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Not.nr. DE.66.RW .100600/13 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE en van 

1. nr. (RRN 

en (RRN 

beiden wonende te 

- burgerlijke partijen -

tegen 

1. nr.) À 11. met Turkse nationaliteit, {RRN 

2. nr.;1A.2.3 

verdacht van: 

geboren te op 

invalide, 

wonende te 

- beklaagde -

geboren te 

wonende te 

- beklaagde -

met Turkse nationaliteit, (RRN 

op 

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 de artikel 5, strafbaar gesteld door artikel 20, § 1 al 1 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 

rPAGE 01-0000172bb34-□□□2-0□17-□1-□1-~ 

L _J 



Hof van beroep Gent - tiende kamer - 2018/NT /979 - p. 3 

van 29 maart 2013 houdende wijziging van diverse decreten wat de woonkwaliteitsbewaking 
betreft, vanaf 11 augustus 2013, 

in het pand gelegen te 

en 
wonende te 
door notaris te 

, kadastraal gekend als 
eigendom van geboren te op 1 

geboren te op beiden 
bij aankoopakte van 17 januari 1991 verleden 

een woning die niet voldeed aan de kwaliteitsnormen te hebben verhuurd aan 
e1 

Te in de periode van 16 februari 2012 (vaststellingen agentschap Wonen
Vlaanderen - stukken 2, 6) tot en met 28 november 2013 (datum controle herstel - stuk 
75) 

VERMOGENSVOORDEEL: artikel 42 en 43bls Strafwetboek 

De eerste en de tweede tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig artikel 42 en 43bi5' 
Strafwetboek, te horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring van 10.584 euro, 
zijnde 

hetzij de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen, 
hetzij goederen en waarden die in de plaats ervan zijn gesteld, 
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 gedurende de periode van 16 februari 2012 tot en met 28 november 2013 of 
21 maanden aan een maandelijkse basishuurprijs van 504 euro (stuk 54) = 10.584 euro 

1.1 De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, kamer D13M, 
besliste bij vonnis van 28 mei 2018 op tegenspraak als volgt: 

"OP STRAFGEBIED 
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1. 

De rechtbank VERKLAART eerste beklaagde SCHULDIG aan de feiten omschreven onder de 
hierboven vermelde tenlastelegging; 

TOEPASSING makend van artikel 65, lid 1 van het Strafwetboek; 

De rechtbank VEROORDEELT eerste beklaagde tot een GELDBOETE van VIJFHONDERD EURO, 
verhoogd met 50 deciemen (x 6) of 3.000,00 euro; 

ZEGT dat bij niet betaling binnen de door de wet bepaalde termijn de lastens eerste 
beklaagde uitgesproken geldboete kan worden vervangen door een gevangenisstraf van 3 
maanden; 

De rechtbank verleent eerste beklaagde GEWOON UITSTEL van de tenuitvoerlegging van de 
HELFT van de opgelegde geldboete voor een periode van drie jaar. 

Wijst eerste beklaagde er op dat het uitstel van rechtswege herroepen wordt ingeval 
gedurende de proeftijd een nieuw misdrijf is gepleegd dat veroordeling tot een criminele straf 
of hoofdgevangenisstraf van meer dan zes maanden zonder uitstel ten gevolge heeft gehad. 

Biizondere verbeurdverklaring 

De rechtbank verklaart eerste beklaagde verbeurd van 5.292 euro aan vermogensvoorde/en. 
Wijst deze vermogensvoorde/en toe aan de burgerlijke partij. 

Biidrage - vergoeding 

Spreekt in hoofde van eerste beklaagde de verplichting uit om EENMAAL een bedrag van 
25,00 euro, met 70 deciemen verhoogd, 200,00 euro bedragende, te betalen bij wijze van 
bijdrage tot financiering van het Fonds tot financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke 
gewelddaden; 

Veroordeelt eerste beklaagde, krachtens artikel 4 §3 van de wet van 19 maart 2017 tot 
oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweede/ijnsbi}stand, tot het betalen 
van een bijdrage aan het Fonds van 20,00 euro; 

Legt eerste beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de strafprocedure 
van 51,20 euro overeenkomstig artikel 91, 2de lid en 148 van het koninklijk besluit van 28 
december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken, zoals 
gewijzigd bij KB van 13 november 2012 (B.S. 29/11/2012). 
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2. 

