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2021/PGG/1950 - 2021/VJll/911 

Not nr BG 66 Wl.104200/17 

In de zaak van het OPENBAAR M INISTERIE en van 

1. nr. DE WOONINSPECTEUR, 

tegen 

1. nr 

verdacht van: 

met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Havenlaan 88 bus 22, 

- burgerlijke partij -

geboren te 

wonende te 

- beklaagde -

op 

RRN 

A een woning of specifieke woonvorm die niet voldoet aan de vereisten van art. 5, § 1 
Vlaamse Wooncode verhuren, te huur stellen of ter beschikking stellen - feiten vanaf 11 
augustus 2013 met verzwarende omstandigheden 

als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of als persoon die een woning ter beschikking 
stelt, een woning of een specifieke woonvorm, als vermeld 1n artikel 5, § 3, eerste hd 
Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, die niet voldoet aan de vereisten 
en normen, vastgesteld met toepassing van artikel 5 van voornoemd decreet, rechtstreeks of 
via tussenpersoon, te hebben verhuurd, te huur gesteld of ter beschikking gesteld met het 
oog op bewoning, namelJJk een building gelegen te en 
bekend op het kadaster onder net 
oppervlakte van 58ca, 

(art. 2, § 1, 31 °, en 20, § 1, eerste lid, Decreet 15 Juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode) 

met de omstandigheid dat van de betrokken activiteit een gewoonte werd gemaakt, 

(art. 20 § 1 lid 3, 1 ° Decreet 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode} 

1 !g_ ,an 12 september 2017 tot 8 maart 2018 

woning 0000 
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ten nadele van geboren te 

2 k . m de periode van 16 november 2017 tot en met 1 december 2020 

woning 0001 

ten nadele var 5eboren te 

m de periode van 20 Iuli 2018 tot en met 1 december 2020 

wonmg0002 

ten nadele van geboren te 

m de periode van 16 november 2017 tot en met 11 me, 2020 

woning 0003 

ten nadele van geboren te op 

in de periode van 16 november 2017 tot en met 1 december 2020 

woning 0004 

ten nadele van geboren te 

Beklaagde eveneens gedagvaard om zich overeenkomstig artikel 42 en 43bis Strafwetboek 
te horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring van hierna vermelde 
vermogensvoordelen die zich bevinden in het patrimonium van de gedaagde, zijnde hetzij 
vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen, hetzij de goederen en 
waarden die in de plaats ervan zijn gesteld, hetzij de inkomsten uit de belegde voordelen, 
waarb1J de rechter, indien de zaken niet kunnen worden gevonden m het vermogen van de 
beklaagde, de geldwaarde waarvan dient te amen (het equivalent bedrag), namelijk: 

2.450,00 euro 

Berekening: 

begindatum: datum van de meldmgsfiche van vermoeden van een inbreuk op de Vlaamse 
Wooncode door de wijkagent 

einddatum· datum waarop de huurder ingeschreven werd op een ander adres. 



Hof van beroep Gent - bende kamer p 4 

woning 0000: september 2017 tot maart 2018 = zeven maanden x 350 euro= 2.450 euro 

* * * * 

1.1 De rechtbank van eerste aan leg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, kamer K 17, besliste 
bij vonnis van 7 Juni 2021 op tegenspraak als volgt : 

"Op strafqebied 

Heromschnjft de feiten van tenlasteleggmg A.1 als volgt: 

"( ) . . .. In ,n de periode van 12 september 2017 tot en met 31 december 2017 ( ... ). 

Verklaart de feiten van tenlasteleggmgen A.1, A.2, A.3, A 4 en A.5 bewezen 1n hoofde van 

Veroordeelt tot: 

- een geldboete van ACHTDUIZEND {8000,00) EURO (=DUIZEND {1000,00} EURO, wettelijk 
te verhogen met 70 opdecimes, hetzij x 8) of een vervangende gevangenisstraf van 
negentig dagen, met uitstel voor TWEEDUIZENDVIERHONDERD (2400, 00) EURO 
(=DRIEHONDERD {300,00) EURO, wettelijk te verhogen met 70 opdecimes, hetzij x 8) voor 
een periode van drie jaar. 

Spreekt ,n hoofde van 
1.400 euro. 

de bi}Zondere verbeurdverklaring uit voor een bedrag van 

Verplicht tot betaling van een éénmalige bijdrage van 25 euro, te verhogen met 
70 opdec1mes, hetzi1 200,00 euro, tot fmanc,ering van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers 
van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders. 

Verp/Jcht tot betalmg van een gemdexeerde bijdrage van 20,00 euro tot de 
fmancienng van het begrotmgsfonds voor de juridische tweedel11nsbl}stond. 

Verplicht tot betaling van een vaste vergoedmg in strafzaken van 50,00 euro. 

