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2021/PGG/ 2991 - 2021/VJll/ 1334 

Not.nr. DE66.WI 101100/19/BW49 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE en van 

1. nr. DE WOONINSPECTEUR, 

2. nr. 

3. nr. 

4. nr. 

5. nr. 

6. nr. 

met maatschappehJke zetel te 1000 Brussel, Herman Teirlmckgebouw, 

Havenlaan 88 bus 22, 

- eiser tot herstel -

(RRN 

met Belgische nationaliteit, 

geboren te )p 

wonende te 

- burgerliJke partij -

(RRN 

met Belgische national1te1t1 

geboren te op 

wonende te 

- burgerlijke partij -

(RRN 

geboren te op 

thans wonende te 

- burgerlijke partij -

(RRN 
geboren te )p 

wonende te 

- burgerlijke partij -

:RRN 

geboren te op 

wonende te 

- burgerlijke partij -



Hof van beroep Gent - tiende kamer· p 3 

7. nr. (RRN 

met Belgische nationaliteit, 

geboren te 0~ 

wonende te 

- burgerhjke partij -

8. nr. (RRN 

met Belgische nationaliteit, 

geboren te op 

wonende te 

- burgerlijke partij -

9. nr. (RRN 

geboren te Jp 

wonende te 

- burgerlijke partij -

tegen 

1. nr. (RRN 

geboren te op 

wonende te 

- beklaagde -

2. nr. ON 

met maatschappefJJke zetel te, 

- beklaagde -

3. nr. (ON 

met kantoor te, 

- beklaagde -

4. nr. (ON 

met maatschappelijke zetel te 

- beklaagde -
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verdacht van· 

als dader of mededader in de zin van artikel 66 Strafwetboek: 

A een woning of specifieke woonvorm die niet voldoet aian de vereisten van artikel 5 § 1 
Vlaamse Wooncode verhuren, te huur stellen of ter beschikking stellen met verzwarende 
omstandigheden 
als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of als persoon die een wonmg ter beschikking 
stelt, een woning of een specifieke woonvorm, als vermeld m artikel 5 § 3 lid 1 van het 
Decreet van 15 ju/1 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, die met voldoet aan de vereisten 
en normen, vastgesteld met toepassmg van artikel 5 van voornoemd Decreet, rechtstreeks of 
via tussenpersoon, te hebben verhuurd, te huur gesteld of ter beschikkmg gesteld met het 
oog op bewoning, 
(art. 2 § 1, 31 •, en 20 § 1 lid 1 Decreet 15 JUii 1997 houdende de Vlaamse Wooncode) 

met de omstandigheid dat van de betrokken activiteit een gewoonte werd gemaakt. 
{art. 20 § 1 ltd 3, 1 ° Decreet 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode) 

1 een ongeschikte en onbewoonbare woning te hebben verhuurd aan 
in het pand gelegen te kaidastraal gekend als 

eigendom van geboren te op 
wonende te bij aankoopakte van 

verleden door notans 
22/04/2016; 

en ingevolge erfen,s van op 

k__ _ ___ ·n de pertode van 1 februari 2019 tot en met 13 december 2019 {OK 1, st. 
3-5, 18-20, 30-31, 39-40, 86-92) 
door 

in het pand qeleqen te kadastraal aekend als 
eigendom van 

ondernemrnasnummer met maatschappelijke zetel te 
van . 

ondernemingsnummer met maatschappelijke zetel te 
en van 

maatschappelijke zetel te 
10/12/1984, verleden door notaris 

ondernemmqsnummer met 
bij aankoopakte van 

2 een ongeschikte en onbewoonbare kamer te hebben iverhuurd aan 
te ,n de periode van 1 december 2017 tot en met 20 mei 2020 {OK 2, st. 4-7, 
43-47, 60) 
door 

3 een ongeschikte en onbewoonbare kamer te hebben verhuurd aan 
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te m de periode van 1 december 2017 tot en met 20 mei 2020 {OK 2, st. 4, 6-
7, 43-47, 62-63) 
door 

4 een ongeschikte woning te hebben verhuurd aan 
in het oand aeleaen te. 

eigendom van 

wonende te 
op 22/04/2016, en van 

kadastraal gekend a/5 
aeboren te op 

mgevo!ge erfenis van 

ondernemingsnummer met maatschappelijke zetel te 

te 
22, 38, 49) 
door 

b1J aankoopakte van 27/06/1997, verleden door notans 

in de periode van 26 september 2019 tot en met 29 me, 2020 (OK 3, st. 3-5, 

5 een ongeschikte en onbewoonbare woning te hebben verhuurd aan 
in het pand gelegen te kadastraal gekend als 

eigendom van :,eboren te op 

wonende te Ingevolge erfenis van 

op 22/04/2016, en van 
ondernemmgsnummer met maatschappelijke zetel te 

bij aankoopakte van 27/06/1997, verleden door notaris 

te in de penode van 1 augustus 2018 tot en met 31 januari 2020 (OK 4, st. 3-
5, 16-19, 30) 
door 

6 een onaesch1kte en/of onbewoonbare woning te hebben verhuurd aan 

in het oand ae/eaen te kadastraal gekend als 

eiqendom van 
ondernemingsnummer met maatschappelijke zetel te 

bij aankoopakte van 23/12/1997; 
te in de periode van 1 oktober 2018 tot en met 11 september 2020 (OK 5, st. 

3-6, 21-23, 35, 60-61) 
door 
in het pand gelegen te 

eigendom van 
met maatschappelijke zetel te 

oprichting bij akte van 03/12/1982 verleden door notaris 

kadastraal gekend als 
ondernemingsnummer 

ingebracht b11 
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7 een ongeschikte en onbewoonbare woning te hebben verhuurd aan 

te 
150) 
door 

m de pertode van 14 februan 2018 tot 1 1ult 2019 {OK 6, st. 5, 9, 80-84, 

8 een ongeschikte en onbewoonbare woning te hebben verhuurd aan 

tg_ in de periode van 1 december 2018 tot en met 11 ium 2019 {OK 6, st. 6-7, 

9, 11-12, 80-84, 115-117, 150-151) 
door 

9 een ongeschikte en onbewoonbare te hebben verhuurd aan 

te m de penode van 1 augustus 2014 tot eni met 11 iunt 2019 {OK 6, st. 7-11, 
12, 80-84, 111-113, 151) 
door 

10 een ongeschikte en onbewoonbare ;te hebben verhuurd aan 

te in de periode van 22 augustus 2018 tot e.n met 11 iuni 2019 (OK 6, st. 6, 8, 
80-84, 150) 
door 

11 een ongeschikte en onbewoonbare te hebben verhuurd aan 
te m de periode van 10 oktober 2018 tot en met 11 Juni 2019 (OK 6, st. 5, 10, 
80-84, 151) 
door 

12 een ongeschikte en onbewoonbare te hebben verhuurd aan 

te In de periode van 1 ianuari 2015 tot 25 september 2019 (OK 6, st. 5-6, 10, 
11, 12, 80-84, 118-119, 151) 
door 

13 een ongeschikte en onbewoonbare woning 111 bus 11 te hebben verhuurd aan , 

te 
80-84, 151) 
door 

in de penode van 1 met 2015 tot en met 11 iun, 2019 {OK 6, st 7, 10-11, 

14 een ongeschikte en onbewoonbare te hebben verhuurd aan 
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te in de periode van 16 1uli 2008 tot en met 11 1un, 2019 {OK 61 st. 7-8, 11, 80-
84, 151) 
door 
m het pand geleqen te 

eigendom van 
met maatschappelijke zetel te 

oprichtmg bij akte van 03/12/1982 verleden door notans 

kadastraal gekend als 
ondernemingsnummer 

ingebracht bij 

15 een onaeschikte en onbewoonbare te hebben verhuurd aan 
!,g__ op 4 december 2019 (OK 7, st. 3-5, 24-27) 
door 

16 een ongeschikte en/of onbewoonbare te hebben verhuurd aan 

te 
24-27, 38bis) 
door 

in de periode van 1 ium 2019 tot en met 4 december 2019 (OK 7, st. 4-6, 

17 een ongeschikte en onbewoonbare woning te hebben verhuurd aan 

in het pand geleqen te kadastraal gekend als 
. geboren te 

op 
eigendom van 

wonende te 
onderneminasnummer 

en van 
met maatschappelijke zetel te 

te 
16-18) 
door 

bij aankoopakte van 03/12/1993 en ingevolge erfenis van 
no 22/04/2016; 

in de periode van 17 ïuli 2012 tot en met 4 december 2019 {OK 81 st. 3-4, 

VERMOGENSVOORDEEL : Art. 42 en 43 Bis S. W.8. 
tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig art. 42 en 43bis van het Strafwetboek, te 
horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring van 21.300 euro in hoofde van 

18.130 euro ,n hoofde van de 
121.520 euro in hoofde van en 17.600 euro in hoofde van 

zijnde 
1. hetzij de vermogensvoorde/en die rechtstreeks wt het misdrijf z11n 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) 
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Berekening: 

Huuropbrengsten voor eigenaars-verhuurders 

-huuropbrengst woning 
huurprijs van 400 euro: 800 euro 

-huuropbrengst woning 
huurprijs van 100 euro: 3.000 euro 
-huuropbrengst woning 
huurprijs van 124 euro: 3.720 euro 
Totaal: 6. 720 euro 

en 
-huuropbrengst won,ng 
200 euro: 1.600 euro 
-huuropbrengst woning 
350 euro· 4.200 euro 
Totaal: 5.800 euro of 2.900 euro elk 

-huuropbrengst woning 
van 370 euro: 8.510 euro 

-huuropbrengst woning 
van 250 euro: 1. 750 euro 

maanden mei en juli aan een maandelijkse 

30 maanden aan een maandelijkse 

30 maanden aan een maandelijkse 

elk voor de helft 
8 maanden aan een maandelijkse huurprijs van 

12 maanden aan een maandelijkse huurprijs van 

23 maanden aan een maandelijkse huurprijs 

maanden aan een maandelijkse huurprijs 

-huuropbrengst woning vanaf 0J.11.2014 56 maanden aan een 
maandelijkse huurprijs van 400 euro: 22.400 euro 
-huuropbrengst woning 10 maanden aan een maandelijkse huurprijs 
van 350 euro, verminderd met een maand huurachterstal: 3.150 euro 
-huuropbrengst 9 maanden aan een maandeli1kse huurprijs van 350 euro, 
verminderd met een maand huurachterstaf: 2.800 euro 
-huuropbrengst woning vanaf 01"03.2015 55 maanden aan een 
maande/Ïjkse huurprijs van ::JUU euro, verminderd met een huurachterstand van 2 300 euro: 
14.200 euro 
-huuropbrengst woning 
van 460 euro: 22.540 euro 
-huuropbrengst woning 
huurpnJs van 400 euro: 52.400 euro 
-huuropbrengst woning 11 in 
van 380 euro: 2.280 euro 

49 maanden aan een maandeli1kse huurprijs 

131 maanden aan een maandelijkse 

6 maanden aan een maandelijkse huurpn1s 



Hof van beroep Gent • tiende kamer - p 9 

Totaa/-121 520 euro 

elk voor de helft 
-huuropbrengst woning 88 maanden aan een maandelijkse huurprijs 
van 400 euro. 35 200 euro of 17.600 euro elk 

* * * * 

1. De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, kamer O13M, 
besliste bij vonnis van 11 oktober 2021 op tegenspraak als volgt: 

"OP STRAFGEBIED 

1. 

De rechtbank: 

verklaart eerste beklaagde SCHULDIG aan de feiten van de tenfastelegg,ngen A.1 tot 
en met A. 17; 

verklaart de verzwarende omstandigheid "dat van de betrokken activiteit een 
gewoonte werd gemaakt" bewezen; 

toepassing makend van arUkel 65, lid 1 van het Strafwetboek; 

veroordeelt eerste bekt aagde voor deze- feiten samen tot een 
HOOFDGEVANGENISSTRAF van 1 JAAR en een GELDBOETE van 16.000,00 EURO, 
zijnde een geldboete van 2 .000,00 EURO, verhoogd met 70 opdeciemen (xB): 

zegt dat b11 niet betaling binnen de door de wet b,epaalde termijn de lastens eerste 
beklaagde u,tgesproken geldboete kan worden vervangen door een gevangenisstraf 
van 3 maanden; 

verleent eerste beklaagde GEWOON UITSTEL van de tenuitvoerlegging van het 
GEHEEL van de opgelegde hoofdqevanqenisstraf vo,or een periode van 5 jaar en voor 
de HELFT (dus 1.000,00 euro, verhoogd met 70 opdeciemen (x 8} gebracht op 
8.000,00 euro) van de opgelegde geldboete voor een periode van 3 jaar. 

wijst eerste beklaagde er op dat het uitstel van rechtswege herroepen wordt ingeval 
gedurende de proeftijd een nieuw misdrijf is gepleegd dot veroordeling tot een 
crimmele straf of hoofdgevangen,sstraf van meer dan zes maanden zonder uitstel ten 
gevolge heeft gehad. 
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Verbeurdverklaring 

De rechtbank verklaart een bedrag van 5.000 euro verbeurd als equÎvalent van de 
wederrechtelijk bekomen vermogensvoorde/en en wijst hiervan een bedrag toe aan de 
burgerlijke partij zoals hierna bepaald. 