De rechtbank VERKLAART tweede beklaagde SCHULDIG aan de feiten omschreven onder de 
hierboven vermelde tenlastelegging; 

TOEPASSING makend van artikel 65, lid 1 van het Strafwetboek; 

De rechtbank VEROORDEELT tweede beklaagde tot een GELDBOETE van VIJFHONDERD 
EURO, verhoogd met 50 deciemen (x 6) of 3.000,00 euro; 

ZEGT dat bij niet betaling binnen de door de wet bepaalde termijn de lastens tweede 
beklaagde uitgesproken geldboete kan worden vervangen door een gevangenisstraf van 3 
maanden; 

De rechtbank verleent tweede beklaagde GEWOON UITSTEL van de tenuitvoerlegging van de 
HELFT van de opgelegde geldboete voor een periode van drie Jaar. 

Wijst tweede beklaagde er op dat het uitstel van rechtswege herroepen wordt ingeval 
gedurende de proeftijd een nieuw misdrijf is gepleegd dat veroordeling tot een criminele straf 
of hoofdgevangenisstraf van meer dan zes maanden zonder uitstel ten gevolge heeft gehad. 

Biizondere verbeurdverklaring 

De rechtbank verklaart tweede beklaagde verbeurd van 5.192 euro aan 
vermogensvoorde/en. Wijst deze vermogensvoorde/en toe aan de burgerlijke partij. 

Biidraqe - vergoeding 

Spreekt in hoofde van tweede beklaagde de verplichting uit om EENMAAL een bedrag van 
25ÎOO euroî met 70 deciemen verhoogd, 200,00 euro bedragende, te betalen bij wijze van 
bijdrage tot financiering van het Fonds tot financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke 
gewelddaden; 

Veroordeelt tweede beklaagde, krachtens artikel 4 §3 van de wet van 19 maart 2017 tot 
oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, tot het betalen 
van een bijdrage aan het Fonds van 20,00 euro; 

Legt tweede beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de strafprocedure 
van 51,Z0 euro overeenkomstig artikel 91, 2de lid en 148 van het koninklijk besluit van 28 
december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken, zoals 
gewijzigd bij KB van 13 november 2012 (B.S. 29/11/2012). 
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Kosten 

Veroordeelt eerste en tweede beklaagde hoofde/lik tot de gerechtskosten, tot op heden 
begroot op de som van 282,74 euro. 

OP BURGERLIJK GEBIED 

Vordering 

De rechtbank verklaart de vordering van de burgerlijke partij ontvankelijk en deels gegrond. 

De rechtbank veroordeelt beklaagden hoofdelijk om aan de burgerlijke partij het bedrag van 
10.584 euro te betalen, te verminderen met de aan de burgerlijke partij toegewezen 
vermogensvoorde/en en te vermeerderen met de vergoedende intresten tegen de wettelijke 
rentevoet vanaf 7 januari 2013 tot vandaag en met de gerechtelijke intrest tegen de 
wettelijke intrestvoet op de hoofdsom en de vergoedende intrest vanaf vandaag tot de dag 
van volledige betaling, en de kosten, begroot op 1.320 euro rechtsplegingsvergoeding." 

1.2 Tegen dit vonnis werd hoger beroep ingesteld op: 
4 juni 2018 door de beklaagden en 
5 juni 2018 door het openbaar ministerie tegen beide beklaagden. 

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-Vlaanderen, afdeling 
Dendermonde, op: 

4 juni 2018 door de advocaat van de beklaagden en 
- 5 juni 2018 door het openbaar ministerie. 

1.4 Op de rechtszitting van 21 november 2019 (inleidingszitting) legde dit hof, zelfde kamer, 
op verzoek van de advocaat van de beklaagden en na de partijen te hebben gehoord, met 
toepassing van de artikelen 152, § 1 en 209bis, laatste lid, Wetboek van Strafvordering, 
conclusietermijnen vast en bepaalde de rechtsdag op de rechtszitting van donderdag 7 mei 
2020. 

De conclusietermijnen zijn nageleefd. 

1.5 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 7 mei 2020 in het Nederlands: 

- de beklaagden, vertegenwoord igd door meester advocaat met kantoor te 
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het openbaar ministerie in zijn vordering bij monde van 
generaal; 

- de burgerlijke partijen, vertegenwoordigd door meester 
kantoor te 

advocaat-

advocaat met 

2.1 Alle verklaringen van hoger beroep tegen het vonnis van 28 mei 2018 gedaan op de 
griffie van de rechtbank die het vonnis heeft gewezen, werden tijdig en regelmatig naar de 
vorm gedaan. 