Met betrekking tot de gerechtskosten, 

Veroordeelt tot de gerechtskosten, begroot in totaal op 295 euro 
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Op burqerl11k gebied 

Beveelt op vordering van de wooninspecteur en aan 
herstel oo de woning gelegen op het gelijkvloers {woninq 0000) te 

kadastraal gekend 

het 

• door het herbestemmen dan wel slopen {tenzij de sloop grond van wettelijke, 
decretale of reglementaire bepalingen verboden is), 

• In geval van stedenbouwkundige regularisatie, uitvoeren van renovatie-, 
verbetermgs- of aanpassingswerkzaamheden (dit is het conform maken van de 
won,ng), waardoor het pand voldoet aan de minimale kwaliteitsvereisten. 

en dit onder verbeurte van een dwangsom van 150 euro per daq vertraging ,n de nakoming 
van dit bevel ten voordele van de wooninspecteur en 

Bepaalt de termijn voor de uitvoering van de herstelmaatregel op 10 maanden vanaf het 
definitief worden van dit vonnis. 

Zegt voor recht dat de woonmspecteur en 
wordt uitgevoerd binnen voormelde termijn, 
voowen op kosten van de veroordeelde, 

Zegt dat de wooninspecteur en 
~unnen verhalen. 

indien het vonnis niet vnjw1Jl1g 
ambtshalve in de uitvoering ervan kunnen 

ie eventuele kosten van herhwsvest,ng op 

Zegt voor recht dat dit vonnis wat betreft het opgelegde herstel uitvoerbaar biJ voorraad is, 

Houdt ambtshalve de (eventuele) burgerlt;ke belangen aan overeenkomstig artikel 4 V. T.Sv." 

1.2 Tegen dit vonnis werd hoger beroep ingesteld op: 
2 Juli 2021 door de beklaagde tegen "de beschikkingen van het vonnis, zoals aangeduid 
en omschreven in het neergelegd grievenformulier'', 
5 Juli 2021 door het openbaar ministerie tegen "alle beschikkingen op strafgeb1ed zoals 
aangedutd en omschreven m het neergelegd gnevenformu/Jer'', 

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

KortnJk, op· 
2 ju li 2021 door de advocaat van de beklaagde; 
5 juli 2021 door het openbaar ministerie. 
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1.4 Op de rechtszitting van 5 mei 2022 (inle1dingszitting) legde het hof met toepassing van 
de artikelen 152, § 1 en 209b1s, laatste lid, Wetboek van Strafvordering, conclus1etermijnen 
vast en bepaalde de rechtsdag op de rechtszitting van 17 november 2022. 

De conclusieterm1Jnen zijn nageleefd. 

1.5 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 17 november 2022 in het Nederlands. 

- de beklaagde 
met kantoor te 

vertegenwoordigd door meester 

het openbaar ministerie, vertegenwoordigd door 

advocaat 

advocaat-generaal; 

de burgerltJke partij, de woornnspecteur, in zIJn middelen vertegenwoordigd door 
meester voor meester beiden advocaat met kantoor te 

2.1 De onderscheiden verklaringen van hoger beroep tegen het vonnis van 7 Juni 2021 zijn 
t1Jd1g en regelmatig naar de vorm. 

De verzoekschriften of grievenformulieren zijn eveneens tiJdig 

2.2 De advocaat van de beklaagdE duidde in het gnevenformulier nauwkeurige 
grieven aan, namehJk op strafgebied met betrekking tot de schuld en de straf, inclusief de 
verbeurdverklaring. In de rubrieken "Burgerlijke rechtsvordering" en "Andere" verdu1deltJkt 
hij niet akkoord te zijn met de opgelegde herstelmaatregel. 

Ook de grieven van het openbaar ministerie zijn nauwkeurig In de rubriek "Straf en/of 
maatregel" stelt het openbaar ministerie hoger beroep aan te tekenen voor wat betreft de 
uitgesproken straf, net als een volgberoep Door het volgberoep geeft het openbaar 
ministerie te kennen dat het, binnen de perken van het hoger beroep van de beklaagde, 
tegen het bestreden vonnis dezelfde grieven aanvoert als de beklaagde. 

2.3 De hoger beroepen van respectief de beklaagde en van het openbaar 
mIn1stene zijn ontvankeltJk (art. 203 en 204 Wetboek van Strafvordering). 

Het hof besltst in dit arrest binnen de perken van de hoger beroepen en vervolgens van de 
grieven zoals bedoeld in artikel 210 Wetboek van Strafvordering In dit verband stelt het hof 
vast dat er geen redenen zijn om ambtshalve een gnef m de zin van deze bepaltng op te 
werpen. 
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De devolut1eve werking van de beperkte hoger beroepen en vervolgens de grieven brengt 
mee dat de verbetering die de eerste rechter aanbracht aan de incriminatieperiode van de 
telastlegging A.1, defrn1t1ef 1s. 

