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Hof van beroep Gent ·tiende kamer-· - p. 2 

Not.nr. GE.66.RW.100500/14 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE 

tegen 

1. nr. 

2. nr. 

verdacht van: 

met maatschappelijke zetel te · 

ingeschreven met KBO-nummer 1 

- beklaagde -

geboren te. 1 op · 

wonende te: 

- beklaagde -

de eerste en de tweede 

A. 

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, 

Bij inbreuk op artikel 5, strafbaar gesteld door artikel 20 § 1 al. 1 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 

in het pand gelegen te 

, eigendom van 1 

maatschappelijke zetel te . 

, kadastraal gekend als 

, ondernemingsnummer 
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Hof van beroep Gent - tiende kamer- - p. 3 

een ongeschikte en onbewoonbare woning te hebben verhuurd aan 1 

1 :en 1 

te ' in de periode van 27 maart 2013 (vaststellingen agentschap Wonen

Vlaanderen - stukken 2, 6 en 7) tot en met 9 november 2015 (cfr. vonnis vrederechter d.d. 5 

april 2016 - afgifte sleutels). 

Vermogensvoordeel: art. 42 en 43bls 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 6.200 

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). 

1.1. 

• • • • 

De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, kamer G30d, besliste bij 
vonnis van 6 juni 2017 op tegenspraak als volgt: 

"STRAFRECHTEUJK 

Veroordeelt 'voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde telastlegging 

A tot een geldboete van 1.500 euro, vermeerderd met 50 opdeciemen tot 9.000 euro. 

Beveelt de bijzondere verbeurdverklaring van 6.200 euro. 
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Veroordeelt. voor de hierboven omschreven en bewezen 

verklaarde telastlegging A tot een geldboete van 1.000 euro, vermeerderd met 50 

opdeciemen tot 6.000 euro of een vervangende gevangenisstraf van 3 maanden. 

WOONHERSTEL 

Verklaart de herstelvordering van de gewestelijk wooninspecteur zonder voorwerp. 

KOSTEN en BIJDRAGEN 

Veroordeelt . ' en . elk tot 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 . 'en . elk tot betaling van de 

vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken van 51,20 euro. 

Veroordeelt ' en hoofdelijk tot de 

gerechtskosten voor het openbaar ministerie, begroot op 297,58 euro. 

BURGERRECHTELIJK 

Houdt ambtshalve de burgerlijke belangen aan." 

1.2. 

Tegen dit vonnis werd hoger beroep ingesteld op: 

l3 juni 7017 door de beklaagde tegen alle beschikkingen te haren laste; 

4 juli 2017 door de beklaagde 1 tegen alle beschikkingen te haren laste; 
7 juli 2017 door het openbaar ministerie tegen de beide beklaagden. 

1.3. 
Er werd een verzoekschrift in de zin van artikel 204 van het Wetboek van Strafvordering 

ingediend op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, 

op: 

13 juni 2017 door de lasthebber ad hoc van de beklaagde. 
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Hof van beroep Gent - tiende kamer - . 1 - p. 5 

4 juli 2017 door de raadsman van de beklaagde 1 
7 juli 2017 door het openbaar ministerie wat de beide beklaagden betreft. 

1.4. 

Op de terechtzitting van dit hof, zelfde kamer, van 22 februari 2018 werden op vraag van de 
raadsman van de beklaagde 1 1 conclusietermljnen vastgelegd en werd de 
rechtsdag, na partijen te hebben gehoord, bepaald op de terechtzitting van vrijdag 25 mei 
2018. 

1.5. 
Het hof hoorde op de openbare terechtzitting van 25 mei 2018 in het Nederlands: 

de beklaagde , · in haar middelen van verdediging, vertegenwoordigd door 

meester Sammy Bouzoumlta, advocaat met kantoor te Gent, in zijn hoedanigheid van 

lasthebber ad hoc, 

de beklaagde 1 in haar middelen van verdediging, vertegenwoordigd door 
meester Willem Dobbelaere, advocaat met kantoor te Gent, 

het openbaar ministerie in zijn vordering bij monde van Jan De Clercq, advocaat
generaal. 

2.1. 

