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Not.nr. GE.66.RW.102100/13. 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE en van 

1 . . nr. 

2. nr. 

3. nr. 

(RRN 

geboren te op 

wonende te 

in eigen naam en q.q. de minderjarige kinderen en 

- burgerlijke partij -

(RRN 

geboren te 
wonende te 

- burgerlijke partij -

(RRN 

geboren te 

wonende te 

- burgerlijke partij -

met Belgische nationaliteit, 

op 

met Burkinese nationaliteit, 

op 

4. nr. De wooninspecteur bevoegd voor het grondgebled van het Vlaamse gewest, 

met kantoren te 1000 Brussel, Havenlaan 88 bus 2, 

tegen 

1. nr. 666 

- eiser tot herstel -

geboren te 

wonende te 

-beklaagde 

(RRN 

op 
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2. nr. 66·1 

verdacht van: 

"A. 

geboren te 

wonende te 

- beklaagde -

op : 
(RRN 

Bij inbreuk op de artikelS, strafbaar gesteld door artikel20§1 al1 van het Decreet van 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, zoals gewijzigd door het Decreet 

·van 29 maart 2013 houdende wijziging van diverse decreten wat de woonkwaliteitsbewaking 
betreft, vanaf 11.08.2013 · 

de eerste 

1. In het pand gelegen te 
eigendom van 

wonende te 

op 

geboren. te 
en van 

wonende te 

op 

een ongeschikte woning te hebben verhuurd aan 
en 

kadastraal gekend als 
aeboren te 

van 
wonende te 

op 

geboren te 

te in de periode van 07.05.2015 tot en met 05.08.2016 {OK 2, st. 10-11, 35-
41,49-50, OK 5, st. 9-10} 

de eerste en de tweede . 

Om het wanbedrijf uitgevoerd te hebben of om. aan de uitvoering ervan rechtstreeks 
medegewerkt te hebben, door enige daad, tot de uitvoering zodanige hulp verleend te 
hebben dat zonder zijn bijstand het misdrijf niet kon gepleegd worden, 
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2. In het pand gelegen te 

op 
eigendom van 

wonende te 

a. de ongeschikte en onbewoonbare woning 

b. de ongeschikte en onbewoonbare woning 

c. de onaeschikte en onbewoonbare woning 
en 

d. de ongeschikte en onbewoonbare woning 

en 

e. de ongeschikte en onbewoonbare woning 

kadastraal gekend als 
geboren te 

te hebben verhuurd aan 

te hebben verhuurd aan 

te hebben verhuurd aan 

te hebben verhuurd aan 

te hebben verhuurd aa~ 

te ap 02.09.201.3 (OK 1., st. 5-1.3, 89,1.26-130,132-1.35 en 1.50, OK 5, st. 7-8,1.5) 

3. In het pand aelegen te 

op 
eigendom van 

wonende t e 

kadastraal gekend als 
geboren te 

a. de onaeschikte woninQ 'JP het aeliikvloers te hebben verhuurd aan 
en 

te In de periode van 27.10.201.5 tot en met 22.1.2.201.6 {OK 3, st. 4-5, 7, 47-54, 
OK 5, st. 1.0-1.2) 

b. de ongeschikte en onbewoonbare woning op de tweede verdieping te hebben 
verhuurd aan 

te In de periode van 27.1.0.201.5 tot en met 31.01..2016 (OK 3, st. 4-7, 33-34, 56-
64, OK 5, st.1.0-12) 

4. In het pand gelegen te 
eigendom van 

kadastraal gekend als 

van 
wonende te 

geboren te op 
geboren te op 
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een onaeschlkte en onbewoonbare wáning te hebben verhuurd aan 
en 

te in de periode van 01..1.2.201.5 tot en met 22.1.2.201.6 (OK 4, st. 4-5,1.9-20,.32-
36, OK 5, st. 1.2) 

met de omstandigheid dat van de activiteit een gewoonte wordt gemaakt 

Vermogensvoordeel: art. 42 en 43 bis s.w.b. 

De eerste en de tweede tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig art. 42 en 43bis 
van het Strafwetboek, te horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring van 24.770 
euro 
zijnde 

1. hetzij de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen, 
2. hetzij goederen en waarden die In de plaats ervan zijn gesteld, 
3. hetzij Inkomsten uit belegde voordelen, 

waarbij de rechter, indien de zaken niet kunnen worden ,gevonden in het vermogen van de 
beklaagde, de geldwaarde ervan dient te ramen (het equivalent bedrag). 

berekening: 

-huuropbrengst tenlastelegging A.~: 14 maanden aan een maandelijkse huurprijs van 500 
euro, 1 maand aan een huurprijs van 250 euro: 7.250 euro 
-huur:opbrengst tenlastelegging A.3.a.: 4 maanden aan een maandelijkse huurprijs van 480 
euro (er werd geen huur meer betaald sinds maart 2016): 1.920 euro 
-huuropbrengst tenlastelegging A.4:13 maanden aan èen maandelijkse huurpriJs van 1.200 
euro: 15.600 euro" 

* * • * 

1.1 De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, kamer G30d, besliste bij 
vonnis van 6 februari 2018 op tegenspraak als volgt: 

"STRAFRECHTELIJK 
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Veroordeelt voor de hierboven omschreven en bewezen 
verklaarde telastleggingen A.1, A.2.a, A.2.b, A.2.c, A.2.d, A.2.e, A.3.a, A.3.b en A.4 tot een 
geldboete van 10.000 euro, vermeerderd met 50 opdeciemen tot 60.000 euro, of een 
vervangende gevangenisstraf van 3 maanden. 

