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Om de misdaad of het wanbedrijf uitgevoerd te hebben of om aan de uitvoering ervan 
rechtstreeks medegewerkt te hebben, door enige daad, tot de uitvoering zodanige 
hulp verleend te hebben dat zonder hun bijstand het misdrijf niet kon gepleegd 
worden, 

Bij inbreuk op de artikelen 1, 2, 5, 7, 8, 15, 17, 20 §1 en 114 §1 en 4 van het decreet 
dd. 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode (B.S. 19 augustus 1997), als 
verhuurder een woning die niet voldoet aan de vereisten van art 5 rechtstreeks of via 
tussenpersoon verhuurd of ter beschikking gesteld te hebben met het oog op 
bewoning (art 20 § 1 al 1) 
namelijk een pand met 5 zelfstandige woongelegenheden, gelegen te 

te in de periode van 09.09.2007 tot minstens 18.12.2008. 

********** 

Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Gent, 21° correctionele 
kamer, met 1 rechter. dd. 6 oktober 2009, rechtdoende op tegenspraak, 
werd als volgt beslist: 

STRAFRECHTELIJK. 

VOORAFGAANDELIJK 

Verduidelijkt de dagvaarding door toevoeging van de woorden "waarvan de 
draagvloer van studio · ondergedimensioneerd is, het woongedeelte van die studio 
niet de vereiste oppervlakte heeft, de sanitaire functie niet voldoet en de 
verluchtingsmoge/ijkheden ontbreken" 

Veroordeelt de beklaagde voor de hierboven omschreven en 
bewezen verklaarde tenlastelegging tot een HOOFDGEVANGENISSTRAF van ZES 
MAANDEN en een GELDBOETE van VIJFHONDERD EURO. 

Verhoogt de geldboete met vijfenveertig opdecimes, aldus gebracht op 2.750,00 
(TWEEDUIZEND ZEVENHONDERDVIJFTIG) EURO. 

Beveelt dat bij gebreke van betaling binnen de termijn bepaald bij art. 40 van het 
Strafwetboek, de geldboete zal kunnen vervangen worden door een gevangenisstraf 
van ÉËN MAAND en VIJF DAGEN. 
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Beveelt dat de tenuitvoerlegging van het vonnis, in hoofde van de beklaagde, wat 
betreft: 
- de uitgesproken HOOFDGEVANGENISSTRAF van ZES MAANDEN 

EN 
- 375,00 (DRIEHONDERDVIJFENZEVENTIG) EUR, gebracht op 2.062,50 EUR. of 

een vervangende gevangenisstraf van 28 DAGEN, van de uitgesproken 
GELDBOETE van 500 EURO 

zal uitgesteld worden voor een termijn van DRIE JAAR te rekenen vanaf heden, 
ingeval gedurende de proeftijd geen nieuw misdrijf wordt gepleegd dat een 
veroordeling tot een criminele of tot een hoofdgevangenisstraf van meer dan zes 
maanden zonder uitstel tot gevolg heeft. 

Zegt dat de beklaagde verplicht is een bedrag van VIJFENTWINTIG EURO, verhoogd 
met vijfenveertig decimes, aldus gebracht op HONDERD ZEVENENDERTIG EN EEN 
HALVE EURO, te betalen bij wijze vari bijdrage tot de financiering van het bijzonder 
fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en de occasionele 
redders. 

Legt de veroordeelde eveneens een vergoeding op van VIJFENTWINTIG EURO in 
uitvoering van art. 71 van de Wet van 28 juli 1992 en het Koninklijk Besluit van 29 juli 
1992 tot wijziging van art. 91 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1950, 
houdende het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken. 

Veroordeelt de beklaagde voor de hierboven omschreven en 
bewezen verklaarde tenlastelegging tot een HOOFDGEVANGENISS"rRAF van ZES 
MAANDEN en een GELDBOETE van VIJFHONDERD EURO. 

Verhoogt de geldboete met vijfenveertig opdecimes, aldus gebracht op 2. 750,00 
(TWEEDUIZEND ZEVENHONDERDVIJFTIG) EURO. 