Het hoger beroep van het openbaar ministerie, aangetekend op 7 juli 2017 bij ter griffie van 
de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, afgelegde verklaring, tegen 
het vonnis van voormelde rechtbank van 6 juni 2017 wat de beslissing over de strafvordering 
tegen de beklaagde 1 : betreft, werd aangetekend na de dertigste dag na het 
beroepen vonnis van 6 juni 2017, en voorts ook meer dan tien dagen nadat de beklaagde 1 

! op 13 juni 2017 hoger beroep had ingesteld. Dienvolgens is het hoger beroep van het 

openbaar ministerie tegen de beklaagde 1 •onontvankelijk (art. 203, §1 Sv.). 

De overige onderscheiden verklaringen van hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank 
van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, van 6 juni 2017, gedaan op de griffie van 
de rechtbank die het vonnis heeft gewezen, werden tijdig en regelmatig naar de vorm 
gedaan. Het hoger beroep van het openbaar ministerie tegen de beslissing over de 
strafvordering tegen de beklaagde , in het vonnis van 6 juni 2017, ingesteld 
op 7 juli 2017, werd immers aangetekend binnen de bijkomende termijn van tien dagen 
nadat de beklaagde hoger beroep had aangetekend op 4 juli 2017. 
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De verzoekschriften van de beklaagden ! en 1 en van het openbaar 

ministerie wat de beklaagde 1 , betreft houdende de grieven, die tegen het 

vonnis worden ingebracht, werden eveneens tijdig ingediend. 

2.2. 

In het door de lasthebber ad hoc van de beklaagde . · ingediende "grievenformulier 

hoger beroep", opgesteld volgens het bij koninklijk besluit van 18 februari 2016 tot 
uitvoering van artikel 204, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering vastgestelde 

model (zoals van toepassing vóór dit model werd vervangen bij koninklijk besluit van 23 

november 2017), wordt nauwkeurig bepaald welke grieven tegen het voormeld vonnis 
worden ingebracht, namelijk op strafgebied met betrekking tot de schuldigverklaring 

(aankruising rubriek 1.1, met de specificering "A"), de strafmaat (aankruising rubriek 1.4), 
het niet toepassen van het gevraagde gewoon uitstel - probatie-uitstel - gewone 

opschorting - probatie-opschorting (aankruising rubriek 1.6), de verbeurdverklaring 

(aankruising rubriek 1.7, met de specificering "geen winst uit het misdrijf; dus geen 

verbeurdverklaring mogelijk. Minstens onredelijke gevolgen") en de schending E.V.R.M. 
(aankruising rubriek 1.10, met de specificering "schending van non bis in idem - want al 

(leegstands)hefflng"), en op burgerlijk gebied met betrekking tot de ontvankelijkheid 

(aankruising rubriek 2.1). 

In het door de advocaat van de beklaagde ingediende "grievenformulier 

hoger beroep", opgesteld volgens het bij koninklijk besluit van 18 februari 2016 tot 

uitvoering van artikel 204, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering vastgestelde 

model (zoals van toepassing vóór dit model werd vervangen bij koninklijk besluit van 23 

november 2017), wordt nauwkeurig bepaald welke grieven tegen het voormeld vonnis 

worden ingebracht, namelijk op strafgebied met betrekking tot de schuldigverklaring 

(aankruising rubriek 1.1, met de specificering "schending non bis in idem - overmacht"), de 

strafmaat (aankruising rubriek 1.4, met de specificering "afwezigheid kwade trouw: 

vrijspraak, minstens uitstel - mildheid"), het niet toepassen van het gevraagde gewoon 

uitstel - probatie-uitstel - gewone opschorting - probatie-opschorting (aankruising rubriek 

1.6) en de verbeurdverklaring (aankruising rubriek 1.7, met de specificering "geen te 

verbeuren winst - schade groter dan baten"). 

De vaststelling dat de eerste rechter lastens de beklaagde 1 geen bijzondere 

verbeurdverklaring heeft bevolen van een vermogensvoordeel terwijl de beklaagde 1 · 
· 

tegen het bestreden vonnis wel een grief met betrekking tot de 

verbeurdverklaring inbrengt, hoewel zij daar geen belang toe heeft, brengt niet mee dat de 

grieven van de beklaagde 1 niet nauwkeurig zouden zijn. 