Beveelt de bijzondere verbeurdverklaring van 24.770 euro. 

Veroordeelt ~ot betaling van een bijdrage aan het Bijzonder Fonds 
tot Hulp aan de Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden en aan de Occasionele Redders · 
van 25 euro, vermeerderd met 70 opdeciemen tot 200 euro. 

Veroordeelt hem tot betaling van de bijdrage tot het Begratingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand van 20 euro. 

Veroordeelt hem tot betaling van een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken 
van 51,20 euro. 

Veroordeelt voor de hierboven omschreven en bewezen 
verklaarde telastleggingen A.2.a, A.2.b, A.2.c, A.2.d, A.2.e, A.3.a, A.3.b en A.4 tot een 
geldboete van 1.0.000 euro, vermeerderd met 50 opdeciemen tot 60.000 euró, of een 
vervangende gevàngenisst;af van 3 maanden. 

Beveelt de bijzondere verbeurdverklaring van 24.770 euro. 

Veroordeelt tot betaling van een bijdrage aan het 
Bijzonder Fonds tot Hulp aan de .Slachtoffers ~an Opzettelijke Gewelddaden en aan de 
Occasionele Redders van 25 euro, vermeerderd met 70 opdeciemen tot 200 euro. · 

Veroordeelt haar tot betaling van de bijdrage tot het Begratingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand van 20 euro. · 

Veroordeelt haar tot betaling van een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken 
van 51,20 euro. 

WOONHERSTEL 

Beveelt en het pand gelegen 
te aan te passen naar een stedenbouwkundig 
vergunde toestand, dan wel het te slopen tenzij de sloop verbodén is, onder verbeurte van 
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een dwangsom van 150 euro per dag vertraging in de nakoming van dit bevel lastens de 
veroordeelden ten voordele van de wooninspecteur. 

Bepaalt de termijn voor de uitvoering van de herstelmaatregel op 10 maanden vanaf de dag 
waarop dit vonnis wordt uitgesproken. 

Zegt voor recht dat de veroordeelden overeenkomstig art. 20bis, §6, Vlaamse Wooncode de 
wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen van · de stad 
onmiddellijk bij aangetekende brief of door afgifte tegen ontvangstbewijs op de hoogte 
bren_gen wanneer de opgelegde herstelmaatregelen vrijwillig werden of zullen zijn 
uitgevoerd. 

Machtigt de wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen van de stad 
om zelf het herstel uit te voeren indien de veroordeelden in gebreke blijven om dat te 

doen. 

Veroordeelt en tot 
vergoeding van alle uitvoeringskosten in geval van ambtshalve uit~oering overeenkomstig 
art. 20bis, §7 Vlaamse Wooncode. 

Verklaart het vonnis wat betreft de herstelvordering uitvoerbaar bij voorraad 
niettegenstaande ledere voorziening. 

Beveelt en aan het pand 
gelegen te werken uit te voeren waardoor het pand 
voldoet aan de minimale kwaliteitsvereisten en er geen gebreken meer overblijven_ onder 
verbeurte van een- dwangsom van 150 euro per dag vertraging in de nakoming van dit bevel 
lastens de veroordeelden ten voordele van de wooninspecteur. 

Bepaalt de termijn voor de uitvoering van de herstelmaatregel op 10 maanden vanaf de dag 
waarop dit vonnis wordt uitgesproken. 

Zegt voor recht dat de veroordeelden overeenkomstig art. 20bis, §6, Vlaamse· Wooncode de 
wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen van de stad 
onmiddellijk bij aangetekende brief of door afgifte tegen ontvangstbewijs op de hoogte 
brengen wanneer de opgelegde herstelmaatregelen vrijwillig werden of zullen zijn 
uitgevoerd. 
Machtigt de wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen van de stad 

om zelf het herstel uit te voeren Indien de veroordeelden in gebreke blijven om dat te 
doen. 
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Veroordeelt en tot 
vergoeding van alle uitvoeringskosten in geval van ambtshalve uitvoering overeenkomstig 
art. 20bis, §7 Vlaamse Wooncode. 

Verklaart het vonnis wat betreft de herstelvordering uitvoerbaar bij voorraad 
niettegenstaande iedere voorziening. 

Beveelt en aan het pand 
gelegen te werken uit te voeren waardoor het pand voldoet aan de 
minimale kwaliteitsvere_isten en er geen gebreken meer overblijven, onder verbeurte van een 
dwangsom van 150 euro per dag vertraging in dè nakoming van dit bevel lastens de 
veroordeelden ten voordele van de wooninspecteur. 

Bepaalt de termijn voor de uitvoering van de herstelmaatregel op 10 maanden vanaf de dag 
waarop dit vonnis wordt uitgesproken. 

