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Not.nr. BG.66.Wl.100500/17 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE en van 

1. nr. DE WOONINSPECTEUR 

tegen 

verdacht van: 

"A. Te 

Met kantoren te 1000 Brussel, Herman Te irlinckgebouw, 

Havenlaan 88/22 

- eiser tot herstel-

geboren te 

wonende te 

- beklaagde -

(RRN 

)p 

. in de periode van 01.12.2010 tot en met 10.08.2013 

Met de omstandigheid dat van de activiteit een gewoonte wordt gemaakt, bij inbreuk op 
artikel 5, strafbaar gesteld door artikel 20 § 1 al. 2 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 van c.rrtikel 5 
rechtstreeks of via tussenpersoon verhuurd, te huur gesteld of ter beschikking gesteld te 
hebben met het oog op bewoning, namelijk 

Een woning gelegen in de . op de gelijkvloerse verdieping, entiteit 0001. 

8. Met de omstandigheid dat van de activiteit een gewoonte wordt gemaakt, bij inbreuk op 
artikel 5, strafbaar gesteld door artikel 20 § 1 al. 2 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, namelijk 

1. Te in de periode van 06.05.2015 tot en met 30.11.2016 
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Een woning gelegen in de 

2. Te 

a. In de periode van 11.08.2013 tot en met 24.04.2017 

Een woning gelegen in de op de gelijkvloerse verdieping, enti teit OOOJ. 

b. In de periode van 13.02.2017 tot en met 24.04.2017 

Een woning gelegen in de op de eerste verdieping, entiteit 0101 . 

c. In de periode van 01.12.2016 tot en met 24.04.2017 

Een woning gelegen in de 
0201. 

op de tweede verdieping, entiteit 

3. Te in de periode van 01.01.2017 tot en met 28.02.2017 

Een woning gelegen in de 
2/1. 

op de tweede en derde verdieping, entiteit 

Tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig art. 42 en 43 bis van het Strafwetboek, 
zoals ingevoegd door de wet van 17 juli 1990, te horen veroordelen tot de bijzondere 
verbeurdverklaring van hierna vermelde vermogensvoorde/en die zich bevinden in het 
patrimonium van de gedaagde, namelijk van een bedrag van 44.240 euro, zijnde hetzij de 
vermogensvoorde/en die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen, hetzij de goederen en 
waarden die in de plaats ervan zijn gesteld, hetzij de inkomsten uit de belegde voordelen, 
waarbij de rechter, indien de zaken niet kunnen worden gevonden in het vermoger,1 van de 
beklaagde, de geldwaarde daarvan dient te ramen (het equivalent bedrag) 

Berekening: 
1. 
630 euro/maand x 18 maanden ( 1 juni 2015 - 30 november 2016) = 11.340 euro. 

2. 
Gelijkvloerse verdieping 

400 euro/maand x 76 maanden (1 december 2010-24 april 2017) = 30.400 euro 

Tweede verdieping 
400 euro/maand x 4 maanden ( 1 december - 24 april 2017) = 1.600 euro 

3. 
450 euro/maand x 2 maanden ( 1 januari 2017 - 28.02.2017) = 900 euro 
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De kadastrale omschrijving van de onroerende goederen die het voorwerp van het misdrijf 
uitmaken ziinde: 
1. ligging: 
Aard en oppervlakte: gebouw met een oppervlakte van 
Wijk en nummer van het kadaster: 

En de eigenares ervan geïdentificeerd zijnde als die de eigendomstit:e/ heeft 
verkreaen krachtens de akte van aankoop verleden op 01.07.2013 door notaris te 

2. ligging: 

Aard en oppervlakte: handelshuis met een oooervlakte van 
Wijk en nummer van het kadaster: 

En de eigenares ervan geïdentificeerd zijnde als die de eigendomstitel heeft 
verkregen krachtens de akte van aankoop verleden op 14.09.2015 bij notaris te 

3. ligging: 

Aard en oppervlakte: Huis met een oppervlakte van 
Wijk en nummer van het kadaster: 

En de eigenares ervan geïdentificeerd zijnde als 
verkregen krachtens de akte verleden op 21.08.2013 bij notaris 

* * * * 

:Jie de eigendomstit:el heeft 
Il 

1.1 De rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge, kamer 8.16, besliste 
bij vonnis van 6 maart 2019 op tegenspraak als volgt: 

"Op stro/gebied 

Verklaart de feiten onder de tenlastelegging A en 8 .2.a voor wat betreft de periodEi van ll 
augustus 2013 tot 20 augustus 2013 niet bewezen in hoofde van en 
spreekt haar daarvoor vrij en ontslaat haar terzake van elke verdere rechtsvervolgin~1 zonder 
kosten. 

Verklaart de feiten onder de tenlasteleggingen 8.1, 8.2.a voor wat betreft de periodre vanaf 
21 augustus 2013 tot en met 24 april 2017, 8.2.b, 8.2.c en 8.3 in hoofde van 

bewezen. 
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Veroordeelt Ioor de feiten onder de tenlasteleggingen 8.1, 8.2.a voor wat 
betreft de periode vanaf 21 augustus 2013 tot en met 24 april 2017, 8.2.b, 8.2.c: en 8.3 
vermengd: 

tot een geldboete van 2000,00 EUR, verhoogd met 70 opdeciemen en gebracht op 
16000,00 EUR. 