In het door het openbaar ministerie ingediende "grievenformulier hoger beroep" wordt met 

betrekking tot de beklaagde 1 nauwkeurig bepaald welke grieven tegen het 
voormeld vonnis worden ingebracht, namelijk op strafgebied met betrekking tot de 

strafmaat (aankruising rubriek 1.4, met de specificering "De strafmaat is te laag") en 
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"andere" (aankruislng rubriek 1.12, met de specificering r�gelet op het hoger beroep van de 

veroordeelde(n) volgt het openbaar ministerie het ingestelde hoger beroep en tekent het, 

wat deze partij( en) betreft, ook hoger beroep aan wat de lastens (haar) uitgesproken straffen 

betreft"). 

Ingevolge het volgberoep van het openbaar ministerie, neemt het openbaar ministerie in 

beginsel de grieven van de beklaagde 1 over, binnen de perken van het door 

het openbaar ministerie ingestelde hoger beroep, namelijk in casu dus (ook) wat betreft de 
schuldigverklaring van de beklaagde 1 , en de verbeurdverklaring. 

2.3. 
De hoger beroepen van de beklaagden · en , en het hoger beroep 
van het openbaar ministerie tegen de beklaagde , werden tijdig en 

regelmatig naar de vorm ingesteld en zijn ontvankelijk (artikelen 203-204 van het Wetboek 

van Strafvordering). 

Het hof beslist in het voorliggende arrest binnen de perken van de hoger beroepen en van 
de grieven zoals bedoeld in artikel 210 van het Wetboek van Strafvordering. 

In dit verband stelt het hof vast dat er geen redenen zijn om ambtshalve een grief in de zin 
van het voormelde artikel 210 op te werpen. 

3.1. 

De dagvaarding werd overeenkomstig artikel 20ter, lid 1, van het decreet van 15 juli 1997 

houdende de Vlaamse Wooncode op 21 februari 2017 overgeschreven op het 

hypotheekkantoor van · zijnde het gebied waar het onroerend goed gelegen is (zie 

onderkaft 7, stuk 3). 

De dagvaarding vermeldt de kadastrale omschrijving van het onroerend goed dat het 

voorwerp is van de enige telastlegging A en identificeert de eigenaar ervan zoals 

voorgeschreven door de wetgeving Inzake hypotheken. 

3.2. 
Aan de beide beklaagden wordt onder de enige telastlegging A te last gelegd dat zij een 

woning hebben verhuurd die niet voldeed aan de vereisten en normen van artikel 5 van de 

Vlaamse Wooncode, met name een ongeschikte en onbewoonbare woning in de f" 
. te , in de periode van 27 maart 2013 tot en met 9 november 2015, verhuurd 

aan :en 

4. 
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De tweede beklaagde, 1 , is gedelegeerd bestuurster van de • ·, de 

eerste beklaagde, die de eigenares en verhuurster was van de woning gelegen te' 

in de . Bij huurovereenkomst van 13 juli 2010 verhuurde de 1 • met 

ingang van 1 augustus 2010 de woning aan· :. In september 2010 (zie 

het vonnis van de vrederechter van 15 oktober 2013 waarnaar hierna verwezen wordt) werd 

de huurovereenkomst overgedragen aan de zoon van :, zijnde 1 

, die samen met zijn twee dochters, 1 en 1 ., de woning bewoonde. 

Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het vredegerecht van het vierde kanton Gent op 

15 februari 2013, vorderde de 1 � de huurovereenkomst te horen ontbinden in het 

nadeel van , met machtiging tot gedwongen uitdrijving, en 

te horen veroordelen tot o.m. betaling van de achterstallige huur . 
. stelde een tegeneis in en vorderde de veroordeling van de · tot 

het uitvoeren van de noodzakelijke werken om het gehuurde goed in overeenstemming te 

brengen met de wettelijke vereisten en een vermindering van de huurprijs in afwachting van 
de uitvoering van de werken. 

Bij vonnis van 15 oktober 2013 verklaarde de vrederechter de vordering van de 1 • in 

zoverre ze betrekking heeft op de ontbinding van de huurovereenkomst ongegrond en 

verklaarde hij de tegenvordering van 1 : als volgt gegrond: 
" 

1 wordt veroordeeld tot het uitvoeren van de noodzakelijke werken om het 

huurpand gelegen aan de · in in overeenstemming te 

brengen met de elementaire vereisten van veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid 
opgenomen in artikel 2 Woninghuurwet, inzonderheid in verband met de 

vochtproblematiek, de elektriciteit, de ramen, de boiler, de keuken en de verwarming. 