Biidraqen - vergoeding 

De rechtbank: 

2. 

spreekt in hoofde van eerste beklaagde de verplichting uit om EENMAAL een bedrag 
van 25,00 euro, met 70 opdeciemen verhoogd, 200,00 euro bedragende, te betalen 
bij WÎJZe van bijdrage tot f1nanciermg van het Fonds tot fmanciele hulp aan 
slachtoffers van opzettelijke gewelddaden; 

legt eerste beklaagde bovendien een vergoedtng op voor de kostprijs van de 
strafprocedure van 50,00 euro overeenkomstig artikel 91, 2de lid van het koninkl11k 
besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten 
in strafzaken; 

veroordeelt eerste beklaagde, krachtens artikel 4 §3 van de wet van 19 maart 2017 
tot opnchtmg van een Begrotingsfonds voor de jundrsche tweedelijnsbi}stand, tot het 
betalen van een b1Jdrage aan het Fonds van 20"00 euro. 

* * * 

De rechtbank: 

verklaart tweede beklaagde SCHULDIG aan de feiten van de tenlasteleggingen A. 7 tot 
en met A.16; 

verklaart de verzwarende omstandigheid "dat van de betrokken activiteit een 
gewoonte werd gemaakt" bewezen: 

toepassing makend van artikel 65, fid 1 van het Strafwetboek; 

veroordeelt tweede beklaagde voor deze feiten samen tot een GELDBOETE van 
80.000,00 EURO, zijnde een geldboete van 10.000,00 EURO, verhoogd met 70 
opdeciemen (xB); 
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verleent tweede beklaagde GEWOON UITSTEL van de tenu/tvoerleqqinq van de HELFT 
van de opgelegde geldboete {dus 5.000,00 euro, verhooqd met 70 opdeciemen {x 8) 
gebracht op 40.000,00 euro) voor een periode van 3 jaar. 

wijst tweede beklaagde er op dat het uitstel van re,chtswege herroepen wordt ingeval 
gedurende de proeft11d een nieuw misdn1J Is gepleegd dat veroordeling tot een 
geldboete van meer dan 12.000 euro zonder wtstel ten gevolge heeft gehad. 

Verbeurdverklaring 

De rechtbank verklaart een bedrag van 30.000 euro verbeurd als eqwvalent van de 
wederrechtelijk bekomen vermogensvoorde/en en wijst hiervan bedragen toe aan de 
burgerlijke partijen wals hierna bepaald. 

Biidraqen • vergoeding 

De rechtbank: 

3. 

spreekt ,n hoofde van tweede beklaagde de verpltchting uit om EENMAAL een bedrag 
van 25,00 euro, met 70 opdeciemen verhoogd, 2001 00 euro bedragende, te betalen 
biJ wijze van bijdrage tot financiering van het Fonds tot fmanc1é/e hulp aan 
slachtoffers van opzettell}ke gewelddaden; 

legt tweede beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostpnjs van de 
strafprocedure van 50,00 euro overeenkomstig artikel 91, 2 de lid van het koninklijk 
besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten 
in strafzaken; 

veroordeelt tweede beklaagde, krachtens artikel 4 !?3 van de wet van 19 maart 2017 
tot opnchtmg van een Begrot,ngsfonds voor de jund1sche tweedelijnsbijstand, tot het 
betalen van een btjdrage aan het Fonds van 20,00 euro. 

De rechtbank: 

verklaart derde beklaagde SCHULDIG aan de feiten van de tenlasteleggingen A.2 tot 
en met A.6; 
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verklaart de verzwarende omstandigheid rrdat van de betrokken activiteit een 
gewoonte werd gemaakt" bewezen: 

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

veroordeelt derde beklaagde voor deze feiten samen tot een GELDBOETE van 
48.000,00 EURO, zijnde een geldboete van 6.000,00 EURO, verhoogd met 70 
opdeciemen (xB); 

verleent derde beklaagde GEWOON UITSTEL van de tenwtvoerleggmg van de HELFT 
van de opgelegde geldboete (dus 3.000,00 euro, verhoogd met 70 opdeciemen (x 8} 
gebracht op 24.000,00 euro) voor een periode van 3'jaar. 

wijst derde beklaagde er op dat het uitstel van rechtswege herroepen wordt ingeval 
gedurende de proeftl}d een meuw misdrijf 1s gepleegd dat veroordelmg tot een 
geldboete van meer dan 12.000 euro zonder uitstel ten gevolge heeft gehad. 

Verbeurdverklaring 

De rechtbank verklaart een bedrag van 5.000 euro v1erbeurd als equivalent van de 
wederrechtelijk bekomen vermogensvoorde/en en wijst hiervan bedragen toe aan de 
burgerl!jke partijen zoals hierna bepaald. 

Bijdragen - vergoeding 

De rechtbank: 

spreekt in hoofde van derde beklaagde de verpl!chtJ'ng u,t om EENMAAL een bedrag 
van 25,00 euro, met 70 opdeciemen verhoogd, 200,,00 euro bedrogende, te betalen 
bij wijze van bijdrage tot financiermg van het Fonds tot financiële hulp aan 
slachtoffers van opzetteluke gewelddaden; 

legt derde beklaagde bovendien een vergoedmg op voor de kostprijs van de 
strafprocedure van 50,00 euro overeenkomstig artikel 91, 2de l!d van het konmkltjk 
beslwt van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten 
in strafzaken; 

veroordeelt derde beklaagde, krachtens artikel 4 §3 van de wet van 19 maart 201 7 
tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de Juridische tweedelijnsbijstand, tot het 
betalen van een bijdrage aan het Fonds van 20,00 eurn. 
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4. BVBA WALMAR 

De rechtbank: 

verklaart werde beklaagde SCHULDIG aan de feiten van de tenlastelegging A.17; 

verklaart de verzwarende omstandigheid "dat van de betrokken activiteit een 
gewoonte werd gemaakt" NIET bewezen: 

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

veroordeelt vierde beklaagde voor deze feiten tot een GELDBOETE van 4.000,00 
EURO, zijnde een geldboete van 500,00 EURO, verhoogd met 70 opdeciemen (xB); 

verleent vierde beklaagde GEWOON UITSTEL van de tenuitvoerlegging van het 

GEHEEL van de opgelegde geldboete voor een periode van 3 jaar. 

wijst vierde beklaagde er op dat het uitstel van rechtswege herroepen wordt mgeval 
gedurende de proeftijd een meuw misdrijf 1s gepleegd dat veroordelmg tot een 
geldboete van meer dan 12.000 euro zonder uitstel ten gevolge heeft gehad. 

Verbeurdverklaring 

De rechtbank verklaart een bedrag van 4.000 euro verbeurd als equivalent van de 
wederrechtelijk bekomen vermogensvoorde/en. 

Bijdragen - vergoeding 

De rechtbank: 

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

legt vierde beklaagde bovendien een vergoed,ng op voor de kostprijs van de 
strafprocedure van 50,00 euro overeenkomstig artikel 91, 2de lid van het koninklijk 
besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten 

,n strafzaken; 
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veroordeelt vierde beklaagde, krachtens artikel 4 ~•3 van de wet van 19 maart 2017 
tot opncht,ng van een Begrotingsfonds voor de Jun ,dische tweedelunsb1jstand1 tot het 
betalen van een bijdrage aan het Fonds van 20,00 euro. 

Kosten 

De rechtbank veroordeelt: 
lste beklaagde tot 40% 
2de beklaagde tot 30% 
3de beklaagde tot 20% 
4de beklaagde tot 10% 

van de gerechtskosten, tot op heden in hun geheel begroot op de som van 382,60 euro. 

HERSTEL VORDERINGEN 

De rechtbank: 

verklaart de herstelvordermgen voor de panden gelegen te 
zonder voorwerp; 

beveelt aan Jo vordering van de woon,nspecteur het pand gelegen te 
integraal te herstellen door de nodige renovatie-, 

verbeterings- of aanpassingswerken wt te voeren zodat de woning conform is aan de 
veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten bedoeld in artikel 3.1 Vlaamse 
Codex Wonen 2021; 

- beveelt aan ..f!1... op 
vordering van de wooninspecteur de panden gelegen te 

integraal te herstellen door de nodige 
renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerken uit te voeren zodat de woningen 
conform zijn aan de veilighe1ds-, gezondheids- en woonkwal1te1tsvereisten bedoeld m 
artikel 3.1 Vlaamse Codex Wonen 2021; 

beveelt aan en op vordermq van de 
wooninspecteur de panden gelegen te te 
herbestemmen of te slopen tenzij de sloop verboden is; en in zoverre een pand na de 
eventuele herbestemmmg nog een woonfunctie heeft, de nodige renovatie-, 
verbeterings- of aanpassingswerken wt te voeren zo,dat de won,ng conform is aan de 
veilighe1ds-, gezondheids- en woonkwaliteitsvere,sten bedoeld in artikel 3.1 Vlaamse 
Codex Wonen 2021; 
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... --- ---~ - ------ ---------

- beveelt aan fil op 
vordering van de wooninspecteur het pand gelegen te 

te herbestemmen of te slopen tenz11 de sloop verboden 1s; en 
in zoverre het pand na de eventuele herbestemming nog een woonfunctie heeft, de 
nodige renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerken uit te voeren zodat de woning 
conform is aan de veifigheids-, gezondhe1ds- en woonkwaltteitsvereisten bedoeld 1n 
artikel 3.1 Vlaamse Codex Wonen 2021, 

- beveelt dat het herstel/en/herbestemmen/slopen zoals hierboven bevolen gebeurt 
binnen een termiin van twaalf maanden na het in kracht van gewijsde gaan van dit 
vonnis, onder verbeurte van een dwangsom van 50 euro per veroordeelde per dag 
vertraging in geval van niet-uitvoering van dit vonnis binnen de gestelde termijn; 

- machtigt, voor het geval een pand niet binnen de opgelegde termijn werd hersteld, de 
woonf nspecteur en het college van burgemeester en schepenen van 

ambtshalve in de uitvoering van de bevolen herstelmaatregel te voorzien, 
met de daaraan verbonden kosten ten laste van de respectievelijke veroordeelde(n); 

- machtigt de wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen van 
om de kosten van herhuisvesting, bedoeld m artikel 3.33 

Vlaamse Codex Wonen, te verhalen op de respectieveltjke veroordeelde(n). 

OP BURGERLIJK GEBIED 

De rechtbank: 

verklaart de vordering van de burgerlijke partij 
deels gegrond. 

ontvankelijk en 

veroordeelt om aan de burger/,Jke partij een 
definitief bedrag van 1.300 euro te betalen voor de geleden materiele en morele 
schade, te vermeerderen met de vergoedende interesten aan de wettelijke 
interestvoet vanaf de gemiddelde datum van 1 juli 2019 tot de datum van dit vonnis 
en vanaf dan te vermeerderen met de gerechtelijke mteresten aan de wettelijke 
interestvoet tot de datum van algehele betaling. 

w11st van het bedrag van de bijzondere verbeurdverklaring die ten aanzien van 
1s wtgesproken, een bedrag van 1.300 euro toe aan deze burgerlijke partij. 

veroordeelt tot de kosten van deze burgerlijke parti} hierm begrepen 
een rechtsplegmgsvergoeding van 520 euro. 
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verklaart de vordering van de burgerlijke parttJ 
ontvankel11k en deels gegrond. 

veroordeelt en hoofdell(k om aan de 
burgerlijke part11 een definitief bedrag van 5.000 euro te 
betalen voor de geleden matenele en morele schade, te vermeerderen met de 
vergoedende interesten aan de wettelijke mterestvoet vanaf de gemiddelde datum 
van 1 Januari 2016 tot de datum van dtt vonnis en vanaf dan te vermeerderen met de 
gerechteftjke mteresten aan de wettelijke mterestvoet tot de datum van algehele 
betaling. 

veroordeelt en hoofde/tik om aan de 
burgerlijke partij een definitief bedrag van 5.000 euro te betalen 
voor de geleden materiéle en morele schade, te vermeerderen met de vergoedende 
interesten aan de wettelijke interestvoet vanaf de 9emiddelde datum van 1 januan 
2016 tot de datum van dit vonnis en vanaf dan te vermeerderen met de gerechteltJke 
interesten aan de wettelijke mterestvoet tot de datum van algehele betalmg. 

w11st van het bedrag van de bijzondere verbeurdverklanng die ten aanzien van 
is wtgesproken, een bedrag van, 5.000 euro toe aan 

en een bedrag van 5.000 euro toe aan 
veroordeelt hoofdeliik tot de kosten van 
deze burgerlijke partij hierin begrepen een rechtspleçJingsvergoeding van 1.430 euro. 