Zegt voor recht dat de veroordeelden overeenkomstig art. 20bis, §6, Vlaamse Wooncode de 
wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen van de start 
onmiddellijk bij aangetekende brief of door afgifte tegen ontvangstbewijs op de hoogte 
brengen wanneer de Qpgelegde herstelmaatregelen vrijwillig werden of zullen zijn 
uitgevoerd. 

Machtigt de wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen van de stad 
om zelf het herstel uit te voeren Indien de veroordeelden in gebreke blijven om dat te 

doen. 

Veroordeelt en tot 
vergoeding van alle uitvoeringskosten in geval van ambtshalve uitvoering overeenkomstig 
art. 20bis, § 7 Vlaamse Wooncode. 

Verklaart het vonnis wat betreft de herstelvordering uitvoerbaar bij voorraad 
niettegenstaande iedere voorziening. 

GERECHTSKOSTEN 

Veroordeelt m hoofdelijk tot 
betaling van de gerechtskosten gevallen aan de zijde van het openbaar ministerie_ en begroot 
op 496,76 euro. 
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. BURGERRECHTELIJK 

Burgerlijke partij in eigen naam 

Verklaart de els van de burgerlijke partij in eigen naam onontvankelijk 
in zover gericht tegen de tweede beklaagde, voor het overige ontvankelijk, en in .de hierna 
bepaalde mate gegrond. 
Veroordeelt om te betalen aan de burgerlijke partij 
I in eigen naam een vergoeding van 500 . euro te vermeerderen met de 
vergoedende intrest vanaf 22 december 2015 tot heden, de gerechtelijke intrest vanaf heden 
tot de dag van . volledige betaling en de kosten begroot op 240 euro 
rechtsplegingsvergoeding. 

Buraer/iike partij q.q. en 

Verklaart de eis van de burgerlijke partij q.q. 
en onontvankelijk in zover gericht tegen de 

tweede beklaagde, voor het overige ontvankelijk, en in de hierna bepaalde mate gegrond. 

Veroordeelt om te betalen aan de burgerlijke partij 
1.q. en voor elk kind een 

vergoeding van 500 euro te vermeerderen nJet de vergoedende intrest vanaf 22 december 
2015 tot heden, de gerechtelijke intrest vanaf heden tot de dag van volledige betaling en de 
kosten begroot op 240 euro.rechtspleglngsvergoeding. 

. . 
Zegt dat met toepassing van artikel 379, 2° lid van het Burgerlijk Wetboek, zoals laatst 
gewijzigd bil artikel 3 van de Wet vafl 1 =? fphrunri 1nn~ hPt nnn elk van de minderjarige 
kinderen, en toegekende bedrag, zal 
geplaatst worden op een rekening die op naam van de minderjarige is geopend en die, 
behoudens het recht op wettelijk genot, onbeschikbaar zal zijn tot het tijdstip van hun 
meerderjarigheid. 

Burgerlijke partij 

Verklaart de eis van de burgerlijke partij 
bepaalde mate gegrond. 

ontvankelijk en in de hierna 

Veroordeelt . en hoofdelijk om 
te betalen aan d~ burgerlijke partij een vergoeding van 500 euro te 
vermeerderen met de vergoedende Intrest vanaf 2 september 2013 tot heden, de 
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gerechtelijke intrest op de hoofdsom en de vergoedende intrest vanaf heden tot de dag van 
volledige betaling en de kosten. 

De burgerlijke partij 

Verklaart de eis van de burgerlijke partij 
bepaalde mate gegrond. 

ontvankelijk en in de hierna 

Veroordeelt en hoofdelijk om 
te betalen aan de burgerlijke partij een vergoeding van 500 euro te 
vermeerd~ren met de vergoedende intrest vanaf 2 september 2013 tot heden, de 
gerechtelijke intrest vanaf heden tot de dag van volledige betaling en de kosten begroot op 
240 euro rechtsplegingsvergoeding. 

Houdt ambtshalve de overige ~urgerlijke belangen aan." 

1.2 Tegen dit vonnis werd hoger beroep ingesteld op: 
- 5 maart 2018 door de beklaagden en 
- 6 maart 2018 door het openbaar ministerie. 

1.3 Er werd een verzoekschrift in de zin van artikel 204 Wetboek van Strafvordering 
ingediend op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Oost-VIaan_deren, afdeling Gent, 
op: 
- 5 maart 2018 door de raadsman van de beklaagden ; 
- 6 maart 2018 door het openbaar ministerie. 

1.4 Op de rechtszitting van 2 november 2018 legde het hof overeenkomstig artikel 152, § 1 
en 209bls, zevende lid, Wetboek van Strafvordering, conclusietermijnen vast en bepaalde de 
rechtsdag op donderdag 21 februari 2019. 

Alle conclusies werden binnen de vastgestelde termijnen meegedeeld en neergelegd. 