Boete vervangbaar bij gebreke van betaling binnen de wettelijke termijn door een 
gevangenisstraf van 3 maanden. 

Zegt dat de tenuitvoerlegging van het vonnis zal worden uitgesteld gedurende 3 
jaren vanaf heden wat betreft deze geldboete, doch slechts voor een gedeelte van 
1500,00 EUR, verhoogd met 70 opdeciemen en gebracht op 12000,00 EUR. 

Veroordeelt 

tot het betalen van een bijdrage van 20,00 EUR aan het Begrotingsfonids voor 
juridische tweedelijnsbijstand. 

tot een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken. Deze vemoeding 
bedraagt 53,58 EUR. 

tot het betalen van een bijdrage van 1 maal de som van 25,00 EUR verhoogd met 70 
opdeciemen en gebracht op 1 maal 200,00 EUR ter financiering van het Fonds tot 
hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden. 

Veroordeelt beklaagde tot de kosten van de strafvordering en begrnot deze 
in hoofde van beklaagde op 292,57 EUR. 

De bijzondere verbeurdverklaring: 

Verklaart een bedrag van VIJFTIENDUIZEND EURO (15.000,00 €) verbeurd lastens 
overeenkomstig de artikelen 42,3° en 43bis Strafwetboek. 

Op burgerliik gebied: 

Houdt de burgerlijke belangen overeenkomstig artikel 4 al. 2 van de wet van 17 april 1878 
houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering zoals vervangen bij 
artikel 2 van de Wet van 13 april 2005, ambtshalve aan. 

De herstelvordering: 

Stelt vast dat de herstelvordering zonder voorwerp is voor wat betreft: 
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• het pand, gelegen aan de 

• het pand, aeleaen aan 
onder 

kadastraal gekend onder 

kadastraal gekend 

Verklaart de herstelvordering voor het overige ontvankelijk en als volgt gegrond. 

Beveelt over te qaan tot het herstel van het pand aeleaen ite 
kadastraal gekend onder 

door het wegwerken, door middel van renovatie-, verbeteri'ngs- en 
aanpassingswerken, van de gebreken aan het gebouw en de daarin ondergebrachte 
woongelegenheden, zodat dit gebouw en de daarin ondergebrachte woongelegenheden 
voldoen aan de veifigheids-, gezondheids- en kwaliteitsvereisten, zoals bedoeld in art ikel 5 
van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse wooncode, 

en dit binnen een termijn van één (1) jaar vanaf de datum van huidig vonnis. 

Beveelt dat voor het geval dat het pand niet wordt hersteld binnen de voormelde termijn de 
wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen van de Stad 
van ambtswege in de uitvoering ervan kunnen voorzien overeenkomstig hetgeen is .bepaald 
in artikel 20bis §7 Vlaamse Wooncode. 

Zegt voor recht dat op vordering van de wooninspecteur en/of het college van burgemeester 
en schepenen van de Stad door de veroordeelde een dwangsom zal worden 
verbeurd van 100,00 euro per dag vertraging in de nakoming van dit bevel, te rekenen 
vanaf het verstrijken van de termijn van één (1) jaar vanaf heden, en dit met een 
maximum van 50.000,00 euro. 

Machtigt de wooninspecteur om de kosten vermeld in artikel 17bis, § 2 van de Vlaamse 
Wooncode te verhalen op de veroordeelde. 

Verklaart het vonnis - voor wat betreft de herstelvordering - uitvoerbaar bij voorraad" 

Beveelt dat bij toepassing van artikel 20ter, 2e Jid van de Vlaamse Wooncode een uittreksel 
van onderhavig vonnis, nadat het in kracht van gewijsde zal zijn getreden, op de kanit van de 
overgeschreven dagvaarding of van het overgeschreven exploot ingeschreven zal worden 
op de wijze bepaald in artikel 84 van de hypotheekwet en bij gebreke daaraan, een uittreksel 
van onderhavig vonnis ingeschreven dient te worden op de kant van de overschrijvin11 van de 
titel van verkrijging. 
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._ .. - ------------------ ----------

Verzoekt de griffier om - in toepassing van artikel 20bis, §Sbis van de Vlaamse Wooncode -
aan de herstelvorderende overheid binnen de termijn om rechtsmiddelen tegen de uitspraak 
aan te wenden een afschrift te bezorgen." 

1.2 Tegen dit vonnis werd hoger beroep ingesteld op: 
5 april 2019 door de beklaagde tegen "alle strafrechtelijke beschikkingen 
van het vonnis"; 
10 april 2019 door het openbaar ministerie tegen "alfe beschikkingen op stro/gebied". 

1.3 Er werd een verzoekschrift in de zin van artikel 204 Wetboek van Strafvo,rdering 
ingediend op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling 
Brugge, op: 

5 april 2019 door de raadsman van de beklaagde 
10 april 2019 door het openbaar ministerie. 

