
geweerd. 

De overtuigingsstukken die beklaagden op 14 januari 2021 ter griffie neerlegden, 
blijven wel deel uitmaken van de elementen die het hof moet onderzoeken en 
beoordelen. 

B. Ontvankelijkheid en omvang hoger beroep 

1. 
De beklaagden en het openbaar ministerie hebben tijdig en vormelijk regelmatig 
hoger beroep ingesteld. Zij dienden tevens tijdig een grievenformulier in. 

Elk van de ingestelde hoger beroepen is ontvankelijk en niet vervallen. 

2. 
Beklaagden gaven in hun grievenformulier aan dat zij hun schuldigverklaring aan de 
telastleggingen betwisten omdat de verhuurde wooneenheden niet ongeschikt 
werden verklaard. Inzake de straftoemeting stelden ze dat rekening moet worden 
gehouden met verzachtende omstandigheden (geen ongeschiktheidsverklaring) en 
vragen zijn de opschorting van de uitspraak van een veroordeling of een uitstel van 
tenuitvoerlegging. Zij betwisten ook de verbeurdverklaring en de beslissingen 
inzake de kosten. 

Het openbaar ministerie richt zijn hoger beroep tegen de drie beklaagden. Het 
betreft een volgberoep. Er is ook een autonome grief inzake de straftoemeting. 

Uit het bovenstaande volgt dat de gedeeltelijke vrijspraak die de eerste rechter 
verleende voor telastlegging A, met name voor zover de feiten gesitueerd werden in 
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de periode van 1 september 2010 tot 24 mei 2011, niet aangevochten wordt en 
door het hof niet kan beoordeeld worden. Telastlegging A is in de procedure in 
hoger beroep beperkt tot de periode van 24 mei 2011 tot 11 augustus 2011. 

3. 
Er zijn geen ambtshalve op te werpen middelen. 

C. Ten gronde op strafgebied 

1. Kwalificatie en nieuwe strafbepalingen 

1. 
De feiten onder telastleggingen A, Ben C werden correct gekwalificeerd. 

Uit de vaststellingen van de wooninspecteurs is gebleken dat beklaagden in 2011 in 
het litigieuze pand t e 11 studio's verhuurden 
waarbij de bewoners niet afhankelijk waren van gemeenschappelij ke voorzieningen 
inzake de functies toilet, douche, bad of keuken. Die woningen vielen bijgevolg niet 
onder het decreet houdende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en 
studentenkamers van 4 februari 1997, maar wel onder het decreet van 15 juli 1997 
houdende de Vlaamse Wooncode. Telast legging A vermeldt dan ook terecht de 
strafbepalingen van dat laatste decreet. 

De feiten onder telastleggingen B en C betreffen daarentegen het verhuren van 
kamers waarvan de bewoners wél afhankelijk waren van gemeenschappelijke 
ruimtes voor de functies toilet, douche, bad en/of keuken. 

Wat betreft de periode van 3 januari 2012 tot en met 10 augustus 2013 (de 
incrlminatieperiode van telastlegging B), viel een dergelijke verhu'ur onder het 
decreet houdende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en 
studentenkamers van 4 februari 1997. De feiten van die periode waren strafbaar 
overeenkomstig artikelen 17 van dat decreet. Zij bleven, na afschaffing van het 
decreet van 4 februari 1997 met ingang van 11 augustus 2013, strafbaar (met 
dezelfde straffen) op grond van de opname van de verhuur van studentenkamers in 
de Vlaamse Wooncode en het toepasselijk worden van de artikelen 5 en 20 van de 
Vlaamse Woon code op de verhuur van studentenkamers. 

Voor de incriminatieperiode van telastlegging C (van 11 augustus 2013 tot en met 
14 januari 2015), waren de artikelen 5 en 20 van de Vlaamse Wooncode meteen 
van toepassing. 

2. 

---- ---- ...... -....... - .. -- . - .. .. _._ ------ --- ---...... -- .. -·------ ---- - · - - - .... -------- ---- ··-- · -- - - ---
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De strafbaarstelling van die feiten in artikel 20, §1, van de Vlaamse Wooncode is 
met de inwerkingtreding van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 op 1 januari 2021 
(voluit: de decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020 bij 
besluit van de Vlaamse regering van 17 juli 2020 tot codificatie van de decreten 
betreffende het Vlaamse woonbeleid) opgenomen in de artikelen 3.34, 3.35 en 3.36 
van de Vlaamse Codex Wonen van 2021, die luiden als volgt: 

"Artikel 3.34 
Als een niet-conforme of overbewoonde woning rechtstreeks of via 
tussenpersoon wordt verhuurd, te huur gesteld of ter beschikking gesteld met het 
oog op bewoning, wordt de verhuurder, de eventuele onderverhuurder of diegene 
die de woning ter beschikking stelt, gestraft met een gevangenisstraf van zes 
maanden tot drie jaar en een geldboete van 500 tot 25.000 euro of met een van 
die straffen alleen. 

Artikel 3.35 
Wanneer een roerend of een onroerend goed dat niet hoofdzakelijk voor wonen 
bestemd is, rechtstreeks of via een tussenpersoon wordt verhuurd, te huur 
gesteld of ter beschikking gesteld met het oog op bewoning terwijl dit goed 
gebreken vertoont die een veiligheids- of gezondheidsrisico inhouden of terwijl in 
dit goed de basisnutsvoorzieningen zoals elektriciteit, sanitair, kookgelegenheid 
en verwarmingsmogelijkheid ontbreken of niet behoorlijk functioneren, wordt de 
verhuurder, de eventuele onderverhuurder of diegene die dat roerend of 
onroerend goed ter beschikking stelt, gestraft met een gevangenisstraf van zes 
maanden tot drie jaar en een geldboete van 500 tot 25.000 euro of met een van 
die straffen alleen. 

Artikel 3.36 
Het misdrijf, bedoeld in artikel 3.34 of 3.35, wordt gestraft met een geldboete 
van 1000 tot 100.000 euro en met een gevangenisstraf van één jaar tot vijf jaar 
of met een van die straffen alleen in volgende gevallen: 
1 ° als van de betrokken activiteit een gewoonte wordt gemaakt, 
2° als het een daad van deelneming aan de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid 
van een vereniging betreft, ongeacht of de schuldige de hoedanigheid van 
leidend persoon heeft." 