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

veroordeelt Pn hoofde!iik om aan de 
burgerlijke partij een defimttef bedra!g van 5_000 euro te betalen voor 
de geleden materie/e en morele schade, te vermeerderen met de vergoedende 
interesten aan de wettelijke interestvoet vanaf de (:Jemiddelde datum van 1 maart 
2017 tot de datum van dit vonnis en vanaf dan te vermeerderen met de gerechtelijke 
interesten aan de wette/ tjke interestvoet tot de datum van algehele betaling. 

veroordeelt en hoofdelhk om aan de 
burgerlijke partij een definitief be,drag van 5.000 euro te betalen 
voor de geleden matenele en morele schade, te vermeerderen met de vergoedende 
interesten aan de wettelijke mterestvoet vanaf de qemiddelde datum van 1 maart 
2017 tot de datum van dtt vonnis en vanaf dan te vermeerderen met de gerechtelijke 
interesten aan de wettelijke interestvoet tot de datum van algehele betaling. 
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wfjst van het bedrag van de bijzondere verbeurdverklaring die ten aanzien van 
is uitgesproken, een bedrag van 5.000 euro toe aan 

en een bedrag van 5.000 euro toe aan 

veroordeelt hoofde/JIk tot de kosten van 
deze burgerliJke parti/ hierin begrepen een rechtsplegingsvergoeding van 1.430 euro. 

verklaart de vordering van de burgerfl1ke partij 
gegrond. 

ontvankelijk en deels 

veroordeelt en hoofdel1Ik om aan de burger/Jjke parti/ 
een definitief bedrag van 2.000 euro te betalen voor de geleden 

materiele en morele schade, te vermeerderen met de vergoedende interesten aan de 
wettelijke interestvoet vanaf de gemiddelde datum van 27 januari 2020 tot de datum 
van dit vonnis en vanaf dan te vermeerderen met de gerechtelijke interesten aan de 
wettelijke interestvoet tot de datum van algehele betaling. 

wijst van het bedrag van de bijzondere verbeurdverklaring die ten aanzien van 
is uitgesproken, een bedrag van 2.000 euro toe aan 

veroordeelt hoofde/tik tot de kosten van deze 
burgerlijke partij hierin begrepen een rechtsplegingsvergoeding van SZO euro. 

verklaart de vordering van de burgerluke partI1 
deels gegrond. 

ontvankelijk en 

veroordeelt en hoofdeliik om aan de 
burgerlijke partij een definitief bedrag van Z.000 euro te 
betalen voor de geleden matenele en morele schade, te vermeerderen met de 
vergoedende interesten aan de wettelijke interestvoet vanaf de gemiddelde datum 
van 14 oktober 2018 tot de datum van dit vonnis en vanaf dan te vermeerderen met 
de gerechtelijke interesten aan de wettelijke interestvoet tot de datum van algehele 
beta!,ng. 

wijst van het bedrag van de bijzondere verbeurdverklaring die ten aanzien van 
is uitgesproken, een bedrag van 2.000 euro toe aan 

veroordeelt en hoofde!iik tot de kosten van 
deze burgerlijke partij hierin begrepen een rechtspfegingsvergoedmg van 520 euro. 
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verklaart de vordering van de burgerltjke parttJ mtvankeltjk voor zover 
gericht tegen eerste en derde beklaagde (en onontvankel11k ten aanzien van tweede 
en vierde beklaagde} en deels gegrond. 

veroordeelt en hoofde/tik om aan de burgerlijke partij 
een defmit1ef bedrag van 3.000 euro te betalen voor de geleden 

materiele en morele schade, te vermeerderen met de vergoedende ,nteresten aan de 
wettelijke interestvoet vanaf de gemiddelde datum van 1 mei 2019 tot de datum van 
dit vonnis en vanaf dan te vermeerderen met de gerechtelijke interesten aan de 
wetteltjke interestvoet tot de datum van algehele betalmg. 

wijst van het bedrag van de bI1zondere verbeurdverklanng die ten aanzien van 
is uitgesproken, een bedrag van 3.000 euro toe aar. 

veroordeelt en hoofde//ik tot de kosten van deze 
burgerlijke partJJ h1erm begrepen een rechtsplegmgsvergoeding van 845 euro. 

houdt de bes/1ss1ng over de oveflge burger/Jjke belangen aan." 

2. Bij tussenarrest van 9 september 2022 verklaarde het hof de ingestelde beroepen 
ontvankehJk en besliste om vooraleer er ten gronde over te beslissen de debatten te 
heropenen. Het hof stelde de zaak voor heropening van de debatten op vrijdag 21 oktober 
2022 om 14.00 uur. 

3. Op de openbare rechtszitting van 21 oktober 2022 hernam het hof de zaak geheel in zijn 
actuele samenstelling. Het hof hoorde m het Nederlands: 

- de beklaagde 

- de beklaagde 
door meester 

rn zijn middelen van verdediging, bijgestaan door meester 
advocaat met kantoor te 

in zijn middelen van verdediging, vertegenwoord igd 
advocaat met kantoor te 

- de beklaagde 
vertegenwoordigd door meester 

in haar middelen van verdediging, 
advocaat met kantoor te m 

zijn hoedanigheid van lasthebber ad hoc, 

- de beklaagde 
meester 

in haar middelen van verdediging, vertegenwoordigd door 
advocaat met kantoor te 

- het openbaar ministerie in zijn vordering bij monde van advocaat-generaal, 
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- de burgerlijke partij in haar middelen vertegenwoordigd door meester 
advocaat met kantoor te 

- de burgerlijke part1Jen 
in hun middelen vertegenwoordigd door 1 

advocaat met kantoor te voor meester advocaat met 
kantoor te 

- de burgerlijke partij In zijn middelen vertegenwoordigd door meester 
advocaat met kantoor te voor meester 

advocaat met kantoor te 

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

3. De eerste rechter gaf het volgende overzicht van de feiten: 

"1. 
Het dossier betreft vastgestelde gebreken in acht panden in 

is enige eigenaar 

eigenaar 

voor de helft eigenaar 

voor de helft eigenaar 

voor 

Is voor de helft 

z.ijn elk 

z,ijn elk 

is enige e1genaor 

2. 

is enige eigenaar 
is enige eigenaar 

gedeelde eigendom van 

Omwille van een vermoeden van misdnjf ging de woonmspectIe ter plaatse m de 
De huurster, had immers vragen gesteld 

omtrent de wonmgkwal1teit. Op 26 september 2019 stelde de wooninspectIe tal van 
gebreken vast {aanraakbare elektrische contactpunten onder spannmg, aanslwting 
afvoerbws kachel vertoont spleten waardoor verbrandingsgassen in de ruimte komen, 
geen onderverluchting bij verbrandingstoestel, geen drinkwater, geen rookmelders, ) 
Omwille van ernstige gezondheids- en veiligheidsrisico's was de woning 
onbewoonbaar. 
Het contract werd gesloten tussen en vanaf 1 
februari 2019 voor 400 euro per maand. Ze had al gemaild naar :?n 

omwille van de gebreken, maar ze kreeg geen antwoord. U,tem,dell}k 
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belde haar op dat haar contract ging beeincligd worden als ze nog veel sms'te 
en mails stuurde. Ze had dan m Jul 1, augustus en september niet meer betaald om een 
reactie wt te lokken maar er gebeurde niets 

De woonmspectIe leidde een herstelvordermg in b1J het parket bij brief van 28 
november 2019. 

Op 3 december 2019 ontving de wooninspect1e een brief van 
beloofde alles te herstellen. 

Op 13 december 2019 werd de woning onbewoonbaar verklaard. 

,vaarin hij 

Op 5 maart 2020 ontving de wooninspectie een mail van de advocaat van 
-Jat het pand hersteld zou zijn. Op de vraag om bewijsstukken te voegen kwam 

geen reactie. 

ûe wooninspect1e ging niet meer ter piaatse. 

3. 
Op 20 mei 2020 ging de wooninspectie ter plaatse m het pand in de 

naar aanleiding van een melding van een klacht van 
een huurder. 

In het pand waren twee kamers die beiden onbewoonbaar waren door de ernstige 
gezondheids- en veiligheidsrisico's voor de bewoners. 
Er werden ernstige gebreken vastgesteld aan de elektriciteit. Er waren verschillende 
stopcontacten waarvan de aardingspen niet was aanaesloten op de aardingsinstallat1e 
en aanraakbare delen onder stroom in de zekeringskast. Daarnaast werden nog andere 
gebreken vastgesteld zoals: geen rookmelders, onvoldoende aanvoer van verse 
verbrandmgslucht voor het verwarmingstoestel in de kelder, in één van de kamers was 
er enkel koud water en geen bad of douche. 

had een contract afgesloten met vanaf 1 december 
2017 voor 100 euro per maand. De huurder verklaarde dat zi1n 
contactversoon is. 

sloot een huurcontract met 
124 euro per maand. Hij had contact met 
om problemen te melden. 

vanaf 1 november 2002 voor 

De woonmspecteur leidde een herstelvordering in b11 het parket met bnef van 18 JUnt 
2020. Omdat er geen vergunning was om deze woning op te splitsen In twee kamers, 
vroeg de wooninspecteur de herbestemming of sloop. 

ging niet ,n op de uitnodiging tot verhoor. 
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4. 

Op 26 september 2019 g,ng de woon,nspectie op vraag van de gemeente ter plaatse ,n 
de Het betrof een ééngezlnswonmg bewoond door Lfet 
gebouw had 33 strafpunten en de woning 61 strafpunten. Er was geen warm water 
aan de gootsteen, m de keuken waren twee gasdarmen in serie geplaatst wat verboden 
is, de keukenvloer was oneffen en boog door, sporen van insijpelend vocht, schade en 
schimmelvorming, te wemig stopcontacten in de keuken, algemene verouderina. 
De huurder had een contract getekend biJ een vrouw die werkte voor 
Hij betaalde 200 euro huur per maand en huurde sinds 24 mei 2016. Ook deze huurder 
had contacten met 

De woonmspecteur leidde een herstelvordering m bij het parket met brief van 4 
november 2019. Het prlne1p1eel herstel werd gevorderd binnen een termijn van 10 
maanden en onder verbeurte van een dwangsom. 

Op 3 december 2019 ontving de woonmspectie een brief van 
zou worden. 

dat alles hersteld 

Na melding van herstel door ging de wooninspect,e ter plaatse op 18 

juni 2020 en werd het herstel vastgesteld. 

ging niet m op de uitnodiging tot verhoor. 

5. 
Op 31 januari 2020 ging de woonmspectie ter plaatse in de naar 
aanleiding van een melding door van een vermoeden van misdrijf 
Het gebouw had 15 strafpunten en de woning 50 strafpunten. Omwille van ernstige 
gezondheids- en veiligheidsrisico's was de woning onbewoonbaar. Er waren onder 
meer aanraakbare delen onder stroom, geen aparte stroomkring voor de verwarming 
aan de muur, stopcontacten waarvan de aardingspen niet was aangesloten op de 
aardmgsinstallatie, schimmel op het plafond en de zijmuren in de slaapkamer, 
onvoldoende aanvoer van verse verbrandingslucht bij het mobiel verwarmingstoestel 
op vloeibare brandstof. 

De eengezmswonmg werd bewoond door die verklaarde er sinds 1 
augustus 2018 te wonen voor 350 euro per maand. Hii vond zijn huurcontract niet 
terug. HtJ huurde van De klusjesman heette Er waren vele gebreken. 
Als hl) deze meldde aan de eigenaar, dan werd er beloofd om te herstellen, maar 
gebeurde er niets. HiJ zocht een andere woning maar dat was niet gemakkelijk. 

ging niet in op de uitnodiging tot verhoor. 
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De woonmspecteur leidde een herstelvordering in b11 het parket met brief van 17 maart 

2020. Het princIp1eel herstel werd gevorderd bmnen een termijn van 10 maanden en 
onder verbeurte van een dwangsom. 

6. 
Op 5 november 2019 gmg de woonmspect,e ter plaatse in de JP 

vraag van I De huurder wou geen onderzoek omdat ze bang was dat ze 
anders ging moeten verhwzen en de huurprijs nu faag was 
Met de nodige macht1g1ng tot visitatie werd toch overgegaan tot inspectie. 

Het gebouw had 21 strafpunten en de wonmg 76 strafpunten. Omwille van ernstige 

gezondheids- en veiligheidsrisico's was de woning onbewoonbaar. Onder meer 
volgende gebreken werden vastgesteld: de bovendakse schouw vertoonde ernstige 

schade, de woonkamer was niet voorzien van onderverluchting voor de 
verbrandingstoestel/en met open verbranding, geen rookmelders en barsten m de 
gevels. 

De huurster kon geen huurcontract voorleggen. Ze verklaarde te huren van 

Ze woonde er sinds oktober 2018 voor 380 euro per maand. Ze had al vaak 
gebreken gemeld. Soms gebeurde de herste/1,ng door maar niet alt1Jd. Ze 
woonde er graag. 

De wooninspecteur leidde een herstelvordering in bij het parket met brief van 20 
januari 2020. Het principieel herstel werd gevorderd binnen een termijn van 10 
maanden en onder verbeurte van een dwangsom 

1mg niet ,n op de wtnod1gmg tot verhoor. 

Op 27 augustus 2020 deed (zaakvoerder Is een mefd,ng van 

herstel. Er werden nog steeds gebreken vastgesteld door de wooninspectie, namelijk 22 
strafpunten. 