1.5 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 21 februari 2019 in het Nederlands: 

- de beklaagden en in hun middelen van 
verdediging, vertegenwoordigd door mee~ter Steven Henderickx, advocaat met kantoor te 
Lede; 

- het openbaar ministerie in zijn vordering bij monde van Johanna Erard, advocaat-generaal; 

- de burgerlijke partij in haar middelen vertegenwoordigd door meester 
lieve Ryckaert, voor meester Kira Gou\Ny, beiden advocaat met kantoor. te Zei zate; 
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-de burgerlijke partij in zijn middelen in persoon; 

- de burgerlijke partij in haar middelen vertegenwoordigd door 
meester Kevin Poelman, voor meester Dirk Martens, beiden advocaat met kantoor te Sint
Amandsberg; 

- de eiser tot herstel In zijn middelen vertegenwoordigd door meester Pleter Van Assche, 
voor meester Veerle Tollenaere, beiden advocaat met kantoor te Gent. 

2.1 De onderscheiden verklaringen van hoger beroep tegen het vonnis van 6 februari 2018 
gedaan op de griffie van de rechtbank die het vonnis heeft gewezen, werden tijdig en 
regelmatig naar de vorm gedaan. · 

De verzoekschriften houdende de grieven, die tegen hèt vonnis_worden ingebracht, werden 
eveneens t ijdig ingediend. 

2.2 In het door de advocaat van de beklaagden en 
ingediende "grlevenformulier hoger beroep", opgesteld volgens het door de. 

Koning vastgestelde model, wordt nauwkeurig bepaald welke grieven tegen het voormeld 
vonnis worden ingebracht namelijk met betrekking tot de schuld, de straf en/óf maatregel 
en de burgerlijke rechtsvordering. 

In het door het openbaar ·ministerie ingediende "grlevenformulier hoger beroep" wordt 
nauwkeurig bepaald welke grieven tegen het voormeld vonnis worden ingebracht, namelijk 
op strafgebied met betrekking tot de straf en/ of maatregel. 

2.3. De hoger beroepen van. de beklaagden en 
en van het openbaar ministerie werden tijdig en regelmatig naar de vorm ingesteld en zijn 
ontvankelijk (art. 203 en 204 Wetboek van Strafvordering). 

Het hof beslist in het voorliggende arrest binnen de perken van de hoger beroepen ~n van 
de grieven zoals bedoeld in artikel 210 Wetboek van Strafvordering. In dit verband stelt het 
hof vast dat er geen redenen zijn om ambtshalve een grief in de zin van de voormelde 
bepaling op te werpen. 

3. Het hof verwijst naar het feitenoverzicht van het b~roepen vonnis, als volgt: 

"Feiten 
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3. De eerste beklaagde Is mede-eigenaar en verhuurder van een woning aan de 

Nadat de wooninspecteur vaststelde dat de woning niet voldeed aan de normen van de Wooncode 
werd de beklaagde reeds door de burgerlijke rechtbank te Dendermonde veroordeeld tot herstel. Dat 
vonnis is Inmiddels definitief. 

4. De tweede beklaagde is eigenaar van het pand gelegen te 

Op 2 september 2013 voerde de wooninspecteur een controle uit. 
De wooninspecteur stelde vast dat het gebouw niet voldeed aan de minimale kwaliteitsvereisten. 
In het gebouw waren verschillende studio's die werden bewoond. 
- Studio werd bewoond door 
- Studio werd bewoond door 
- Studio . Nerd bewoond door en 
- Studio werd bewoond door 
- Studio Nerd bewoond doo1 

De wooninspecteur stelde vast dat die woningen niet voldeden aan de minimale kwallteitsverelsten. 
De woningen waren ongeschikt. 

5. De tweede beklaagde Is eigenaar van het pand gelegen aan de 

Het pand omvat 3 zelfstandige woningen. 

Nadat reeds In 2009 gebrekery waren vastgesteld voerde de wooninspecteur op 27 oktober 2015 een 
nieuwe controle uit. Het gebouw en de woningen voldeden niet aan de minimale kwaliteitsvereisten. 
De woningen waren ongeschikt. 

Bovendien werd vastgesteld dat de woningen bewoond werden. Woning 1 werd bewoond door 
en Woning 3 was bewoo.nd door 

6. De beklaagden zijn eigenaar van het pand gelegen aan de 
omvat één zelfstandige woning en een handelsruimte (nachtwinkel). 

Reeds in 2006, 2007 en 2008 werd vastgesteld dat het pand ongeschikt was voor bewoning. 
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Op 1 december 2015 voerde de wooninspecteur een nieuwe controle uit. Het gebouw en de woning 
voldeden niet aan de minimale kwaliteitsvereisten. 

Er werd bovendien vastgesteld dat de woning werd bewoond door 
en 

De wooninspecteur stelde, na technische vaststellingen en vaststellingen van gebreken, vast 
dat de vermelde panden niet voldeden aan de normen van ~rtikel 5 Vlaamse wooncode. 

De historiek van de panden die de beklaagden in conclusies omstandig weergevèn is zonder 
relevantie voor de beoordeling van de telastleggingen. 

De beklaagden verwarren beslissingen van ongeschiktverklaring (door de burgemeester van 
de plaats van ligging van een pand) met vaststellingen van gebreken zodat een woning niet 
voldoet aan de vereisten en normen van artikel 5 Vlaamse wooncode. 