3. De dagvaarding werd met toepassing van artikel 3.49, § 1 Vlaamse Codex Wonen 2021 op 
26 1anuan 2021 overgeschreven op het kantoor Rechtszekerheid (ref · 

. De strafvordering is ontvankelijk. 

4. De eerste rechter vatte de feiten in het beroepen vonnis oordeelkundig samen als volgt. 

"Op 16 november 2017 voerde de wooninspect1e een controle wt m een pand gelegen aan de 
. Er was een melding gekomen var 

De vruchtgebruiker en verhuurder was 

Het gebouw had 33 strafpunten. Het was opgedeeld in viJf woningen De woning op het ge/11kvloers 
had 88 strafpunten, was ongeschikt en onbewoonbaar Ze was te klem voor bewoning. Er woonde een 
man. Een vnend van hem verklaarde dat hij er woonde sinds 1 september 2017 De verhuurder was 

HIJ betaalde 350 euro Er waren problemen, maar hu durfde die niet melden aan de 
verhuurder 

De wooninspect,e stelde vast dat het ge/JJkv/oers vergund was als handefsrwmte, zodat er sprake was 
van een stedenbouwkundige inbreuk Er was een tweede inbreuk omdat het gebouw opgesphtst was 
in meerdere woongelegenheden. 

Op 6 februan 2018 werd 1erhoord H11 verklaarde dat h11 het beheer ,n het gebouw deed 
Hu verhuurde de woning op het gelijkvloers smds oktober 2017. Hij was op de hoogte van de 
gebreken. Hij zou ze in orde brengen en zou de woning verder verhuren als bergrwmte. 

De ktnderen van verklaarden dat enkel hun vader zich met de woning bezighield. 

Op 26 Juni 2018 en 7 september 2018 stelde de wooninspectie vast dat het herstel nog niet was 
uitgevoerd 

Op 20 me, 2019 stelde de wooninspectie vast dat het herstel nog niet was wtgevoerd 
had laten weten dat de rwmte op het gel11kvloers gebrwkt werd als f1etsenberg,ng en opslagruimte. 

Op 28 me, 2019 voerde de wooninspect,e een herstelcontrole wt Het gebouw had 33 strafpunten. De 
woning op het gelijkvloers had 112 punten De ovenge woningen hadden 33 strafpunten De 
stedenbouwkundige inbreuken waren niet geregu/anseerd. De woning op het gelt1kvloers was niet 
meer bewoond 

Op 15 december 2020 stelde de wooninspect,e vast dat minstens een aantal gebreken ook vanaf 1 
januari 2021 tot categorie Il of categorie Il/ behoorden. Er was na de herstelcontrole van 28 me, 2019 
geen melding van herstel geweest. betwistte de resultaten van de herstelcontrole omdat 
een van de rwmtes gebrwkt werd als fietsenberging " 
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5.1 De vaststellingen van de wooninspecteur, zoals weergegeven in het technisch verslag 
opgemaakt op 16 november 2017, laten er geen tw11fel over bestaan dat de ruimte op het 
gel11kvloers van het appartementsgebouw in de 11et voldeed 
aan de vereiste woonkwahte1tsnormen (p. 2, 3, 15 t .e.m. 17 strafdossier). De beklaagde 
verhuurde deze ruimte als woning aan m de periode van 12 
september 2017 tot 31 december 2017. Dat dit slechts eenmalig zou z1jn geweest en m 
afwachting dat een appartement vrij kwam op een van de erboven gelegen verdiepingen, 1s 
zonder relevantie. 

De telastlegging A 1 is dus bewezen, wat de beklaagde trouwens niet betwist. 

Anders dan de beklaagde stelt, z1Jn ook de telastleggingen A.2 tot en met A.5 bewezen De 
wooninspecteur stelde vast dat de zekeringkast in het toilet van de woning op het 
gelijkvloers niet was voorzien van een afschermkap Hierdoor bestond er een risico op 
elektrocutie bij rechtstreeks contact met de geleiders. Bovendien was de hoofdschakelaar 
niet toegankelijk voor de bewoner. Ook de hoofdkraan van het water was niet toegankelijk 
voor de bewoner. Het brandpreventieverslag maakt wel degeliJk deel uit van het strafdossier 
(zie p. 13 strafdossier). Uit dit verslag volgt dat de als woning verhuurde ruimte op het 
gel11kvloers niet was uitgerust met een optische rookmelder. Er was geen keuringsverslag 
van de elektrische installatie beschikbaar, dat bevestigt dat de installatie voldeed aan de 
richtlrJnen van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties. Bovendien had het 
verluchtmgsrooster in de ruimte gebruikt als badkamer geen brandweerstand van een uur 