7. 
Op 14 februan 2019 ging de wooninspectie ter plaatse in het pand tot 
en met 
Dit betreft een zeer groot pand met zowel won,ngen als horeca-ruimtes Op dit perceel 

was er vroeqer een fabriekspand. Nu waren er verschillende huisnummers. Op 
huisnummer zijn er vier woningen, op huisnummer één woning en op 

huisnummer drie woningen. 

Een voormalig café werd als woning verhuurd. Deze bewoners hadden klacht ingediend 

en er bleken inderdaad verschillende problemen te zijn met de woonkwaliteit. Het café 
was ook niet vergund als woning. Op 29 januari 2019 ging de wooninspectie ter plaatse 
en deze stedenbouwkundige inbreuk werd vastgesteld in de Er werden 

enkele wanden geplaatst om slaapkamers te maken. De aanvragen voor 
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bestemminasw11ziaina werden in het verleden steeds geweigerd. De eigenaar was 1 

verklaarde dat ze zaakvoerder was geworden na het 
over/11den van en niets van de zaak wist. De huurder verklaarde dat hl} 
toestemming had gekregen van om de wanden te plaatsen. 

Op 14 februar, 2019 konden met alle woningen worden bezocht. Het gebouw had 48 
strafpunten en alleen al daardoor waren alle won,ngen onbewoonbaar. 
Er werden immers ernstige ve1/1gheids- en gezondheidsns,co's voor de bewoners 
vastgesteld. Er was ook een negatief verslag van de brandweer. 
In woning woonde er werden bi1komend 48 
strafpunten vastgesteld. Ze legde een contract voor tussen haar en vanaf 1 
december 2018 voor 250 euro per maand. Ze had geen klachten. 811 problemen kon ze 

contacteren. Ze nom zelf wat de rol op van conciérge. 
In woning woonde 
55 strafpunten vastgesteld. Hij sloot een huurcontract met 

er werden bijkomend 
1anaf 1 augustus 

2014 voor 400 euro per maand. H11 was niet erg tevreden. was de 
contactpersoon. 
In woning woonde er werden bijkomend 74 
strafpunten vastgesteld. H1J legde een huurcontract voor tussen hem en Hij 
huurde sinds 1 Januari 2014 voor 300 euro per maand. Hij had de woning gevonden via 
zijn moeder die een beetje kende, vos de eigenaar. 
In woonde er werden bijkomend 67 
strafpunten vastgesteld. Ze was tevreden over de woning. Ze huurde van 

iie de eigenaar was. Haar contactpersoon was Sinds april 2015 
huurde ze voor 560 euro per maand. 

De woonmspecteur leidde een herstelvordermg m bij het parket met brief van 3 mei 
2019. Omdat er geen vergunnmg was om deze woning op te splitsen en de functie te 
wijzigen, vroeg de wooninspecteur de herbestemmmg of sloop binnen een termun van 
10 maanden en met verbeurte van een dwangsom van 150 euro per dag vertragmg. 

Op 11 juni 2019 werd verhoord. Hij verklaarde als werknemer de 
verhuurder te zijn. was de eigenaar. H11 had de 
appartementen ingericht in het fabriekspand. had geen officiële functie 
in maar was in de praktijk wel degene die de oraktische zaken regelde. Hij wist 
dat het pand niet volledig vergund was. verhuurt de huizen niet wt 
geldgewin maar om mensen te helpen. Hij wist dat de panden niet helemaal in orde 
waren maar de huurprijzen waren laag. In samenspraak met bes!,ste hu wie er 
zijn mtrek nam. 

Hij verhuurde nog andere woningen dte eigendom zijn van , Dit zijn 
ongeveer een 30-tal woningen. volgde de zaken ook wel op, maar 
was slechts minimaal aanwezig. 
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Zaakvoerder werd wtgenodigd voor verhoor maar qing hier met op 
In . Z11 werd op 1 Juni 2018 zaakvoerder in opvolging van 

ging niet in op de uitnodiging tot verhoor. 

Er kwam een melding van herstel, maar het herstel kon niet worden vastgesteld. 

Op 15 december 2020 ontving de wooninspect,e een mm/ van In 
oktober en november 2020 werden er nieuwe brandprevent1eonderzoeken gedaan en 
de woningen in de werden opnieuw ongunstig 
geadviseerd. 

8. 

Op 4 december 2019 gmg de wooninspectie ter plaatse m de r.tet 
pand omvatte twee woningen. Deze indeling was niet vergund. Het gebouw had 15 
strafpunten. Woning 1 had 50 strafpunten en woning 11 had 53 strafpunten. Beide 
woningen waren onbewoonbaar. (geen onderverluchtmg biJ verbrandingstoestel/en, 
een te dunne flexibele bws om rookgassen af te voeren, onvoldoende hoge 
rookgassenafvoer, risico door gebruik mobiele verwarming, afvoerbuis van de 
aaskachel onvoldoende verdicht, ... ) 

woonde sinds mei 2012 in de woning Hij vond zijn contract niet terug. 
Hij betaalde 380 euro per maand. Bi} problemen belde hij naar 

woonde nog maar 6 maanden m de woning en had nog geen 
huurcontract. De naam van de eigenaar is Ze betaalde 380 euro per maand 
Ze belde naar bij problemen 

De woonmspecteur leidde een herstelvordermg in b1J het parket met brief van 4 
februan 2020. Omdat er geen vergunning was om deze woning op te splitsen, vroeg de 
wooninspecteur de herbestemming of sloop binnen een termijn van 10 maanden en 
met verbeurte van een dwangsom van 150 euro per dag vertraging. 

Na melding van herstel door van ging de wooninspectie op 
11 september 2020 ter plaatse. Er werden In de twee woningen geen gebreken meer 
vastgesteld. 

9. 
Omwille van vermoedens van inbreuken ging de wooninspect,e op 4 december 2019 ter 
plaatse in de Het betrof een 
ééngezinswoning verhuurd aan Het gebouw had O strafpunten. De 
woning had 31 strafpunten en was ongeschikt en onbewoonbaar. Er was geen 
verluchtmgsmogelijkheid in de badkamer. Er werd een mobiel verwarmingstoestel 
gebruikt met verhoogd risico op CO-vergiftiging. De woonkamer was niet voorzien van 
onderverfuchtmg die dient als aanvoer van lucht voor de veilige werking van 
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verbrond,ngstoestellen met open verbranding. Er was geen leuning aan de keldertrap 
en er waren te wemia aeaarde stopcontacten 
De huurder betaalde 400 euro per maand en was tevreden, Bij 
problemen konden ze bereiken. De eigenaar was Ze huurden smds 17 
juli 2012. 
De wooninspecteur leidde een herstelvordering 1n bij het parket bij brief van 20 januari 
2020. Het principieel hersteld werd gevorderd binnen een termijn van 10 maanden en 
onder verbeurte van een dwangsom van 150 euro per dag vertraging. 

Na melding van herstel werd een nazicht gedaan op 20 mei 2020. Er waren nog 3 
strafpunten aan het gebouw en 12 strafpunten aan de woning. 

Na een volgende melding van herstel stelde de wooninspectie op 3 februari 2021 vast 
dat het pand in de :onform was." 

Het hof maakt zich dit overzicht eigen. 

4. Alle telastleggingen hebben betrekking op het als verhuurder, eventuele onderverhuurder 
of persoon dle een woning ter besch ikking stelt, verhuren, te huur stellen of ter beschikking 
stellen van een woning of een specifieke woonvorm als vermeld in artikel 5, § 3, eerste lid 
van de toenmalige Vlaamse wooncode, die niet voldoet aan de vereisten en normen, 
vastgesteld met toepassing van artikel 5 Vlaamse Wooncode. Het betreft een inbreuk op de 
regels inzake de woonkwaliteit. 

De decreten over het Vlaamse woonbeleid werden gecodificeerd op 17 Juli 2020 b1J artikel 2 
Besluit van de Vlaamse Regering van 17 Juli 2020 (BS 13 november 2020) in de Vlaamse 
Codex Wonen van 2021 (art. 1). De Vlaamse Wooncode werd mee gebundeld. 

Sinds 1 januari 2021 1s de woningkwaliteitsbewaking gebundeld m boek 3 van de Vlaamse 
Codex Wonen. Artikel 3.1, § 1, Vlaamse Codex Wonen van 2021 bepaalt de veiligheids
gezondhe1ds- en won1ngkwahte1tsnormen, zoals die tot 1 januari 2021 vermeld waren in 
artikel 5, § 1, Vlaamse Wooncode. 

Op grond van artikel 3.1, § 1, derde lid, Vlaamse Codex Wonen van 2021 zijn de mogehJke 
gebreken onderverdeeld in de volgende drie categorieen: 
1 ° gebreken van categorie 1: kleine gebreken die de levensomstandigheden van de bewoners 
negatief beinvloeden of die potentieel kunnen uitgroeien tot ernstige gebreken; 
2° gebreken van categorie Il : ernstige gebreken die de levensomstandigheden van de 
bewoners negatief bemvfoeden maar die geen direct gevaar vormen voor hun veiligheid of 
gezondheid, waardoor de woning met in aanmerking zou komen voor bewoning; 
3° gebreken van categorie 111 : ernstige gebreken die mensonwaardige 
levensomstandigheden veroorzaken of die een direct gevaar vormen voor de veiligheid of de 
gezondheid van de bewoners, waardoor de woning niet in aanmerking komt voor bewoning. 
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De strafbaarstelling voor inbreuk op de gestelde vereisten 1s sinds 1 Januari 2021 vervat in 
artikel 3 34, eerste lid, Vlaamse Codex Wonen van 2021 en luidt: "Als een met-conforme of 
overbewoonde woning rechtstreeks of v,a tussenpersoon wordt verhuurd, te huur gesteld of 
ter beschikking gesteld met het oog op bewoning, wordt de verhuurder, de eventuele 
onderverhuurder of diegene die de woning ter beschikking stelt, gestraft met een 
gevangenisstraf van zes maanden tot drie Jaar en een geldboete van 500 tot 25.000 euro of 
met een van die straffen alleen." 

Zo er sprake is van een gewoonte, worden ze bestraft met een gevangenisstraf van een jaar 
tot vijf jaar en een geldboete van 1.000 euro tot 100.000 euro, of met een van die straffen 
alleen (art 3 36 Vlaamse Codex Wonen van 2021). Artikel 20, § 1, derde lid, 1 °, Vlaamse 
wooncode, bepaalde tot 1 januari 2021 hetzelfde. 

De door de wooninspectie in deze zaak vastgestelde gebreken betroffen voornameliJk 
ernstige gebreken, namelijk gebreken van nu minstens categorie Il, zoals hiervoor vermeld. 
Alle woonentiteiten waren ook onbewoonbaar en ongeschikt, minstens ongeschikt. Dit 
bevestigt de ernst van de vastgestelde gebreken. 

De te last gelegde feiten zijn dus sinds 1 januari 2021 strafbaar gebleven. De strafmaten ziJn 
dezelfde gebleven. 

5.1 Over de schuld oordeelde de eerste rechter als volgt: 

"1. 
Beklaagden moeten zich voor de rechtbank verantwoorden wegens het verhuren van 
woningen die niet voldeden aan de vereisten van artikel 5 §1 van de Vlaamse 
Wooncode met de verzwarende omstandigheid dat van de betrokken activiteit een 
gewoonte werd gemaakt. 
Eerste beklaagde -Nordt voor alle tenlasteleggingen vervolgd. De 
overige beklaagden worden enkel vervolgd wanneer zij (mede)eigenaar zijn of waren 
van de betrokken panden. 

2. 

(. .. ) 

3. 
Uit de vaststellingen van de wooninspectie blukt dat de woningen die beklaagden 
verhuurden, niet voldeden aan de vereisten van de Vlaamse Wooncode, nu de Vlaamse 
Codex Wonen. Deze vaststellingen worden op zich ook met betwist door beklaagden. 
De rechtbank gaat niet in op de vraag van de burgerlijke partij om 
de incrimmatiepenode van de tenlastelegging A.1 uit te breiden. Na 13 december 2019 
waren er geen vaststellingen meer door de woon,nspecteur 
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4. 
Beklaagden stellen dat het moreel bestanddeel van artikel 433 decies e.v. Strafwetboek 
(huis1esmelkerij) met is bewezen. De rechtbank gaat niet verder in op deze 
argumentatie nu beklaagden niet voor dit misdrijf worden vervolgd. 

5. 
Beklaagden menen ook dat het moreel bestanddeel van de inbreuken op de Vlaamse 
Wooncode niet is bewezen. 
Voor het ten laste gelegde misdrijf is echter slechts (algemeen) opzet vereist als moreel 
element Beklaagden handelden wel degelijk met kennis van zaken en zonder dat ZIJ 
rechtvaardiging, schuldontheffmg of niet-toerekeningsvatbaarheid enigszins 
aannemelijk maken. Met andere woorden handelden beklaagden bewust en zonder 
dwang Het moreel bestanddeel is aanwezig. Alle actoren waren in kennis van de 
verhuur die praktisch geregeld werd door :tn zijn aangestelde 

De eigenaren van de panden of hun verantwoordelijke organen, hadden de 
beslissingsmacht om de verhuur te stoppen en hadden hiertoe een positieve p/Jcht tot 

handelen wanneer er misdrijven werden gepleegd. 