1.4 Gelet op de in acht genomen dwingende richtlijnen van het College van de hoven en 
rechtbanken en de uitzonderlijke omstandigheden en noodtoestand door het COVID-19 
virus, werd de zaak op de rechtszitting van 19 maart 2020 onbepaald uitgesteld waarna er 
opnieuw gedagvaard werd voor de rechtszitting van 5 juni 2020. 

Op de rechtszitting van 5 juni 2020 {inleidingszitting) van dit hof, zelfde kamer, werden op 
verzoek van de raadsman van de beklaagde en na de partijen te hebben gehoord, bij 
toepassing van de artikelen 152, § 1 en 209bis, laatste lid, Wetboek van Strafvoirdering, 
conclusietermijnen vastgelegd en werd de rechtsdag bepaald op de rechtszitting van 13 
november 2020. 

De beklaagde legde op 7 november 2020, en dus buiten de voorziene conclusie1termijn, 
digitaal twee identieke "aanvullende conclusies in hoger beroep" neer. Het hof weeirt deze 
conclusies uit het beraad. 

Tevens legde de beklaagde een stukkenbundel neer ter griffie op 13 november 2020 nadat 
de zaak in beraad werd genomen op de rechtszitting van die dag. Het hof weert dit 
stukkenbundel eveneens uit het beraad. Dit stukkenbundel houdt geen verzoek tot 
heropening van de debatten in. Bovendien was door de raadsman van de beklaagde reeds 
op 6 november 2020 een uitgebreid stukkenbundel digitaal neergelegd. Hetzelfde gelldt voor 
de door de beklaagde verstuurde mails met bijlagen van 11 en 15 december 2020. 

De conclusietermijnen zijn voor het overige nageleefd. 

1.5 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 13 november 2020 in het Nederllands: 
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- de beklaagde in zijn middelen van verdediging, bijgestaan door mee!Ster 
advocaat met kantoor te 

- het openbaar ministerie in zijn vordering bij monde van 3dvocaat-gen1eraal, 

- de eiser tot herstel in zijn middelen vertegenwoordigd door meester 
advocaat met kantoor te voor meester advocaat met kantoor te 

2.1 De onderscheiden verklaringen van hoger beroep tegen het vonnis van 6 maa1rt 2019 
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: vonn is 
worden ingebracht, werden eveneens tijdig ingediend. 

2.2 In het door de advocaat van de beklaagde ingediende "grievenformulier 
hoger beroep", opgesteld volgens het door de Koning vastgestelde model, wordt bepaald 
welke grieven tegen het voormeld vonnis worden ingebracht, namelijk op strafgebied met 
betrekking tot de schuld en de straf en op burgerlijk gebied met betrekking tot de 
herstelvordering. 

In het door het openbaar ministerie ingediende "grievenformulier hoger beroep•'' wordt 
bepaald welke grieven tegen het voormeld vonnis worden ingebracht, namt:!lijk op 
strafgebied met betrekking tot de straf. Tevens werd onder de rubriek "andere" door het 
openbaar ministerie een volgberoep ingesteld, wat meebrengt dat het openbaar miinisterie 
zich binnen de perken van het door de beklaagde ingestelde beroep, de grieven v.an deze 
beklaagde eigen maakt. 

De hiervoor vermelde grieven van de partijen zijn nauwkeurig bepaald. 

2.3 De hoger beroepen van respectief de beklaagde en van het openbaar 
ministerie 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 de voormelde bepaling 
op te werpen. 

De vrijspraak van de beklaagde voor de tenlastelegging A alsook voor de tenlast1elegging 
B.2.a voor de periode van 11 augustus 2013 tot 20 augustus 2013 is bijgevolg definiti1ef. 

rPAGE 01-00001877515-0008-0019-□1-01-~ 

L _J 



Hof van beroep Gent • tiende kamer - 2019/NT /643 - p. 9 

2.4 De aanhangig makende dagvaarding werd overgeschreven op het hypotheekkantoor, 
waardoor is voldaan aan de ontvankelijkheidsvereiste bepaald door artikel 20ter decreet van 
15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode. 

3. De eerste rechter vatte de feiten als volgt samen: 

"Beklaagde is eigenares van het pand, gelegen aan de 
onderverdeeld in 3 woonentiteiten, die verhuurd werden. 

in dat is 

Het Agentschap Inspectie RWO heeft op 13 februari 2017 ter plaatse een onderzoek uitgevoerd en 
werd door de bevoegde ambtenaar vastgesteld dat de drie wooneenheden niet voldeden aan de 
kwaliteitsvereisten van de Vlaamse Wooncode en er werden aan het gebouw 33 strafpunten 
toegekend en aan de afzonderlijke wooneenheden respectieve/ijk 43 (woning 001) en 33 (woning 
0101 en 0201) strafpunten toegekend. Blijkens haar verklaring van 24 april 2017 werden de 3 
wooneenheden verhuurd aan 400,00 euro per maand. 

Bij een nieuwe controle op 26 februari 2018 werd vastgesteld dat de strafpunten nog steeds niet 
werden weggewerkt. 