Deze gebreken die de wooninspecteur vaststelde in de woonent 1te1t op het gel 11kvloers, 
hebben een weerslag op de ve1lighe1d en geschiktheid van het volledige gebouw. H1J 
kwalificeerde ze dan ook terecht als gebreken van het gebouw. Dit brengt mee dat alle 
woonent1teiten op de hoger gelegen verdiepingen zijn aangetast door dezelfde gebreken. 
Dat de wooninspecteur biJ de controle op 16 november 2017 die andere woonent1te1ten niet 
Individueel heeft bezocht en gecontroleerd, doet daarom niet ter zake en neemt niet weg 
dat vaststaat dat deze woon entiteiten ongeschikt waren om te worden verhuurd. 

De beklaagde stelt dat de bewoning op het gelijkvloers inmiddels werd stopgezet, en dat h1J 
deze ruimte inmiddels gebruikt als opslag- en bergruimte. Hij heeft naar eigen zeggen het 
toilet en lavabo verw11derd en de nutsvoorzieningen op het gelijkvloers afgesloten. Ook dit 
doet geen afbreuk aan de schuld van de beklaagde aan de telastleggingen A.2 tot en met 
A.S. 

5.2 De bij de telastleggingen A.1 tot en met A.5 voorziene verzwarende omstand1ghe1d dat 
de beklaagde van de activiteit een gewoonte maakte, 1s daarentegen niet aangetoond Het 
verhuren van VIJf woonent1te1ten die niet voldeden aan de vereiste woonkwaltte1tsnormen, 
alle in hetzelfde gebouw, volstaat in dit geval niet om deze verzwarende omstandigheid 
bewezen te verklaren. 
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6. De telastleggingen A.1 tot en met A.5 hebben betrekking op het als verhuurder, eventuele 
onderverhuurder of persoon die een woning ter beschikking stelt, verhuren, te huur stellen 
of ter beschikking stellen van een woning of een spec1f1eke 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 S 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 1ul1 2020 (BS 13 november 2020) in de Vlaamse 
Codex Wonen van 2021 {art. 1). De Vlaamse Wooncode werd mee gebundeld. 

Sinds 1 januari 2021 is de woningkwalite1t sbewaking gebundeld in boek 3 van de Vlaamse 
Codex Wonen. Art ikel 3.1, § 1, Vlaamse Codex Wonen van 2021 bepaa lt de veiligheids

gezondhe1ds- en won ingkwaliteitsnormen, zoals die tot 1 Januari 2021 vermeld waren 1n 

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 categorieèn: 
1 ° gebreken van categorie 1: kle ine gebreken die de levensomstandigheden van de bewoners 
negatief be invloeden of die potentieel kunnen uitgroeien tot ernstige gebreken, 
2• gebreken van categorie Il : ernstige gebreken die de levensomstandigheden van de 
bewoners negatief beinvloeden maar die geen direct gevaar vormen voor hun veiligheid of 
gezondheid, waardoor de woning niet 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. 

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 via 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 dne Jaar en een geldboete van 500 tot 25. 000 euro of 
met een van dte straffen alleen." 

Zo er sprake ,s van een gewoonte, worden ze bestraft met een gevangen isstraf 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). 

De door de woon inspectie in deze zaak vastgestelde gebreken betroffen voornamelijk 
ernst ige gebreken, namel1Jk gebreken van nu minstens categorie 11, zoals bijvoorbeeld het 
ontbreken van de beschermkap van de zekeringkast en de onbereikbaarheid van de 

hoofdschakelaar (p. 99verso strafdossier) De verhuurde ruimte op het geliJkvloers was 
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ongeschikt en onbewoonbaar. Door de gebreken aan het gebouw waren ook de 
appartementen op de erboven gelegen verdiepingen ongeschikt Dit bevestigt de ernst van 
de vastgestelde gebreken. 

De te last gelegde fe iten zIJn dus sinds 1 Januari 2021 strafbaar gebleven. De strafmaten Zijn 
dezelfde gebleven. 

7. De beklaagde pleegde de feiten van de telastleggingen A.1 tot en met A.5 met eenzelfde 
misdadig opzet, zodat het hof voor ze samen slechts een straf toepast (art. 65, eerste lid 
Strafwetboek). 

De Vlaamse Wooncode - nu de Vlaamse Codex Wonen - beoogt het waarborgen van het 
fundamenteel recht op menswaard ig wonen. BIJ het verhuren van een pand moeten de door 
de overheid opgelegde kwaliteitsnormen en - vereisten strikt worden nageleefd en mag niet 
bespaard worden op de hiervoor noodzakelijke investeringen. De beklaagde had hier 
onvoldoende oog voor en hield geen rekening met het welziJn van Zijn huurders. 