Beveelt dat bij gebreke van betaling binnen de termijn bepaald bij art. 40 van het 
Strafwetboek, de geldboete zal kunnen vervangen worden door een gevangenisstraf 
van ÉÉN MAAND en VIJF DAGEN. 

Beveelt dat de tenuitvoerlegging van het vonnis, in hoofde van de beklaagde, wat 
betreft: 
- de uitgesproken HOOFDGEVANGENISSTRAF van ZES MAANDEN 

EN 
- 375,00 (DRIEHONDERDVIJFENZEVENTIG) EUR. gebracht op 2.062.50 EUR. of 

een vervangende gevangenisstraf van 28 DAGEN. van de uitgesproken 
GELDBOETE van 500 EURO 

zal uitgesteld worden voor een termijn van DRIE JAAR te rekenen vanaf heden, 
ingeval gedurende de proeftijd geen nieuw misdrijf wordt gepleegd dat een 
veroordeling tot een criminele of tot een hoofdgevangenisstraf van meer dan zes 
maanden zonder uitstel tot gevolg heeft. 

Zegt dat de beklaagde verplicht is een bedrag van VIJFENTWINTIG EURO, verhoogd 
met vijfenveertig decimes, aldus gebracht op HONDERD ZEVENENDERTIG EN EEN 
HALVE EURO, te betalen bij wijze van bijdrage tot de financiering van het bijzonder 
fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en de occasionele 
redders. 
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Legt de veroordeelde eveneens een vergoeding op van VIJFENlWINTIG EURO in 
uitvoering van art. 71 van de Wet van 28 juli 1992 en het Koninklijk Besluit van 29 juli 
1992 tot wijziging van art. 91 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1950, 
houdende het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken. 

ALGEMEEN 

Veroordeelt de beide beklaagden HOOFDELIJK tot de kosten, gevallen aan de zijde 
van het openbaar ministerie, ten bate van de Staat tot heden begroot op 82,38 EUR 

BURGERRECHTELIJK 

Verklaart de eis van de tussenkomende partij, de VLAAMSE WOONINSPECTEUR, 
toelaatbaar en gegrond. 

1. Beveelt dat en HOOFDELIJK 
gehouden zijn tot het uitvoeren van de werken om de woning gelegen te � 

. _ . te laten voldoen aan de veiligheids-, gezondheids- en 
woonkwaliteitsvereisten, nl. 

- het wegwerken van de gebreken aan het gebouw, zoals opgesomd in de 
herstelvordering van 12 februari 2009, 

- het onmiddellijk stopzetten van de verhuring en/of terbeschikkingstelling van de 
studio _in het gebouw (tenzij voor deze woongelegenheid een stedenbouwkundige 
vergunning wordt bekomen en de gebreken - zoals opgesomd in de herstelvordering 
van 12 februari 2009 - aan de woongelegenheid worden weggewerkt zodat deze 
voldoet aan de woonkwaliteitsnormen) 

Bepaalt dat de termijn voor de uitvoering van de werken aan het gebouw 1 O maanden 
na de uitspraak van dit vonnis. 

Zegt voor recht dat de veroordeelden de VLAAMSE WOONINSPECTEUR 
onmiddellijk bij aangetekende brief of bij afgifte tegen ontvangstbewijs op de hoogte 
brengen wanneer de opgelegde werken vrijwillig werden uitgevoerd. 

Veroordeelt en HOOFDELIJK tot betaling 
van een dwangsom ten bedrage van 125 EUR per dag vertraging in de uitvoering der 
werken, 

Zegt voor recht dat de aan de hoofdveroordeling gekoppelde termijn geen termijn is in 
de zin van art. 1385bis, vierde lid Ger.W. 

