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Het OPENBAAR MINISTERIE

en
De WOONINSPECTEUR
bevoegd voor de provincie Antwerpen
met maatschappelijke zetel gevestigd te

2018 Antwerpen, Lange

Klevitstraat 111-113 bus 55
eiser tot herstel
vertegenwoordigd door mr. .

advocaat bij de balie

provincie

tegen

Áo�

geboren te ;

op

van Belgische natlonalltelt
wonende te

:

)

rljksreglsternummer
beklaagde
, advocaat bij de balie

vertegenwoordigd door mr.
provincie

1.

Ten laste gelegde feiten

Als dader of mededader In de zin van artikel 66 van het strafwetboek;
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A.

Van 26 augustus 2016 tot minstens 19 december 2017.

BIJ Inbreuk op artikel 433decles S.W., met de bedoellng een abnormaal profijt te realiseren,
rechtstreeks of vi a een tussenpersoon misbruik te hebben gemaakt van de kwetsbare
toestand waarin een persoon verkeert ten gevolge van zijn/haar onwettige of precaire
admini stratieve
zwangerschap,

toestand,

z

ijn /h aar

precaire

sociale

toestand,

zijn/haar

l eeftijd,

een ziekte dan wel een llchamelljk of geestelijk gebrek of onvolw a ardigheid

door een roerend goed, een deel ervan, een onroerend goed, een kamer of een andere in
artikel 479 S.W. bedoelde ruimte, verkocht, verhuurd of ter beschikking te hebben gesteld in
omstandigheden die in strijd zijn met de menselij ke waardigheid,
met name ten n adele van hierna genoemde personen, verkerende In een precaire situatie,
de h ie rna

vermelde woongelegenheden verhuurd te hebben In het pand

te
1.

, woning

aan

op

de eerste verdieping;

ll.
aan 1

·, woning

op de derde verdiepi ng ;

8.

Bij Inbr euk op artlkel 5, strafbaar gesteld door artikel 20 §1 al 1 van het decreet d.d. 15 Jull
houden de de Vlaamse Wooncode, als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of
als persoon die een woning ter beschikking, een woning die miet voldoet aan de vereisten en
1997

normen van artikel 5 rechtstreeks of vla tussenpersoon verhuurd, te huur gesteld of ter
beschikking gesteld te hebben met het oog op bewoning,
namelijk hierna vermelde woongelegenheden In het onroeren d goed
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gelegen te

.,

gekadastreerd als
met een oppervlakte van 72 m2
eigendom van 1

(°

.),

bij akte verleden op 6 februari 2002;
1.

Van 26 augu51ys 2016tot 15 december 2016,
aan 1

· , woning.

op de eerste tussenverdieping;

ll.
Van26 augustus 2016 tot minstens 19 december 2017.
aan 1

, woning.

op de eerste verdieping;

111.

Van 26 augustus 2016 tot minstens 19 december 2017.
aanl

, woning ·'

. op de derde verdieping;

De verdachte tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig art. 42, 3° en/of 43bls van
het Strafwetboek, te horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring van de
vermogensvoordelen voortvloeiende uit de tenlasteleggingen A en B en tot de bijzondere
verbeurdverklaring bij toepassing van artikel 42, l• en artikel 433terdecles van het
Strafwetboek van de woongelegenheden In het onroerend goed gelegen te
, bestemd/gediend hebbend o m het misdrijf te plegen, ervan
eigenaar zijnde, conform de schriftelijke vorderingen van het OM neergelegd In het
strafdoss Ier.

r-PAGE
L

•

D1-000Dl�30��1-0D04-DOë1-D1-01-

iT'l
_J

Hof wn beroep Antwerpen 2018/C0/1006 p. S
-

-

- --··---·� ·· �·- ------

Gezien het bewijs van overschrijving van de dagvaarding van beklaagde door de bewaarder
een maart tweeduizend

der Hypotheken op het hypotheekkantoor van
achttien,
Ref.:

Bedrag: tweehonderddertig euro
Hypotheekbewaarder (get) 1
te 1

elgendomsakte verleden door notaris 1

2.

d.d. 06/02/2002

Bestreden besUsslng

2.1.
Bij het vonnis, op tegenspraak gewezen op 1 oktober 2018 door de rechtbank van eerste
aanlegAntwerpen, afdeling Antwerpen, kamer AC1, werd als volgt beslist:

Op strafgebied
Veroordeelt 1

voor de tenlasteleggingen A, B vermengd:

tot een hoofdgevangenisstraf van 8 maanden.
Zegt dat de tenuitvoerlegging van het vonnis zal worden uitgesteld gedurende 3 jaren
vanaf heden wat betreft deze gevangenisstraf.
en tot de geldboete van 2 maal 500, 00 EUR en vermeerderd met 70 opdeciemen en
gebracht op 8000,00 EUR.
Boete vervangbaar bij gebreke van betaling binnen de wettelijke termijn door een
gevangenisstraf van 90 dagen.
Verklaart

verbeurd

overeenkomstig

artikel

42,

3"

en

43bis

vermogensvoordelen voor een bedrag van 10.194,25 euro.
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Verklaart ver:1>eurd, eigendom van beklaagde eri dienstig voor het plegen van de feiten: de
woongelegenheden

en .

van het onroerend goed gelegen te

•

gekadastreerd als .
oppervlakte van

,,

, met een

bij toepassing van artikel 433terdedes Strafwetboek.

·

Veroordeelt 1
tot het betalen van een bijdrage van 20,00 EUR aan het Begrotingsfonds voor
juridische tweedelijnsbijstand.
tot een vaste vergoeding voor

beheerskosten In strafzaken. Deze vergoeding

bedraagt 51,20 EUR.
tot het betalen van een bijdrage van 1 maal de som van 25,00 EUR verhoogd met 70
opdeciemen en gebracht op 1 maa l 200,00 EUR ter financiering van het Fonds tot
hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden.
tot de kosten van de strafvordering en begroot deze In hoofde van beklaagde op
320,17 EUR.

Herstel
Beveelt dat aan het pand, dat niet In aanmerking komt voor renovatie-, verbeterlngs- of
, gekadastreerd als

aanpassingswerken, gelegen te
met een oppervlakte van
bestemming moet

gegeven

worden

volgens de

bepalingen van

een andere
de Vlaamse Codex

Ruimtelijke ordening, hetzij dat de woning moet worden gesloopt, tenzij de sloop verboden
Is op grond van de wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen, binnen een termijn van
tien maanden te rekenen vanaf het In kracht van gewijsde treden van huidig vonnis en onder
verbeuring van een dwangsom van 200 euro per dag vertraging In het niet nakomen van het
hiervoor bevolene.
Dat de Woonlnspecteur en/of het College van Burgemeester en Schepenen van de stad
In geval het vonnis niet wordt ten uitvoer gelegd, van ambtswege In de
uitvoering ervan kan voorzien.
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Machtigt de Woonlnspecteur en/of het College van Burgemeester en Schepenen van de stad
de van de herst�lling van de plaats afkomende materialen en voorwerpen te
verkopen, te v e rvoeren, op te slaan en te vernietigen op een door hen gekozen plaats;
Zegt voor recht dat de veroordeelde gehouden Is alle uitvoeringskosten, verminderd met de
opbrengst van de verkoop der materialen en voorwe rpe n, te vergoeden op vertoon van een
staat, begroot en invorderbaar verklaard door d� beslagrechter;

2.2.

Er werd hogerberoep I ngesteld tegen voormeld vonnis d.d. 1 oktober 2018 op de griffie van
de

rech tbank

van eerste aanlegAntweroen, afdeling Antwerpen:

op 15 oktOber 2018 door de beklaagde tegen al de beschikkingen
op 16 oktober 2018 door het Openbaar Ministerie tegen al de 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 aanles. Antwerpen, afdeling Antwe rpen :
op

15oktober2018 door de beklaagde

op 16 oktober 2018 door het Openbaa r Mlnlsterle.

3.

Rechtspleging voor het hof

De zaak werd behandeld op de openbare zitting van 8.05.2019.
Het hof heeft hierbij gehoord:
mevrouw de voorzitter in haar verslag,
het Openbaar Ministerie In zijn uiteenzetting van de zaak en In zijn vordering,
de eiser tot herstel in zijn middelen, ontwikkeld door zijn raadsman voornoemd,
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de beklaagde In zijn middelen van verdediging ontwikkeld door zijn raadsman
voornoemd.
De neergelegde stukke n en conclusies werden In het beraad betrokken.

4.

Beoordellni van de ontvankellJkhefd van de rechtsmiddelen en van de omvang van

de hogere beroepen

4.1.

Ontvankelljkheld van de hogere beroepen

1. De verklaringen van hoger beroep, zowel van de beklaagde als van het Openbaar

Ministerie, werden tijdig en regelmatig gedaan op de griffie van de rechtbank die het
bestreden vonnis heeft gewezen.