Het strafregister van de beklaagde Is niet meer zo gunstig Hij werd een keer veroordeeld 
voor hu1sd1efstal en een keer voor inbreuken op de milleuwetgevmg Daarnaast werd hij drie 
keer veroordeeld door de politierechtbank voor verkeersinbreuken. 

Nu de beklaagde handelde met een financieel oogmerk, Is een geldboete de meest 
aangewezen sanctie De door de eerste rechter bepaalde geldboete Is passend en 
noodzakelijk als maatschappeliJke vergelding en om de beklaagde aan te sporen voortaan 
wel alle woonkwaliteitsregels na te leven. Het hof bevestigt de beslissing van de eerste 
rechter om gewoon uitstel te verlenen voor 300 euro, rekening houdend met de leeftrJd van 
de beklaagde (81 jaar) en nu hiJ daarvoor aan de wettehJke voorwaarden voldoet. HiJ werd 
nog niet veroordeeld tot een criminele straf of tot een hoofdgevangenisstraf van meer dan 
twaalf maanden of tot een gelijkwaardige straf die in aanmerking genomen wordt 
overeenkomstig artikel 99b1s Strafwetboek, terwijl hij niet wordt veroordeeld tot een 
gevangenisstraf. 

Deze straf is helemaal niet onterecht, overdreven of d1sproport1oneel. Zijn voorgehouden 
goede trouw, noch het gegeven dat hij niet de intentie had om "illegale prakt11ken te stellen" 

en de huurder enkel onderdak heeft willen bieden, zijn redenen tot grotere mildheid. Dat hij 
nooit de bedoeling had om de ruimte op het gelijkvloers te verhuren, wordt tegengesproken 
door de vaststelling dat hij die ruimte daadwerkelijk heeft verhuurd. De gebreken aan de 
woning op het gelijkvloers hadden zoals hoger besproken tot gevolg dat het volledige 
gebouw gebreken vertoonde, en daarom ook de woonentIteIten op de verdiepingen. 

Uitstel verlenen voor de volledige geldboete of voor een groter deel ervan zou de beklaagde 
niet de ernst van de misdrijven b11brengen en aan de straf elk ontradend karakter ontnemen. 
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Het gelasten van de opschorting van de uitspraak van de veroordeling ,s geen passende 
maatregel, nu dit biJ de beklaagde een gevoel van straffeloosheid zou doen ontstaan. 
Bovendien veroorzaakt de opgelegde geldboete, deels met uitstel, niet zijn sociale 
declassenng, evenmin brengt het zijn sociale reclassering op onevenredige wiJze in het 
gedrang 

De eerste rechter vermenigvuldigde de geldboete met de Juiste deciemen. De hierna 
bepaalde vervangende gevangenisstraf zet de beklaagde er voldoende toe aan om de 
geldboete te betalen. 

8. Het openbaar ministerie heeft schriftelijk de bijzondere verbeurdverklaring van de uit de 
misdrijven voortkomende vermogensvoordelen gevorderd, zoals hoger weergegeven. 

Omdat het niet aanvaardbaar Is dat de beklaagde in het bezit bl!Jft van de opbrengst van de 
door hem gepleegde misdrijven, beval de eerste rechter terecht de bijZondere 
verbeurdverklaring van de vermogensvoordelen. 

De totale vermogensvoordelen worden door het openbaar mm,stene begroot op 2.450 euro, 
zijnde de huuropbrengsten die de beklaagde zou genoten hebben voor de woning op het 
gelijkvloers gedurende de maanden september 2017 tot en met maart 2018. 

Nu de incriminatieperiode van de telastlegging A.1 door de eerste rechter werd ingekort, kan 
het hof hoogstens de huuropbrengsten tot en met de maand december 2017 verbeuren. Het 
is niet geloofwaardig dat de beklaagde het gelijkvloers pas vanaf de maand oktober 2017 als 
woning zou hebben verhuurd De gemeente maakte a I op 12 september 2017 een 
meldingsfiche op, bestemd voor de politie, om de gebrekkige toestand van het geliJkvloers 
aan te klagen (p. 5 strafdossier). Die fiche waarin zelfs de naam van de bewon.er wordt 
vermeld bewijst dat de beklaagde het gelijkvloers van het 
gebouw al in september 2017 als woning verhuurde. Daarenboven verklaarde de vriend van 
de huurder ter gelegenheid van de controle op 16 november 2017 dat de beklaagde de 
studio verhuurde vanaf 1 september 2017 (p. 2verso strafdossier). 