Wanneer door een verhuurder een woning wordt ter beschikking gesteld of verhuurd met 
het oog op bewoning, zoa ls in casu, vallen deze handelingen onder de toepassing van artikel 
5 Vlaamse wooncode. Hierbij is niet van belang of een bewoner in de woning zijn officiële 
woonplaats heeft gevestigd of er werd gedomicilieerd (door Inschrijving in het 
bevolkingsregister). 

Dat de beklaagden het gebouw te als handelsruimte zouden verhuurd 
hebben met mogelijkheid om er ook privaat gebruik van te maken doch niet om er in te 
wonen, doet geen afbreuk aan de feitelijke vaststelling dat de woning ter beschikking was 
met het oog op bewoning. Dat de huurder in woont en daar is ingeschreven doet 
daar evenmin afbreuk aan. De verklaring in conclusies dat "de verhuurders (zich zullen) 
blijven verzetten tegen bewoning en tegen het ve~tigen van een hoofdverblijf in het gebouw" 
wijzigt ook de feitelijke vaststellingen van terbeschikkingstelling voor bewoning niet. 

Ten onrechte verwijzen de beklaagden naar de contractuele verplichtingen van de huurders 
in verband met onder meer uit te voeren herstellingen: de verplichting overeenkomstig 
artikel 5 Wooncode rust op een (onder)verhuurd~r of een persoon die een woning ter 
beschikking stelt. 

4. Elk van de beklaagden pleegde de feiten van de respectief voor elk van hen bewezen 
telastleggingen met eenzelfde misdadig opzet, zodat voor deze feiten samen 
overeenkomstig artikel 65, eerste lid, Strafwetboek voor elke beklaagde één straf moet 
worden uitgesproken. 

De Vlaamse wooncode beoogt het waarborgen van het fundamenteel recht op menswaardig 
wonen. Personen, zoals de beklaagden, die regelmatig onroerende goederen verhuren met 
winstoogmerk moeten bij de verhuur of terbeschikkingstelling van woningen de door de 
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overheid opgelegde kwaliteitsnormen en -vereisten strikt naleven en mogen niet besparen 
op investeringen hiertoe. 

Met de bewezen telastleggingen zijn de beklaagden nochtans tekortgeschoten in deze 
verplichting. De hierna bepaalde bestraffing moet hen aanzetten voortaan de wetten strikt 
in acht te nemen. 

Het economisch oogmerk van de bewezen misdrijven brengt mee dat de hierna bepaalde 
geldboeten passend en noodzakelijk zijn om hen ertoe aan te zetten voortaan de regels van 
de Wooncode strikt na te leven. De geldboete moet voor elke beklaagde hoog genoeg zijn en 
in verhouding staan tot hun belangrijk onroerend patrimonium. 

De bewezen feiten werden gepleegd na 31 december 2011 en voor 1 januari 2017, zodat 
elke geldboete moet verhoogd worden met 50 deciemen. Om elke beklaagde ertoe aan te 
zetten de opgelegde geldboete te betalen is de hierna bepaalde vervangende 
gevangenisstraf voldoende en passend. 

Het openbaar ministerie vordert voor het hof nog steeds, schriftelijk overeenkomstig artikel 
43bis, eerste lid, Strafwetboek, de bijzondere verbeurdverklaring van door de bewezen 
misdrijven wederrechtelijk verkregen vermogensvoordelen .. Het openbaar ministerie 
begroot deze vermogensvoordelen op 24.770 euro. 

Overeenkomstig artikel 42, 3° Strafwetboek wordt bijzondere verbeurdverklaring toegepast 
op de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen, op de goederen 
en waarden die in de plaats ervan zijn gesteld en op de inkomsten uit de belegde voordelen. 

De vermogensvoordelen verkregen uit de bewezen misdrijven slaan op de huurinkomsten 
die de beklaagden uit de verhuur of terbeschikkingstelling van niet aan de vereisten van 
artikel 5 Wooncode beantwoordende panden en woongelegenheden haalden. Deze worden 
correct begroot op 24.770 euro. 

Omdat niet kan aanvaard worden dat de beklaagden in het bezit blijven van de vruchten van 
de gepleegde misdrijven, moet de bijzondere verbeurdverklaring van deze 
vermogensvoordelen worden uitgesproken. De bepalingen van de artikelen 42, 3° en 43bis, 
tweede lid, Strafwetboek en· het algemeen rechtsbeginsel dat de straf persoonlijk is, laten 
niet toe de beklaagden hoofdelijk tot één straf te veroordelen, zodat de verbeurdverklaring 
in de hierna bepaalde mate voor elke beklaagde wordt ui~gesproken. Deze 
verbeurdverklaring zal de beklaagden er op wijzen dat het plegen van misdrijven niet lonend 
is. 