Bij een hercontrole op 26 februari 2018 werd vastgesteld dat de wooneenheden 0001 en 0101 
voldeden aan de minimale kwaliteitsvereisten van de Vlaamse Wooncode, doch dat het pa,nd 0201 
nog steeds niet voldeed. Uiteinde/ijk werd op 17 mei 2018 vastgesteld dat ook woonentiteit 0201 
voldeed aan de normen. 

Beklaagde is tevens eigenares van het pand, gelegen aan de te 

Bij besluit van de Burgemeester van de Stad van 6 juli 2015 werd de woning 
ongeschikt en onbewoonbaar verklaard, nadat tijdens een controle op 6 mei 2015 door het 
Agentschap Wonen Vlaanderen in totaal 83 strafpunten waren vastgesteld. 

Aangezien de bewoning desalniettemin werd voortgezet, heeft het Agentschap Inspectie RWO op 
9 juni 2016 ter plaatse opnieuw een onderzoek uitgevoerd en er werd vastc,esteld dat de- woning 
nog steeds behept was met 79 strafpunten. Het pand werd verhuurd aan m 

tegen de maandelijkse huurprijs van 699,00 euro, doch verlaagd naar 630,00 euro per 
maand in ruil voor het uitvoeren door de huurders van een paar kleine renovaties. 

Tenslotte is beklaagde ook eigenares van het pand gelegen aan de in 

Bij een controle op 13 februari 2017 werd ook bij dit gebouw vastgesteld dat het niet voldeed aan 
de minimale vereisten en dat de woonentiteit op de 2e en 3e verdieping 42 strafpunten had en het 
gebouw zelf ook 33 strafpunten." 

4. In tegenstelling tot hetgeen in besluiten wordt gesteld, betwistte de beklaagde op de 
rechtszitting enkel de incriminatieperiode van de telastleggingen die betrekking hebben op 
het pand in de alsook de telastlegging B.3. 
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De eerst e rechter verklaarde de beklaagde schuldig op grond van volgende motieven: 

"Op grond van de vaststellingen door de Wooninspectie en het onderzoek ter terechtzitting komt 
de tenlasteleggingen 8.1, 8.2.a voor de periode vanaf 21 augustus 2013, 8.2.b, 8.2.c en 8.3 wel 
bewezen voor in hoofde van beklaagde. 
De door de Vlaamse regering aangewezen wooninspecteurs moeten beschouwd worden als 
politieambtenaren die in een bijzondere wet, in dit geval de Vlaamse Wooncode, een bijzondere 
opdracht krijgen om misdrijven vast te stellen, waarbij hun vaststellingen bij proces-verbaal tot 
bewijs van het tegendeel gelden. (Raad van State, 26 maart 2012, R. W. 2013-14, 50). 

Door de bevoegde inspectiediensten werd voor alle panden vastgesteld dat zij een groot aantal 
gebreken vertoonden en behept waren met strafpunten. 

In tegenstelling tot de administratieve procedure, waarbij minstens 15 strafpunten nodig zijn 
alvorens tot de ongeschiktheid zal besloten worden is reeds 1 strafpunt voldoende om tot een 
strafrechtelijk inbreuk te besluiten (vergelijk VANDROMME T. "Verhuur van krotwoningen 
(inbreuken op de Vlaamse Wooncode)", Artikelsgewijze Commentaar Strafrecht, Kluwer, nr. 31). 

Beklaagde heeft aldus een woongelegenheid ter beschikking gesteld die niet voldeed aan de 
elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten die door de Vlaamse Regering 
worden bepaald, wat door artikel 5 Vlaamse Wooncode verplicht is gesteld voor elke woning. 

De gewestelijke woningkwaliteitsnormen zijn nochtans van openbare orde. De gewestelijke 
kwaliteitsnormen zijn de absolute minimumgrens waaronder geen verhuring of ter beschikking 
stelling mogelijk is, zelfs indien de huurder ermee akkoord zou gaan. 

Dat beklaagde niet ter kwader trouw zou zijn geweest, is niet relevant. De Vlaamse Wooncode 
bevat geen aanduiding van het moreel element, zodat een algemeen opzet volstaat. Er is aldus 
geen bijzonder of bedrieglijk opzet of kwade trouw vereist. 

Het kan niet ter discussie staan dat beklaagde ingevolge het besluit van de Burgemeester van de 
Stad van 6 juli 2015 er kennis van had dat de woning aan de in 

ongeschikt en onbewoonbaar werd verklaard. Zij woonde en woont nog steeds in 
het aanpalend pand, zodat zij daar ongetwijfeld kennis van had. Niet alleen werd zij daarvan als 
eigenares van verwittigd, het besluit wordt bovendien ook aangeplakt aan het betreffende pand. 
Ook van het pand in de (waar zij op de gelijkvloerse verdieping een horecazaak 
uitbaat) was zij ongetwijfeld op de hoogte, nu zij dagelijks aanwezig is in het pand. Het pand in de 

in '1eeft zij aangekocht in 2013 en heeft zij ongetwijfeld bezichtigd alvorens 
dit aan te kopen, zodat zij van de staat van de woonst op de hoogte was. Er werden sinds 2015 
meerdere controles uitgevoerd in de panden van beklaagde en zij werd hierover meermaals 
gecontacteerd en verhoord omtrent door de politiediensten, zodat zij bezwaarlijk kan voorhouden 
dat zij daarvan geen kennis had. 