De vrederechter zegt voor recht dat de door voor de woning gelegen 

aan de in verschuldigde huur vanaf maart 2013 tot aan de 

volledige uitvoering van de werken opgenomen in de vorige alinea wordt verminderd 
tot€ 200,00 per moand. 

Alvorens verder te oordelen over de resterende vordering van wordt het 

debat heropend om toe te laten een herberekening van de huurachterstal 
voor te leggen en dit rekening houdend met de tijdelijke vermindering van de 
huurprijs en om aan de beidP partijen de kans te geven hierover eventueel nog verder 

standpunt in te nemen." 

Bij vonnis van 24 december 2013 verklaarde de vrederechter de resterende vordering van 

in die zin gegrond dat veroordeeld werd om aan een 

bedrag van € 1.261,95 te betalen, meer de gerechtelijke intresten, en dit met toelating de 
schuld aan af te betalen door middel van maandelijkse betalingen van € 200,00 
euro. 

Nadat door de het verzoekschrift op de griffie van het vredegerecht van het vierde 

kanton Gent was neergelegd, werd op 27 maart 2013, op vraag van door 

het Agentschap Wonen een controle gedaan van het huurpand. Nadat er op 8 april 2013 een 
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advies inzake ongeschiktheid was opgemaakt door adviseur 

ongeschiktheid, werd de woning bij besluit van 20 juni 2013 door de burgemeester van de 
stad ongeschikt verklaard. 

Op 3 april 2014 voerde de wooninspecteur een controle uit. De huurder 

was in de woning aanwezig en woonde er nog steeds met zijn twee dochters. De 

woonlnspecteur stelde vast dat de woning niet voldeed aan de minimale kwaliteitsvereisten. 
Het gebouw kreeg 15 strafpunten. De woning kreeg een totaal van 129 punten op het 

technisch verslag en was dus ongeschikt. Omwille van de ernstige gezondheids- en 

veiligheidsrisico's voor de bewoners was ze eveneens onbewoonbaar. 

Bij brief van 14 mei 2014 maakte de wooninspecteur zijn herstelvordering van diezelfde 

datum over aan de procureur des Konings te Gent. 

Het college van burgemeester en schepenen van de stad sloot zich bij die 

herstelvordering aan. 

Op 10 juli 2014 werd de genaamde . broer van de tweede beklaagde 
, verhoord. Hij verklaarde aan de wooninspecteu r het volgende: 

"U stelt mij in kennis van uw hoedanigheid en uw onderzoek op 03/04/2014 in de woning 

gelegen te 

Ik ben bediende bij de en ik vertegenwoordig mijn zuster, 

ze momenteel zwaar ziek is. Zij is gedelegeerd bestuurder van de NV. 

De vennootschap verhuurt de woning momenteel aan 

omdat 

voor de prijs van 400 

euro/maand, verbruik niet inbegrepen. Er is een schriftelijke huurovereenkomst afgesloten 

tussen en op 01/08/2010 voor een duur van 3 jaar. De betaling gebeurt 

per overschrijving. Er werd geen waarborg betaald. Her pand werd onbemeube/d verhuurd. 

U zegt mij dot er door de burgemeester op 20/06/2013 reeds een besluit tot 

ongeschiktverklaring is genomen. Ik antwoord hierop dat wij hiervan op de hoogte waren. 

De is sedert een viertal jaar eigenaar van het pand, sedert 2010. Het pand was bij 

aankoop bewoond. Niet door de huidige bewoner. Op moment van aankoop werden geen 

werken uitgevoerd aan het pand. 