Dat de mbreuken werden vastgesteld op vraag van en soms zonder dat de 

bewoners klachten hadden, doet mets af aan de pertinente vaststellingen van talrijke 
gebreken ,n de woningen. Uit het dossier blt1kt dwdeluk dat de wooninspectIe besliste 
om m te gaan op de vragen van toen bleek dat er bij beklaagden al eerder 
werd vastgesteld dat er ongeschikte en onbewoonbare woningen werden verhuurd. 
De omstandigheid dat sommige bewoners zeiden dat zij geen opmerkmgen hadden 
over de kwaliteit is geen reden om tot het tegendeel te besluiten. Vaak zijn huurders 
niet op de hoogte van de reglementaire bepalingen ter zake, zodat hun menmg of 

aanvoelen over de kwaliteit en veiligheid van de woning geenszins strafrechtell}k 
schuldbevrijdend is. 

6. 
Voor de rechtbank is wel degelijk aangetoond dat beklaagden allen verhuurders zI1n 
zoals bedoeld in de Vlaamse Wooncode, thans Vlaamse Codex Wonen 2021. Er wordt 
een breed daderbegrip gehanteerd zodat iedereen die bij de verhuur of 
terbeschikkingsteflmg betrokken is kan vervolgd worden. De rechtbank kan wel degeli;k 
wt de verklanngen van de verhuurders afleiden dat optrad als 
verhuurder, ook wanneer hij niet rechtstreeks eigenaar of zaakvoerder was. Hij was 
duidelijk degene die besliste over de verhuring zoals ook blijkt uit de verklaring van 
klusjesman NOS zaakvoerder van 
en maar bleek niets af te weten van de werking. Het was in de praktijk 

dte de zaken regelde. 
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Door als eigenaars wetens en willens in te stemmen met de verhuring van de woningen 
die met voldeden aan de wetteluke woonkwal1te1tsvere1sten, stelden tweede, derde en 
vierde beklaagde ook een daad van noodzakelijke deelneming aan de misdr11ven. De 
misdruven werden voor rekening van de vennootschappen gepleegd en de verhuur 
paste in hun doelstelling. Gelet op de vele inbreuken en/of de lange duur van de 
inbreuken die bhJk geven van een gewoonte om de woonkwaliteitsnormen niet na te 
leven, gaat het niet om een alleenstaande fout van een natuurlijke persoon, maar om 
een beleid binnen de rechtspersonen die geen voldoende aandacht schonk aan de 
regelgeving. Dit maakt voor tweede, derde en vierde beklaagde een eigen fout uit die 
hen kan worden toegerekend 
Nu de verantwoorde/Jjke natuurluke persoon, wetens en willens 
handelde, moet voor de feiten gepleegd vóór 30 juli 2018 niet worden nagegaan w,e de 
grootste fout maakte en is er van decumul geen sprake. 

7. 
Ook de verzwarende omstandigheid dat van de activiteit een gewoonte werd gemaakt 
is bewezen: eerste, tweede en derde beklaagde verhuurden immers bijzonder veel 
woningen die niet voldeden aan de minimale decretale kwaliteitsvereisten, en 
verhuurden dus op grote schaal, wat de gewoonte om op dergelijke wijze te verhuren 
voldoende bewijst. 
Nu slechts vervolgd wordt voor de verhuur van één ongeschikte en 
onbewoonbare woning, is de verzwarende omstandigheid voor deze vennootschap niet 
bewezen." 

Het hof maakt ook deze overwegingen tot de zijne. 

5.2 In antwoord op de conclusies overweegt het hof aanvullend het volgende· 

5.2.1 Anders dan in conclusies aanvoert, is de hoedanigheid van 'verhuurder' 
niet essentieel in de betrokken telastleggingen. Het misdrijf bepaalt als mogelijke daders 
personen die als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of als persoon die een woning 
of een specifieke woonvorm voor bewoning ter beschikking stellen, die niet voldoet aan de 
vereisten en normen (art. 20, § 1, eerste lid, Vlaamse wooncode). Sinds 1 Januari 2021 
bepaalt artikel 3.34 Vlaamse codex wonen 2021 dat als een niet-conforme of overbewoonde 
woning rechtstreeks of via tussenpersoon wordt verhuurd, te huur gesteld of ter beschikking 
gesteld met het oog op bewoning, de verhuurder, de eventuele onderverhuurder of diegene 
die de woning ter beschikking stelt gestraft wordt. De telastlegging slaat dus niet enkel op 
verhuurders, maar ook op personen die een woning onderverhuren of een woning ter 
beschikking stellen. 

Dat in de rubriek 'eigenaars/overtreders' van de processen-verbaal namen z1Jn vermeld van 
natuurlijke en rechtspersonen als zijnde (deel)eigenaar en verhuurder en hierover niets zou 
zijn terug te vinden in de aanhangig makende dagvaarding, 1s zonder relevantie voor de 
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beoordeling van de schuld. Om de schuld te kunnen beoordelen moet niet geweten of 
vermeld ziJn wie precies van al deze personen verhuurt, ter beschikking stelt of te huur stelt. 
De beklaagden zI1n vervolgd als (mede)daders in de zin van artikel 66 Strafwetboek en 
worden door het openbaar ministerie niet "op een hoop gegooid", zoals 
aanvoert. Niet relevant voert in conclusies verder aan dat het openbaar 
ministerie twiJfe lt over de hoedanigheid van 'verhuurder', omdat het rn de dagvaarding 
naast de naam van een rechtspersoon "dan maar steeds de naam (. .. ) 
vermeldt1'. Zoals vermeld is die hoedanigheid niet relevant voor de beoordeling van de 
schuld. Elke beklaagde is vervolgd als (mede)dader in de z,n van artikel 66 Strafwetboek. De 
gehekelde rubriek 'eigenaars/overtreders' is trouwens enkel een gebruikellJke vaste titel in 
de processen-verbaal die de wooninspecteurs opstellen om de betrokkenen te identificeren. 
Uit het enkele gebruik van deze titel en de vermelding eronder van namen van 
(rechts)personen, kan op zich geen gevolg getrokken worden over de schuld . 

5.2.2 Dat er in "vele dossiers" geen huurcontract voorhanden is, heeft evenmin belang voor 
de beoordeling van de schuld. Evenmin is het zo dat het openbaar ministerie bij feiten waar 
geen huurcontract voorhanden was, de beklaagde "dan maai~' zou 
gedagvaard hebben "op basis" van de rubriek 'eigenaars/overtreders'. Dat een telastl1egglng 
niet bewezen zou zijn, omdat er geen concrete aanduiding was van de verhuurder in de 
rubriek 'eigenaars/overtreders', steunt op geen enkele wettelrJke bepaling en mist iedere 
ernst. 

Doordat er geen huurcontract voorhanden zou zijn, ontstaat er ook geen twiJfel over de 
datum van de huurovereenkomst of onduideliJkheid en twijfel over het mogeliJks afleveren 
van een conformiteit sattest binnen de drie maanden voor de aanvang van de huur In de zin 
van artikel 12, § 1, derde lid Woninghuurdecreet. Dit decreet en deze bepaling heeft geen 
enkele relevantie voor de beoordeling van de schuld aan de telastleggingen. Wat wel 
onduidelijk is, is waar het haalt dit als een relevante rechtsgrond .aan te 
voeren. Dat volgens hem vele huurcontracten bovendien niet rechtsgeldig zijn, rn1st al 
evenzeer elk belang voor de huidige beoordeling. Het Is ook niet van belang dat geweten Is 
wie de huurovereenkomst heeft ondertekend, of dat verhuurde in eigen 
naam. Kortom moet het openbaar mIn1stene niet aanduiden wie de effectieve verhuur·der Is. 

5.2.3 beklaagt er zich in conclusies over dat de eerste rechter zijn middel 
inzake "de twijfel en de onduidelijkheid over de hoedanigheid van "verhuurder" (naar 
aanleidmg van) huurcontracten en de ontstentenis van bankrekeninguittrekse/s•'' niet 
beantwoordde en ziJ haar motiveringsplicht schond. 

De rechter moet de 1n conclusies aangevoerde middelen van een partiJ in het kader van ziJn 
(Grond)wettel!Jke motivenngsphcht beantwoorden, doch moet niet antwoorden op alle 
argumenten die dat middel ondersteunen. Als de rechter een bepaald middel op 
gemotiveerde wijze verwerpt moet hij vervolgens niet nog elk argument beantwoordi:?n dat 



Hof van beroep Gent• tiende kamer · ,p 30 

dit middel ondersteunt. Ook moet de rechter een nonsens1caal middel, dat steeds maar 
herhaald wordt, niet elke keer opnieuw beantwoorden 

5.2.4 Anders dan opwerpt, vormt de verklaring van 
:m de huurders wel degelijk voldoe11de bewijs voor zijn schuld. Dat de verklaring van 

nergens in het 11/iJvige" dossier bevestigd zou zijn, doet geen afbreuk 
aan de bew11swaarde ervan. Uit niets volgt dat de of zijn verklaring niet 
geloofwaardig of betrouwbaar was en is. 

5.2.5 Anders dan aanvoert heeft het openbaar ministerie niet "de deur dicht 
gedaan die de woonmspecteur wilt {lees: wil) opendoen" door het in de dagvaarding enkel te 
hebben over "verhuurder" en "huuropbrengsten" en het niet te hebben over het breed 
begrip 'overtreder'. De beklaagden zijn en blijven als (mede)daders vervolgd voor het 
vermelde misdrijf dat kan gepleegd worden door personen die als verhuurder, als 
onderverhuurder of als persoon die een woning ter beschikking stelt, een woning die niet 
voldoet aan de vereisten en normen, reclltstreeks of via een tussenpersoon, verhuren, te 
huur-stel len of ter beschikking stellen met het oog op bewoning. Een vermelding door het 
openbaar ministerie, dan nog in de vordering tot bijzondere verbeurdverklaring van 
vermogensvoordelen, die verwijst naar huuropbrengst voor eigenaars-verhuurders, heeft 
rnet tot gevolg dat de vermelde beklaagden enkel nog kunnen veroordeeld worden als zij 
werkelijk de hoedanigheid van eigenaar en/of verhuurder hadden. Het hof Is trouwens gevat 
door de feiten en niet door een omschriJving die het openbaar mintstene daar aan geeft. Het 
hof moet zelf de feiten als misdrijf kwalificeren. Wat dat betreft stelt het hof vast dat de 
kwalif1cat1e van de feiten vermeld In de aanhangig makende akte correct is. 

5.2.6 Het Is niet aangetoond, en bovendien gespeend van elke relevantie, dat het openbaar 
min1stene zich zou "u,tputten" om het eigendomsstatuut van de betrokken pande11 uiteen te 
zetten. De vermelding van het eigendomsstatuut is enkel bedoeld om de betrokken panden 
correct te kunnen situeren. Deze vermelding Is niet verplicht en Is niet gebonden aan 
vormvereisten. 

5.2.7 Artikel 10 Vlaamse wooncode bepaalde tot 1 januari 2021 · "Het conform1teltsattest 
vervalt van rechtswege vanaf het ogenblik dat er voor de woning een proces-verbaal als 
vermeld in artikel 20, § 2, opgesteld wordt11

• Artikel 3.9 Vlaamse Codex Wonen van 2021 
bepaalt sinds 1 januari 2021 hetzelfde, namelijk: "Het conformiteitsattest vervalt van 
rechtswege vanaf het ogenblik dat er voor de woning een proces-verbaal wordt opgesteld 
voor de misdrijven, vermeld in artikel 3.34 tot en met 3.3611

• 

Het conformiteitsattest dat op 28 apnl 2016 werd opgesteld voor de woning te 
,ervie! aldus op 20 mei 2020 toen de wooninspecteur in een 

proces-verbaal ernstige gebreken, of de vervolgde misdrijven, vaststelde. 

Hetzelfde gaat op voor de woning te 
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5.2.8 Ten onrechte voert aan met betrekking tot de woning te 
dat er geen ernstig gebrek was en stelt hij dat de vervallen oranJe 

elastomeren flexibel die aan een înbouwkookplaat was aangesloten op een gasfles, door de 
huurder werd vervangen. Dat de huurder een handig man is, is niet enkel niet aangetoond, 
maar bovendien allerminst relevant. Het is niet aangetoond, zoals het dat ook niet was bij de 
hiervoor vermelde won ingen, dat de ernstige gebreken enkel aan de huurders te wiJten zijn. 
Net zozeer 1s het niet relevant. 

5.2.9 De vervolgde misdriJven vereisen enkel (algemeen) opzet als moreel element. Dat is 
voorhanden bij het wetens en willens, dit is bewust en zonder dwang, plegen van de feiten. 
De beklaagden maken rechtvaardiging, schuldontheffing of niet-toerekeningsvatbaarheid 
niet enigszins aannemelijk. Een bijzonder opzet moet niet worden aangetoond. Dat de 
beklaagden niet zouden gewild hebben dat de woningen niet conform waren en gebreken 
vertoonden, kan niet worden nagegaan en is niet relevant. Het belet niet dat door de 
bevoegde opsporingsambtenaren werd vastgesteld dat de woningen niet conform waren en 
ernstige gebreken vertoonden. Hierbij merkt het hof op dat de vaststelltngen van de 
woon inspecteur bijzondere bewijswaarde hebben. Het bewijs van het tegendeel wordt door 
de beklaagden niet geleverd. Evenmin moet aangetoond zijn dat de beklaagden specifiek de 
bedoeling hadden misdnJven inzake de woonkwaliteit te plegen. 