2. Het verzoekschrift van de beklaagde zoals bedoeld in artikel 204 Wetboek van
Strafvordering werd tijdig Ingediend ter griffie van de rechtbank die het bestreden vonnis
heeft gewezen en de daarin bepaalde grieven zijn nauwkeurig.
3. Het verzoekschrift van het Openbaar Ministerie zoals bedoeld 1ln artikel

204 Wetboek van

Strafv ordering werd tijdig ingediend ter griffie van de rechtbank die het bestreden vonnis
heeft gewezen en de da ar in bepaalde grief Is nauwkeurig.
4. Gelet op het bovenstaande zijn de hogere beroepen van de beklaagde en van het
Openbaar Ministerie regelmatig naar vorm en termijn en ontvankelijk.

4.2.

Omvang van de hogere beroepen

Het hof heeft ambtshalve geen grieven van openbare orde opgeworpen zoals bedoeld In
artikel 210, tweede lid Wetboek van Strafvordering.
Gelet op de overwegingen onder rubriek 4.1" van dit arrest Is de rechtsmacht van het hof

daarom beperkt tot de beoordeling van de beschikkingen op strafrechtelijk gebied van het
bestreden vonnis die betrekking hebben op de schuld, de strafmaat, de verbeurdverklaring

van

de

woongelegenheden

en

van

de

Illegale

vermogensvoordelen

herstelvordering.
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Motivering ten gronde

5.1.

Op strafrechtelijk gebied

5.1.a. VoorafpandellJk
1. Beklaagde Is eigenaar van een pand gelegen te
Op 14.05.2003 werd door het college van burgemeester en schepenen van de stad
een stedenbouwkundige vergunning verleend voor het verbouwen van een
woonhuis met winkel tot een appartementsgebouw met 4 studio's.
en werden er 5

2. Op 7.10.2013 werd een controle uitgevoerd door de stad

woongelegenheden aangetroffen In het pand (gelijkvloers, eerste verdieping, tweede
verdieping,

op

de

tussenverdieping

en

op de zolder) die

niet

voldeden

aan

de

woonlcwallteltsvereisten van art. 5 Vlaamse Wooncode. Er volgde een controle op 8.01.2014
door

de

Woon Inspectie

gevolgd

door

een

besluit

tot

ongeschiktheid/onbewoonbaarverklaring van de woning genomen door de burgemeester
van de stad.

op 19.05.2014.

Op 26.05.2015 werd er een conformiteltsattest afgeleverd voor de woning op de eerste
verdieping (de woning op de eerste verdieping werd samen gevoegd met de woning op de
tussenverdieping) en op het gelijkvloers.
Op 8.07.2015 werd de ongeschiktverklarlng van de woning op de derde verdieping (de
zolder) opgeheven vermits werd vastgesteld dat de woning op de derde verdieping
ontmanteld was.
3. Op 25.05.2016 werd door de stad

andermaal een controle uitgevoerd en werd

vastgesteld dat de tussenverdieping niet langer meer werd samengevoegd met de woning
op de eerste verdieping en dat deze tussenverdieping als afzonderlijke woongelegenheid
bewoond werd door
De woning op de derde verdieping (de zolder) werd opnieuw Ingericht als woongelegenheid
en werd bewoond door

1

••

Aldus waren er opnieuw 5 woongelegenheden.

Op 26.08.2016 werd er opnieuw een besluit tot ongeschiktheid en onbewoonbaarheid
genomen door de stad .
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beroep aan en bij ministerieel besluit van 16.12.2016 (stuk 48 strafdossier) werd dit beroep
afgewezen.
Ondanks dit ministerieel besluit bleef de e�rste verdieping, bewoond door 1
verhuurd alsook de derde verdieping (zijnde de zolder) bewoond door

Op 7.03.2017 stelde de Woonlnspectle allerlei minpunten vast aan de woongelegenheden
(stukken 136 tot 140 strafdossier).
De bewoner van de tussenverdieping (dhr. 1

verliet vrijwillig het pand In december

2016. De andere bewoners verlieten het pand na een procedure voor het vredegerecht (zie
vonnissen van 22.08.2018 en 21.11.2018, stukken 17 en 18 bundel beklaagde).

5.1.b. Ten gronde

1. Na nieuw onderzoek ter terechtzitting door het hof, en door de stukken van het dossier, Is
de schuld van de beklaagde aan de hem ten laste gelegde feiten sub A en B bewezen
gebleven.

Hiervoor wordt verwezen naar de oordeelkundige redengeving van de eerste rechter, welke
door beklaagde in hoger beroep niet weerlegd wordt en door het hof wordt beaamd en
overgenomen (behoudens de overweging op p. 5

§4 van het vonnis) en gelet op de

neergelegde besluiten aangevuld als volgt.