Wij kochten het via een makelaar van en op een zeker moment hebben we dat te 

huur gesteld. We werden gebeld door een man om zijn moeder dat te huren en hij ging daar 

de nodige kosten in doen. Die vrouw was alleenstaand. Die vrouw heejr altijd correct de huur 

betaald, ze betaalde zelfs geen borg, de afspraak was dat haar zoon het huisje zou 

opknappen. Die vrouw is een paar maand later naar een rusthuis gegaan en dan is de huidige 

huurder ingekomen. Dat is blijkbaar familie, haar kleinzoon. Dot is stilzwijgend gebeurd, wij 

waren daar niet van op de hoogte. Hij is daar ingekomen met 2 kindjes, en dan heeft hij altijd 

onregelmatig betaald. Er werd door ons geen nieuw huurcontract met hem afgesloten. Het 

huurcontract van de vorige huurder werd overgezet op hem. Ik heb het huurcontract 

aangepast. 
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De werken die de zoon van de 1•1e huurder zou doen, werden niet uitgevoerd. Op een moment 

was er 7 of 8 maand geen huishuur betaald en dan zijn we naar een advocaat gestapt. Eerst 

wos dat Mr. en dan heeft Mr. dat dossier overgenomen wegens ziekte van 

Mr. Het laatste contact met de advocaat dateert van x aantal maanden geleden. Mr. 

heeft een brief gestuurd naar de huurder met de vraag om de woning te verlaten 

ifv de werken die dienden uitgevoerd te worden om het besluit van de burgemeester op te 

heffen. Daar kwam geen reactie op. Er is ook een procedure voor het vredegerecht geweest 

voor de achtersta/ van de huishuur en dat wordt momenteel afbetaald door de huurder. 

De woning heeft te koop gestaan, maar er wordt niet op gewerkt momenteel. Mr. 

heeft dat even ingehouden. 

Er zijn twee mogelijkheden met die woning: ofwel zetten we ze in orde en verhuren we die 

ofwel verkopen we die als dat kan. 

U deelt mij mede welke de gebreken zijn die u vaststelde op 03/04/2014 op basis van de 

Vlaamse Wooncode. 

( ... ) 

llierop kon ik zeggen dat ik veel dingen kan begrijpen, ik had het alleen wat moeilijk met de 

opmerking over de verweerde romen. 

Ik ga naar Mr. om de zaak te bespreken. Wij willen graag renoveren, maar we 

moeten de huurder er uit krijgen op een wettige manier om het pond te renoveren. Op dit 

moment is /Jet niet meer aan de orde om het pand te verkopen. We hadden het te koop gezet 

omdat er altijd miserie was met de huurder. Als we het renoveren, willen we het grondig 

doen. 

U zegt mij dot u een f1erstelvordering heeft ingediend bij het parket en u legt mij uit wat dit 

betekent. Ik antwoord hierop dat ik dit document goed ontvangen heb. 

U vraagt mij of de vennootschap nog eigendommen bezit. Ik antwoord ja, die heeft nog 5 

eigendommen. Drie aan de kust, 1 in en een stuk grond in , 

U vraagt mij of deze eigendommen verhuurd worden. Ik antwoord hierop dat deze niet 

verhuord worden. In dat huis in woont mijn zuster, die eigendommen aan de kust 

is voor vakantie door onszelf of de familie. 

U vraagt mij of ik betrokken ben in de werking van een vennootschap of vereniging die actief 

is in immobiliën en verhuur. Ik antwoord dat de onroerend goed aankoopt en 

verkoopt, maar de laatste jaren met de crisis ligt het wat stil. 

U vrnagt mij of ik bescl1ik over een energieµrestoliecertificaat. Ik antwoord hierop dat ik het 

niet weet. Ik denk dot we het hebben want dat 1at bij de verkoop." 

Uiteindelijk verliet de woning op 9 november 2015 na een nieuwe door de 

ingeleide procedure voor de vrederechter. 

Op 26 oktober 2016 werd de woning verkocht. De nieuwe eigenaars voerden 

renovatiewerken uit. Bij een controle op 23 februari 2017 stelde een verbalisant 
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woningkwaliteit van het Agentschap Wonen-Vlaanderen vast dat de woning voldeed aan de 
normen van artikel 5 van de Vlaamse Wooncode. 

s. 

De beide beklaagden vragen voor het hof de vrijspraak. 
Het openbaar ministerie vorderde de beklaagden te veroordelen tot een lagere geldboete 
dan deze uitgesproken door de eerste rechter en deed afstand van zijn vordering tot 

verbeurdverklaring van de wederrechtelijke vermogensvoordelen. 

6. 