De verzoekschriften of grievenformulieren die de grieven bevatten die tegen het vonnis 
worden ingebracht, werden eveneens tijdig ingediend. 

2.2 In het door de advocaat van de beklaagder en Ingediende 
"grievenformulier hoger beroep", opgesteld volgens het door de Koning vastgestelde model, 
wordt bepaald welke grieven tegen het vonnis worden ingebracht, namelijk op strafgebied 
met betrekking tot de schuld (reden: "Bestanddelen misdrijf niet aangetoond; tegen alle 
beschikkingen") en de straf (geldboete en verbeurdverklaring}. Ook op burgerlijk gebied zijn 
de beklaagden het niet eens met vonnis (reden: "Geen bewezen fout✓ gezag van gewijsde"). 

Ook in het door het openbaar ministerie ingediende "grievenformulier hoger beroep'; wordt 
bepaald welke grieven tegen het vonnis worden ingebracht, namelijk op strafgebied met 
betrekking tot de straf (reden: de opgelegde straf is te laag). Daarnaast stelt het openbaar 
ministerie in de rubriek "Andere" volgberoep aan te tekenen, waarmee het te kennen geeft 
dat het, binnen de perken van het hoger beroep van de beklaagden, tegen het bestreden 
vonnis dezelfde grieven aanvoert als de beklaagden. 

De hiervoor vermelde grieven van de partijen zijn nauwkeurig bepaald. 

2.3 Alle hoger beroepen zijn ontvankelijk (art. 203 en 204 Wetboek van Strafvordering). 

Het hof beslist in dit arrest binnen de perken van de hoger beroepen en vervolgens 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 deze bepaling op te 
werpen. 

3. De dagvaarding voor de eerste rechter werd met toepassing van artikel 20ter van de 
Vlaamse Wooncode op 17 oktober 2017 overgeschreven oo het hvootheekkantoor (nu: 
kantoor rechtszekerheid) te met als referentie Op 
16 oktober 2017 bevestigde de Stad dat de dagvaarding werd ingeschreven in het 
vergunningenregister. 
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4. De eerste rechter vatte de feiten in het bestreden vonnis samen als volgt: 

"Reeds op 16 februari 2012 ging een onderzoeker van het agentschap Wonen-Vlaanderen ter 
plaatse in de te De onderzoeker stelde vast dat de woning niet 
voldeed aan de minimale kwaliteitsvereisten. De woning behaalde een totaal van 72 
strafpunten. De gewestelijk ambtenaar adviseerde op 27 februari 2012 de ongeschiktheid. De 
woning werd op 29 maart 2012 ongeschikt verklaard door de burgemeester. Nadien werd 
vastgesteld dat de bewoning werd verder gezet. 

Op 1 maart 2013 qaat de Vlaamse wooninspectie opnieuw over tot controle van een pand 
gelegen te te Het pand is eigendom van eerste en tweede 
beklaagde. 

De inspectie stelt de volgende gebreken vast aan het gebouw. 

De buitendakse schouw is onstabiel. Nazicht van het metselwerk is noodzakelijk. 
In de slaapkamer 2 (midden) bevinden zich stopcontacten die zijn uitgerust met een 
aardingspen maar niet zijn aangesloten op een beschermingsgeleider. Dergelijke 
installaties zijn verboden en geven de bewoners een vals gevoel van veiligheid. 
In de badkamer bevindt zich een lichtpunt binnen beschermvolume 2 boven de douche. In 
dit volume is dergelijk elektrisch materiaal niet toegelaten. 
De kachel in de slaapkamer 2 is aangesloten op de gastoevoer met een zwarte rubberen 
flexibele slang. Vast opgestelde gastoestellen mogen enkel aan het gasnet worden 
aangesloten met vaste metalen leidingen (staal, verzinkt of koper) of flexibele metalen 
RHT-slangen, BGV gekeurd en geplaatst volgens de richtlijnen van de fabrikant. 

Het gebouw heeft een totaal van 33 strafpunten. 