Met Ingang van 2.08.2013 werd bij toepassing van artikel 2 van de wet van 29.04.2013 tot
wijziging van artikel 433decies van het Strafwetboek ter verduidelijking van de bijzonder
kwetsbare positie van een slachtoffer van huisjesmelkerij (B.S. 23.07.2013)

de zinsnede

"zodanig dat de betrokken persoon In feite geen andere echte en aanvaardbare keuze had
dan zich te laten misbruiken" verwijderd.
De eerste rechter heeft op p. 5 §4 van zijn vonnis dan ook ten onrechte hiernaar verwezen.
2. Met betrekking tot de feiten sub A blijkt dat de toestand van de aangetroffen personen
die de kwestieuze studio's huurden precair was zowel op financieel als op sociaal vlak.
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Zowel 1

als 1

genoten van een Invaliditeitsuitkering en voor

hen belden was een voorlopige bewindvoerder àangesteld door de vrederechter.
Hieruit blijkt ontegensprekelijk hun precaire flnanclële en sociale toestand.
De onveilige en mensonwaardige toestand van het pand blijkt afdoende uit het strafdossier,
meer bepaald uit de bevindingen van de Woonlnspectle op 7.03.2017 en de begeleidende
foto's. De gevraagde en betaalde

betaalde 525 euro en de

huurprijzen (de huurster

betaalde 410,00 euro) doen blijken van een abnormaal profijt gelet op de

huurder

erbarmelijke woonomstandigheden. Niettegenstaande de belde woongelegenheden niet
geschikt waren voor bewoning gelet op de erbarmelijke toestand, beoogde beklaagde
wetens en willens een abnormaal profijt door sociaal zwakkere personen tegen dergelijke
gevraagde huurprijzen te huisvesten.

Beklaagde houdt voor dat hij de huur ten aan�ien van de huurster '

had opgezegd

op 9.03.2015 (stuk 5 bundel beklaagde) naar aanleiding van eerdere vaststellingen door
stad

de

omtrent de erbarmelijke toestand van het pand (zie uiteenzetting hoger)

doch zij weigerde het pand te verlaten. Het hof stelt echter vast dat beklaagde na deze
vaststellingen bepaalde aanpassingen aan het pand had uitgevoerd (tussenverdieping werd
bij eerste verdieping betrokken en de zolder werd ontmanteld als woning) zodat de
ongeschiktverklarlng werd opgeheven. Ingevolge deze gewijzigde omstandigheden was de

huurster
op

in het pand gebleven. Ingevolge vaststelllngen door de stad

,

16.05.2016,

ongeveer

één

jaar

later,

werd

andermaal

aanpassingswerken teniet werden gedaan. Tevens werden
minpunten

vastgesteld

hetgeen

aanleiding

gaf

tot

vastgesteld

dat

deze

er In deze woongelegenheden
een

nieuwe

ongeschikt-

en

onbewoonbaarverklaring op 26.08.2016.

Beklaagde verhuurde echter deze woongelegenheden verder. Er Is geern sprake van goede
trouw In hoofde van beklaagde verwijzend

naar de e-malls met zijn voormalige advocaten

die opdracht zouden gekregen hebben om een1 procedure aan te vatten om deze huurders
uit het pand te zetten (stukken 8 en 10 bundel beklaagde) maar om onduidelijke redenen
deze procedure niet effectief hebben Ingesteld. overigens, bij lezing van deze e-malls tussen
beklaagde en zijn raadslieden ging het vooral over de niet betaalde huur (stukken 123 en 124
strafdossier) en de achterstalllge betallngen van het water (stuk 126 strafdossier). Het hof
leidt daaruit af dat deze raadslieden bij de bewindvoerders gingen aandringen om betaling
te bekomen

van deze achterstallige hu ur en onkosten, zo niet zouden zij een procedure
pand

aanvatten. Uit deze e-malls blijkt alleszins niet dat de beklaagde deze huurders uit het
wenste te zetten omwille van de erbarmelijke toestand van het pand.
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Alleszins Is er geen brief na deze tweede ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring verstuurd
naar deze huurders om het pand te verlaten gelet op de erbarmelijke toestand van de
woongelegenheden.
Ultelndelljk, zoals blijkt uit de neergelegde stukken ter zitting (stukken 17 en 18 ) werd
tussen de huurders