5.2.10 Dat er bij d1kwiJls sprake zou zijn geweest van een vriendendienst 
voor personen die in acute woningnood zaten en die weinig financièle middelen hadden, 
zodat ze geen betaalbare of sociale woning vonden, vormt geen rechtvaardigingsgrond en is 
niet relevant voor de beoordeling van de schuld. Evenmin is hiervoor relevant dat 

niet zou gehandeld hebben met winstbejag of met het oog op geldgewin. 

5.2.11 Dat het onredeltjk zou zijn om 
deze nijpende humanitaire situatie stricto senso een onachtzaamheid te verwijten" is 
allerminst relevant, noch vormt het een rechtvaardigingsgrónd. Dat bepaalde woningen 
"reeds lang voor de periode van mmimum kwaliteitsnormen, conform1te1tsattesten en 
Woonmspect,es" werden betrokken, 1s nog minder relevant en mist elke ernst. 

5.2.12 Uit het feit dat de beklaagden zich in verschillende panden, gedurende diverse Jaren 
aan de bedoelde misdriJven schuldig maakten, mag het gevolg worden getrokken dat zij van 
de betrokken activiteit een gewoonte maakten. Het hof herhaalt dat de hoedanigheid van 
verhuurder daarbij niet noodzakelijk moet vaststaan. Nergens is bepaald dat er voor de 
gewoonte een bijzonder opzet moet aangetoond worden, of dat het om een kwalijke 
gewoonte moet gaan, afgezien van het feit dat de gewoonte hebben een bepaald misdrijf te 
plegen op zich wel kwaliJk ,s. Dat er geen sprake zou zijn geweest van abnormaal profiJt, 
woeker(huur)pnjzen en er geen misbruik werd gemaakt van de kwetsbaarheid van personen 
of dat de verhuringen eerder verlteslatend waren, is niet relevant en doet geen afbreuk aan 
de vaststelling van de gewoonte. Evenmin heeft het enig belang dat de bewoners meestal 
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tevreden z1Jn of waren met hun woongelegenheid, dat deze zelf weinig actie ondernemen in 

woningkwaliteitsonderzoek en dat deze soms zelfs de toegang ontzeggen aan de 
woon inspectie. 

5.2.13 Als personen die woningen verhuurden, te huur of ter beschikking stelden, werden de 
beklaagden geacht op de hoogte te z1Jn van de toestand van hun woning. De voorgehouden 
onwetendheid hierover 1s geen rechtvaardigingsgrond. 

6. Elke beklaagde pleegde de voor hem bewezen misdnJven met een zelfde m1sdad1g opzet, 
zodat het hof elke beklaagde voor deze misdrijven samen overeenkomstig artikel 65, eerste 
lid, Strafwetboek, een straf oplegt. 

De regelgeving over het Vlaamse woonbeleid beoogt onder meer het waarborgen van het 
fundamenteel recht op menswaardig wonen. Personen die onroerende goederen verhuren 
met winstoogmerk moeten bij de verhuur of terbeschikkingstelling van woningen de door de 
overheid opgelegde kwaliteitsnormen en - vereisten strikt naleven en mogen niet besparen 
op investeringen hiertoe. Dat de beklaagden m het bewuste pand vooral aan financieel 
zwakkere huurders verhuurden, mag geen aanleiding zijn te besparen op de woonkwaliteit
en veiligheid. 

Gelet op de economische aard van de misdrijven, is een geldboete en de verbeurdverklaring 
van de vermogensvoordelen, zoals hierna besproken, de meest passende straf De straf 
moet de beklaagden doen afzien van economische afwegingen inzake pakkans, bestraffing 
en economisch voordeel en hen ertoe aanzetten voortaan bij verhuring of het t er 
beschikking stellen van woningen alle veiligheids- en kwaliteitsnormen in het belang van de 
bewoners in acht te nemen. Het gelasten van de opschorting van de uitspraak van de 
veroordeling 1s hiertoe niet passend en effectief. Bovendien zal de opgelegde geldboete 
geen van de beklaagden sociaal declasseren of hun sociale reclassering d1sproport1oneel 
belemmeren. Opdat de beklaagde 31s natuurhjk persoon die handelt voor de 
rechtspersonen de ernst van de gepleegde misdriJven vat, moet de geldboete în beginsel 
effectief ziin en gelast het hof geen (deels) uitstel van de tenuitvoerlegging ervan voor 

Wat betreft de rechtspersonen houdt het hof rekening met hun respectief blanco 
strafregister en gelast het deels gewoon uitstel van tenuitvoerlegging van de hen opgelegde 
geldboete, zoals hierna bepaald. Ze zijn hiertoe in de voorwaarden gesteld door de artikelen 
8 en 18b1s Probatiewet. 

Het openbaar ministerie vorderde overeenkomstig artikel 43bis, eerste lid, Strafwetboek, in 
de aanhangig makende akte schriftelijk de bijzondere verbeurdverklaring van de 
vermogensvoordelen. Zoals hiervoor al vermeld, moet het openbaar ministerie hiertoe niet 
bewîjzen dat de hoedanigheid van verhuurder heeft. Het 1s ook niet zo dat 
de omvang van de vermogensvoordelen enkel door middel van bankrekeningu1ttreksels zou 
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kunnen worden aangetoond. Het hof gaat evenmin in op de, moeilijk begrijpbare, 
argumentatie van inzake zogenaamd verkeerde berekeningen van de 
vermogensvoordelen en het feit dat de "procureur geen vordenng wt vermogensvoorde/en 
(zou instellen)" wat betreft sommige woningen. Het hof verwIJst naar de overwegingen van 
de eerste rechter onder titel 3.4 van het beroepen vonnis en maakt deze tot de zI1ne (met de 
enkele tekstverbetering dat "lagen huurpnjlen" moet zijn: "lage huurpn}Zen"). De 
verbeurdverklaring van vermogensvoordelen ontneemt het plegen van misdnJf zijn voordelig 
karakter door de veroordeelde beklaagde de vruchten van zijn misdrijf af te nemen Terecht 
verminderde de eerste rechter het berekende vermogensvoordeel om te verm1Jden dat de 
beklaagden tot een onredell1ke zware straf zouden worden veroordeeld. Opnieuw Is op te 
merken dat de eigendomsverhouding tot de bewuste panden, niet relevant Is. Er Is dan ook 
geen grond om de verbeurdverklaring, wat een straf is, te verdelen bij helften op grond van 
wie verhuurde, zoals aanvoert. 

Wat de jetreft, is de door de eerste rechter opgelegde geldboete van 500 euro 
onwettig. Artikel 41bis, § 1, tweede lid, tweede streepje, Strafwetboek bepaalt immers voor 
de geldboeten toepasselijk op m1sdnJven gepleegd door rechtspersonen: wanneer de wet op 
het feit vrijheidsstraf en geldboete stelt, of een van de straffen alleen: geldboete van 
minimum vijfhonderd euro vermenigvuldigd met het getal van de maanden van de 
minimumvriJheldsstraf, doch niet lager dan de minimumgeldboete op het feit gesteld, met 
als maximum tweeduizend euro vermenigvuldigd met het getal van de maanden van de 
maximumvrijheidsstraf, doch niet lager dan het dubbele van de maximumgeldboete op het 
feit gesteld. Het hof doet het beroepen vonnis teniet enkel wat betreft de beslissing tot het 
opleggen van een straf aan deze beklaagde. Deze nietigheid heeft niet tot gevolg dat het hof 
niet mag verwijlen naar het beroepen vonnis of er geen overwegingen mag van overnemen. 
Wel heeft het tot gevolg dat de kost van uitgifte van het beroepen vonnis te last van de Staat 
blijft. 

De bewezen misdrijven werden gepleegd na 31 december 2016, zodat het hof elke 
geldboete verhoogt met 70 dec1emen. Voor is de hierna bepaalde 
vervangende gevangenisstraf, een voldoende aansporing de geldboete te betalen. 

7. De eerste rechter besliste juist over de kosten in eerste aanleg. Het hof veroordeelt elke 
beklaagde tot het hierna bepaalde deel van de kosten in beroep. 

Het hof veroordeelt de beklaagden als veroordeelden tot een correctionele hoofdstraf elk 
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 telkens 200 
euro, en dit ongeacht de datum van de bewezen verklaarde feiten . 
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Met toepassing van artikel 91 koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende het 
algemeen reglement op de gerechtskosten m strafzaken veroordeelt het hof de beklaagden 
tot de vaste vergoeding voor de kostpriJs van het verloop van de strafprocedure, die 
geindexeerd 58,24 euro bedraagt. Met toepassing van diezelfde bepaling verhoogt het hof 
de kosten in hoger beroep met 10 %. 

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 tweedelijnsbrJstand, in werking 
getreden op 1 mei 2017 ingevolge artikel 6 van het koninklijk besluit van 26 april 2017 tot 
uitvoering van de wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de 
juridische tweedelijnsb1jstand, veroordeelt het hof de beklaagden ook tot het betalen van 
een bijdrage aan het Begrotingsfonds voor de j urrd1sche tweedelljnsbiJstand, die na indexatie 
24 euro bedraagt. 

8.1 Artikel 20b1s, § 1, eerste lid, Vlaamse Wooncode, zoals hier van toepassing, t hans artikel 
3.43 Vlaamse Codex Wonen van 2021, bepaalt: "Naast de straf kan de rechtbank de 
overtreder bevelen om werken wt te voeren om de woning, het pand dat het gebouw met de 
aanwezige woonentiteiten omvat, of de specifieke woonvorm als vermeld in artikel 5, § 3, 
eerste lid, te laten voldoen aan de vereisten en normen, vastgesteld met toepassing van 
artikel 5. Als de rechtbank vaststelt dat de woning met in aanmerking komt voor 
werkzaamheden, of dat het gaat om een goed als vermeld in artikel 20, § 1, tweede lid, 
beveelt ze de overtreder om er een andere bestemming aan te geven overeenkomstig de 
bepalingen van de Vlaamse Codex Rwmtelijke Ordening van 15 mei 2009 of om de woning of 
het goed te slopen, tenzij de sloop ervan verboden is op grond van wette/11ke, decretale of 
reglementaire bepalingen. Dat gebeurt ambtshalve of op vordering van de wooninspecteur 
of het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar de woning, het pand 
of het goed ligt." 

De herstelmaatregelen op grond van een (publieke) herstelvordenng zijn een bijzondere 
vorm van teruggave en moeten verplicht worden opgelegd aan diegenen die schuldig 
worden bevonden aan een misdriJf. 

De pnnc1p1ele herstelmaatregel wat betreft de woonkwaliteitsnormen 1s het uitvoeren van 
renovatie-, verbetenngs- of aanpassingswerkzaamheden waardoor het pand conform wordt 
gemaakt 

Behoudens een vastgesteld integraal herstel, mag de vordering slechts worden afgewezen 1n 
het geval van kennelijke onredelijkheid. 

Indien dit integraal herstel als princip1ele herstelmaatregel volgens de rechter niet mogel1Jk 
Is, dient de rechter de alternatieve maatregel van de herbestemming of de sloop te bevelen. 

Sinds 1 januarr 2021 bepaalt artikel 3.43 Vlaamse Codex Wonen van 2021: "Naast de straf 
kan de rechtbank de overtreder bevelen om werken wt te voeren om de woning of het pand 
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dat het gebouw met de aanwezige woningen omvat, conform te maken en om de 
overbewoning te beeind1gen. Als de rechtbank vaststelt dat de woning niet in aanmerking 
komt voor werkzaamheden, of dat het gaat om een goed als vermeld m artikel 3.35, beveelt 
ze de overtreder om er een andere bestemming aan te geven overeenkomstig de bepalingen 
van de Vlaamse Codex Ru,mtelijke Ordenmg van 15 mei 2009 of om de wonmg of het goed te 
slopen, tenzij de sloop ervan verboden 1s op grond van wettel11ke, decretale of reglementa,re 
bepalmgen Dat gebeurt ambtshalve of op vordering van de woonmspecteur of het college 
van burgemeester en schepenen van de gemeente waar de woning, het pand of het goed ligt. 

De rechtbank bepaalt de termijn voor de uitvoenng van de herstelmaatregelen en kan, op 
vordering van de woomnspecteur of het college van burgemeester en schepenen, eveneens 
een dwangsom bepalen per dag vertraging in de tenwtvoerleggmg van de 
herstelmaatregelen. De termijn voor de wtvoermg van de herstelmaatregelen bedraagt 
maximaal twee jaar." Tot 1 januari 2021 voorzag artikel 20bis, § l, eerste lid, Vlaamse 
Wooncode in een zelfde vorm van herstel. 

De herstelvorderingen zijn niet kennellJk onredelijk. De herstelvordenngen z1Jn gemotiveerd 
vanuit de doelstellingen van de wooncodereglementermg (Vlaamse Wooncode en Vlaamse 
Codex Wonen van 2021) en bepaalt een wettelijk voorziene herstelvorm. 