De inspectie stelt volgende gebreken vast In de woning: 

Er is vocht en vochtschade op het plafond van de slaapkamer 3 (achter) en de badkamer. 
Op meerdere plaatsen in de woning Is er schimmelvorming. 
Er zijn sporen van vocht en vochtschade op de muren van de keuken en slaapkamer. Ook 
op de achtergevel is duidelijk vochtinfiltratie zichtbaar. 
Op de ramen van slaapkamer 1 zijn er duidelijk sporen van condenserend vocht. 
De muren van slaapkamer 3 en de keuken zijn gebrekkig en rudimentair afgewerkt. Er zijn 
op verschil/ende plaatsen beschadigingen en sporen van vocht. In de badkamer Is de 
deurom/ijsting onvoldoende afgewerkt. 
Het schrijnwerk is uit aluminium (l~te generatie) en verouderd. Op sommige plaatsen is 
het schrijnwerk niet tochtdicht en dicht gekleefd. 
Aan de deur van slaapkamer 3 ontbreekt de deurklink. De deur sluit niet. 
Het venstertablet op slaapkamer 3 is ernstig verweerd en aangetast door houtrot. 
De vloer in de douche op het gelijkvloers is beschadigd en onvoldoende hersteld. Er 
ontbreken meerdere wanden vloermozaïektegeltjes. 
In de keuken zijn de vloerplinten beschadigd. 
In de woonkamer is de vloer niet afgewerkt ter hoogte van de watermeter. 
In de keuken zijn er sporen van vocht en vochtschade ten gevolge van opstijgend vocht. 
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De muren in de badkamer op het gelijkvloers zijn beschadigd en onvoldoende afgewerkt. 
Er is een barst in de hoek onder de boiler en er ontbreken muurtegeltjes. 
De plafondlijsten aan het plafond van de badkamer hangen los. 
In de woonkamer is de randafwerking van het plafond deels ontbrekend. 
De koof/ijst (plafond/ijst) aan het plafond van de woonkamer aan de schouw hangt los. 
Aan de trap naar slaapkamer 1 en 2 is de vloerbedekking beschadigd. 
Aan de deur van slaapkamer 3 is de vloerbedekking beschadigd. 
In slaapkamer 1 (voorzijde) is er geen stopcontact. 
De verluchting van de badkamer biedt onvoldoende verluchtingsmogelijkheid voor deze 
ruimte. Een mechanische verluchting voor deze ingesloten vochtige ruimte is 
aangewezen. 
In slaapkamer 2 is de aansluiting tussen de rookgasafvoer van de gaskachel en de schouw 
en de aansluiting op de afvoerstomp van de kachel onvoldoende verdicht. Door de 
spleten kunnen rookgassen terug in de kamer komen. Er is in deze kamer geen 
onderverluchting. 
Aan de elektrische boller In de badkamer op het gelijkvloers ontbreekt de afloop aan het 
overdrukventiel. 

De woning heeft een totaal van 101 punten op het technisch verslag (deel B + C) en is dus 
ongeschikt. Omwille van de veiligheids- en gezondheidsrisico's is de woning eveneens 
onbewoonbaar. De bezettingsnorm van de woning is gelijk aan 7 personen. Dit betekent dat 
de woning zonder de opgesomde en beschreven gebreken, op basis van het aantal 
woonlokalen (5) en de netto-vloeroppervlakte (85 m 2

) geschikt is voor bewoning door 
maximaal 7 personen. 

De woning wordt bewoond door: 

0 geboren op te 

0 geboren op ~e 

0 nP.horen op te 
0 geboren op tP 

0 geboren op :e 

De bewoonster toonde een brief waarin vermeld stond dat de burgerlijke procedure 
hnnmmde is voor de vrederechter te De brief werd ondertekend door meester 

De inspectie neemt vervolgens contact op met dhr. Deze bezorgde via email 
een scan van het huurcontract. 

Een herstelvordering werd opgemaakt. 

Eerste beklaagde verklaart in verhoor het volgende. 

Hij is samen met zijn echtgenote eigenaar van de woning. 
Het pand wordt gehuurd voor +/- 504 euro/ maand. Er is geen huurachterstal. 
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- De bewoners zijn nalatig geweest In het onderhoud en hebben de gebreken aan de 
woning niet laten weten zodat ze recht zouden hebben op een sociale woning. 
De woning is thans gerenoveerd. 

Bij nacontrole op 26.09.2013 blijkt er nog geen volledig herstel. De woning heeft nog 29 
strafpunten. Op 29 november 2013 _ blijkt dat de woning beantwoordt aan de minimale 
vereisten. 

Een VSBG van 6.500 euro werd voorgesteld doch niet betaald." 

4. Dat de woning in de te , verhuurd aan het gezin van 
en niet voldeed aan de minimale vereisten van veiligheid, 

gezondheid en woonkwaliteit zoals bedoeld in artikel 5 van de Vlaamse Wooncode, blijkt 
onmiskenbaar uit de vaststellingen van de wooninspecteur, zoals weergegeven in het 
aanvankelijk proces-verbaal van 1 maart 2013 met nummer Ook 
de foto's in bij lage aan dit proces-verbaal (bijlage 6) tonen dit aan. 