Machtigt de VLAAMSE WOONINSPECTEUR, indien de veroordeelden in gebreke 
blijven om de bevolen werken binnen de gestelde termijn zelf uit te voeren, om 
ambtshalve in de uitvoering ervan te voorzien. Verplicht de veroordeelden 
HOOFDELIJK in geval van ambtshalve uitvoering om alle uitvoeringskosten te 
vergoeden op vertoon van een staat, opgesteld door de VLAAMSE 
WOONISPECTEUR. 
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2. Beveelt de onmiddellijke stopzetting van de verhuring of ter beschikking stelling van 
alle niet-conforme woongelegenheden 

Veroordeelt en HOOFDELIJK tot betaling 
van een dwangsom ten bedrage van 2.500 EUR per vastgestelde inbreuk en per 
woongelegenheid, ingeval de verhuring en/of terbeschikkingstelling wordt verder 
gezet na een termijn van 6 maanden na de uitspraak, of opnieuw wordt hernomen; 

Zegt voor recht dat de aan de hoofdveroordeling gekoppelde termijn geen termijn is in 
de zin van art. 1385bis, vierde lid Ger.W. 

3. Beveelt dat dit vonnis, wat betreft de beslissing op burgerlijk vlak, uitvoerbaar is bij 
voorraad, niettegenstaande hoger beroep. 

********* 

Tegen alle beschikkingen van voormeld vonnis werd hoger beroep ingesteld: 

1) door de eerste beklaagde, , op 16 oktober 2009; 

2) door de tweede beklaagde, ·,op 16 oktober 2009; 

3) door het Openbaar Ministerie, tegen de beklaagden voornoemd, op 16 oktober 

2010. 

********* 

******* 
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Gehoord ter openbare terechtzitting dd. 11 ianuari 2011 in het Nederlands: 

- de eerste beklaagde, , in zijn middelen van verdediging, 
vertegenwoordigd door meester Willy Ruyssinck, advocaat te Lede; 

- de tweede beklaagde, ; in zijn middelen van verdediging, 
vertegenwoordigd door meester Willy Ruyssinck, advocaat te Lede; 

- Advocaat-generaal E. Coppens in zijn vordering; 

- de burgerlijke partij, De Vlaamse Wooninspecteur, in haar eis, vertegenwoordigd 
door meester Peter De Wilde, advocaat te Gent. 

********** 

De hoger beroepen, naar tijd en vorm. 

Voorafgaandelijk: 

Het Hof stelt vast dat de tenlastelegging zoals omschreven in de lastens de eerste 
beklaagde, , en de tweede beklaagde, 
oorspronkelijk betekende dagvaarding als volgt dient te worden aangevuld: 

"Feit vanaf 5 augustus 2004 strafbaar gesteld door artikel 20 van het Decreet van 7 
mei 2004 houdende wijziging van het Decreet van 22 december 1995 houdende 
bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996 en van het Decreet van 15 juli 1997 
houdende de Vlaamse Wooncode, wat de bestrijding van de leegstand en verkrotting en 
onbewoonbaarheid van gebouwen en/of woningen betreft (B.S. 05-08-2004) en thans, 
met ingang van 9 september 2007 (artikel 4 Besluit Vlaamse Regering van 19 juli 2007 
(B.S. 30 augustus 2007)) strafbaar gesteld door artikel 20 §1 van het Decreet van 15 
juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode zoals gewijzigd bij artikel 8 van het Decreet 
van het Vlaams Parlement van 7 juli 2006 (B.S. 5 oktober 2006 (eerste uitgave). " 

en dit gelet op het Decreet van het Vlaams Parlement van 7 juli 2006 tot wijziging van 
diverse bepalingen van het Decreet houdende de Vlaamse W ooncode van 15 juli 1997, in 
werking getreden tien dagen na de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad dd. 30 
augustus 2007." 

Het aldus naar omschrijving verbeterde feit betreft hetzelfde als datgene dat aan de 
vervolging van de beide beklaagden voornoemd ten grondslag ligt. 
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Op grond van de voor het Hof gevoerde debatten getoetst aan een nieuw en kritisch 
onderzoek van alle gegevens zoals vervat in het voorliggend strafdossier is het aan de 
eerste en de tweede beklaagde voornoemd ten laste gelegde feit voorwerp van de 
tenlastelegging - zoals naar omschrijving aangevuld door het Hof - zoals voor de eerste 
rechter ook voor het Hof in hoofde van ieder van hen ten genoegen van recht bewezen 
gebleven; hetgeen door de beide beklaagden voornoemd ook niet ernstig werd betwist. 