Dat de bewoners geen huurgelden dienden te betalen voor het pand aan de in 
is evenmin relevant. Om strafbaar te zijn op grond van artikel 5 van de Vlaamse 

Wooncode volstaat het om het pand ter beschikking te stellen, desnoods zelfs gratis." 
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Het hof treedt deze terechte motieven bij en maakt ze tot de zijne. 

Verscheidene gebreken die hebben geleid tot de ongeschiktheidverklaring zijn structureel 
van aard. Dit blijkt onmiskenbaar uit de vaststellingen van de wooninspecteur en de 
toegekende strafpunten aan de panden. 
Voor het pand te (telastlegging 8.1) werden 83 
strafpunten vastgesteld, op basis van elektrocutiegevaar, insijpelend vocht met vochtschade, 
vocht in de buitenmuren, schimmelvorming, verweerd schrijnwerk, houtrot, verzakte 
vloergang, gebrekkige lavabo en douche, ontbrekende borstwering. 
Voor het pand te (telastleggingen 8.2) werden 33 strafpunten 
vastgesteld voor het gebouw, hetgeen ook leidde tot 33 strafpunten voor de woning op de 
eerste verdieping, 43 strafpunten voor de woning op de gelijkvloerse verdieping en 33 
strafpunten voor de woning op de tweede verdieping. Het pand was op basis van de 
stabiliteitsproblemen en het ne1:rntief brandweerverslag structureel gebrekkig. 
Voor het pand te (telastlegging B.3) werden 75 strafpunten 
weerhouden. De woning was ongeschikt en onbewoonbaar. 

De gebreken hebben betrekking op de basisuitrusting van de woning, zoals die moet worden 
voorzien door de verhuurder. Ze kunnen daarom, anders dan de beklaagde beweert, niet 
allemaal worden toegeschreven aan een gebrekkig onderhoud door de huurders. Zoals de 
eerste rechter terecht motiveerde, is trouwens een strafpunt voldoende om tot een 
strafrechtelijke inbreuk te besluiten. 

De vaststellingen in het pand gelegen te 
februari 2017. 

werden verricht op 13 

De woning op het gelijkvloers (telastlegging B.2.a) werd volgens het gevoegde huurcontract 
al bewoond vanaf 1 december 2010. 
De woning op de eerste verdieping (telastlegging B.2.b) werd volgens de verklaring van de 
beklaagde verhuurd sedert 2015-2016. 
De woning op de tweede verdieping (telastlegging 8.2.c) werd volgens de verklaring van de 
huurster bewoond sedert december 2016. 
De beklaagde kocht het pand aan op 21 augustus 2013. 
Gezien het pand op basis van de stabiliteitsproblemen en het negatief brandweerverslag 
structureel gebrekkig was, was het pand al niet conform op het ogenblik dat de beklaagde 
het pand (verder) verhuurde, zodat de door de eerste rechter weerhouden 
incriminatieperiode correct is. 

Ten onrechte argumenteert de beklaagde dat zij vrijgesproken dient te worden om reden 
dat de woning in goede staat werd geleverd aan de huurders. De verhuurder heeft niet 
alleen de plicht om bij de aanvang van de huur een woning ter beschikking te stellen die 
beantwoordt aan de normen van de Wooncode, maar is ook verantwoordelij!k voor het 
behoud van het verhuurde goed in die toestand. Artikel 20 Wooncode stelt strafbaar wie 
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niet-conforme goederen verhuurt en maakt geen onderscheid in functie van de oorsprong 
van de schade. 

Het gegeven dat de beklaagde niet ter kwader trouw zou gehandeld hebben, is niet relevant. 
Ook de omstandigheid dat de beklaagde voorhoudt dat zij niet wist dat zij fout handelde, is 
zonder relevantie. Als persoon die onroerende goederen voor bewoning, in casu door 
middel van verhuring, ter beschikking stelde, behoorde zij dit trouwens te weten. De 
beklaagde handelde trouwens wel wetens en willens, dit is bewust, met kennis van zaken en 
zonder dat zij rechtvaardiging, schuldontheffing en niet-toerekeningsvatbaarheid enigszins 
aannemelijk maakt. De beklaagde diende als verhuurder van meerdere panden op de hoogte 
te zijn van zowel de vereisten die de Vlaamse Wooncode stelt als de gebreken die de panden 
vertoonden. 

Dat de beklaagde niet door de huurders op de hoogte werd gesteld van een aantal gebreken 
is bijgevolg niet relevant. De verhuurder heeft de plicht om op regelmatige basis de toestand 
van het verhuurde pand te controleren. Het pand in de is tot op heden 
trouwens nog niet in orde zoals blijkt uit hetgeen hierna is uiteengezet over de 
herstelvordering. 