De gebreken die hebben geleid tot de ongeschiktheidverklaring zijn structureel van aard. Ze 
hebben betrekking op de basisuitrusting van de woning, zoals die moet worden voorzien 
door de verhuurder. Ze kunnen daarom, anders dan de beklaagden beweren, niet worden 
toegeschreven aan een gebrekkig onderhoud door de huurders. Dit geldt in de eerste plaats 
voor de vochtschade. Deze vochtschade deed zich voor in meerdere slaapkamers en in de 
keuken. Het is niet aannemelijk dat al deze schade uitsluitend, zelfs niet voor het grootste 
deel, te wijten zou zijn aan het onvakkundig aanbrengen door de huurders van een holle 
plug in het plat dak. De vochtschade in de keuken was overigens het gevolg van opstijgend 
vocht en kan dus onmogelijk veroorzaakt zijn door deze plug. Ook het verouderde 
schrijnwerk, de gebrekkige afwerking van de muren, vloerplinten en plafondlijsten, het 
ontbreken van voldoende verluchtingsmogelijkheid in de badkamer, de gebrekkige 
elektrische boiler in de badkamer en de gebreken vastgesteld aan de elektriciteitsinstallatie 
zijn omwille van hun aard met zekerheid niet het gevolg van een gebrekkig onderhoud van 
de woning door de huurders. 

Uit het gegeven dat de huurders bij aanvang van de huurovereenkomst een 
plaatsbeschrijving ondertekenden zonder enige opmerking te hebben gemaakt over de staat 
van de woning, kan het tegendeel niet worden afgeleid. 

Dat de huurders de woning verder wi lden blijven bewonen tijdens de uitvoering van de 
werken om de woning opnieuw geschikt te maken en ook nog lange tijd daarna, terwijl de 
beklaagden de huurovereenkomst net wilden beëindigen, betekent niet dat het moreel 
element van het misdrijf niet bewezen zou zijn. Het feit dat de huurders de woning niet 
wilden verlaten, weerlegt trouwens het argument van de beklaagden dat de huurders 
zouden nagelaten hebben om hen in kennis te stellen van de gebreken aan de woning, met 
de bedoeling sneller een sociale huurwoning toegewezen te krijgen. Uit de dossiergegevens 
blijkt dat de beklaagden getalmd hebben met de uitvoering van de herstellingswerken. Zoals 
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gebruikelijk werd het besluit van de burgemeester van 29 maart 2012 om de woning 
ongeschikt te verklaren, hen meegedeeld per aangetekende brief. De huurders stelden de 
beklaagden in gebreke bij aangetekende brief van 25 april 2012. Bijna anderhalf jaar later, bij 
een controle op 26 september 2013, bleek dat nog niet alle gebreken aan de woning waren 
weggewerkt. Dit was pas het geval op 29 november 2013. Het is dus bewezen dat de 
beklaagden gedurende de volledige incriminatieperiode een woning hebben verhuurd, 
wetende dat die niet voldeed aan de woonkwaliteitsnormen zoals bedoeld in artikel 5 
Vlaamse Wooncode. Overigens is zelfs niet vereist dat de beklaagden "wetens en willens" 
een gebrekkige woning verhuurden. Onachtzaamheid is voldoende voor de strafbaarheid 
van de feiten. 

De vergelijking door de beklaagden met de feiten die hebben geleid tot het arrest van het 
hof van beroep te Gent van 1 december 2017 gaat niet op. In de zaak die heeft geleid tot dit 
arrest had de beklaagde-verhuurder de huurovereenkomst opgezegd nog vóór de periode 
waarin de woning niet voldeed aan de woonkwaliteitsnormen van artikel 5 Vlaamse 
Wooncode. In de voorliggende zaak wilden de beklaagden de huurovereenkomst pas 
beëindigen pas nadat ze kennis kregen van de vaststellingen van de wooninspecteur en 
niettegenstaande de door de vrederechter aangestelde deskundige vaststelde dat de 
gebreken van de woning probleemloos konden worden hersteld zonder dat de huurders de 
woning dienden te verlaten. Uit geen enkel gegeven blijkt dat de huurders de uitvoering van 
de herstelwerken hebben bemoeilijkt. 

De schuld van de beklaagden aan de telastlegging Astaat vast. 