In deze zaak zijn de artikelen 3.34 en 3.36 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 
van toepassing, nu de feiten een verhuur met het oog op bewonen betreffen en de 
verzwarende omstandigheid van gewoonte aanwezig wordt geacht. De straffen zijn 
dezelfde gebleven als degene die waren bepaald in artikel 20, §1, van de Vlaamse 
Wooncode. Ook de inhoud van de begrippen 'kamer' en 'woning' zijn gelijk 
gebleven, zodat zowel de verhuur van een woning (niet-kamer) als van een kamer 
(die te beschouwen is als een 'woning' zodra die dient voor huisvesting), onder 
toepassing van die strafbepalingen vallen (vergelijk artikel 2, §1, 10°bis en 31 ° van 
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de Vlaamse Wooncode met artikel 1.3, §1, 25° en 66°, van de Vlaamse Codex 
Wonen van 2021). 

3. 
Evenwel is er een wijziging gekomen in de strafbaarstelling. Waar er onder gelding 
van artikel 20, §1, van de Vlaamse Wooncode een misdrijf was zodra de verhuurde 
woning niet voldeed aan één van de door de regelgever vastgelegde 
woonkwaliteitsvereisten, is het nu noodzakelijk vast te stellen dat de verhuurde 
woning 'niet-conform' of 'overbewoond' is. 

Er is sprake van een 'conforme woning' en 'conformiteit' indien de woning geen 
gebreken vertoont die worden vermeld in artikel 3.1, §1, derde lid, 2° en 3°, van de 
Vlaamse Codex Wonen (artikel 1, §1, 7° en 8°, van de Vlaamse Codex Wonen van 
2021}. 

Er is sprake van een overbewoonde woning indien er een overschrijding 1s van de 
bezettingsnorm (vastgesteld met toepassing van artikel 3.1, § 1, vierde lid, van de 
Vlaamse Codex Wonen van 2021), die een veiligheids- of gezondheidsrisico of 
mensonwaardige levensomstandigheden veroorzaakt (artikel 1, §1, 37°, van de 
Vlaamse Codex Wonen van 2021}. 

Artikel 3, §1, van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 luidt: 
"Elke woning moet op de volgende vlakken voldoen aan de elementaire 
veilighelds-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, die door de Vlaamse 
Regering nader bepaald worden: 
1 ° de oppervlakte van de woongedeelten, rekening houdend met het type van 
woning en de functie van het woongedeelte; 
2° de sanitaire voorzieningen, vooral de aanwezigheid van een goed 
functionerend toilet in of aansluitend bij de woning en een wasgelegenheid met 
stromend water, beide aangesloten op een afvoerkanaal zonder geurhinder; 
3° de winddichtheid, de thermische isolatie en de verwarmingsmogelijkheden, 
vooral de aanwezigheid van voldoende veilige verwarmingsmiddelen om de 
woongedeelten met een woonfunctie tot een normale temperatuur te kunnen 
verwarmen en, indien nodig, te kunnen koelen tegen redelijke energiekosten of 
de mogelijkheid om die middelen op een veilige manier aan te sluiten; 
4 ° de ventilatie-, ver/uchtings- en verlichtingsmogelijkheden, waarbij de 
verlichtingsmogelijkheid van de woongedeelten wordt vastgesteld in relatie tot 
de functie, de ligging en de vloeroppervlakte ervan, en de ventilatie- en 
verluchtingsmogelijkheid in relatie tot de functie en de ligging van het 
woongedeelte en tot de aanwezigheid van kook-, verwarmings- of 
warmwaterinstallaties die verbrandingsgassen produceren; 
5° de aanwezigheid van voldoende en veilige elektrische installaties voor de 
verlichting van de woning en voor het veilige gebruik van elektrische apparaten; 
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6° de gasinstallaties, waarbij zowel de toestellen als de plaatsing en de 
aansluiting ervan de nodige veiligheidsgaranties bieden; 
7° de stabiliteit en de bouwfysica met betrekking tot de fundering, de daken, de 
buiten-en binnenmuren, de draagvloeren en het timmerwerk; 
8° de toegankelijkheid en het respect voor de persoonlijke levenssfeer,· 
9° de minimale energetische prestaties; 
10° de aanwezigheid van drinkbaar water. 

Elke woning moet voldoen aan de vereisten van brandveiligheid, met inbegrip 
van de specifieke en aanvullende veiligheidsnormen die de Vlaamse Regering 
vaststelt. Een woning moet uitgerust zijn met één of meer rookmelders geplaatst 
op de wijze bepaald door de Vlaamse Regering of moet beschikken over een 
branddetectiesysteem dat gekeurd en gecertificeerd is door een daartoe erkend 
organisme. 

Bij de nadere bepaling van de vereisten, vermeld in het eerste lid, en de 
vaststelling van de specifieke en aanvullende veiligheidsnormen, vermeld in het 
tweede lid, hanteert de Vlaamse Regering een of meer lijsten van mogelijke 
gebreken die onderverdeeld zijn in de volgende drie categorieén: 
1° gebreken van categorie I: kleine gebreken die de levensomstandigheden van 
de bewoners negatief beïnvloeden of die potentieel kunnen uitgroeien tot 
ernstige gebreken; 
2° gebreken van categorie Il: ernstige gebreken die de levensomstandigheden van 
de bewoners negatief beïnvloeden maar die geen direct gevaar vormen voor hun 
veiligheid of gezondheid, waardoor de woning niet in aanmerking zou komen 
voor bewoning; 
3° gebreken van categorie Il/: ernstige gebreken die mensonwaardige 
levensomstandigheden veroorzaken of die een direct gevaar vormen voor de 
veiligheid of de gezondheid van de bewoners, waardoor de woning niet in 
aanmerking komt voor bewoning. 

De omvang van de woning moet minstens beantwoorden aan de 
woningbezetting. De Vlaamse Regering stelt de normen voor de vereiste 
minimale omvang van de woning vast in relatie tot de gezinssamenstelling. 11 

Uit die bepalingen vloeit voort dat er een misdrijf aanwezig is wanneer een woning 
wordt verhuurd (of te huur of ter beschikking wordt gesteld) terwijl die woning 
gebreken vertoont die werden gecatalogeerd als gebreken van categorie Il of 111. 

4. 
Het bepalen van de woonkwaliteitsvereisten en het indelen van de gebreken (die 
klaarblijkelijk te begrijpen zijn als schendingen van die woonkwaliteitsvereisten) in 
categorieën wordt door de decreetgever toevertrouwd aan de Vlaamse regering. 
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Daar werd uitvoering aan gegeven middels het Besluit van de Vlaamse Regering van 
11 september 2020 tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021, 
eveneens in werking getreden op 1 januari 2021. 