Deze verbeurdverklaring legt de beklaagden geen onredelijk zware straf op, noch heeft deze 
verbeurdverklaring tot gevolg dat die straf dermate afbreuk doet aan de financiële toestand 
van de beklaagden dat ze een schending van het eigendomsrecht inhoudt. 
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Overeenkomstig artikel 43bis, derde lid van het Strafwetboek wijst het hof de verbeurd · 
verklaarde bedragen toe aan de burgerlijke partijen, ten belope van de hierna respectief aan 
deze burgerlijke partijen toegekende schadevergoedingen, nu dit bedrag het equivalent 
vormt van de vermogensvoordelen, in de zin zoals hoger vermeld. 

5. De beklaagden zijn hoofdelijk gehouden tot de kosten, gevallen In de beide aanleggen aan 
de zijde van het openbaar ministerie zoals hierna bepaald. 

De bijdrage tot financiering van het Bijzonder Fonds tot Hulp aan de Slachtoffers van 
Opzettelijke Gewelddaden en aan de Occasionele Redders dient te worden bepaald op 25 
euro, sinds 1 januari 2017 te vermeerderen met 70 deciemen tot 200 euro, ongeacht de 
datum van de bewezen verklaarde feiten; deze bijdrage heeft een eigen aard en is geen 
straf. 

De beklaagden zijn elk ook gehouden tot de vaste vergoeding voor de kostprijs van het 
verloop der strafprocedure, die thans, na indexatie, 53,58 euro bedraagt (zie art. 91 van het 
koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de 
gerechtskosten in strafzaken, zoals gewijzigd door art. 1 van het koninklijk besluit van 13 
november 2012, BS 29 november 2012;.omzendbrief 131/5 van 25 september 2018, BS 4 
oktober 2018), alsook tot de bijdrage aan . het Begratingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand, die thans 20 euro bedraagt (art; 4, §3 en art. 5 van de wet van 19 maart 
2017 tot oprichting van een Begratingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand). 

Het hof veroordeelt de beklaagden elk tot betaling van deze bijdragen en vergoeding. 

6. De wooninspecteur vordert wat betreft het pand te het 
herstel van het pand door het geven van een andere bestemming naar een 
stedenbouwkundig vergunde toestand, dan. wel door sloop tenzij de sloop verboden is op 
grond van wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen. 

De wooninspecteur vordert' wat betreft het pand te het 
herstel van het betrokken' pand zodat het in overeenstemming is met artikelS Wooncode. 

De wooninspecteur vordert wat betreft het pand te het herstel van 
het betrokken pand zodat het in overeenstemming is met artikel 5 Wooncode. 

Het herstel ván de betrokken panden wordt niet aangetoond op grond van een proces
verbaal van uitvoering overeenkomstig artikel 20bis, § . 6, Vlaamse wooncode, of op enige 
andere wijze. · 
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Uit het dossier volgt niet dat de beklaagden de gevorderde herstelmaatregelen uitvoerden. 
Bij gebrek aan hercontrole is niet aangetoond dat de panden in overeenstemming zijn met 
de kwaliteitsvereisten. 

De herstelvorderingen zijn intern en extern wettig. Zij werden gemotiveerd met pertinente 
en draagkrachtige overwegingen. De herstelvorderingen zijn niet kennelijk onredelijk. 

Het gevorderde ~erstel moet worden bevolen en dit binnen een termijn van tièn maanden 
vanaf de datum van het in kracht van gewijsde gaan van dit arrest. 

De eerste rechter overwoog ·jn randnummer 19 van het beroepen vonnis terecht dat de 
beklaagden de wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen van de 
betrokken stad of gemeente tijdig bij aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs op de· 
hoogte moeten brengen van de uitvoering van de opgelegde herstel maatregel. · · 

De overwegingen inzake het opleggen van dwangsommen onder randnummer 20 van het 
beroepen vonnis zijn terecht en worde.n door het hof overgenomen. 

7.1 De burgerlijke partij in eigen naam en als wettelijk 
vertegenwoordiger van de persoon en de goederen van haar minderjarige kinderen 

en stelt in beide hoedanigheden incidenteel 
beroep in en vordert van de beklaagde voor het hof een bedrag van 
4.600 euro en 3.000 euro voor haar minderjarige kinderen, hetzij 1.500 euro voor elk kind. 
Dit incidenteel beroep is ontvankelijk. 

Voor het hof richt de burgerlijke partij, in de beide hoedanigheden, haar vordering niet 
lanl!er te~en de beklaagde doch enkel tegen de beklaagde 

. . 
De eerste rechter oordeelde onder randnummer 27 van het beroepen vonnis juist over deze 
vordering en het hof neemt deze overwegingen over. 

De burgerlijke partij 
beroepen vonnis. 

vordert voor het hof bevestiging van het 

Ook over deze vordering oordeelde de eerste rechter onder randnummer 29 van het 
beroepen vonnis juist en het hof neemt deze overwegingen over. 

De burgerlijke partij vordert voor het hof een bedrag van 2.500 euro, wat 
incidenteel beroep impliceert. Dit incidenteel beroep is ontvankelijk. 