Dat de huurders gedurende de ganse periode aan de beklaagde geen toegang verschaften 
tot de woning is niet aangetoond en bovendien niet relevant gezien de beklaagde als 
verhuurder de wettelijke mogelijkheid had om het pand te betreden, minstens kon zij dit via 
de rechtbank afdwingen. Gezien de weerhouden incriminatieperiode beschikte zij daartoe 
ook over de nodige tijd . De panden dienen trouwens van bij de aanvang van de verhuring 
conform de vereisten te zijn. Uit de aard van de vastgestelde gebreken blijkt dat dit niet het 
geval was. 

Het is evenmin noodzakelijk dat een huurprijs betaald werd. Het ter beschikking stellen van 
het pand voor de bewoning, hetgeen op zich niet betwist werd, is voldoende. Het verweer 
van de beklaagde voor wat betreft de telast legging B.3 dat zij enkel behulpzaam trachtte te 
zijn door de bewoners toe te laten de woning kortstondig te gebruiken om hen uit de nood 
te helpen, sluit de schuld van de beklaagde aan die telastlegging bijgevolg niet uit. 

Het bestaan van een renovatieovereenkomst met de huurder doet aan dit alles niets af. 

Nu op basis van de objectieve vaststellingen en de navolgende vast stellingen van de 
Wooninspectie gebleken is dat de beklaagde de panden verhuurde in de haar ten laste 
gelegde periode, terwijl ze niet voldeden aan de woonkwaliteitsnormen, zijn de feiten met 
de nog resterende incriminatieperiode bewezen in hoofde van de beklaagde. 

Terecht verklaarde de eerste rechter ook de verzwarende omstandigheid bewezen op grond 
van volgende motieven: 
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"Tenslotte komt ook de verzwarende omstandigheid dat de inbreuken werden begaan met de 
omstandigheid dat van deze activiteit een gewoonte werd gemaakt ook bewezen voor. Beklaagde 
verhuurde gedurende meerdere jaren verschillende wooneenheden in meerdere panden, die 
allemaal in zeer slechte en mensonwaardige staat verkeerden. Van een éénmalig of geïsoleerd feit 
kan aldus geen sprake zijn." 

5. De beklaagde pleegde de bewezen feiten met eenzelfde misdadig opzet zodat het hof 
toepassing maakt van artikel 65, eerste lid, Strafwetboek en voor deze feiten samen een 
straf oplegt. 

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 beklaagde is in deze verplichting 
tekortgeschoten. 

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

De beklaagde is 47 jaar en heeft een blanco strafregister. 

Naast de huurinkomsten van de betrokken panden, heeft de beklaagde ook nog een 
horecazaak. 

In het licht van deze overwegingen is het hof van oordeel dat een effectieve geldboete van 
1.000 euro absoluut noodzakelijk is om de beklaagde de ernst van de door haar gepleegde 
misdrijven te doen beseffen en om haar te weerhouden van recidive. 

Deze bestraffing is niet van aard enige sociale reclassering in het gedrang te brengen of op 
onevenredige wijze de sociale declassering van deze beklaagde te bewerkstelligen, zodat het 
hof niet ingaat op de vraag van de beklaagde om de gunst van de opschorting van de 
uitspraak van de veroordeling toe te staan. 

De bewezen verklaarde feiten werden gepleegd deels na 31 december 2016 zodat de 
uitgesproken geldboete wordt verhoogd met 70 deciemen. 

De hierna bepaalde vervangende gevangenisstraf is nodig om de beklaagde er toe aan te 
zetten de geldboete te betalen. 

6. Het openbaar ministerie heeft schriftelijk de bijzondere verbeurdverklaring van de uit de 
misdrijven voortkomende vermogensvoordelen gevorderd, zoals hoger weergegeven, 
waarmee voldaan werd aan artikel 42 en 43bis Strafwetboek. 
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De berekening van dit bedrag is gebaseerd op de bekomen huurinkomsten ingevolge de 
huurcontracten. 

De eerste rechter hield terecht en correct rekening met de gedeeltelijke vrijspraak en de 
daaraan verbonden vermindering van wederrechtelijke huurinkomsten alsook met het 
gegeven dat het pand te gratis ter beschikking werd gesteld. 

De beklaagde maakt enigszins aannemelijk dat het totaal vermogensvoordeel dat ze genoot 
niet volledig spoort met de normaal te innen huurinkomsten. Anderzijds blijkt uit de stukken 
die de beklaagde voorlegt, dat zij achterstallige huur effectief invorderde voor de 
vrederechter. 

Het hof raamt het equivalent van haar vermogensvoordeel op 25.000 euro. 

Het bekomen vermogensvoordeel maakt inherent deel uit van het bewezen verklaarde 
misdrijf. Het gaat dan ook niet op om het misdrijf als bewezen te verklaren en dan te zeggen 
dat men de bekomen voordelen mag behouden. Dit is een bijkomend signaal naar de 
beklaagde om haar bewust te maken dat dergelijke misdrijven niet lonend zijn. 

Tevens hield de eerste rechter terecht rekening met het gedeeltelijke herstel en de daaraan 
verbonden renovatiekosten alsook met de financiële toestand van de beklaagde zodat het 
bedrag van de bijzondere verbeurdverklaring correct werd herleid naar een bedrag van 
15.000 euro om geen onredelijke straf op te leggen. 