Aangezien de huurder pas op 16 Januari 2018 zou zijn afgevoerd van ambtswege, 1.s er geen 
reden om aan te nemen dat h1J de woning al voor eind december 2017 had verlaten. DaarbiJ 
komt nog dat de afvoering van ambtswege waarnaar de beklaagde verwiJst, weliswaar slaat 
op de huurder maar met op de afvoering van het adres aan de 

Uit de adressenh1storlek die de beklaagde voorlegt (stuk 4 van 
de beklaagde), blijkt dat zelfs nooit is ingeschreven geweest aan de 

De huur bedroeg 350 euro per maand; water- en elektricitei t sverbruik inbegrepen. Dit 
verbruik kan slechts zeer beperkt ziJn geweest, nu de woning niet voorzien was van een 
douche of li_gbad en evenmin over een volwaardige keukenfunctie beschikte . Het hof raamt 
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de kosten van de nutsvoorzieningen daarom op 25 euro per maand, of in totaa l 100 euro. Er 
zijn geen andere kosten die moeten worden verrekend. 

Over de huuropbrengsten van de woonentiteiten bedoeld in de telastleggingen A.2 tot en 
met A.5 bevat het strafdossier geen enkele gegevens 

Rekening houdend met al deze gegevens begroot het hof de te verbeuren 
vermogensvoordelen op 1n totaal 325 euro x 3,5 maanden of 1.137,50 euro. De 
verbeurdverklaring van dit bedrag is geen onredelijk zware straf. 

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

9. De beklaagde 1s gehouden tot de kosten, 1n de beide aanleggen aan de z1Jde van het 
openbaar ministerie begroot zoa ls hierna bepaald. 

Veroordee ld tot een correctionele hoofdstraf moet de beklaagde de btJdrage betalen van 25 
euro tot frnanciering van het bijzonder Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzetteltJke 
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 dec1emen tot 200 euro, en dtt ongeacht de datum 
van de bewezen verklaarde feiten. 

Met toepassing van artikel 91 koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende het 
algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken veroordeelt het hof de beklaagde 
tot de vaste vergoeding voor de kostprijs van het verloop van de strafprocedure, die 
ge·1ndexeerd 58,24 euro bedraagt. Met toepassing van diezelfde bepaling verhoogt het hof 
de kosten in hoger beroep met 10 %. 

Overeenkomstig artikel 4, § 3 en art ikel 5, § 1 van de wet van 19 maart 2017 tot oprichting 
van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedel 1jnsb iJ stand, veroordeelt het hof de 
beklaagde ook tot het betalen van een b1Jdrage aan het Begrotingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsb1Jstand 1 die sinds 1 oktober 2022 na indexatie 24 euro bedraagt. 

10.1 De woon1nspecteur stelde op 8 1anuan 2018 op 
herstelvordenng in voor de woning aan 
sloot het college van burgemeester en schepenen van 

ontvankelijke wijze een 
Op 22 Januan 2018 

zich hierbij aan 

De herstelmaatregelen op grond van een (publieke) herstelvordering zijn een bijzondere 
vorm van teruggave en moeten verplicht worden opgelegd aan diegenen die schuld ig 
worden bevonden aan een misdrijf. 
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De pnnc1p1ele herstelmaatregel wat betreft de woonkwahte1tsnormen 1s het uitvoeren van 
renovatie-, verbetenngs- of aanpassingswerkzaamheden waardoor het pand conform wordt 
gemaakt. 

S111ds 1 Januari 2021 bepaalt artikel 3.43 Vlaamse Codex Wonen van 2021: "Naast de straf 
kan de rechtbank de overtreder bevelen om werken uit te voeren om de woning of het pand 
dat het gebouw met de aanwezige woningen omvat, conform te maken en om de 
overbewoning te beëindigen. Als de rechtbank vaststelt dat de womng niet in aanmerking 
komt voor werkzaamheden, of dat het gaat om een goed als vermeld in artikel 3.35, beveelt 
ze de overtreder om er een andere bestemmmg aan te geven overeenkomstig de bepalmgen 
van de Vlaamse Codex Rwmteluke Ordenmg van 15 mei 2009 of om de woning of het goed te 
slopen, tenzij de sloop ervan verboden 1s op grond van wetteluke, decretale of reglementaire 
bepalingen Dat gebeurt ambtshalve of op vordenng van de woonmspecteur of het college 
van burgemeester en schepenen van de gemeente waar de wonmg, het pand of het goed ltgt. 

De rechtbank bepaalt de termiJn voor de Uitvoering van de herstelmaatregelen en kan, op 
vordenng van de woomnspecteur of het college van burgemeester en schepenen, eveneens 
een dwangsom bepalen per dag vertraging in de tenu,tvoerleggmg van de 
herstelmaatregelen. De termiJn voor de wtvoering van de herstelmaatregelen bedraagt 
maximaal twee Jaar." 

De doelstelling van het herstel is dat het pand na uitvoering van het herstel regelmatig op de 
woningmarkt ter beschikking kan worden gesteld. 