Artikel 3.2, §1, van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 bepaalt: 
"§ 1 De vereisten en normen waaraan elke woning moet voldoen conform artikel 
3.1, § 1, van de Vlaamse Codex Wonen van 2021, zijn vermeld in de modellen van 
het technisch verslag, die opgenomen zijn in bijlage 4, 5 en 6, die bij dit besluit 
zijn gevoegd." 

Welke gebreken tot strafbaarheid leiden, moet dus afgeleid worden uit de 
standaardformulieren die gebruikt worden voor het opmaken van een technisch 
verslag. 

BIJiage 4 betreft het technisch verslag inzake zelfstandige woningen, bijlage 5 niet
zelfstandige woningen en bijlage 6 niet-zelfstandige woningen voor 
seizoenarbeiders. Van belang voor deze zaak, is - voor telastlegging A - bijlage 4 en 
- voor telastleggingen B en C - bijlage 5, nu het begrip zelfstandige woning wordt 
gedefinieerd als: "een woning die beschikt over een toilet, een bad of douche en een 
kookgelegenheid" (artikel 1.2, 156°, van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 
2021). 

5. 
Uit het standaardformulier van bijlage 4 blijkt dat voor zelfstandige woningen er 
gebreken worden gerapporteerd, enerzijds inzake het gebouw (deel B), anderzijds 
wat betreft de woning zelf (deel C). Voor talrijke gebreken is niet aangegeven dat ze 
steeds automatisch tot één categorie behoren, maar is voorzien dat - naargelang de 
ernst ervan: 'klein gebrek', 'ernstig gebrek' of 'direct gevaar/mensonwaardig' - de 
inspecteur het gebrek kan bestempelen als een categorie 1, een categorie Il of een 
categorie lil. Dat is analoog aan de modellen van de technische verslagen onder 
gelding van de Vlaamse Wooncode waarin voor sommige gebreken 1, 3, 9 of 15 
strafpunten konden worden toegekend naargelang de ernst van het gebrek. 

Eens alle gebreken zijn vastgesteld, moeten vervolgens de gebreken van delen Ben 
C worden opgeteld. Indien uit die som zeven of meer gebreken van categorie I naar 
voor komen, wordt dat in een gebrek van categorie Il omgevormd. 

Ten slotte bevat het formulier van bijlage 4 een deel D waarin de bezettingsnorm 
wordt berekend (het maximaal aantal personen dat in de woning kan gehuisvest 
worden). 

6. 
Het standaardformulier van bijlage 5 bevat volgende delen: 
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A: identificatiegegevens (zoals bij bijlage 4) 
B: het gebouw (zoals bij bijlage 4) 
C: de kamer 
D: gemeenschappelijke functie 
E: eindbeoordeling van de kamer 
F: bezettingsnorm voor de kamer (analoog aan bijlage 4) 

Delen Ben C zijn op dezelfde wijze opgebouwd als bij zelfstandige woningen. In deel 
C wordt een vergelijking gemaakt tussen de reële en de vereiste minimale 
oppervlakte van de kamer. Indien de minimale oppervlakte niet wordt gehaald, is 
dat een gebrek van categorie ll. 

In deel E wordt een optelsom gedaan van de gebreken in delen B, C en D en worden 
ook de eventuele gebreken, voortvloeiend uit de bezettingsgraad van de 
gemeenschappelijke ruimtes, in rekening gebracht. 

Indien de optelling van de delen B, C en D zeven of meer gebreken van categorie 1 
oplevert, wordt dat omgezet in een gebrek van categorie ll. 

2. Blijvende strafbaarheid van de feiten in deze zaak 

a. Telastlegging A 

1. 
Wat betreft telastlegging A, vermelden de technische verslagen bij het aanvankelijk 
proces-verbaal van 24 mei 2011 inzake het gebouw dat er een ernstig gebrek is in 
de stabiliteit van het dak (een steunbalk van het dak is vochtig en dermate 
aangetast dat die indrukbaar is) - gebrek dat bedacht wordt met drie strafpunten 
onder een 'kolom Il' (kolommen 1, Il, 111 en IV komen overeen met respectievelijk 1, 
3, 9 en 15 strafpunten). Voorts is er een tweede gebrek in 'kolom Il' (drie 
strafpunten), bestaande uit de ontoegankelijkheid van de hoofdkraan voor het 
water. 

Dat laatste gebrek is onder de nieuwe regelgeving een gebrek van categorie I en 
brengt op zich geen niet-conformiteit of strafbaarheid mee. Dat is evenwel anders 
voor het eerste gebrek. De omschrijving van de gebreken inzake de stabiliteit van 
het dak zijn in de oude en nieuwe modelformulieren sterk gelijkend. In de nieuwe 
regeling wordt aan de beoordeling 'ernstig' een gebrek van categorie Il gekoppeld. 

Het in het technisch verslag vastgestelde 'ernstige' gebrek in de stabiliteit van de 
dragende dakelementen, vormt dan ook het bewijs van een gebrek van categorie Il 
- nieuwe regelgeving-wat betreft het gebouw in zijn geheel. 
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Dat betekent dat alle wooneenheden binnen het pand te beschouwen zijn als niet
conform en dus strafbaar onder de Vlaamse Codex Wonen van 2021 - ongeacht of 
die wooneenheden op zich beschouwd nog gebreken zouden vertonen of niet. 

2. 
Bijgevolg staat het vast dat de materiële bestanddelen van het misdrijf onder 
telastlegging A - zoals nu omschreven In de nieuwe regelgeving - in beginsel 
aanwezig ziin voor de elf wooneenheden die beklaagden in het pand In de 

te 

3. 
Ten overvloede zij erop gewezen dat in elk van de zes individuele wooneenheden 
(studio's, te beschouwen als 'zelfstandige woningen' onder de nieuwe regelgeving) 
die konden onderzocht worden (vijf wooneenheden waren niet toegankelijk ) 
belangrijke bij komende problemen waren, waaronder telkens een veel te kleine 
oppervlakte (gaande van 11,34 m2 tot 14,09 m2 in plaats van de minimaal vereiste 
18 m2 - minimale oppervlakte die ook onder de nieuwe regeling geldt1), waardoor 
elk van die woningen onder de nieuwe regelgeving ook op zich een inbreuk van 
categorie Il zou toebedeeld krijgen (zie post 241 van Deel C van Bijlage 4 bij het 
Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021). Daarnaast waren er nog een aantal 
gebreken die als 'ernstig' werden bestempeld of die een direct gevaar 
(bijvoorbeeld: elektrocutie) inhielden, wat onder de nieuwe regelgeving opnieuw 
een gebrek van categorie Il of 111 zou meebrengen. 