Gelet op de vaststellingen door het Agentschap Wonen op 27 maart 2013, de vaststellingen 
van de wooninspectie op 3 april 2014 en het gegeven dat er door de beklaagden niet werd 
overgegaan tot uitvoering van de nodige renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerken 
staat het vast dat de woning in de periode van 27 maart 2013 tot en met 9 november 2015 
niet conform de vereiste kwaliteits-, gezondheids- en veiligheidsnormen van de Vlaamse 
Wooncode was. 

Echter, reeds op 15 februari 2013, dit is ruim een maand voorafgaand aan de te last gelegde 
periode en nadat binnen de beslist was om aan de huurovereenkomst een einde 
te stellen, startte de eerste beklaagde een procedure bij de vrederechter om de 
huur te ontbinden en de huurder uit te drijven gelet op de enorme huurachterstand. 

De huurder wou evenwel het pand blijven bewonen en stelde een tegeneis 

in, ertoe strekkend de te horen veroordelen tot het uitvoeren van de 

noodzakelijke werken om het gehuurde goed in overeenstemming te brengen met de 
wettelijke vereisten en de huurprijs in afwachting van de volledige uitvoering van de werken 
te horen verminderen. 

Zoals hiervoor uiteengezet, verklaarde de vrederechter de vordering van de in 
zoverre ze betrekking had op de ontbinding van de huurovereenkomst ongegrond en werd 
de veroordeeld tot het uitvoeren van de noodzakelijke werken om het huurpand 
gelegen aan de in in overeenstemming te brengen met de 
elementaire vereisten van veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid opgenomen in artikel 
2 Woninghuurwet, inzonderheid in verband met de vochtproblematiek, de elektriciteit, de 
ramen, de boiler, de keuken en de verwarming. De huurprijs werd verminderd tot 200,00 

euro per maand. 

De eerste beklaagde maakt het voor het hof aannemelijk dat de op 27 maart 2013 

vastgestelde gebreken evenwel van dien aard waren dat het niet mogelijk was om de woning 

tijdens de noodzakelijk uit te voeren werken te blijven bewonen. Dit standpunt van de 
eerste beklaagde vindt o.m. steun in de vaststelling van de wooninspecteur op 3 april 2014 

dat de woning, naast de vaststelling dat ze ongeschikt was, omwille van de ernstige 

gezondheids- en veiligheidsrisico's voor de bewoners eveneens onbewoonbaar was. 
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Niettemin wenste de huurder het pand ondanks de gebreken niet te 

verlaten, dit ook tegen de wil in van de eerste beklaagde die nog vóór de geïncrimineerde 

periode zoals voorzien in de enige telastlegging een einde had willen maken aan dC' 

bewoning/verhuring, ook al was dit ingegeven door het niet betalen van de huur. Pas na een 

nieuwe procedure voor de vrederechter bleek de huurder bereid de woning te verlaten en 

overhandigde hij de sleutels aan de verhuurder op 9 november 2015. 

Gelet op de gevoerde procedure die reeds gestart was vóór de te last gelegde periode staat 
het vast dat de eerste beklaagde in de vervolgde periode het pand niet meer wou verhuren 

of ter beschikking stellen. Evenwel diende zij ingevolge het vonnis van de vrederechter van 

15 oktober 2013 de verdere bezetting van de woning door de beklaagde aan een 
verminderde huurprijs te ondergaan, terwijl de noodzakelijk uit te voeren werken niet 

konden uitgevoerd worden wanneer de woning bewoond werd door met 

zijn twee dochters. Strafrecht is een schuldstrafrecht en de eerste beklaagde kan slechts 
gestraft worden indien haar een schuldverwijt kan gemaakt worden. De omstandigheid dat 

de huurder in de periode van 27 maart 2013 tot en met 9 november 2015 de woning is 

blijven bewonen met zijn twee dochters kan (op strafrechtelijk gebied) niet aan de eerste 

beklaagde verweten worden nu zij reeds ervoor op duidelijke en niet voor betwisting 

vatbare wijze te kennen had gegeven een einde te (willen) stellen aan de verhuring. In de 

gegeven omstandigheden kan aan de eerste beklaagde niet verweten worden dat zij in de 

vervolgde periode zou gehandeld hebben in strijd met wat een normaal zorgvuldige en 

vooruitziende persoon, geplaatst in dezelfde feitelijke omstandigheden zou hebben gedaan. 