Nu deze vermogensvoordelen niet in het vermogen van de beklaagde identificeerbaar zijn, 
slaat de verbeurdverklaring op het equivalent bedrag. 

7. De beklaagde is gehouden tot de kosten, gevallen in de beide aanleggen aan de zijde van 
het openbaar ministerie zoals hierna bepaald, al deze kosten ondeelbaar veroorzaakt zijnde 
door de in haar hoofde bewezen verklaarde telastleggingen. 

Het hof veroordeelt de beklaagde als veroordeelde tot een correctionele hoofdstraf 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. 

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 
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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 (B.S. 3 september 2020). Het hof verhoogt de 
vermelde kosten met 10% in elke aanleg en veroordeelt de beklaagde tot betaling van de 
vermelde vergoeding van 50 euro. 

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, in werking 
getreden op 1 mei 2017 ingevolge artikel 6 van het koninklij k besluit van 26 april 2017 tot 
uitvoering van de wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de 
juridische tweedelijnsbijstand, veroordeelt het hof de beklaagde ook tot het betalen van een 
bijdrage van 20 euro aan het Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand. 

8. De wooninspecteur stelde op 28 juni 2016 op ontvankelijke wijze een herstelvordering in 
die erin bestaat dat de beklaagde alle gebreken van de woning dient weg te werken, 
waardoor de woning volledig voldoet aan de minimale kwaliteitsvereisten van artikel 5 
Vlaamse Wooncode binnen een termijn van tien maanden, onder verbeurte van een 
dwangsom van 150 euro per dag vertraging. 

De herstelmaatregelen van artikel 20bis Vlaamse Wooncode beogen als een bijzondere vorm 
van teruggave, de gevolgen van de door artikel 20 § 1, Vlaamse Wooncode bedoelde 
misdrijven teniet te doen en de door artikel 5 Vlaamse Wooncode bedoelde elementaire 
veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen te verwezenlijken. 

Uit de tekst van de artikelen 5, 20 en 20bis Vlaamse Wooncode, hun ontstaansgeschiedenis 
en de doelstell ingen van de decreetgever volgt dat het gevorderde herstel in hoof dorde tot 
integraal herstel moet strekken, dit wil zeggen tot het wegwerken van alle gebreken aan het 
onroerend goed om het te laten voldoen aan de vereisten en normen vastgesteld krachtens 
artikel 5 Vlaamse Wooncode. 

Behoudens een vastgesteld integraal herstel, mag de vordering slechts worden afgewezen in 
het geval van kennelijke onredelijkheid. 

De herstelvordering is uitdrukkelijk gemotiveerd vanuit het oogpunt van de elementaire 
veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten en is niet kennelijk onredelijk. 

Het pand in de te en het pand in de te 
werden volledig in orde gebracht. Er werd ook geen beroep aangetekend tegen de beslissing 
van de eerste rechter die de herstelvordering voor deze panden zonder voorwerp 
verklaarde. 
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De herstelvordering heeft enkel nog betrekking op het pand te 

(telastlegging 8.1). 

Op 17 augustus 2020 werd een hercontrole uitgevoerd waarbij nog steeds gebreken 
weerhouden werden. De inspectie kende 30 strafpunten toe voor het gebouw en 52 voor de 
woning, waardoor deze ongeschikt bleef. Behoudens bewijs van het tegendeel geldt alleen 
een proces-verbaal van uitvoering in de zin van artikel 20bis §6 Vlaamse Wooncode als 
bewijs van het herstel en van de datum van het herstel. 

De herstelvordering is afdoende gemotiveerd, niet onredelijk en nog steeds actueel. 

De eerste rechter kende een hersteltermijn van een jaar toe. Niettegenstaande de beklaagde 
sedert het beroepen vonnis opnieuw extra tijd gekregen heeft om de herstelvordering uit te 
voeren, houdt het hof rekening met de beperkingen die ingevolge de COVID-19 pandemie 
werden opgelegd, hetgeen ook praktische moeilijkheden voor de beklaagde heeft 
meegebracht, zodat de door de eerste rechter toegekende hersteltermijn van een jaar, in 
plaats van de gevorderde t ien maanden, kan bevestigd worden. 

Gelet op het talmen van de beklaagde in het verleden om tot het volledig herstel over te 
gaan, wordt terecht de verbeurte van een dwangsom gevorderd bij niet naleving van het 
bevel tot herstel. 

Tevens moet het bedrag van de dwangsom per dag dat, na het in kracht van gewijsde gaan 
van het arrest en na het verlopen van de hersteltermijn, geen gevolg wordt gegeven aan het 
opgelegde herstel, voldoende hoog zijn om haar aan te zetten tot vrijwillig herstel. Het 
bedrag van de dwangsom wordt hierna bepaald. 

Er is geen grond om een maximum voor de te verbeuren dwangsom te bepalen, gezien dit in 
casu de effectiviteit van de dwang die moet uitgaan van een dwangsom zou beperken. 