Ook over deze vordering oordeelde de eerste rechter onder randnummer 28 van het 
beroepen vonnis juist en het hof neemt deze overwegingen over. 
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7.2 Krachtens artikel 162bis, samen gelezen met artikel 211 Wetboek van Strafvordering 
veroordeelt ieder veroordelend arrest uitgesproken tegen de beklaagden, deze beklaagden 
tot het betalen aan de burgerlijke partij die werd bijgestaan door een advocaat van de 
rechtsplegingsvergoedlng bepaald in artikel 1022 Gerechtelijk Wetboek. Deze 
rechtsplegingsvergoeding Is verschuldigd . per aanleg. De strafrechter moet de 
rechtsplegingsvergoeding begroten. Deze begroting heeft het bedrag van de vordering als 
maatstaf en wordt bepaald door artikel 2 van ·het koninklijk besluit van 26 oktober 2007 tot 
vaststelling van het tarief van dè rechtsplegingsvergoedlng in artikel 1022 van het 
Gerechtelijk Wetboek. 

Het hof veroordeelt de beklaagden tot betaling aan de respectieve burgerlijke partijen die 
werden bijgestaan door een advocaat van de rechtsplegingsvergoedingen zoals hierna 
bepaald. 

8~ Terecht hield de eerste rechter de burgerlijke belangen aan. 

Toegepaste wetsartikelen: 

Het hof maakt toepassing van de hiervoor aangehaalde artikelen, met inbegrip van de 
bepalingen vermeld in de telastleggingen, en van de artikelen: 
- 211, Wetboek van Strafvordering, 
- 24 van de wet van 15 juni i935 op het gebruik der talen In gerechtszaken, 

Beslissing van het hof: 

Het hof, 
rechtsprekend op tegenspraak, 

verklaart de beroepen ontvankelijk en e.r ten gronde over beslissend: 

bevestigt het beroepen vonnis in de beslissing tot het aanhouden van de b~rgerlijke 

belangen; . 

wlj~lgt het beroepen vonnis voor zover bestreden voor het overige als volgt: 

op strafgebied: 

veroordeelt de beklaagde voor de bewezen telastleggingen Al, A2a, A2b, 
A2c, A2d, A2e, A3a, A3b en A4 samen tot een geldboete van 5.000 euro, verhoogd met 50 
· deciemen tot 3.0.000 euro of een vervangende gevangenisstraf van drie maanden; 
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spreekt voor de beklaagde de bijzondere verbeurdverklaring uit van de 
vermogensvoordelen uit de bewezen telastleggingen Al, A2a, A2b, A2c, A2d, A2e, A3a, A3b 
en A4 voor een equivalent bedrag van 14.770 euro en wijst deze verbeurdverklaarde 
bedragen ten belope van de hierna respectief toegekende bedragen toe·aan de burgerlijke 
partijen; 

veroordeelt de beklaagde voor de bewezen telastleggingen A2a, A2b, 
A2c, A2d, A2e, A3a, A3b en A4 samen tot een geldboete van 5.000 euro, verhoogd met 50 
deciemen tot 30.000 euro of een vervangende gevangenisstraf van drie maanden; 

spreekt voor de beklaagde de bijzondere verbeurdverklaring uit van de 
vermogensvoordelen uit de bewezen telastleggingen A2a, A2b, A2.c, A2d, A2e, A3a, A3b en · 
A4 voor een equivalent bedrag van 10.000 euro en wijst deze verbeurdverklaarde bedragen 
ten belope van de hierna respectief toegekende bedragen toe aan de burgerlijke partijen; 

legt de beklaagden en de verplichting op elk 
een bedrag van 25 euro, vermeerderd met 70 deciemen en aldus gebracht op telkens 200 
euro te betalen als bijdrage tot de financiering van het fonds tot hulp aan de slachtoffers van 
opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders; · 

legt de beklaagden en de verplichting op elk 
een bedrag van 53,58 euro te betalen als vergoeding voor de kostprijs van het verloop van 
de strafprocedure; 

veroordeelt de beklaagden 
van elk een bijdrage van 
tweedelijnsbijstand; . 

en tot het betalen 
20 euro aan het Begratingsfonds voor · de juridische 

veroordeelt de beklaagden en hoofdèlij~ tot 
betaling van de kosten, deze . kosten ondeelbaar veroorzaakt zijnde ~oor de bewezen 
misdrijven die hun gemeen zijn, voor het openbaar ministerie begroot op 496,76 euro in 
eerste aanleg en 259,31 euro in beroep; 

wo()nherstel: 

beveelt en het pand gelegen te 
aan te passen naar een steaenbouwkundig vergunde toestand, dan 

wel het te slopen tenzij de sloop verboden is,· onder verbeurte van een dwangsom van 150 
euro per dag vertraging in de nakoming van dit bevel lastens elk van de veroordeelden ten 
voordele van de wooninspecteur; 

bepaalt de termijn voor de uitvoering van de herstelmaatregel op 10 máanden vanaf de dag 
van het in kracht van gewijsde gaan van dit arrest; 
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zegt voor recht dat de veroordeelden overeenkomstig art. 20bis, §6, Vlaamse Wooncode de 
wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen van de stad 
onmiddellijk bij aangetekende brief of door afgifte tegen ontvangstbewijs op ·de hoogte 
brengen wanneer de opgelegde herstelmaatregelen vrijwillig werden of zullen zijn 
uitgevoerd; 

machtigt de wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen van de stad 
om zelf het herstel uit te voeren indien de veroordeelden in gebreke blijven om dat te 