De eerste beklaagde maakte zich in de te last gelegde periode niet schuldig aan het wetens 

en willens verhuren van een woning die niet conform de vereiste kwaliteits-, gezondheids

en veiligheidsnormen van de Vlaamse Wooncode was. Het moreel bestanddeel is in haren 
hoofde niet bewezen. 

De eerste beklaagde moet worden ontslagen van rechtsvervolging 1onder kosten. 

Het hof heeft niet te onderzoeken of de eerste beklaagde zich eventueel vóór de 

ge·incrimineerde periode, zoals voorzien in de enige telastlegging, schuldig heeft gemaakt 
aan het vPrhuren of ter beschikking stellen van een woning die niet voldeed aan de vereisten 

en normen van artikel 5 van de Wooncode. Het openbaar ministerie stelde daarvoor geen 

vervolging in. In het geheel van de enige telastlegging, zoals omschreven in de aanhangig 
makende akte, is niet begrepen het verhuren of ter beschikking stellen van een woning die 

niet voldeed aan de vereisten en normen van artikel 5 van de Wooncode in de loop van 1 

augustus 2010 tot en met 26 maart 2013 en de appelrechter mag geen ander feit bewezen 

verklaren dan het feit dat bij de eerste rechter regelmatig was aanhangig gemaakt. !:en 

vrijwillige verschijning als wijze van aanhangig maken is niet mogelijk bij de appelrechter. 

Ook de tweede beklaaede dient ontslagen te worden van rechtsvervolging 
zonder kosten voor de enige telastlegging. Uit niets blijkt dat zij, anders dan de eerste 
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beklaagde, in de geïncrimineerde periode wel de woning zou willen verhuren of ter 
beschikking stellen hebben. 

OP DEZE GRONDEN 

het hof, rechtsprekend op tegenspraak 

Gelet op de artikelen: 
182, 185, 189, 190, 190ter, 194, 199, 200, 203, § 1, 204, 210, 211 en 212 van het 
Wetboek van Strafvordering, 
24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken. 

Verklaart het hoger beroep van het openbaar ministerie tegen het vonnis van de rechtbank 
van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, van 6 juni 2017 wat de beslissing over de 

strafvordering tegen de eerste beklaagde betreft, onontvankelijk. 

Verklaart de overige hoger beroepen tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg 
Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, van 6 juni 2017 ontvankelijk en er ten gronde over 
beslissend: 

Doet het bestreden vonnis teniet en opnieuw recht doende: 

Verklaart de telastlegging A niet bewezen in hoofde van de eerste beklaagde 
ontslaat haar van rechtsvervolging zonder kosten voor deze enige telastlegging. 

Verklaart de telastlegging A niet bewezen In hoofde van de tweede beklaagde 
en ontslaat haar van rechtsvervolging zonder kosten voor deze enige telastlegging. 

en 

laat de kosten in eerste aanleg gevallen aan de zijde van het openbaar ministerie, begroot 

op 270,52 euro, evenals de kosten in hoger beroep gevallen aan de zijde van het openbaar 
ministerie, begroot op 160,33 euro, ten laste van de Staat. 
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Kosten eerste aanleg: 

Kosten beroep: 
Afschrift vonnis: 

Afschriften akten HB: 
Opstelrecht HB bekl.: 
Dagv.bekl. 

Dagv. 

Totaal: 

-p.14 

€ 270,52 

(30,00 

€9,00 

( 70,00 
€ 25,87 

( 25,46 

€ 160,33 

Dit arrest is gewezen te Gent door het hof van beroep, tiende correctionele kamer, 
samengesteld uit kamervoorzitter Erik Van de Sijpe, als voorzitter, en de raadsheren Bart 
Meganck en Steven Van Overbeke, en in openbare terechtzitting van 26 oktober 2018 

uitgesproken door voorzitter Erik Van de Sijpe, in aanwezigheid van Pascale Clauw, 
substituut-procureur-generaal, met bijstand van griffier Leentje Mouton. 

Leentje Mouton 

c \ 
l 

---

----

-q_-- � ErikVand#b Bart Meganck 
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