en

enerzijds en beklaagde anderzijds een einde gesteld

aan de huurovereenkomsten respectlevelljk bij vonnissen van het vredegerecht Antwerpen
op 21.11.2018 en 22108.2018, hetzij meer dan 2 jaar na de vaststellingen van de stad
op 16.05.2016, hetzij meer dan 1 jaar later na de vaststelllngen van de
woonlnspectle op 7.03.2017.
Het feit dat inmiddels de woongelegenheden niet langer verhuurd worden, doet geen
afbreuk aan de strafbaarheid van de feiten tijdens de voorziene tijdsperiode.
3. Met betrekking tot de feiten sub B werd er door de wooninspectie op 7.03.2017
vastgesteld:
16 minpunten

de woning op de eerste verdieping bewoond door:
de tussenverdieping 1/1 bewoond door
de derde verdieping bewoond door

: 61 minpunten
31 minpunten.

De meeste gebreken aan het pand zijn Inherente gebreken waarvoor de eigenaar/
verhuurder dient in te staan omdat hij tijdens de ganse duur van de huur erop dient toe te
zien dat het pand In orde blljft en aan de woonkwaliteitsnormen voldoet, ook al verblijft hij
In het buitenland.
W�t het moreel element betreft, merkt het hof op dat voor inbreuken op het de Vlaamse
Wooncode hoe dan ook onachtzaamheid volstaat als moreel element. De feiten werden
bovendien door beklaagde '

wetens en willens, dit Is opzettelijk, gepleegd. Immers,

had kennis, minstens moest

beklaagde

kennis hebben van . de gebreken

(minpunten) aan de verhuurde appartementen maar verhuurde desondanks.
Het materieel element van het misdrijf wordt voldoende aangetoond door de uitgebreide
technische verslagen, de gevoegde foto's, het omstandig verslag met betrekking tot het
kwaliteitsonderzoek en door de vaststelllngen ter plaatse door de verbalisanten. Uit deze
elementen blijkt genoegzaam dat de door beklaagde verhuurde woongelegenheden In de
voorziene tijdsperiode niet voldeden aan de normen bedoeld In art. S van de Vlaamse
Wooncode.
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Met betrekking tot de woongelegenheden op de eerste verdieping, de tussenverdieping en
de derde verdieping is het aangetoond dat In de voorziene tijdsperiode het pand verhuurd
was. De vaststelllng dat 1inmiddels het pand niet langer verhuurd wordt, doet geen afbreuk
aan de strafbaarstelling. Het feit dat de huurders In die periode geen of sporadisch huur
betaalden doet hieraan eveneens geen afbreuk.
De bewering dat de bewoners het pand niet vrijwillig verlieten en dit pas deden na een
procedure voor het vredegerecht doet geen afbreuk aan de verantwoordelijkheid van de
beklaagde die als eigenaar er voor dient In te staan dat wanneeli hij een pand verhuurt dit
moet voldoen aan de woonkwaliteitsvereisten van art. 5 Vlaamse Wooncode en dat hij
naliet om tijdig Initiatief te nemen om de regelgeving Inzake de Vlaamse Wooncode na te
leven. Integendeel, beklaagde die reeds voordien geconfronteerd werd met een ongeschikt·
en onbewoonbaarverklaring doOli het college van burgemeester en schepenen van de stad
was

hardleers en

deinsde er

niet

voor

terug

om

opnieuw

diezelfde

woongelegenheden te verhuren, goed wetende dat deze niet voldeden aan de elementaire
woonkwallteltsverelsten.

5.1.c. Straftoemeting/ verbeurdverklaring

1.

De eerste rechter heeft

terecht vastgesteld

dat

de feiten

voorzien

onder

de

tenlastelegslngen A ern B de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van een zelfde
misdadig opzet, zodat er slechts één straf dient te worden uitgesproken, nl. de zwaarste.
Bij de straftoemeting wordt rekening gehouden met:

de persoon van de beklaagde,
zijn gelijkaardige strafrechtelijke voorgaande,
de omstandigheden en ernst van de feiten, die getuigen van een zucht naar Illegaal
geldgewin door het uitbuiten van mensèn In een precaire situatie en

het misprijzen

voor het welzijn van de medeburgers,
de vaststelllng dat het pand Inmiddels ontruimd Is en niet langer verhuurd wordt.
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.
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De