4. 
Beklaagde heeft In zijn verhoor van 11 augustus 2011 aangegeven 
dat alle wooneenheden in het pand werden verhuurd aan studenten. Het materieel 
element van de telastlegging A is bijgevolg bewezen ten aanzien van elk van de elf 
wooneenheden. 

1 Zie post 241 in deel C van het modelformuller in bij lage 4 bij het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 
2021. De afwijking die mogelijk Is voor een woning die gebouwd (waaronder moet worden 
begrepen: reglementair en dus op basis van een vergunning gebouwd of geregulariseerd) of vergund 
is vóór 1 oktober 2016 (zie artikel 3 2, §4, van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021) Is niet 
van toepassing, nu uit het strafdossier blijkt dat de opdeling van het pand nooit werd vergund, er op 
25 oktober 2011 een proces-verbaal wegens een stedenbouwkundige Inbreuk daaromtrent werd 
opgesteld en er op 14 mei 2013 dienaangaande een herstelvordering werd Ingediend bij het parket 
Het feit dat de gemeente in een brief van 3 Januari 2018 meedeelde dat het pand moet 
worden geacht te zijn vergund voor negen wooneenheden (terwij l tegelijk wordt gesteld dat 
daarvoor wel een regularisatlevergunning moet worden aangevraagd), doet daaraan geen afbreuk 
Een navolgende regularisatie veegt de voordien begane misdnJven niet weg en brengt niet mee dat 
kan worden genoten van de genoemde overgangsregel inzake de minimale oppervlakte . 

.. - - - - - - ----- -. .. - - ..... . - - - - - - --- - - - - -- - . 
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- --- - -----------------------

b. Telastleggingen Ben C 

1. 
Telastleggingen Ben C vormen in feite één geheel en werden slechts opgesplitst om 
rekening te houden met de wetswijziging die op 11 augustus 2013 in werking trad, 
zoals hierboven beschreven, en omdat het aantal verhuurde woningen verschilde. 
Voor de toetsing aan de nieuwe wetgeving geldt een identiek regime (toepassing 
van bijlage 5 bij het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 inzake niet-zelfstandige 
woningen). 

2. 
Telastlegging B is gebaseerd op de vaststellingen, weergegeven in het proces
verbaal van 4 januari 2012. 

De ernstige tekortkoming aangaande de steunbalk van het dak - met name een 
verdergaande verrotting die de gehele stabiliteit in het gedrang brengt - blijft 
aanwezig en brengt, zoals gezegd, onder de nieuwe regelgeving de strafbare 
aanwezigheid van een gebrek van categorie Il mee voor het gebouw en alle erin 
ondergebrachte wooneenheden - ditmaal 12 studentenkamers. 

Vijf van de onderzochte kamers vertoonden geen individuele gebreken. Voor de 
overige kamers werden telkens gebreken vastgesteld maar gebreken die - op basis 
van de summiere gegevens daaromtrent (bijvoorbeeld: beperkte schimmelvorming, 
het ontbreken van een stijl in de trapleuning, .. ) onder de nieuwe regelgeving als 
'beperkt' kunnen worden gekwalificeerd en waarschijnlijk een gebrek van categorie 
1 zouden opleveren. Onzekerheid moet in het voordeel van de beklaagden spelen, 
zodat aangenomen wordt dat geen van de kamers op zich beschouwd gebreken 
vertoonde die onder de nieuwe regelgeving zouden vallen onder categorie Il of 111. 

Ook het enige gebrek dat imake de gemeenschappelijke ruimtes werd vastgesteld 
(onvoldoende natuurlijk licht in de keuken) vormt naar huidig recht een niet
strafbaar gebrek van categorie 1. 

Ten aanzien van acht kamers werd evenwel vastgesteld dat de beschikbare 
oppervlakte beneden de minimaal vereiste 12 m2 lag. Er werd geen overbewoning 
vastgesteld omdat de uitzondering voor studentenkamers (een oppervlakte van 8 
m2 volstaat) aanvaard werd. Dat is evenwel in strijd met de voorwaarden die de wet 
stelt om van die uitzondering te genieten, met name dat de studentenkamer moet 
zijn gebouwd (waaronder moet worden begrepen: op vergunde, rechtmatige wijze 
gerealiseerd) vóór 1 september 1998, wat in deze zaak niet het geval was - zoals 
ook hieronder wordt uiteengezet. Voor die acht kamers is er dan ook onder de 
huidige reglementering een gebrek van categorie Il die niet-conformiteit en 
strafbaarheid meebrengt. 
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De actuele strafbaarheid van de verhuur van de twaalf kamers onder telastlegging B 
vloeit bijgevolg enerzijds voort uit het algemene gebrek van het gebouw, bestaande 
uit de rottende steunbalk, en anderzijds, voor acht kamers, uit een te kleine 
oppervlakte. 

In het aanvankelijk proces-verbaal van 4 januari 2012 worden slechts 11 huurders
bewoners opgesomd. Er is geen bewijs van verhuur, te huur stellen of ter 
beschikking stellen van een twaalfde wooneenheid, zodat telastlegging B moet 
worden beperkt tot 11 wooneenheden. 

3. 
Telastlegging C is gebaseerd op de processen-verbaal inzake de controles op 2 
oktober 2014 en 14 januari 2015. 

4. 
Op 2 oktober 2014 wordt een verslechtering van de toestand van het gebouw als 
geheel vastgesteld. Niet alleen is er nog steeds de rotte steunbalk (die op zich al 
strafbaarheid van elk van de wooneenheden meebrengt, zoals hierboven 
uiteengezet), daarenboven vertoont de elektriciteitsinstallatie een risico op 
elektrocutie en/of brand. Ook dat gebrek brengt onder de nieuwe regelgeving op 
zich strafbaarheid voor de verhuur van elke entiteit mee, nu dat in het nieuwe 
modelformulier noodzakelijkerwijze een categorie Il of 111 meekrijgt. 

De twee gebreken aan de gemeenschappelijke keukenfunctie zijn op heden van 
categorie 1 (zie rubrieken 294 en 295 van deel D van het modelformulier in bijlage 5 
bij het Besluit Vlaamse Codex Wonen). De oppervlakte van de gemeenschappelijke 
ruimtes werd wel te klein bevonden (conform hetzelfde minimum als onder de 
oude regelgeving) en leverde zes strafpunten op. Aangezien het toekennen van drie 
strafpunten onder de oude regelgeving overeenstemt met een ernstig gebrek en die 
indeling in de nieuwe indeling overeenstemt met een categorie Il, moet 
aangenomen worden dat ook dat algemene gebrek op zich een strafbaarheid 
meebrengt. 