5. De Vlaamse Wooncode beoogt het waarborgen van het fundamenteel recht op 
menswaardig wonen. Bij het verhuren van een pand moeten de door de overheid opgelegde 
kwaliteitsnormen en - vereisten strikt worden nageleefd en mag niet bespaard worden op 
de hiervoor noodzakelijke investeringen. De beklaagden zijn in deze verplichting 
tekortgeschoten. 

verkeer. 
werd een keer veroordeeld door de politierechtbank voor een misdrijf in het 

heeft nog een blanco strafregister. 

Voor dergelijke feiten die met winstoogmerk worden gepleegd is een geldboete de meest 
passende sanctie als maatschappelijke vergelding en om de beklaagden aan te sporen 
voortaan wel alle regels na te leven. 

In plaats van een geldboete van 500 euro, waarvan de helft met uitstel, legt het hof aan de 
beide beklaagden een effectieve geldboete op van 500 euro. Uit geen enkel gegeven blijkt 
dat een effectieve geldboete de beklaagden sociaal zou declasseren. Deze geldboete, te 
verhogen met 50 deciemen, is volgens het hof absoluut noodzakel ijk om recidive te 
voorkomen. 
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De hierna bepaalde vervangende gevangenisstraf strekt ertoe om in een voldoende 
vervangende straf te voorzien zo de beklaagden de geldboete niet zouden betalen. 

6. Het openbaar ministerie heeft schriftelijk de bijzondere verbeurdverklaring van de uit het 
misdrijf voortkomende vermogensvoordelen gevorderd, zoals hoger weergegeven. 

Omdat het niet aanvaardbaar is dat de beklaagden in het bezit blijven van de winst van het 
door hen gepleegde misdrijf, beveelt het hof de bijzondere verbeurdverklar ing van de 
vermogensvoordelen. 

Ten onrechte stellen de beklaagden dat de tijdens de incriminatieperiode ontvangen 
huurgelden niet rechtstreeks werden verkregen uit het misdrijf, maar enkel hun oorsprong 
vinden in de keuze van de huurders om de woning verder te blijven bewonen. Dat de 
huurders niettegenstaande de vastgestelde gebreken de huurovereenkomst wilden 
verderzetten, was hun goed recht en doet geen afbreuk aan de verplichting van de 
beklaagden om ervoor te zorgen dat de woning ten alle tijde voldeed aan de 
woonkwaliteitsvereisten van artikel 5 Vlaamse Wooncode. Nu zoals hoger besproken 
bewezen is dat dit gedurende de volledige incriminatieperiode niet het geval was, zijn de 
tijdens deze periode geïnde huurgelden vermogensvoordelen die rechtstreeks werden 
verkregen uit het bewezen misdrijf. 

De totale vermogensvoordelen werden door het openbaar ministerie correct begroot op 
10.584 euro: uit de gegevens van het strafdossier blijkt dat de beklaagden de woning aan de 
burgerlijke partijen verhuurden voor een maandelijkse huurprijs van 504 euro. De 
beklaagden verhuurden de woning gedurende de volledige incriminatieperiode (21 
maanden) en verklaarde bij verhoor op 11 september 2013 dat er geen 
huurachterstal was (zie p. 54 strafdossier). 

Om de beklaagden geen onredelijk zware straf op te leggen herleidt het hof de te verbeuren 
vermogensvoordelen tot 7.000 euro, of 3.500 voor elk van beide beklaagden. Nu deze 
vermogensvoordelen niet in het vermogen van de beklaagden identificeerbaar zijn, slaat de 
verbeurdverklaring op het equivalent bedrag. 

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

Daarnaast veroordeelt het hof elk van de beide beklaagden tot het betalen van: 

de bijdrage van 25 euro tot financiering van het bijzonder Fonds tot hulp aan de 
slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders (art. 29 van 
de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen). Deze bijdrage, 
die een eigen aard heeft en geen straf inhoudt, wordt vermeerderd met 70 deciemen 
tot 200 euro, en dit ongeacht de datum van de bewezen verklaarde feiten; 
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de bijdrage van 20 euro aan het Begrotingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand, met toepassing van artikel 4, § 3 en artikel 5, § 1 van de wet van 
19 maart 2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand. 