hoofdgevangenlsstraf

wordt opgelegd

met uitstel

van

de tenuitvoerlegging

als

waarschuwing voor de toekomst. De geldboete dient effectief te worden opgelegd opdat
beklaagde zich bewust zou worden van de ernst van de feiten en om effectieve
gedragsverbetering te bekomen.
Zowel de gevangenisstraf als de geldboete moeten de beklaagde ervan weerhouden In de
toekomst dergelijke laakbare handelingen te stellen.
De omvang van de opgelegde geldboete Is aangepast aan het aandeel van de beklaagde In
het onrechtmatig financieel geldgewin, en de duur van de vervangende gevangenisstraf Is
aangepast aan de omvang van de geldboete.
2. Art. 433terdecles lid 2 Sw. legt een verplichte verbeurdverklaring op van het onroerend
goed weliswaar beperkt tot de eerste verdieping en de derde verdieping van het pand, wat
het hof, gelet op het Illegaal geldgewin, in hoofde van beklaagde bij wijze van bijkomende
bestraffing oplegt.
3. Gezien de schriftelijke vordering van het Openbaar Ministerie van 30.03.2018 (stuk 2
rechtspleglngsdossler eerste aanleg) dient

bij toepassing van art. 42,3° en art. 43b1s Sw. de

verbeurdverklaring van de vermogensvoordelen verworven Ingevolge het verhuren van deze
drie woongelegenheden te worden opgelegd conform de voorziene lncrlminatleperlode en
rekening houdend met de effectief betaalde huurgelden.
Het wederechtelijk vermogensvoordeel werd berekend aan de hand van de In het dossier
beschikbare Informatie over de periodes van· illegale verhuring en1 de overeengekomen
huurprijzen. De ontvangen huurgelden werden niet gevonden In het vermogen van de
beklaagde zodat de verbeurdverklaring betrekking heeft op een daarmee overeenstemmend
bedrag. �Ij ontstentenis van nauwkeurige beoordelingsgegevens mag de raming van het
equivalente bedrag ook naar billijkheid geschieden. Het hof stelt vast dat aan de hand van de
huurovereenkomsten

en

de verklaringen van

de

huurders en

hun

respectievelijke

bewindvoerders het wederrechtelijk vermogensvoordeel concreet kan worden bernkend.

Samen met de eerste rechter verklaart het hof het bedrag van 10.194,25 euro verbeurd als
volgt samengesteld:
de woongelegenheid gehuurd door

(de tussenverdieping) van 26.08.2016

1

tot en met 15.12.2016 hetzij 4 maanden

x

230,00 euro

=

920,00 euro (stuk 58 kaft 1

strafdossier)
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de woongelegenheid op de eerste verdieping: 4.444,25 euro (stuk 172 kaft 1
strafdossier)
de woongelegenheid op de derde verdieping: 4.830,00 euro (stuk 172 kaft 1
strafdossier).
Deze

vermogensvoordelen

moeten

verbeurd

verklaard

worden

aangezien

het

maatschappelijk onaanvaardbaar is dat beklaagde voordeel zou putten uit de door hem
gepleegde misdrijven.
De uitgesproken verbeurdverklaringen In hoofde van beklaagde zijn niet van aard dat zij een
onredelijke bestraffing In zijnen hoofde uitmaken.
Tevens stelt het hof vast dat de vaste vergoeding Is verhoogd van 51,20 euro naar 53,58
euro. Gelet op het hoger beroep van het Openbaar Ministerie en gezien deze verhoging
onmlddellijk van toepassing is op hangende zaken wordt elke beklaagde veroordeeld tot een
vaste vergoeding van 53,58 euro.

5.2.

De herstelvordering van de wo�nlnspecteur en van het college van burgemeester
en schepenen van de stad .

Bij schrijven d.d. 19.05.2017 deelde de woonlnspecteur zijn herstelvordering mee aan het
Openbaar Ministerie (kaft 2 stuk 146 strafdossier). Bij schrijven d.d. 20.06.2017 deelde het
college van burgemeester en schepenen van de stad

mee dat het zich aansluit bij

de herstelvordering zoals geformuleerd door de woonlnspecteur

(kaft 2

stuk 149

strafdossier).
Oe wooninspecteur houdt voor dat, gezien het kwestieuze pand behept Is met een
stedenbouwkundige Inbreuk, er ingevolge het art. 20bls van de Vlaamse Wooncode niet
langer het herstel van de gebreken kan gevorderd worden (want dit zou een bestendiging
Inhouden van een bestaande onvergunde woonentltelt}, en vordert met name:
het opleggen aan de overtreder om aan het pand een andere bestemming te geven
volgens de bepalingen van de Vlaamse Codex Rulmtelljke Ordening
of om het pand te slopen (tenzij sloop zou verboden zijn Ingevolge wettelijke,
decretale en reglementaire bepalingen).
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De herstelmaatregelen van artikel 20bls Vlaamse Wooncode beogen als een bijzondere vorm
van teruggave, de gevolgen van de door artikel 20, §1, Vlaamse Wooncode bedoelde
misdrijven teniet te doen en de krachtens artikel