Inzake de individuele kamers, werden in de negen onderzochte kamers gebreken 
vastgesteld. Voor vijf kamers lag de oppervlakte onder het minimum van 12 m2

• Die 
kamers voldeden niet aan de voorwaarden om als studentenkamer slechts 8 m2 te 
bedragen (die voorwaarden zijn: (reglementair) gerealiseerd vóór 1 september 1998 
of een conformiteitsattest werd verleend op basis van een aanvraag van vóór 1 
september 2001)2. Voor het overige werden enkel gebreken vastgesteld die 

2 Z1e1 op het moment van de feiten: artikel 2, §3, van het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 
2013 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen Nu zijn die bepalingen vervat 
in artikel 3.2, §3, van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021. 
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momenteel hoogstwaarschijnlijk als categorie I zouden worden gecatalogeerd. ,In 
ieder geval staat niet voldoende vast dat zij onder een andere categorie zouden 
worden gebracht. 

De strafbaarheid van de verhuring van de meeste kamers is bijgevolg enkel te wijten 
aan de gebreken die het gebouw als geheel vertoont) evenals aan een belangrijk 
gebrek van de gemeenschappelijke keukenfunctie. Voor vijf kamers zijn er ook aan 
die kamers eigen gebreken (te kleine oppervlakte) die in de huidige regeling een 
ge6rek van categorie Il opleveren (zie rubriek 241 van deel C van Bijlage 5 bij het 
Besluit Vlaamse Codex Wonen). 

Op basis van de verklaringen van de huurders en de belastingaangiftes) concluderen 
de verbalisanten dat alle 13 kamers bewoond en verhuurd worden, vanaf 
academiejaar 2013-14. 

5. 
Bij de controle op 14 januari 2015 worden 12 kamers geteld en twee 
gemeenschappelijke keukens. 

Het gebouw als geheel vertoont geen gebreken meer. 

De gemeenschappelijke keukens hebben respectievelijk 6 en 18 strafpunten. Voor 
de keuken met zes strafpunten betreft het twee gebreken die in de huidige regeling 
als gebreken van categorie I geclassificeerd worden. Voor de keuken met 18 
strafpunten ontbreekt de gootsteen, wat in de huidige regeling een gebrek van 
categorie Il of lil, dus zeker een strafbaarheid, meebrengt. Daarnaast is er in die 
keuken nog één gebrek van, naar huidige normen, categorie 1. 

Die gebreken werden in de oude regeling proportioneel toegerekend aan ieder 
kamer (in dit geval: twee keukens met samen 24 strafpunten, levert voor iedere 
kamer 12 strafpunten op). In de huidige systematiek is een dergelijke rekensom niet 
mogelijk aangezien de categorieën van gebreken niet deelbaar zijn. Nochtans moet 
aangenomen worden dat de gebreken van één gemeenschappelijke ruimte (naast 
andere gemeenschappelijke ruimtes met dezelfde functie) niet zonder meer mogen 
toegerekend worden aan alle kamers, nu het voor de hand ligt dat slechts een deel 
van de kamers gebruik zal maken van die niet-conforme keuken, terwijl de andere 
van de conforme keuken gebruik maken. 

Volgens de technische verslagen van de gemeenschappelijke kookruimtes, zijn die 
respectievelijk 11,74 m2 (die met twee gebreken van categorie 1) en 13)59 m2 (die 
met één gebrek van minstens categorie Il) groot. Zij zijn vergelijkbaar qua uitrusting. 
Er kan dan ook aangenomen worden dat elk van beide keukens de helft van de 
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kamers bedient_ Bijgevolg kan het gebrek van categorie Il slechts aan zes kamers 
toebedeeld worden. 

Wat betreft de kamers op zich wordt voor enkele kamers één gebrek vastgesteld 
dat nu een categorie I zou meekrijgen. Daarnaast zijn er vier kamers met een 
oppervlakte die kleiner is dan de minimaal vereiste 12 m2• Daardoor zijn er vie r 
kamers die - op zich beschouwd - niet-conform (en dus strafbaar) zijn volgens de 
systematiek van de Vlaamse Codex Wonen van 2021. 

Er kan niet bepaald worden of het gaat om vier kamers die geen gebruik maakten 
van de niet-conforme keuken, zodat niet met zekerheid vast te stellen is dat zij allen 
of voor een deel bovenop de zes kamers komen die niet-conform zijn als gevolg van 
de toerekening van de niet-conforme keuken_ 

Die onzekerheid moet spelen in het voordeel van de beklaagden, zodat het aantal 
niet-conforme woningen voor de periode, gedekt door de controle van 14 januari 
2015, beperkt moet worden tot zes woningen. Die periode kan geacht worden te 
zijn aangevangen op het moment dat beklaagden melding maakten van een herstel 
{beëindiging van hun werken). Dat gebeurde op 8 januari 2015, zodat de periode 
waarin slechts zes niet-conforme kamers werden verhuurd redelijkerwijze kan 
worden gelegd in de periode van 1 tot 15 januari 2015. 

6. 
Uit het bovenstaande volgt: 

De materialiteit van de inbreuken is bewezen voor de feiten onder telastlegging 
B, maar zij moet beperkt worden tot 11 woningen. 

- Telastlegging C omvat twee periodes: van 11 augustus 2013 tot 31 december 
2014 en van 1 tot 15 januari 2015. 
De materialiteit van de feiten is bewezen voor de eerste periode van 
telastlegging C ten aanzien van 13 kamers. 
De materialiteit van de feiten is bewezen voor de tweede periode van 
telastlegging C ten aanzien van 6 kamers. 

3. Toerekenbaarheid aan de beklaagden 

1. 
Beklaagden en zijn blijkens de gegevens van het 
kadaster samen voor 95% eigenaar van het pand, beklaagde voor 
5%. Beklaagde verklaarde dat hij samen met beklaagde 

de verhuur regelt en beheert. 

-- . ·-- - .. - - . - -- -- - ---- - -- - . -.. - - - - - - -- -- ---- - - - - -- - - --------- - -- - - - -
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Beide beklaagden hebben aldus rechtstreeks de illegale verhuur tot stand 
gebracht. De feiten zijn hen toerekenbaar. 