De lange tijd sedert dewelke de beklaagde reeds kon overgaan tot het herstel van de plaats 
in de oorspronkelijke toestand en de gezien de aard en omvang van de werken 
voldoenderuime termijn welke hem hiertoe nog wordt verleend, brengen mee dat er geen 
reden is om bij toepassing van artikel 1385bis, laatste alinea, Gerechtelijk Wetboek nog een 
zekere termijn te bepalen waarna hij pas de dwangsom zal kunnen verbeuren. 

Het hof machtigt tot slot de wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen 
over te gaan tot ambtshalve uitvoering van de uitspraak indien de beklaagde in gebreke 
bl ijft. 

Het hof bevestigt bijgevolg de beslissing van de eerste rechter met dien verstande dat de 
hersteltermijn ingaat vanaf het in kracht van gewijsde gaan van dit arrest en dat er geen 
redenen voorhanden zijn om het herstel uitvoerbaar bij voorraad te verklaren. 
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9. De eerste rechter hield terecht de burgerlijke belangen ambtshalve aan (artikel 4 
Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering). 
Dictum 

Toegepaste wetsartikelen: 

Het hof maakt toepassing van de hiervoor aangehaalde artikelen en van de artikel•en: 
- 211 Wetboek van Strafvordering, 
- 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, 

Perken van het hoger beroep: 

Het hof stelt vast dat gelet op de verklaringen van hoger beroep en vervolgens de 
grievenformulieren het vonnis van 6 maart 2019 definitief is voor wat betreft: 

- de vrijspraak voor de tenlastelegging A; 
de vrijspraak voor de tenlastelegging B.2.a voor de periode van 11 augustus 2013 tot 
20 augustus 2013; 

Beslissing van het hof: 

Het hof, 
rechtsprekend op tegenspraak, 

verklaart de beroepen ontvankelijk en er ten gronde over beslissend: 

bevestigt het beroepen vonnis in de beslissing tot het aanhouden van de burgerlijke 
belangen; 

wijzigt het beroepen vonnis voor zover bestreden voor het overige als volgt: 

op strafgebied: 

veroordeelt de beklaagde voor de bewezen telastleggingen B.1, B.2.a voor 
wat betreft de periode van 21 augustus 2013 tot en met 24 apri l 2017, B.2.b, B.2.c en 8.3 
samen tot een geldboete van 1.000 euro, verhoogd met 70 deciemen tot 8.000 euro, of een 
vervangende gevangenisstraf van drie maanden; 

verklaart een bedrag verbeurd van 15.000 euro; 

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

veroordeelt de beklaagde tot betaling van een bedrag van 50 euro als 
vergoeding voor de kostprijs van het verloop van de strafprocedure; 

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

veroordeelt de beklaagde tot betaling van de kosten van de strafvordering, 
voor het openbaar ministerie begroot op 292,57 euro in eerste aanleg en 147,00 euro in 
beroep; 

legt de kosten van tweede dagvaarding, aan de zijde van het openbaar ministerie, begroot 
op 54,44 euro te last van de Staat; 

op burgerlijk gebied 

beveelt de beklaagde over te gaan tot het herstel van het pand gelegen te 
kadastraal gekend onder 

door het wegwerken, door middel van renovatie-, verbeterings- en 
aanpassingswerken, van de gebreken aan het gebouw en de daarin ondergebrachte 
woongelegenheden, zodat dit gebouw en de daarin ondergebrachte woongelegenheden 
voldoen aan de veiligheids-, gezondheids- en kwaliteitsvereisten, zoals bedoeld in artikel 5 
van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse wooncode; 

en dit binnen een termijn van een jaar vanaf de datum van huidig arrest; 

zegt dat op vordering van de wooninspecteur een dwangsom van 100 euro zal worden 
verbeurd per dag vertraging in de nakoming van dit bevel te rekenen vanaf het verstrijken 
van de termijn van een jaar vanaf de dag waarop dit arrest in kracht van gewijsde zal zijn 
getreden; 

beveelt dat voor het geval voornoemd pand niet binnen de opgelegde termijn werd hersteld 
de wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen van de stad 

ambtshalve in de uitvoering van de bevolen herstelmaatregel zullen kunnen 
voorzien, met de daaraan verbonden kosten ten laste van de beklaagde overeenkomstig 
hetgeen is bepaald in artikel 20bis § 7 Vlaamse Wooncode. 
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Kosten eerste aanleg: 
Dagv. + hypoth. inschr.: 

Kosten beroep: 
Afschrift vonnis: 

Afschriften akten HB: 
Opstelrecht HB bekl.: 

Dagv. bekl.: 
Dagv. eiser tot herstel: 

+ 10%: 

Totaal: 

Kosten beroep t.l.v. Staat: 
2e dagv. bekl.: 

2e dagv. eiser tot herstel: 

€ 292,57 

€ 39,00 
€ 6,00 

€ 35,00 
€ 27,38 
€ 26,26 

€ 133,64 
€ 13,36 

€ 147,00 

€ 28,18 
€ 26,26 

€ 54,44 

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 18 december 2020 
uitgesproken door wnd. kamervoorzitter in aanwezigheid van 
advocaat-generaal, met bijstand van griffier 
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