In dit geval stelt het hof echter vast dat het pand niet in aanmerking komt voor deze vorm 
van herstel, omdat geen stedenbouwkundige vergunning voorhanden is voor de in het pand 
op het gelijkvloers gecreeerde woonentiteit. Die ruimte was immers vergund als 
handelsruimte. Door het gebruik van de handelsruimte als woonentiteit zonder de daarvoor 
vereiste vergunning, werd in het pand in stnJd met artikel 4.2.1 Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening het aantal woongelegenheden gewijzigd die hoofdzakelijk best emd zijn voor de 
huisvesting van een gezin of een alleenstaande Het bewiJs van het ontbreken van de 
daarvoor vereiste vergunning blijkt afdoende uit de gegevens van het strafdossier (p 3 
strafdossier, waar de wooninspecteur verwijst naar de mededelingen daarover van de 
stadsd ienst). Deze inbreuk is strafbaar gesteld door artikel 6.2.1, eerste lid, 1° Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening. 

De beklaagde kan bij wijze van herstel niet veroordeeld worden tot het plegen van een 
omgevings- (namelij k: stedenbouwkundig) misdrijf. Vanzelfsprekend kan de rechter enkel 
een legaal herstel opleggen. 

Om het herstel te realiseren moet de beklaagde dus ofwel de woningen een andere 
bestemming geven op basis van de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, 
ofwel de woningen slooen. tenz11 dit op wettel11ke gronden verboden 1s. Niets belet de 
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beklaagde een stedenbouwkundige vergunning aan te vragen en desgevallend te bekomen, 
waardoor het beletsel voor een volledig herstel zou wegvallen In dat geval kan de beklaagde 
de opgelegde herstelmaatregel uitvoeren door het dan vergund pand conform te maken 

Om die reden en omdat de vastgestelde gebreken van het gebouw de non-conform1te1t tot 
gevolg hebben van alle woonentite1ten in het pand, ook deze andere dan het geliJkvloers, 
moet de herstelmaatregel, anders dan de eerste rechter besliste, noodzakelijk betrekking 
hebben op het gehele pand. 

De herstelvordenng Is niet kennelijk onredelijk. De herstelvordenng Is gemotiveerd vanuit de 
doelstellingen van de wooncodereglementenng (Vlaamse Wooncode en Vlaamse Codex 
Wonen van 2021) en bepaalt een wetteliJk voorziene herstelvorm 

10.2 Op vandaag is er nog geen herstel. Er is immers geen proces-verbaal van uitvoering van 
de wooninspecteur van uitvoering van herstel in de zin van artikel 3.46 Vlaamse Codex 
Wonen van 2021 (voor 1 Januari 2021· art 20b1s, § 6, Vlaamse Wooncode}. 

Er vond een hercontrole plaats op 28 mei 2019 (p 72 strafdossier) Hierbij bleek dat het 
gebouw nog steeds gebreken van (nu) de tweede categorie vertoonde. Zo was de 
hoofdschakelaar van de elektriciteit nog steeds niet bereikbaar, net zomin als de hoofdkraan 
van het water. Ook aan de brandveiligheidsvoorschriften was nog altijd niet voldaan. 
Spec1f1ek voor wat het gel11kvloers betreft, bleek deze ruimte nog steeds te zI1n bestemd als 
wonrng, zonder dat aan alle won1ngkwal1te1tsvereisten was voldaan 

Ten onrechte betwist de beklaagde dit en voert hij aan dat h1j de ruimte op het ogenblik van 
de hercontrole gebruikte als opslagruimte/f1etsbergrng. Dit Is niet voldoende. Hij verwiJderde 
immers wel het toilet en de lavabo, maar leverde niet het bew11s van de ontmanteling van de 
le1drngen (p. 101 strafdossier). Ook de vochtgebreken waren nog niet hersteld. Omdat het 
de bedoeling was om de ruimte op het gelijkvloers te laten gebruiken door (alle bewoners 
van) het hele pand, moet die ruimte ook op dit punt rn orde zijn. 

Het loutere gebruik door de beklaagde van de ruimte op het geliJkvloers als bergruimte, 
toont de defrn1t1eve herbestemming niet aan. Een volledige ontmanteling 1s noodzakeliJk, om 
te vermijden dat de beklaagde na een schijnherstel de ruimte toch weer zou gebruiken als 
woning, b1Jvoorbeeld door keuken- of badkamervoorzieningen aan te sluiten op niet 
verwiJderde leidingen. Dat er toch elektriciteit en verwarming moet aanwezig zijn, is geen 
beletsel voor de bedoelde noodzakelijke ontmanteling 

10.3 Omwille van het talmen van de beklaagde in het verleden om tot het herstel over te 
gaan, wordt terecht de verbeurte van een dwangsom gevorderd b1j niet naleving van het 
bevel tot herstel De dossiergegevens tonen aan dat de beklaagde al ruim de kans geboden 
werd het herstel uit te voeren, maar dat hij talmt. De hierna uitgesproken modaliteiten 
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vormen een gepaste en noodzakeltjke aansporing van de beklaagde om nu effectief zelf tot 
herstel over te gaan. 