Als belangrijke mede-eigenaar, echtgenote van beklaagde en 
moeder van beklaagde was beklaagde zonder de 
minste twijfel op de hoogte van de toestand en bestemming van het pand, evenals 
van de integrale verhuur ervan aan een belangrijk aantal personen. Niettemin heeft 
zij haar eigendomsrechten niet gebruikt om de illegale praktijk te verhinderen of te 
stoppen. Zij heeft ook genoten van de onrechtmatige huuropbrengsten. Door die 
houding heeft zij het plegen en bestendigen van de misdrijven actief mogelijk 
gemaakt en gefaciliteerd. Bovendien blijkt zij in diverse huurovereenkomsten 
vermeld te worden als de 'verhuurder' en contactpersoon voor de huurder. Op die 
wijze heeft ook beklaagde een noodzakelijk bijdrage geleverd voor het 
plegen van de bewezen verklaarde feiten. 

Alle feiten zijn ook toerekenbaar aan beklaagde 

2. 
Beklaagden voeren aan dat zij onwetend waren en gedwaald hebben, ter staving 
waarvan zij onder meer wijzen op de afwezigheid van een 
ongeschlktheidsverklaring. 

3. 
Beklaagden kochten het goed aan in 2008. Het betrof onmiskenbaar een 
zogenaamd 'opbrengstpand', bestemd voor verhuring, inzonderheid aan studenten, 
gelet op de ligging ervan. Het pand bevat een groot aantal wooneenheden en kan 
aldus een veelheid aan huurders huisvesten. 

Blijkens de verklaring van beklaagde hebben beklaagden de vóór hun 
aankoop bestaande verhuurpraktijk eenvoudigweg verdergezet, zonder werken uit 
te voeren en zonder na te gaan of de verhuur volledig regelmatig was. 

De onwetendheid die beklaagden voorhouden inzake de reglementering 
betreffende de verhuur en huisvesting, is absoluut ongeloofwaardig. Iedere persoon 
die een pand met die specifieke bestemming aankoopt en op dergelijke schaal 
verhuurt, is zich er zonder de minste twijfel van bewust dat strenge normen gelden. 
Op die persoon rust ook de verbintenis om de overeenstemming met de 
kwaliteitsnormen na te gaan. In zover beklaagden voorhouden dat zij niet op de 
hoogte waren van de onregelmatigheden, is dat enkel aan hun eigen 
tekortkomingen te wijten en is hun beweerde dwaling niet onoverwinnelijk of 

verschoonbaar. 

3. 
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Beklaagden lijken er verkeerdelijk vanuit te gaan dat de woning ongeschikt moet 
worden verklaard opdat zij niet meer zou mogen verhuurd worden. 

Onder de oude regeling ontstond evenwel strafbaarheid zodra een 
woonkwaliteitsnorm niet vervuld was, ongeacht of de woning daardoor al dan niet 
ongeschikt was. Ook onder het huidige recht is niet de ongeschiktheid de maatstaf, 
maar wel de loutere aanwezigheid van tekortkomingen van categorie Il en/of 111. 

Een ongeschiktheidsverklaring is slechts een administratief gevolg dat gegeven 
wordt aan een gebrekkigheid of niet-conformiteit, maar is op zich irrelevant voor de 
strafbaarheid en het verhuurverbod. 

Of er al dan niet een ongeschiktheidsverklaring was, kan beklaagden dan ook niet in 
verwarring hebben gebracht. Dat element zegt niets over de integrale naleving van 
de woonkwaliteitsnormen. Enkel een conformiteitsattest strekt daartoe en kan een 
vertrouwen van regelmatigheid scheppen - wat beklaagden zonder de minste 
twijfel weten. Beklaagden beschikten niet over een dergelijk conformiteitsattest. 

4. 
Het verweer van beklaagden kan uiteraard al helemaal niet meer gevolgd worden 
van zodra er een interventie was vanwege de wooninspectie (op 24 mei 2011), 
waardoor zij ondubbelzinnig werden gewezen op de onregelmatigheid van de 
toestand via de diverse processen-verbaal en de herstelvordering. 

5. 
Er kan besloten worden dat de drie beklaagden wetens en willens de inbreuken 
hebben gepleegd. Ook het moreel element van de telastleggingen A, B en C staat 
vast. 

4. Verzwarende omstandigheid 

1. 
Op grond van artikel 3.6, 1 °, van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 is het plegen 
van de feiten onder de vorm van een gewoonte een verzwarende omstandigheid 
gebleven die bedacht wordt met dezelfde straffen als onder de oude wetgeving. 

2. 
Beklaagden hebben een groot pand met talriJke wooneenheden zonder 
onderbreking en quasi steeds integraal verhuurd in strijd met de normen, 
gedurende meer dan drieënhalf jaar. Zij hebben van bij aanvang geen enkel nazicht 
gedaan inzake de conformiteit van de verhuurde woningen, maar eenvoudigweg 
met professionele omvang woningen verhuurd zonder zich te bekommeren om de 
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kwaliteit ervan. Diverse interventies van de wooninspectie, verhoren en een 
herstelvordering hebben beklaagden er niet van kunnen weerhouden die praktijk 
onverminderd verder te zetten; de enkele ingrepen die ze deden schoten telkens 
tekort. Het is duidelijk dat zij zich niet stoorden aan de door de wet gestelde 
vereisten en hun gebruikelijke, onwettige manier van werken lange tijd 
onverstoorbaar verder zetten. 

De verzwarende omstandigheid van de gewoonte is biJgevolg aanwezig en dit voor 
iedere telastlegging. 

5. Besluit 

Telastleggingen A (beperkt tot 11 woningen}, B en C (bestaande uit twee periodes 
met onderscheiden aantal woningen, zoals hierboven uiteengezet} zijn bewezen ten 
aanzien van elk van de drie beklaagden. 

6. Straftoemeting 

1. 
De telastleggingen vormen de opeenvolgende en voortgezette uitvoering van 
hetzelfde misdadig opzet, zodat één straf wordt opgelegd (artikel 65, eerste lid, van 
het Strafwetboek}. 

2. 
Bij de bepaling van de straf houdt het hof rekening met de ernst van de feiten, de 
context waarbinnen zij werden gepleegd, de levensomstandigheden van 
beklaagden voor zover bekend en het strafrechtelijk verleden van beklaagden. 

De bewezen verklaarde feiten vormen een zeer ernstige inbreuk die de fysieke en 
psychologische integriteit van de slachtoffers bedreigt. Zij hebben potentieel 
zwaarwichtige gevolgen voor de gezondheid en het leven van de bewoners, er 
werden belangrijke risico's inzake de stabiliteit en de veiligheid van het 
elektriciteitsnet vastgesteld, en voor een deel van de woningen bleef de 
beschikbare oppervlakte ver onder het minimum. Beklaagden hebben wetens en 
willens op grote schaal woningen van minimaal comfort en met ernstige risico's 
verhuurd tegen onzachte huurprijzen. Hun bescheiden reactie op de interventies 
van de wooninspectie onderstreept hun ingesteldheid de woningen als een te 
maximaliseren bron van inkomsten in te schakelen. 