Sinds 3 september 2020 luidt artikel 91 van het koninklijk besluit van 28 december 1950 
houdende het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken "In criminele en 
correctionele zaken die kosten van brief- en pakketport hebben veroorzaakt, wordt door de 
rechter aan de Staat als correspondentiekosten een som toegeschat, die niet meer mag 
bedragen dan 10 procent van de gezamenlijke kosten. Voor elke criminele, correctionele en 
politiezaak wordt door de rechter bovendien aan iedere veroordeelde een vergoeding van 50 
euro opgelegd" en dit ingevolge artikel 1 van het koninklijk besluit van 28 augustus 2020 tot 
wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende het algemeen 
reglement op de gerechtskosten in strafzaken (8.5. 3 september 2020). Het hof verhoogt de 
vermelde kosten met 10% in elke aanleg en veroordeelt de beklaagden elk tot betaling van 
de vermelde vergoeding van 50 euro. 

8.1 De beklaagden zijn overeenkomstig artikel 1382 Burgerlijk Wetboek gehouden de schade 
te vergoeden die de burgerlijke partijen hebben geleden als gevolg van het bewezen misdrijf 
en die een door de beklaagden begane fout uitmaakt. 

De eerste rechter besliste dat de burgerlijke partijen aanspraak kunnen maken op de 
volledige teruggave van de gedurende de incriminatieperiode betaalde huur, te 
vermeerderen met de interesten. 

De burgerlijke partijen vragen om deze beslissing van de eerste rechter te bevestigen. 

De beklaagden stellen dat de vordering van de burgerlijke partijen onontvankelijk en 
ongegrond is, nu de vrederechter van het kanton Lokeren bij vonnis 28 maart 2014 al een 
schadevergoeding toekende aan de burgerlijke partijen. 

8.2 Uit de dossiergegevens blijkt dat de beklaagden bij verzoekschrift van 3 mei 2012 de 
vrederechter van het kanton Lokeren hebben gevat met de bedoeling de burgerlijke partijen 
te dwingen de woning te ontruimen. Deze vordering werd afgewezen. Bij wijze van tegeneis 
vorderden de burgerlijke partijen de beklaagden te veroordelen tot schadevergoeding 
wegens mingenot als gevolg van de werken die de beklaagden hebben uitgevoerd om de 
woning opnieuw in overeenstemming te brengen met de elementaire vereisten van 
veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid. 

De vrederechter overwoog in het vonnis van 28 maart 2014 (stuk 3 van de beklaagden): 

elementaire vereisten van veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid. 
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Dat eiser voorhoudt dat de uitvoering van deze werken geen weerslag heeft gehad op hun 
dagdagelijks huurgenot. 
Dat verweerders zulks betwisten en dit mingenot ook begroten. 

Dat deze werken zich dan nog over méér dan één jaar hebben gespreid. 

Dat zulks tot enig ongemak heeft geleid, niet kan ontkend worden. 

Dat een mingenot aldus aanvaardbaar is. 

Dat verweerders dit mingenot begroten op 30 % van de huurprijs. 

Dat een mingenot ad 10 % ons meer aanvaardbaar voorkomt. 

Dat de tegeneis in die zin dient herleid te worden." 

In de voor het hof hangende procedure vorderen de burgerlijke partijen schadevergoeding 
voor de schade veroorzaakt door het bewezen verklaarde misdrijf, namelijk het feit dat hen 
een woning werd verhuurd die niet voldeed aan de vereisten van artikel 5 Vlaamse 
Wooncode. Deze vordering is dus gebaseerd op een andere rechtsgrond dan de vordering 
die de ze stelden voor de vrederechter en die gebaseerd is op het met de beklaagden 
afgesloten huurcontract. 

De vordering van de burgerlijke partijen in de voor het hof hangende procedure is dan ook 
ontvankelijk. 

Uit de bewoordingen van het vonnis van de vrederechter, zoals hoger aangehaald, blijkt dat 
de vrederechter schadevergoeding toekende voor het mingenot dat de burgerlijke partijen 
hebben geleden als gevolg van de tijdens de bewoning door de beklaagde uitgevoerde 
herstellingswerken, in de periode van februari 2012 tot en met juni 2013. Concreet kende de 
vrederechter een schadevergoeding toe voor het geleden mingenot in de periode van 
februari 2012 tot en met juni 2013 van 856,80 euro (50,40 euro x zeventien maanden). 