8.2 Op heden is er nog geen integraal herstel zoals bepaald door het decreet wat betreft de 
volgende woningen: 

Er is immers geen proces-verbaal van uitvoering van de wooninspecteur van u1tvoenng van 
herstel in de zin van artikel 3.46 Vlaamse Codex Wonen van 2021 (voor 1 januari 2021: art 
20b1s, § 6, Vlaamse Wooncode). 

8.3 Wat betreft de woning aan de stelde de 
wooninspecteur bovendien in een proces-verbaal van 12 april 2022 vast dat er een 
stedenbouwkundige schending werd vastgesteld, namelijk het opsplitsen van de woning of 
in het gebouw het aantal woongelegenheden wijzigingen (art. 4.2.1, r, Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening), het verrichten van bouwwerken die geen onderhoudswerken z1Jn, 
zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning (art. 4.2.1, 1°, Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening) en het geheel of gedeeltelijk wijzigen van de hoofdfunctie van een 
bebouwd onroerend goed (art. 4.2.1, 6°, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening). 

Wanneer het hof vaststelt dat het pand niet in aanmerking komt voor het herstel door het 
herstel van de gebreken die toelaat dat het pand na uitvoering ervan regelmatig op de 
woningmarkt ter beschikking kan worden gesteld, kan het deze vorm van herstel niet 
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bevelen gezien geen stedenbouwkundige vergunning voorhanden 1s voor de 1n het pand 
gecreeerde woonent1te1ten . In het pand werd zonder zo'n vergunning ,n strijd met artikel 
4.2 1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening immers het aantal woongelegenheden gewijzigd 
die hoofdzakelijk bestemd zijn voor de huisvesting van een gezin of een alleenstaande. Deze 
inbreuk is strafbaar gesteld door artikel 6.2 l, eerste lid, Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening. 

De veroordeelden kunnen wat dat pand betreft, b1J wijze van herstel niet veroordeeld 
worden tot het plegen van een omgevmgs- (namelijk: stedenbouwkundig) misdrijf 
Vanzelfsprekend kan de rechter enkel een legaal herstel opleggen. 

Om het herstel te realiseren moeten de veroordeelden dus ofwel de woning te 
een andere bestemming geven op basis van de bepalingen 

van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, ofwel de woningen slopen, tehzij dit op 
wettelijke gronden verboden is. Niets belet de veroordeelden een stedenbouwkundige 
vergunning aan te vragen en desgevallend te bekomen, waardoor het beletsel voor een 
volledig herstel zou wegvallen. In dat geval kunnen de veroordeelden de opgelegde 
herstelmaatregel uitvoeren door het dan vergund pand conform te maken. 

8.4 Er is intussen wel een integraal herstel wat betreft de volgende woningen . 

Wat betreft die twee woningen 1s de herstelvordenng dus zonder voorwerp. 

8.5 Gelet op het talmen van de veroordeelden in het verleden om tot het herstel over te 
gaan, wordt terecht de verbeurte van een dwangsom gevorderd bij niet naleving van het 
bevel tot herstel. De dossiergegevens tonen aan dat de veroordeelden al ruim de kans 
geboden werd het herstel uit te voeren, doch dat ZIJ verkiezen de afloop van deze zaak af te 
wachten en dat zij talmen. De hierna uitgesproken modaliteiten vormen een gepaste en 
noodzakelijke aansporing van de veroordeelden om nu effectief zelf tot herstel over te gaan. 

De lange tijd sedert dewelke de veroordeelden reeds konden overgaan tot het herstel van 
het pand en de ruime termiJn welke hen hiertoe nog wordt verleend, brengen mee dat er 
geen reden is om bij toepassing van artikel 138Sbis, laatste alinea, Gerechtelijk Wetboek nog 
een zekere termiJn te bepalen waarna de beklaagden pas de dwangsom zullen kunnen 
verbeuren. 

Voor het geval dat de herstelmaatregelen door de veroordeelden niet binnen de gestelde 
term1Jn worden uitgevoerd, rnachti_gt het hof de Woon inspecteur en het college van 
burgemeester en schepenen van om ambtshalve 1n de U1tvoenng ervan te 
voorzien. 

t 
1 

l 
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9.1 De burgerlijke partij 1ordert voor het hof m conclusies de beklaagden m 
sohdum te veroordelen tot betalmg van een voorschot van 8.000 euro als schadevergoeding. 
Dit vormt mc1denteel beroep overeenkomstig artikel 203, § 4, Wetboek van Strafvordering 
Dit beroep is ontvankelijk voor zover gencht tegen en 

Voor zover gencht tegen de en is 
het incidenteel beroep niet ontvankelijk. De vordering van de burgerlijke partij steunt 
immers op de telastlegging AS en daarvoor zijn deze beklaagden niet vervolgd . Tegen de 
beslissing van de eerste rechter om zijn vordering tegen die beklaagden niet ontvankelijk te 
verklaren, stelde de burgerlijke partij geen hoofdberoep m. 

Het meermaals herhaald argument van dat hij geen verhuurder zou zijn en 
het huurcontract niet zelf ondertekend heeft, brengt evenmin de n1et-ontvankelijkhe1d van 
de vordering van de burgerl ij ke partij mee. Ten overvloede stelt het hof vast dat de 
genaamde slechts de klusjesman is en niet de verhuurder. De eigendomsstructuur 
en de verhoudingen tussen ~n de rechtspersoon, is ook op burgerlijk gebied 
zonder relevantie . De burgerl ijke partij vordert schadevergoeding op grond van een bewezen 
misdrijf en niet op grond van een huurovereenkomst. Het hof heeft zich niet uit te spreken 
over de nietigheid van de huurovereenkomst, die er blijkbaar dan toch was. De vordering 
slaat op schade en niet op de terugbetaling van huurgefden op zich, zodat de argumentatie 
van hierover niet relevant is. Hetzelfde geldt voor de vrijgave van de borg. 
Verder zijn de vaststellingen die een gerechtsdeurwaarder zou gedaan hebben over 
huurschade, ook zonder relevanti e voor de verdere beoordeling, of dat de burgerliJke partij 
zelf schade zou hebben toegebracht. Voor huurschade is de vrederechter bevoegd, niet het 
hof als strafrechter. 

De burgerlijke partij voert aan dat door de erbarmellJke toestand van de woning die h1J 
bewoonde met ziJn gezin, meubels en spullen onbruikbaar werden en hiJ huid- en 
longproblemen opliep. 

Door de bewezen telastlegging A5 leed de burgerlijke partiJ schade, die 
en moeten vergoeden op grond van 

artikel 1382 Oud Burgerlijk Wetboek. 

Voor het hof zijn er nog steeds geen elementen die een precieze bereken ing van de morele 
en materièle schade van de burgerllJke part ij mogelijk maken, zodat die in bill ijkheid en 
redelijkheid te begroten 1s op een bedrag van 4.500 euro. 

Krachtens artikel 162bis, samen gelezen met artikel 211 Wetboek van Strafvordering zijn de 
voor de telastlegging AS veroordeelde beklaagden gehouden tot het betalen aan de 
burgerlijke parti j van de rechtsplegingsvergoeding bepaald in artikel 1022 Gerechtelijk 
Wetboek Deze rechtsplegingsvergoeding 1s verschuldigd per aanleg. De strafrechter moet 
de rechtsplegingsvergoeding begroten Deze begroting heeft het bedrag van de vordering 
als maatstaf en wordt bepaald door artike l 2 van het koninklijk besluit van 26 oktober 2007 
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tot vaststelling van het tarief van de rechtsp legmgsvergoed1ng in artikel 1022 van het 
Gerechtelijk Wetboek. Dat de burgerliJke partij een hoger bedrag vorderde, brengt niet 
noodzakelijk mee dat dit een klaarblijkelijke overwaardering is die de normaal bedachtzame 
en zorgvuldige Justitiabele niet zou hebben begaan, noch dat het een te kwader trouw 
verrichte verhoging van de schade 1s die als enig doel had op artificiéle wijze het bedrag van 
de vordering op te trekken tot de hogere schijf. Er werden geen redenen aangevoerd om 
een ander bedrag dan het voorziene basisbedrag toe te kennen. 

De weerleggmg van deze argumenten van 1s bij de bespreking van de 
volgende vordering van andere burgerhJke partiJen als herhaald te beschouwen. 

9.2 De burgerlijke partiJ 
beroepen vonnis. 

vordert voor het hof de bevestiging van het 

De eerste rechter besliste Juist over deze vordering. Het hof verwijst naar de overwegingen 
op pagina 22 onder het nummer 6 van die pagina van het beroepen vonn is en maakt zich 
deze eigen. 

9.3 De burgerl1Jke part1Jen en ,orderen voor het hof de 
bevestiging van het beroepen vonnis. Evenwel vraeen z1i een matenele vergissing recht te 
zetten: waar staat moet dit '.IJn . 

De eerste rechter besliste juist over deze vordering. Het hof verw11st naar de overwegingen 
op pagina 22 onder het nummer 4 van die pagina van het beroepen vonnis en maakt zich 
deze eigen. Wel zet het hof 1n het dictum hierna de naamsverwisseling recht. 

9 .4 De burgerlij ke partijen vorderen voor het 
hof de bevestiging van het beroepen vonnis . 

De eerste rechter besliste Ju ist over deze vordering. Het hof verwijst naar de overwegingen 
op pagina 21 onder het nummer 3 van die pagina van het beroepen vonnis en maakt zich 
deze eigen. 

9.5 De burgerlijke partij 
vonnis. 

vordert voor het hof de bevestiging van het beroepen 

De eerste rechter besliste juist over deze vordering. Het hof verwlJst naar de overwegingen 
op pagina 22 onder het nummer 5 van die pagina van het beroepen vonnis en maakt zich 
deze eigen. 

9.6 Wat betreft de kosten van de burgerlijke partijen 
verw1Jst 

het hof naar de algemene overweging hiervoor over de recht splegmgsvergoed1ng. 
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Krachtens artikel 1 KB Tarief Rechtsplegîngsvergoeding worden de bedragen van de 
rechtsplegingsvergoeding vastgesteld per gerechtelijke band en ten aanzien van elke partij 
die door een advocaat wordt bijgestaan. Wanneer, zoals in casu, eenzelfde advocaat in 
eenzelfde gerechtel!Jke band verscheidene partijen biistaat. wordt de 
rechtsplegingsvergoeding onder hen verdeeld . Dit geldt niet voor gezien samen 
met de hoofdelijk ten aanzien van 
hem gehouden 1s tot schadevergoeding en niet zoals wat betreft de 
andere burgerlijke partijen en er dus voor sprake is van een andere 
gerechteliJke band, afgezien van het fe it dat hij door een zelfde advocaat is biJgestaan. 

Het hof beslist hierover zoals hierna bepaald. 

9.7 De burgerlijke partij stelt expliciet overeenkomstig artikel 204, § 4, 
Wetboek van Strafvordering incidenteel beroep in en vordert voor het hof van 

betaling van 45.726 euro. 

De vordering van de burgerlijke partij stoelt op de bewezen telastlegging Al. De beklaagde 
is gehouden de burgerlijke partIJ hiervoor schadeloos te stellen. 

Anders dan de burgerlijke partij aanvoert, kan het hof de periode van de telastlegging Al 

niet uitbreiden tot 31 augustus 2021. De eerste rechter was en het hof 1s slechts gevat voor 
de feiten van de periode van 1 februari 2019 tot en met 13 december 2019. 

Wat betreft de omvang van de schade, toont de opsomming van allerhande facturen niet 
aan dat al deze bedragen schade als gevolg van de bewezen misdrijven uitmaken. Ook het 
feit dat de beklaagde een vermindering op de onroerende voorheffing met zou In rekening 
hebben gebracht, is geen schade als gevolg van het misdrijf . 

BiJ afwezigheid van concrete gegevens voor berekening, begroot het hof de schade In 

redelijkheid en billijkheid op 3.000 euro. 

De burgerlijke partij kan op grond van het bedrag van haar vordering 
aanspraak maken op een basisrechtsplegingsvergoeding van 3.750 euro. Het toekennen van 
dergelijk bedrag aan rechtsplegingsvergoedmg zou een kennelijk onredelijke situatie 
meebrengen, zodat het hof de rechtsplegingsvergoed1ng in eerste aanleg en in beroep 
begroot op het min imumbedrag. Dit brengt niet mee dat het hof toepassing moet maken 

van artikel 1022, zesde lid, Ge chtel1Jk Wetboek. 