De op te leggen straf moet een voldoende krachtdadig signaal vormen dat die 
inbreuk op het mensenrecht op het menswaardig wonen maatschappelijk niet 
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getolereerd wordt. Zij moet beklaagden ertoe aanzetten zich in de toekomst 
rigoureus aan de regelgeving te houden en de belangen van de bewoners voorop te 
stellen. 

3. 
De straf moet worden gedifferentieerd in verhouding met het aandeel die 
beklaagden in de feiten hadden, volgens de beschikbare gegevens in het 

strafdossier. 

In zijn verhoor geeft beklaagde aan dat hijzelf en zijn zoon de 
drijvende krachten waren achter de (illegale) verhuur en dat zij de verhuur regelden 
en beheerden. Uit de in het strafdossier aanwezige huurcontracten blijkt evenwel 
dat een belangrijk aantal ervan beklaagde vermeldt als verhuurster en 
contactpersoon. 

Uit die elementen kan afgeleid worden dat de drie beklaagden in gelijke mate 
betrokken waren bij de bewezen verklaarde feiten. De drie beklaagden hebben elk 
een vergelijkbaar gunstig strafrechtelijk verleden. 

In die omstandigheden, wordt aan elk van de drie beklaagden een zelfde hoofdstraf 

opgelegd. 

4. 
Het hof acht een gevangenisstraf niet aangewezen, een geldboete vormt een 
voldoende bestraffing. De door de eerste rechter bepaalde geldboete volstaat 
evenwel niet om de hierboven weergegeven doelstellingen van de strafvordering te 
realiseren en is onvoldoende in het licht van de ernst van de feiten, Inzonderheid 
wegens de hardleersheid van de beklaagden en de omvang van de inbreuken. Al die 
elementen verzetten zich tegen het toekennen van de gunst van de opschorting. 

Een geldboete van 5.000 euro (vóór opdeciemen) is gepast voor elk van de drie 

beklaagden. 

5. 
Beklaagden verkeren nog in de voorwaarden om van een uitstel van 
tenuitvoerlegging te genieten. Een uitstel kan voor een deel van de straf worden 
toegekend, als bijkomende aansporing voor beklaagden zich strikt aan de 
regelgeving te houden. Een volledig uitstel zou opnieuw tekort schieten in het 
dienen van de doelstelling van de strafvordering. 

6. 
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Het openbaar ministerie vorderde blijkens de dagvaarding ten aanzien van 
beklaagden en de verbeurdverklaring van de illegale 
huuropbrengsten, ten belope van 84.970 euro. 

De huurinkomsten die beklaagden verwierven zijn integraal onrechtmatig 
verworven nu zij in de incriminatieperiode geen enkele wooneenheid mochten 
verhuren. Het is noodzakelijk die illegale inkomsten verbeurd te verklaren om 
beklaagden erop te wijzen dat misdrijven niet lonen. De betrokken gelden zijn niet 
meer individualiseerbaar aanwezig in het vermogen van beklaagden en 

zodat de geldwaarde ervan door het hof wordt geraamd. 

Op basis van de gegevens In het strafdossier - met name huurovereenkomsten die 
konden geverifieerd worden, inzonderheid wat de duur van de verhuur en de 
huurprijs betreft - kunnen de vermogensvoordelen als volgt worden berekend, 
waarbij telkens de voor beklaagden meest gunstige parameters worden in rekening 

gebracht: 
- Telastlegging A betreft de verhuur van 24 mei 2011 tot 11 augustus 2011 (in 

rekening te brengen als drie maanden huur). Beklaagde 
verklaarde dat de 11 wooneenheden werden verhuurd. Blijkens de zes 
onderzochte huurovereenkomsten varieerde de huurprijs van 300 tot 490 
euro per maand. De illegale opbrengsten zijn bijgevolg te begroten op: 
3 x 11 x 300 = 9.900 euro 
Voor telastlegging B (van 3 januari 2012 tot 10 augustus 2013, zijnde 20 
maanden waarvoor huur moest betaald worden) werd de permanente verhuur 
van 11 wooneenheden bewezen verklaard. Volgens het proces-verbaal van 4 
januari 2012 en· zoals ook blijkt uit de latere huurovereenkomsten (proces
verbaal van 2 oktober 2014), varieerden de huurprijzen tussen 300 en 500 euro. 
Dat betekent dat de illegale opbrengst voor die periode kan worden bepaald 

op: 
20 x 11 x 300 = 66.000 euro 
Voor telastlegging C was er een onrechtmatige verhuur van 12 wooneenheden 
tussen 11 augustus 2013 en 31 december 2014 (rekening houdend met het 
aanrekenen van de maand augustus 2013 op de vorige periode: 16 maanden) 
en van 6 wooneenheden in januari 2015 (1 maand). De huurprijzen waren van 
dezelfde orde van grootte, zodat de illegale opbrengsten bedroegen: 
(16 x 12 x 300) + (1 x 6 x 300) = 59.400 euro. 

Het totaal aan verbeurd te verklaren illegale vermogensvoordelen bedraagt 

bijgevolg 135.300 euro. 

Er kan op basis van de beschikbare gegevens niet vastgesteld worden hoe die 
gelden werden verdeeld onder de drie beklaagden. Een verdeling bij helften tussen 
beklaagden en vindt geen steun in het strafdossier. Het hof 
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spreidt de verbeurdverklaring over beklaagden en In 
verhouding met hun eigendomsrechten op het pand, respectievelijke 95% en 5 % 

(128.535 en 6. 765 euro). 

De bestraffing die resulteert uit de opgelegde geldboete en verbeurdverklaring is 
niet onredelijk zwaar in het licht van de ernst van de feiten, de omvang ervan, de 
hardleersheid van beklaagden, het In rekening brengen van de voor belaagden 
meest gunstige parameters bij de raming van de onrechtmatige 
vermogensvoordelen en de nood om illegale winsten uit te wissen. Beklaagden 
geven geen inzicht in hun vermogenstoestand, zodat niet blijkt dat de opgelegde 
geldstraffen hen in een onaanvaardbare financléle situatie zou brengen. 