. doen. 

veroordeelt en tot vergoeding van alle 
uitvoeringskosten in geval van ambtshalve uitvoering overeenkomstig art. 20bis, §7 Vlaamse 
Wooncode. 

beveelt en aan het pand gelegen tE 
werken uit te voeren waardoor het pand voldoet aan de minimale 

kwaliteitsvereisten en er geen gebreken meer overblijven, onder 'verbeurte van een 
dwangsom van 150 euro per dag vertraging in de nakoming van dit bevellastens elk van de 
veroordeelden ten voordele van de woon inspecteur. 

bepaalt de termijn voor de uitvoering van de herstelmaatregel op 10 maanden van het in 
kracht van gewijsde gaan van dit arrest; 

zegt voor recht .dat de veroordeelden overeenkomstig artikel 20bis, §6, Vlaamse wooncode 
de wooninspec~eur en het college van burgemeester en schepenen van de stad 
onmiddellijk bij aangetekende . brief of door afgifte tegen ontvangstbewijs op de hoogte 
brengen wannéer de opgelegde herstelmaatregelen vrijwillig werden of zuHen zijn 
uitgevoerd; 

machtigt de wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen van de stad 
om zelf het herstel uit te voeren indien de veroordeelden in gebreke blijven om dat te 

doen; 

veroordeelt en tot vergoeding van alle 
uitvoeringskosten in geval van ambtshalve uitvoering overeenkomstig artikel 20bis, §7 
Vlaamse wooncode; 

op burgerlijk gebied: 
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veroordeelt de beklaagde om te betalen aan de burgerlijke partij 

in eigen naam een vergoeding van 500 euro te vermeerderen met de 

vergoedende intrest vanaf 22 december 2015 tot de datum van dit arrest en vanaf dan meer 

de gerechtelijke intrest tot de dag van volledige betaling en de kosten met inbegrip van een 

rechtsplegingsvergoeding van 780 euro in eerste aanleg en 780 euro in beroep; 

veroordeelt de beklaagde om te betalen ·aan de burgerlij ke partij 

in haar hoedanigheid van wettelijke vertegenwoordiger van de persoon en de 

goederen van haar kinderen en voor elk 

kind een vergoeding van 500 euro te vermeerderen met de vergoedende intrest vanaf 22 

december 2015 tot de dag van dit arrest en vanaf dan meer de gerechtelijke intrest tot · de 

dag van volledige betaling en de kosten met inbegrip van ee~ rechtsplegingsvergoeding van 

480 euro in eerste aanleg en 480 euro in beroep, telkens voor elk kind; 

zegt dat met toepassing van artikel 379, r lid, Burgerlijk Wetboek het aan elk van de 

minderjarige kinderen en toegekende 

bedrag, zal geplaatst worden op een rekening die op naam van de minderjarige is geopend 

en die, behoudens het recht op wettelijk genot, onbeschikbaar zal zijn tot het tijdstip van 

hun meerderjarigheid; 

wijst het meer of anders gevorderde af als ongegrond; 

veroordeelt en hoofdelijk om te betalen aan de 

burgerlijke partij een vergoeding van 500 euro te vermeerderen met de 

vergoedende intrest vanaf 2 september 2013 tot de dag van dit arrest, vanaf dan meer de 

gerechtelij ke intrest op de hoofdsom en de vergoedende intrest tot de dag van volledige 

betaling en de kosten; 

veroordeelt en hoofdelijk om te betalen aan de 

burgerlijke partij een vergoeding van 500 euro te vermeerderen met 

de vergoedende intrest vanaf 2 september 2013 tot de dag van dit arrest, vanaf dan meer de 

gerechtelijke intrest tot de dag van volledige betaling en de kosten met inbegrip v~n een 

rechtsplegingsvergoeding van 240 euro in eerste aanleg en 240 euro.in beroep; 
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Kosten eerste aanleg: 

Kosten beroep: 
Afschrift vonnis: 

Afschriften akten HB: 
Opstelrecht HB bekl.: 

Dagv. beklaagden: 
Dagv. BP 

Dagv. BP 
Dagv. BP 

Dagv. eiser tot herstel: 

+ 10%: 

Totaal : 

€496,76 

€ 66,00 
€6,00 

€ 35,00 
€ 25,87 
€ 25,26 
€ 25,87 
€ 25,87 
€ 25,87 

€ 235,74 
€ 23,57 

€ 259,31 

Dit arrest is gewezen te Gent door het hof van beroep, tiende correctionele kamer, 
samengesteld uit raadsheer Bart Meganck, als waarnemend kamervoorzitter, raadsheer 
Steven Van Overbeke en plaatsvervangend rnagistraat Antoon Boyen, en in openbare 
rechtszitting van 17 ~ei 2019 uitgesproken door raadsheer - wnd. kamervoorzitter Bart 
Meganck, in aanwezigheid van Jan De Clercq, advocaat-generaal, met bijstand van griffier 
leentje Mouton. 

leentje Mouton Antoon Boyen 

c . ------------' { . - {)...,..__, Bart Meganck 
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