Toegepaste wetsartikelen: 

Het1hof 'naakt toepassing van de hiervoor aangehaalde artikelen en van de artikelen · 
- 211 en 211bis, Wetboek van Strafvordering, 
- 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, 
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Beslissing van het hof: 

Het hof, 
rechtsprekend op tegenspraak, 

verklaart het incidenteel beroep van de burgerlijke partij niet ontvankelijk voor 
zover gericht tegen de en de 

verder met eenparige stemmen ten gronde beslissend over de ontvankelijke beroepen: 

bevestigt het beroepen vonnis in de beslissing tot het aanhouden van de burgerlijke 
belangen en in de beslissing over de kosten van de strafvordering; 

doet het bestreden vonnis teniet voor zover het de tot een straf veroordeelt; 

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

op strafgebied: 

veroordeelt de beklaagde voor de bewezen telast leggingen Al tot en met 
A17 samen tot een geldboete van 3.000 euro, verhoogd met 70 dec1emen tot 24.000 euro of 
een vervangende gevangenisstraf van drie maanden; 

spreekt voor de beklaagde de verbeurdverklaring uit van de 
vermogensvoordelen voor een equivalent bedrag van 5.000 euro; 

veroordeelt de beklaagde voor de bewezen telastleggingen A 7 tot en 
met A16 samen tot een geldboete van 10.000 euro, verhoogd met 70 deciemen tot 80.000 
euro; 

gelast voor 
tenuitvoerlegging 
10.000 euro; 

voor een termijn van dne Jaar gewoon uitstel van de 
van een gedeelte groot 3.000 euro van de opgelegde geldboete van 

spreekt voor de beklaagde de verbeurdverklaring uit van de 
vermogensvoordelen voor een equivalent bedrag van 30.000 euro. 

veroordeelt de beklaagde voor de bewezen 
telast leggingen A2 tot en met A6 tot een geldboete van 6.000 euro, verhoogd met 70 
deciemen tot 48.000 euro; 
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gelast voor 1oor een termijn van dne Jaar gewoon 
uitstel van de tenuitvoerlegging van een gedeelte groot 2.000 euro van de opgelegde 
geldboete van 6.000 euro; 

spreekt voor de beklaagde :ie verbeurdverklaring uit 
van de vermogensvoordelen voor een equivalent bedrag van 5.000 euro, 

veroordeelt de beklaagde voor de bewezen telastlegging A17 (zonder de 
verzwarende omstand1ghe1d dat van de act1v1te1t een gewoonte werd gemaakt) tot een 
geldboete van 6.000 euro, verhoogd met 70 dec1emen tot 48.000 euro; 

gelast voor voor een termijn van drie jaar gewoon uitstel van de 
tenuitvoerlegging van een gedeelte groot 3.000 euro van de opgelegde geldboete van 6.000 
euro; 

spreekt voor de beklaagde de verbeurdverklaring uit van de vermogensvoordelen 
voor een equivalent bedrag van 5.000 euro; 

veroordeelt de beklaagden 
elk tot betaling van een bedrag van 25 euro, vermeerderd 

met 70 deciemen en zo gebracht op telkens 200 euro als bîJdrage tot de fînanc1enng van het 
fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele 
redders; 

veroordeelt de beklaagden 
elk tot betaling van een bedrag van 58,24 euro als 

vergoeding voor de kostprijs van het verloop van de strafprocedure; 

veroordeelt de beklaagden 
elk tot betaling van een bijdrage van 24 euro aan het 

Begrotingsfonds voor de Juridische tweedehJnsbiJstand; 

veroordeelt de beklaagden 
elk tot betaling van een vierde van de kosten van de 

strafvordering in beroep, voor het openbaar ministerie begroot op 502,49 euro; 

laat de kost van uitgifte van het beroepen vonnis van 99 euro, te last van de Staat; 

wijst de hiervoor uitgesproken verbeurdverklaringen van het equivalent van de 
vermogensvoordelen toe aan de hierna op burgerlijk gebied vermelde burgerlijke partijen 
ten belope en in voorkomend geval pro rata van de hun respectief toegekend bedragen 
verhoogd met de vergoedende intresten, naargelang de bewezen telastleggingen waarop zij 
steunen en de beklaagden waartegen zij zijn uitgesproken; 
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herstelvorderingen: 

stelt vast dat de respectieve herstelvordenng zonder voorwerp is wat betreft de volgende 
panden. 

PV van 19 Juli 2022 van de woonrnspecteur; 
(PV van 19 juli 2022 van de woonrnspecteur; 

beveelt op vordering van de wooninspecteur de beklaagden en 
over te gaan tot het herstel van het pand te 

kadastraal gekend als 
door het uitvoeren van renovatie-, verbetenngs-, of aanpassingswerkzaamheden, 

waardoor het pand voldoet aan de mrn1male kwal1te1tsvereisten, meer bepaald het 
wegwerken door middel van renovatie-, verbetenngs- en aanpassingswerken vain de 
gebreken aan het gebouw en de daarin aangebrachte woongelegenheden, zodat dit gebouw 
en de daarin ondergebrachte woongelegenheden voldoen aan de veillghe1ds-, gezondheids-, 
en woonkwaliteitsvere1sten, bepaald door de Vlaamse Codex Wonen van 2021; 

zegt dat op vordering van de wooninspecteur door de beklaagden een dwangsom va1n 100 
euro zal worden verbeurd per dag vertraging in de nakoming van dit bevel te rekenen vanaf 
het verstrijken van de termiJn van tien maanden vanaf de dag waarop dit arrest in kracht van 
gewiJsde zal zijn, 

beveelt dat voor het geval het voornoemde pand niet binnen de opgelegde termijn wordt 
hersteld de wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen van 

ambtshalve in de uitvoering van de bevolen herstelmaatregel zullen 
kunnen voorzien, met de daaraan verbonden kosten ten laste van de beklaagden; 

beveelt op vordering van de wooninspecteur de beklaagden 
over te gaan tot het herstel van het pand te 

kadastraal gekend als 

en 

door het uitvoeren van 
renovatie-, verbeterings-, of aanpassingswerkzaamheden, waardoor het pand voldoe1t aan 
de minimale kwaliteitsvereisten, meer bepaald het wegwerken door middel van renovatie-, 
verbeterings- en aanpassingswerken van de gebreken aan het gebouw en de daarin 
aangebrachte woongelegenheden, zodat dit gebouw en de daann ondergebrachte 
woongelegenheden voldoen aan de veihgheids-, gezondheids-, en woonkwal1te1tsvere1sten, 
bepaald door de Vlaamse Codex Wonen van 2021; 

zegt dat op vordering van de wooninspecteur door de beklaagden een dwangsom van 100 
euro zal worden verbeurd per dag vertraging in de nakoming van dit bevel te rekenen vanaf 
het verstrijken van de term1Jn van tien maanden vanaf de dag waarop dit arrest in kracht van 
gewijsde zal zijn, 



Hof van beroep Gent - tiende kamer p 43 

beveelt dat voor het geval het voornoemde pand niet binnen de opgelegde termijn wordt 
hersteld de woonmspecteur en het col lege van burgemeester en schepenen van de 
gemeente Wetteren ambtshalve in de uitvoering van de bevolen herstelmaatregel zullen 
kunnen voorzien, met de daaraan verbonden kosten ten laste van de beklaagden, 

beveelt op vordering van de wooninspecteur de beklaagden en 
)Ver te gaan tot de herbestemming overeenkomstig de 

bepalingen van de Vlaamse Codex RuimteliJke Ordening van 15 mei 2009 of de sloop van het 
gebouw, tenzij dit verboden is op grond van wettelijke, decretale of reglementaire 
bepalingen dan wel het herstel van het pand te 

kadastraal gekend als door het uitvoeren van 
renovatie-, verbeterings-, of aanpassingswerkzaamheden, waardoor het pand voldoet aan 
de minimale kwaliteitsvereisten, meer bepaald het wegwerken door middel van renovatie-, 
verbetenngs- en aanpassingswerken van de gebreken aan het gebouw en de daarin 
aangebrachte woongelegenheden, zodat dit gebouw en de daarin ondergebrachte 
woongelegenheden voldoen aan de veiligheids-, gezondheids-, en woonkwallteitsvereisten, 
bepaald door de Vlaamse Codex Wonen van 2021; 

zegt dat op vordering van de wooninspecteur door de beklaagden 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 t ien maanden vanaf de dag waarop dit arrest in kracht van 
gewijsde zal zijn, 

beveelt dat voor het geval het voornoemde pand niet binnen de opgelegde termijn wordt 
hersteld de wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen van 

ambtshalve in de uitvoering van de bevolen herstelmaatregel zullen 
kunnen voorzien, met de daaraan verbonden kosten ten laste van de beklaagden; 

op burgerlijk gebied: 

veroordeelt de beklaagde tot het betalen aan 11an een 
bedrag van 3.000 euro als schadevergoeding, meer de vergoedende intresten vanaf 1 JUi! 
2019 tot de datum van dit arrest, vanaf dan meer de gerechteltJke intresten tot de dag van 
betaling, telkens aan de wetteliJke intrestvoet en tot betaling van de kosten van deze 
burgerlij ke partij, met mbegnp van een rechtsplegmgsvergoedmg van 1.500 euro 1n eerste 
aanleg en 1.500 euro in beroep; 

veroordeelt de beklaagde en 
hoofdelijk tot het betalen aan 11an een bedrag van 4 .500 euro als 
schadevergoeding, meer de vergoedende intresten vanaf 1 me, 2019 tot de datum van dit 
arrest, vanaf dan meer de gerechtellJke intresten tot de dag van betaling, telkens aan de 
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wettelijke intrestvoet en tot betaling van de kosten van deze burgerlijke part1J, met mbegnp 
van een rechtsplegingsvergoeding van 1 350 euro in eerste aanleg en 1.350 euro in beroep; 

veroordeelt de beklaagde en hoofdelijk tot het betalen 
aan van een bedrag van 5.000 euro als schadevergoeding, meer de 
vergoedende intresten vanaf 1 januari 2016 tot de datum van dit arrest, vanaf dan meer de 
gerechtelijke intresten tot de dag van betaling, telkens aan de wettelijke intrestvoet; 

veroordeelt de beklaagde hoofdelijk tot het betalen 
aan van een bedrag van 5.000 euro als schadevergoeding, meer de 
vergoedende intresten vanaf 1 januari 2016 tot de datum van dit arrest, vanaf dan meer de 
gerechteliJke intresten tot de dag van betaling, telkens aan de wetteliJke intrestvoet; 

veroordeelt de beklaagde en hoofdelijk tot het betalen 
aan van een bedrag van 5 000 euro als schadevergoeding, meer de 
vergoedende intresten vanaf 1 maart 2016 tot de datum van dit arrest, vanaf dan meer de 
gerechtelijke intresten tot de dag van betaling, telkens aan de wettelijke intrestvoet; 

veroordeelt de beklaagde hoofdelijk tot het betalen 
aan van een bedrag van 5.000 euro als schadevergoeding, meer de 
vergoedende intresten vanaf 1 maart 2016 tot de datum van dit arrest, vanaf dan meer de 
gerechtelijke intresten tot de dag van betaling, telkens aan de wetteliJke intrestvoet; 

veroordeelt de beklaagde en hoofdelijk tot het betalen 
aan van een bedrag van 2.000 euro als schadevergoeding, meer de 
vergoedende intresten vanaf 27 Januan 2020 tot de datum van dit arrest, vanaf dan meer de 
gerechtelijke intresten tot de dag van betaling, telkens aan de wettelijke intrestvoet; 

veroordeelt de beklaagde 
van de kosten van 

en hoofdelijk tot het betalen 

met inbegrip van een rechtsplegmgsvergoeding van 
1.430 euro in eerste aanleg en 1.350 euro tn beroep, te verdelen als volgt: 286 euro aan elk 
voor de procedure in eerste aanleg en 270 euro aan elk voor de procedure in beroep; 

veroordeelt de beklaagde en 
hoofdelijk tot het betalen aan van een bedrag van 2.000 euro als 
schadevergoeding, meer de vergoedende intresten vanaf 27 Januari 2020 tot de datum van 
dit arrest, vanaf dan meer de gerechtelijke intresten tot de dag van betaling, telkens aan de 
wettelijke intrestvoet en tot betaling van de kosten van deze burgerlijke partij, met inbegrip 
van een rechtsplegmgsvergoeding van 520 euro in eerste aanleg en 600 euro in beroep; 

wijst het meer of anders gevorderde af als ongegrond. 
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Kosten beroep: 
Afschrift tussenvns: 

Afschriften akten HB: 
Opstelrecht ber. bekl.: 

Dagv. 1e bekl.: 
Dagv. 2e bekl.: 
Dagv. 3e bekl.: 
Dagv. 4e bekl.: 

Dagv le, 3e, 4e en Se BP: 
Dagv. 2eBP: 

Dagv. 6e en 7e BP: 
Dagv. 8e BP (à OM)· 

Dagv. eiser tot herstel: 
Afschr. TA 09.09.'22: 

+ 10%: 

Totaal: 

Te Jast van de Staat: 
Afschrift vonnis: 

€ 30,00 
€ 9,00 

€ 70,00 
€ 27,97 
€ 27,97 
€ 27,95 
€ 27,72 
€ 83,90 
€ 29,04 
€ 29,54 

€/ 
€ 27,72 
€ 66,00 

€ 456,81 
€ 45,68 

€ 502,49 

€ 99,00 

Dit arrest 1s gewezen te Gent door 
samengesteld uit raadsheer 

het hof van beroep, tiende correctionele kamer, 
als waarnemend kamervoorzitter, raadsheren 

~n in openbare rechtszitting van 3 februari 2023 
in aanwezigheid van uitgesproken door wnd. kamervoorzitter 

advocaat-generaal, met bijstand van griffier 