Het Hof treedt met betrekking tot voormeld besluit dan ook ten overvloede de 
oordeelkundige beweegredenen van de eerste rechter zoals vervat op het tweede en 
derde blad van het bestreden vonnis - bij en neemt deze dan ook over, nu zij in rechte 
voldoende grond vinden in de gegevens van het voorliggende strafdossier. 

De strafmaat: 

Het feit, voorwerp van diezelfde bewezen gebleven tenlastelegging - zoals naar 
omschrijving aangevuld - wordt onder toepassing van de nieuwe bepaling van het 
Decreet van 7 juli 2006, houdende de wijziging van het decreet van 22 december 1995 
houdende de bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, van het decreet van 4 
februari 1997 houdende de kwaliteit- en veiligheidsnormen voor kamer en 
studentenkamers en van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, 
wat betreft de versterking van het instrumentarium woonkwaliteitsbewaking, (B.S. 5 
oktober 2006; in werking getreden op 9 september 2007) bestraft met een 
gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en een geldboete van 500,00 tot 
25.000,00 EUR. 

De door de eerste rechter lastens de eerste en de tweede beklaagde voornoemd wegens 
het in hoofde van ieder van hen bewezen gebleven feit opgelegde bestraffing (te weten 
hoofdgevangenisstraf, geldboete, en vervangende gevangenisstraf), is dan ook de 
minimale en wetmatige beteugeling van het in hoofde van ieder van hen aangehouden 
misdrijf. 

De verleende gunstmaatregel van uitstel van tenuitvoerlegging van de aan de eerste en 
de tweede beklaagde voornoemd opgelegde hoofdgevangenisstraf, is eveneens 
wetmatig en passend. 

De eerste en de tweede beklaagde voornoemd beschikken beiden over een blanco 
strafrechtelijk verleden, feitelijkheid die hen voordeel strekt. 

Gelet op voormeld gegeven, en teneinde de verdere toekomst van de beide beklaagden 
voornoemd niet al te zwaar te hypothekeren en nu de tegen ieder van hen hen 
uitgesproken straf, te ondergaan als hoofdstraf, vijf jaar gevangenisstraf niet te boven 
gaat en aangezien zij nog geen veroordeling hebben opgelopen tot een criminele straf 
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of correctionele hoofdgevangenisstraf van meer dan twaalf maanden en bovendien mag 
verwacht worden dat zij beiden zich niet meer aan wetsovertreding zullen schuldig 
maken, kan aan ieder van hen eveneens gewoon uitstel van tenuitvoerlegging van de 
gehele aan hen opgelegde geldboete en vervangende gevangenisstraf worden verleend. 

Uitstel dat van rechtswege zal herroepen worden ingeval gedurende de proeftijd een 
nieuw misdrijf gepleegd is dat veroordeling tot een criminele straf of hoofdgevangenis
straf van meer dan zes maanden zonder uitstel ten gevolge heeft gehad. 

Op burgerrechtelijk gebied 

Feiten en retroakten: 

In het bestreden vonnis werden de beide verweerders, · en . 
op vordering van de W ooninspecteur hoofdelijk veroordeeld tot het 

uitvoeren van de werken om de woning gelegen � de te laten 
voldoen aan de veiligheids- , gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, te weten: 

het wegwerken van de gebreken aan het gebouw zoals opgesomd in de 
herstelvordering van 12 februari 2009; 

het onmiddellijk stopzetten van de verhuring en/of ter beschikkingstelling van de 
studio in het gebouw (tenzij voor deze woongelegenheid een stedenbouw
kundige vergunning wordt bekomen en de gebreken - zoals opgesomd in de 
herstelvordering van 12 februari · 2009 - aan de woongelegenheid worden 
weggewerkt zodat ze voldoet aan de woonkwaliteitsnormen). 