In de procedure voor het hof menen de burgerlijke partijen dat ze aanspraak kunnen maken 
op de volledige terugbetaling van de tijdens de incriminatieperiode betaalde huurgelden, 
omdat de huurovereenkomst absoluut nietig zou zijn. Nochtans heeft de vrederechter de 
huurovereenkomst niet nietig verklaard en het is evenmin aan het hof om dit te doen. De 
huurovereenkomst zou enkel nietig zijn, zo bewezen is dat de woning van bij aanvang van de 
huurovereenkomst (in dit geval: 24 januari 2009) niet voldeed aan de minimale 
kwaliteitsvereisten van artikel 5 Vlaamse Wooncode. Dit is niet het geval, temeer nu de 
beklaagden slechts worden vervolgd voor het verhuren van een ongeschikte woning vanaf 
16 februari 2012. Het hof kan de beklaagden dan ook niet zonder meer veroordelen tot 
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terugbetaling van de huurgelden, zelfs niet enkel de huurgelden die werden betaald 
gedurende de incriminatieperiode. De burgerlijke partijen verduidelijken voor het overige op 
geen enkele manier waaruit hun schade als gevolg van het bewezen misdrijf zou bestaan. 
Bijgevolg kan hen geen schadevergoeding worden toegekend. 

8.3 Nu de burgerlijke partijen In het ongelijk worden gesteld, kunnen ze geen aanspraak 
maken op een rechtsplegingsvergoeding. 

De burgerlijke partijen zijn zelf geen rechtsplegingsvergoeding verschuldigd aan de 
beklaagden, aangezien ze de strafvordering niet op gang hebben gebracht. 

Toegepaste wetsartikelen: 

Het hof maakt toepassing van de hiervoor aangehaalde artikelen, de in de telastlegging 
aangehaalde artikelen en van de artikelen: 

211 en 211bis, Wetboek van Strafvordering, 
1382 Burgerlijk Wetboek; 
24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken. 

Beslissing van het hof: 

Het hof, 
rechtsprekend op tegenspraak, 

verklaart de beroepen ontvankelijk en er ten gronde over beslissend met eenparige 
stemmen: 

wijzigt het beroepen vonnis als volgt: 

op strafgebied: 

verklaart de beklaagde ;chuldig aan de feiten van de telastlegging A; 

veroordeelt de beklaagde voor deze enige telastlegging tot een geldboete van 
500 euro, verhoogd met 50 deciemen tot 3.000 euro of een vervangende gevangenisstraf 
van drie maanden; 

spreekt de bijzondere verbeurdverklaring uit voor de beklaagde van de 
vermogensvoordelen uit het bewezen misdrijf van de telastlegging A, namelij k voor een 
equivalent bedrag van 3.500 euro; 

verklaart de beklaagde schuldig aan de feiten van de telastlegging A; 
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veroordeelt de beklaagde voor deze enige telastlegging tot een geldboete 
van 500 euro, verhoogd met 50 deciemen tot 3.000 euro of een vervangende 
gevangenisstraf van drie maanden; 

spreekt de bijzondere verbeurdverklaring uit voor de beklaagde van de 
vermogensvoordelen uit het bewezen misdrijf van de telastlegging A, namelijk voor een 
equivalent bedrag van 3.500 euro; 

veroordeelt de beklaagden en elk tot betaling van een bedrag van 
25 euro, vermeerderd met 70 deciemen en zo gebracht op telkens 200 euro als bijdrage tot 
de financiering van het fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en 
aan de occasionele redders; 

veroordeelt de beklaagden en elk tot betaling van een bedrag van 
50,00 euro als vergoeding voor de kostprijs van het verloop van de strafprocedure; 

veroordeelt de beklaagden en elk tot betaling van een bijdrage 
van 20 euro aan het Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand; 

veroordeelt de beklaagden en hoofdelijk tot betaling van de 
kosten van de strafvordering, voor het openbaar ministerie begroot op 282, 74 euro in eerste 
aanleg en 142,94 euro in beroep; 

op burgerlijk gebied: 

verklaart de vordering van de burgerlijke partijen 
ontvankelijk, maar wijst ze af als ongegrond. 
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Kosten eerste aanleg: 

Kosten beroep: 
Afschrift vonnis: 

Afschriften akten HB: 
Opstelrecht HB bekl.: 

Oagv. bekl'n: 
Dagv. BP'n: 

+10%: 

Totaal: 

€ 282,74 

€ 36,00 
€ 6,00 

€ 35,00 
€ 26,47 
€ 26,47 

€ 129,94 
€ 12,09 

€ 142,94 

Dit arrest is gewezen te Gent door het hof van beroep, tiende correctionele kamer, 
samengesteld uit raadsheer als waarnemend kamervoorzitter, raadsheer 

en en in openbare rechtszitting van 11 september 2020 
uitgesproken door wnd. kamervoorzitter in aanwezigheid van 
advocaat-generaal, met bijstand van griffier 
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