5 Vlaamse Wooncode vastgestelde

vereisten en normen te verwezenlijken. Uit de tekst van de artikelen S, 20 en 20bls Vlaamse
Wooncode, hun ontstaansgeschiedenis en de doelstellingen van de decreetgever volgt dat
het gevorderde herstel In hoofdorde tot Integraal herstel moet strekken, dit wil zeggen tot
het wegwerken van alle gebreken aan het onroerend goed teneinde

het te laten voldoen

aan de vereisten en normen vastgesteld krachtens artikel 5 Vlaamse Wooncode. Behoudens
een vastgesteld Integraal herstel, mag de vordering slechts worden afgewezen In het geval
van kennelijke onredelijkheid.
Indien het Integraal herstel, dat strekt tot �et wegwerken van alle gebreken aan het
onroerend goed teneinde het te laten voldoen aan de vereisten en normen vastgesteld
krachtens artikel 5 Vlaamse Wooncode, als prlnclplêle herstelmaatregel volgens de rechter
niet mogelijk is, dient de alternatieve maatregel van de herbestemming of de sloop te
worden bevolen.
Het wordt niet betwist dat het pand behept ts met een stedenbouwkundige inbreuk
verwijzend naar de stedenbouwkundige vergunning van 14.05.2003 waarbij een vergunning
werd verleend voor het verbouwen van een woonhuis met winkel tot een appartement met
4 studio's. Thans zijn er 5 woongelegenheden (Inclusief zolder en tussenverdieping).
De herstelvoliderlns van de wooninspecteur is dan ook zowel Intern als extern wettig en
beoogt, op gepaste, aangepaste doch noodzakelijke wijze het herstel van de gevolgen van de
door beklaagde gepleegde misdrijven. Deze herstelvordering Is gemotiveerd vanuit het
oogpunt van elementaire veilighelds-, gezondhelds- en woonkwallteitsvereisten en Is
derhalve niet kennelijk onredelijk.
Gezien de omvang van deze aanpassingswerken bepaalt het hof de termijn voor het
uitvoeren van de werken op 10 maanden vanaf het In kracht van gewijsde gegaan van huldig
arrest

teneinde

beklaagde de

gelegenhetd te geven zich

aan de

hem opgelegde

verplichtingen te conformeren.
Het hof acht het gepast om een dwangsom op te leggen waarvan het bedrag dient bepaald
op 200 euro per dag vertraging Indien niet vrljwllllg door beklaagde wordt over�egaan tot
het uitvoeren van de werken zoals boven aangegeven, en dit binnen de opgelegde
hersteltermljn met dien verstande dat die dwangsom zal verbeuren vanaf de eerste dag na
de hoger vermelde hersteltermijn In zoverre het huldig arrest vooraf werd betekend. Er
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wordt geen bijkomende dwangsomtermijn opgelegd. Het opleggen van een dwangsom is
noodzakelijk gezien de eerste vaststelllngen reeds dateren van 7 .03.2017 en de gebreken
nog steeds niet zijn hersteld waardoor de velllgheld van de bewoners van het pand in
gedrang kan komen.
De vordering tot de herhuisvestingskosten zoals bedoeld In art. 17bis §2 Vlaamse Wooncode
komt toe aan de gemeente en niet aan de wooolnspecteur.

Er zijn geen dwingende redenen om, zoals de eiser tot herstel vordert, dit arrest bij voorraad
uitvoerbaar te verklaren (artikel 428, tweede lld Sv.).

6.

Wettelijke bepalingen

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

11, 12, 14, 24, 31 tot 37 en 41 van de wet van 15 juni 1935
162, 185, 190, 190ter, 194, 195, 199, 200, 202, 203, 203bls, 204, 210 en 211 van het
Wetboek van Strafvordering
1, 2, 3, 7, 25, 38, 40, 42, 43, 43bls, 65, 66, 433decies en 433terdecles van het
Strafwetboek
1, 2, 5, 15, 20 §1, 20bls en 20ter van het decreet van 15 juli 1997
1 van de wet van 5 maart 1952
59 en 60 van de programmawet van 25 december 2016
1 en 8 van de wet van 29 juni 1964
58 van het KB van 18 december 1986
28 en 29 van de wet van 1 augustus 1985
4 §3, S e n 10 van de wet van 19 maart 2017
6 van het KB van 26 aprll 2017
91 van het KB van 28 december 1950

7.