De lange tijd sedert dewelke de beklaagde al kon overgaan tot het herstel van het pand en 
de ruime termijn dte hem hiertoe nog wordt verleend, brengen mee dat er geen reden is om 
bij toepassing van artikel l385bis, laatste alinea, Gerechtelijk Wetboek nog een zekere 
termijn te bepalen waarna de beklaagde pas de dwangsom zullen kunnen verbeuren. 

Voor het geval dat de herstelmaatregelen door de beklaagde niet binnen de gestelde termijn 
worden uitgevoerd, machtigt het hof de Woornnspecteur en het college van burgemeester 
en schepenen van om ambtshalve in de uitvoering ervan te voorzien. 

10.4 Er ztJn in deze zaak niet voldoende redenen om de uttzondenngsmaatreg,el van de 
uitvoerbaarheid bij voorraad te bevelen. 

Toegepaste wetsartikelen: 

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

Perken van het hoger beroep: 

Het hof stelt vast dat de beslissing van de eerste rechter tot heromschnjvrng van de feiten 
van de telastlegging A.l, definitief 1s. 

Beslissing van het hof: 

Het hof, 

rechtsprekend op tegenspraak, 

verklaart de beroepen ontvankelijk en beslist over de grond ervan met eenparige stemmen: 

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

w ijzigt het beroepen vonnis voor zover bestreden voor het overige als volgt: 

op strafgebied; 

verklaart de beklaagde schuldig aan de telastleggingen A 1 tot en met A.S; 
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veroordeelt de beklaagde voor deze telastleggingen samen tot een geldboete 
van 1.000 euro, te vermeerderen met 70 deciemen en zo gebracht op 8.000 euro, of een 
vervangende gevangenisstraf van drie maanden; 

verleent de beklaagde gewoon uitstel van tenuitvoerlegging voor 300 euro van 
de opgelegde geldboete van 1.000 euro, gedurende een proefterm1Jn van dne 1aar, 

verklaart de beklaagde 
vermogensvoorde len; 

verbeurd van het equivalent van 1.137,50 euro aan 

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

veroordeelt de beklaagde tot beta ling van een bedrag van 58,24 euro als 
vergoeding voor de kostprijs van het verloop van de strafprocedure; 

veroordeelt de beklaagde tot betaling van een bijdrage van 24 euro aan het 
Begrotingsfonds voor de juna1scne tweede liJnsbijstand; 

veroordeelt de beklaagde tot betaling van de kosten van de strafvordering, voor 
het openbaar ministerie begroot op 295,00 euro in eerste aanleg en op 142,03 euro in 
beroep; 

wat betreft de herstelvordering: 

beveelt op vordering van de wooninspecteur de beklaagde 
kadastraal gekend onder 

te herstellen door. 

het pand te 

over te gaan tot de herbestemming overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening of de sloop van het gebouw, tenzij dit verboden 1s op grond van 
wetteliJke, decretale of reglementaire bepalingen, dan wel, in geval van stedenbouwkundige 
regularisatie conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, 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 conform z1Jn aan de veil1ghe1ds-, gezondhe1d:s-, en 
woonkwalite1tsvere1sten, zoals bedoeld door artikel 3.1 van de Vlaamse Codex Wonen van 
2021; 

dit binnen een termijn van tien maanden na het in kracht van gewijsde gaan van dit arrest; 
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beslist dat op vordering van de wooninspecteur door een dwangsom van 150 
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 ztJn; 

beveelt dat voor het geval het pand niet binnen de opgelegde termijn wordt hersteld, de 
wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen van 
ambtshalve in de u1tvoenng van de bevolen herstelmaatregel zullen kunnen voorzien, met 
de daaraan verbonden kosten te last van 

beslist dat de wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen van 
de eventuele kosten van herhuisvesting op <unnen verhalen. 
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Kosten eerste aanleg: 

Kosten beroep: 
Afschrift vonn is: 

Afschriften akt en HB· 
Opstel recht ber bekl.: 

Dagv. bekl.: 
Dagv. BP: 

+ 10 % . 

Totaal : 

€ 295,00 

€ 33,00 
€ 6,00 

€ 35,00 
€ 28,44 
€ 26,68 

€ 129, 12 
€ 12,91 

€ 142,03 

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

uitgesproken door wnd. kamervoorzitter 
advocaat-generaal, met b1Jstand van griffier 

en in openbare rechtsz1t t1ng van 3 februari 2023 
1n aanwezigheid van 