7. Kosten, bijdragen, burgerlijke belangen 

1. 
Alle kosten werden gemaakt voor de opsporing en vervolging van de bewezen 
verklaarde feiten. De eerste rechter heeft ze terecht hoofdelijk te laste gelegd aan 
de drie beklaagden. Zij moeten ook hoofdelijk de kosten van het hoger beroep 
dragen. 

2. 
De eerste rechter heeft eveneens terecht elk van de drie beklaagden veroordeeld 
tot een bijdrage van 200 euro aan het slachtofferfonds en een vaste vergoeding. Die 
laatste bedraagt momenteel evenwel 50 euro. Elk van de drie beklaagden is ook een 
bijdrage van 20 euro verschuldigd aan het begrotingsfonds juridische 
tweedelijnsbiJstand. 

3. 
De eerste rechter hield terecht de burgerlijke belangen aan. 

OM DEZE REDENEN, 
HET HOF, 

RECHTSPREKEND NA TEGENSPRAAK; 

Gelet op de in het bestreden vonnis aangehaalde wetsbepalingen alsook de 
artikelen: 

24 en 25 van de wet van 15 Juni 1935 betreffende het gebruik der talen in 
gerechtszaken; 
210, 211 en 211bis Wetboek van Strafvordering; 
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- 1 en 8 van de Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en 

de probatie; 
- 42,3° en 43bis van het Strafwetboek; 
- 3.1, §1 en §2, 3.34, 3.36 en 3.49, §1, van de Vlaamse Codex Wonen van 2021; 
- 3.2 en bijlagen 4 en 5 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021; 

- 84 van de Hypotheekwet. 

Verklaart het hoger beroep van beklaagden 
en dat van het openbaar ministerie ontvankelijk. 

Spreekt, binnen de perken van de hogere beroepen, opnieuw recht als volgt. 

Op strafgebied 

Doet het bestreden vonnis te niet, met uitzondering van de vrijspraak van beklaagden 
en voor telastlegging A voor de 

periode van 1 september 2010 tot 24 mei 2011. 

Stelt vast dat de feiten onder telastleggingen A, B en C strafbaar zijn gebleven op 
grond van de artikelen 3.1, §1 en §2, 3.34 en 3.36 van de Vlaamse Codex Wonen van 
2021, in samenhang met artikel 3.2 en bijlagen 4 en 5 van het Besluit Vlaamse Codex 

Wonen van 2021. 

Zegt dat telastlegging B wordt beperkt tot 11 wooneenheden. 

Zegt dat telastlegging C in die zin wordt beperkt dat de inbreuk voor de periode van 1 

tot 15 januari 2015 slechts zes wooneenheden betreft. 

Met eenparige stemmen. 

Ten aanzien van beklaagde 

Veroordeelt beklaagde voor de feiten van telastleggingen A (beperkt 
tot de periode van 24 mei 2011 tot 11 augustus 2011), B (zoals beperkt) en C (zoals 
beperkt), verenigd, tot een geldboete van 30.000 euro (5.000 euro, vermeerderd met 
50 opdeciemen), bij niet-betaling binnen de wettelijke termijn vervangbaar door een 

gevangenisstraf van 90 dagen. 

Zegt dat de tenuitvoerlegging van de helft van die straf (zijnde 15.000 euro) wordt 

uitgesteld voor een termijn van drie jaar. 
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Verklaart 128.535 euro verbeurd lastens beklaagde 

Veroordeelt beklaagde tot betaling van: 
- een vaste vergoeding van 50 euro, 
- een bijdrage van 200 euro aan het Slachtofferfonds, 
- een bijdrage van 20 euro aan het begrotingsfonds juridische tweedelijnsbijstand. 

Ten aanzien van bekfaagdE 

Veroordeelt beklaagde voor de feiten van telastleggingen A (beperkt tot 
de periode van 24 mei 2011 tot 11 augustus 2011), B (zoals beperkt) en C (zoals 
beperkt), verenigd, tot een geldboete van 30.000 euro (5.000 euro, vermeerderd met 
50 opdeciemen), bij niet-betaling binnen de wettelijke termijn vervangbaar door een 
gevangenisstraf van 90 dagen. 

Zegt dat de tenuitvoerlegging van de helft van die straf (zijnde 15.000 euro) wordt 

uitgesteld voor een termijn van drie jaar. 

Veroordeelt beklaagde tot betaling van: 
- een vaste vergoeding van 50 euro, 
- een bijdrage van 200 euro aan het Slachtofferfonds, 
- een bijdrage van 20 euro aan het begrotingsfonds juridische tweedelijnsbijstand. 

Ten aanzien van beklaagde 

Veroordeelt beklaagde voor de feiten van telastleggingen A (beperkt 
tot de periode van 24 mei 2011 tot 11 augustus 2011), B (zoals beperkt) en C (zoals 
beperkt), verenigd, tot een geldboete van 30.000 euro (5.000 euro, vermeerderd met 
50 opdeciemen), bij niet-betaling binnen de wettelijke termijn vervangbaar door een 

gevangenisstraf van 90 dagen. 

Zegt dat de tenuitvoerlegging van de helft van die straf (zijnde 15.000 euro) wordt 
uitgesteld voor een termijn van drie jaar. 

Verklaart 6.765 euro verbeurd lastens beklaagde 

Veroordeelt beklaagde tot betaling van: 

- een vaste vergoeding van 50 euro, 
- een bijdrage van 200 euro aan het Slachtofferfonds, 
- een bijdrage van 20 euro aan het begrotingsfonds juridische tweedelijnsbijstand. 
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Kosten 

Veroordeelt beklaagden en 
hoofdelijk tot betaling van de kosten van de strafvordering in iedere aanleg, In totaal 
begroot op 745,58 euro in eerste aanleg en op 221,92 euro in hoger beroep. 

Publicatie 

Beveelt dat het gegeven arrest op de kant van de overgeschreven gedinginleidende 
akte wordt Ingeschreven op de wijze vermeld in artikel 84 van de Hypotheekwet van 
16 december 1851 (artikel 3.49, §1, van de Vlaamse Codex Wonen van 2021). 

Aldus gevonnist door : 

- de heer 
- de heer 
- de heer 

raadsheer, d.d. voorzitter, 
raadsheer, 
raadsheer, 

magistraten van de 15de kamer van het hof van beroep te Brussel die aan de 
beraadslaging hebben deelgenomen en het beraad hebben beëindigd, 

en uitgesproken (conform artikel 782 bis Ger. W:-) door de voorzitter, c\e heer 
in openbare terechtzitting van 25 februari 2021 waar aanwezig waren : 

- de heer 
- de heer 
- de heer 

raadsheer, d.d. voorzitter, 
substituut-procureur-generaal, 

griffier, 