Besllsslng

Het hof,
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Rechtdoende op tegenspraak;

Beslist op grond van de hoger vermelde redenen, binnen de perken van de hogere beroepen
zoals hiervoor bepaald, als volgt:

Verklaart de hogere beroepen van beklaagde en van het Openbaar Ministerie ontvankelijk;
Opstrafgebied

Verklaart de beklaagde schuldig aan de hem ten laste gelegde feiten A en B;
Veroordeelt de beklaagde wegens deze vermengde feiten tot:
een hoofdgevangenlsstraf van ACHT MAANDEN, met uitstel van tenuitvoerlegging
gedurende een termijn van DRIE JAAR vanaf heden
een geldboete van 2 maal VIJFHONDERD EURO of DUIZEND EURO te vermeerderen
met 70 opdeciemen en aldus gebracht op ACHTDU IZEND EURO;
Bepaalt de vervangende gevangenisstraf bij gebreke van betaling van de geldboete op
NEGENTIG DAGEN;
Stelt vast dat de feiten gepleegd werden voor en na 1 januari 2017;
Verklaart verbeurd het bedrag van TI ENDUIZEND

HONDERDVIERENNEGENTIG EURO EN

VIJFENTWINTIG CENT o p grond van art. 42, 3° en 43bls Strafwetboek;
Verklaart verbeurd, eigendom van beklaagde en dienstig voor het plegen van de feiten: de
woongelegenheden

en

van het onroerend goed gelegen te :

1,

, met een

, gekadastreerd als .
oppervlakte van 72 m2, bij toepassing van artikel 433terdecles Strafwetboek;

Verpllcht de beklaagde om bij wijze van bijdrage tot de financiering van het bijzonder fonds
tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan occasionele redders een
bedrag te betalen van VUFENTWINTIG EURO, verhoogd met 70 opdeciemen en alzo gebracht
op TWEEHONDERD EURO ;
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legt aan de veroordeelde een veraoedlng op van DRIE�NVIJFTIG EURO EN ACHTENVIJFTIG
CENT;
Veroordeelt beklaagde tevens tot betallng van een bijdrage van TWINTIG EURO aan het
Fonds voor de jurldiséhe tweedelljnsbljstand;
Met betrekkingtot deherste!yorderlngyan de woonlnspecteur tenaanzien van beklaagde
Verklaart de herstelvorderlng
schepenen van de stad

van

de woonlnspecteur/co!lege van burgemeester en

ontvankelijk en gegrond en beveelt de beklaagde om aan
, gekadastreerd als

het pand gelegen te
met een oppervlakte van

mi, een andere

bestemming t e geven volgens de bepalingen van de Vlaamse Code)( Ruimtelijke Ordening of
om het pand te slopen (tenzij sloop zou verboden zijn Ingevolge wettelijke, decretale en
reglementaire bepallngen), binnen een termijn van TIEN MAANDEN vanaf het In kracht van
gewijsde gaan van huldig arrest;
Beveelt voor het geval de herstelmaatregelen niet binnen TIEN MAANDEN na het In kracht
van gewijsde gaan van huldig arrest worden uitgevoerd, zoals hiervoor gezegd, dat de
woonlnspecteur en het college van burgemeester en schepenen van de stad
ambtshalve In de uitvoering ervan kunnen voorzien op kosten van beklaagde, op grond van
art. 20bls §7 van het decreet houdende de Vlaal)'lse Wooncode;
Zegt dat de overtreder die in gebreke blijft, verplicht Is alle uitvoeringskosten te vergoeden
op vertoon van een staat, opgesteld door de overheid die het arrest uitvoert, of begroot en
uitvoerbaar verklaard door de beslagrechter In de burgerlijke rechtbank;
Veroordeelt beklaagde voor het geval dat aan de veroordeling tot het uitvoeren van de
herstelmaatregelen niet wordt voldaan, tot beta!lng aan de woonlnspecteur/het college van
burgemeester en schepenen van de stad .

een dwangsom van TWEEHONDERD

EURO per dag vertraging vanaf de eerste dag volgend op het verstrijken van de hoger
vermelde hersteltermijn en in zoverre huldig arrest vooraf werd betekend;
De kosten

laat de kosten van het hoger beroep van het Openbaar Ministerie ten laste van de staat;
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de beklaagde tot

de overige

kosten

van

de strafvordering en van

de

herstelvordering In beide aanleggen, deze voorgeschoten door de openbare partij in totaal
begroot op 458,67 euro.
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