De hersteltermijn werd in het bestreden vonnis bepaald op 10 maanden na de uitspraak 
(waarbij werd gezegd voor recht dat de aan de hoofdveroordeling gekoppelde termijn 
geen termijn is in de zin van artikel 1385bis lid 4 Ger. W.) onder verbeurte van een 
dwangsom van 125,00 EUR per dag vertraging in de uitvoering der werken. 

De beide voornoemde verweerders werden gehouden om de Vlaamse Wooninspecteur 
onmiddellijk bij aangetekende brief of bij afgifte tegen ontvangstbewijs op de hoogte 
te brengen wanneer de opgelegde werken vrijwillig werden uitgevoerd. 

De Vlaamse Wooninspecteur werd gemachtigd om, indien de beide voornoemde 
verweerders in gebreke blijven om de bevolen werken uit te voeren binnen de gestelde 
termijn, ambtshalve in de uitvoering ervan te voorzien. 

De beide voornoemde verweerders werden hoofdelijk verplicht in geval van 
ambtshalve uitvoering, om alle uitvoeringskosten te vergoeden op vertoon van een 
staat, opgesteld door de Vlaamse Wooninspecteur. 
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De beide voornoemde verweerders werden tevens hoofdelijk veroordeeld tot betaling 
van een dwangsom van 2.500,00 EUR per vastgestelde inbreuk per woongelegenheid, 
in geval de verhuring en/of terbeschikkingstelling wordt verder gezet na een termijn 
van zes maanden na de uitspraak of opnieuw wordt hernomen (waarbij werd gezegd 
voor recht dat de aan de hoofdveroordeling gekoppelde termijn geen termijn is in de 
zin van artikel 1385bis lid 4 Ger.W.). 

Het bestreden vonnis werd uitvoerbaar verklaard bij voorraad. 

Zoals aangehaald in het bestreden vonnis werd de woning aan de : 
verkocht aan de genaamde 

In de notariële akte van verkoop van 23 oktober 2009 heeft de voornoemde koper zich 
ertoe verbonden het onroerend goed te gebruiken als éénsgezinswoning en de 
inrichting van de studio's te verwijderen met volledige vrijwaring van de verkopers, 
hetzij de beide voornoemde verweerders (cf stuk 1 stukkenbundel van de verwerende 
partijen). 

De nieuwe koper deed op 22 juni 2010 een aanvraag tot bouwvergunning die in datum 
van 27 augustus 2010 werd afgeleverd (stuk 2 stukkenbundel van de verweerders). 

Ter terechtzitting van het Hof dd. 13 december 2010 verklaarden de beide voornoemde 
verweerders dat de nieuwe eigenaar inmiddels de nodige herstellingswerken had 
uitgevoerd. Zijzelf hadden evenwel de Vlaamse Wooninspectie nog niet op de hoogte 
gebracht van de vrijwillige uitvoering van de hen bij het bestreden vonnis opgelegde 
herstellingwerken. 

Op dezelfde voormelde terechtzitting van het Hof verklaarde de Wooninspecteur zich 
bereid alsnog nazicht te verrichten omtrent de voorgehouden herstellingswerken. 
Ten dien einde werd de zaak door het Hof voor sluiting van debatten gesteld op de 
terechtzitting van 11 januari 2011. 

Bij navolgend proces verbaal nummer dd. 4 januari 2011, aan het dossier 
van rechtspleging gevoegd werd door de Wooninspectie evenwel vastgesteld dat 
vooralsnog niet aan alle gebreken werd verholpen; zodat 21 strafpunten werden 
toegekend en de woning omwille van veiligheidsrisico's (risico op elektrocutie) 
ongeschikt en onbewoonbaar werd verklaard. 

In zijn ter terechtzitting van het Hof van 11 januari 2011 neergelegde beroepsconclusie 
handhaaft de Wooninspecteur ten dele de door hem ingestelde herstelvordering, zoals 
omschreven op het zevende blad van diezelfde conclusie: 

Bespreking: 

De Vlaamse Wooncode (evenals het Kamerdecreet) beogen de verbetering van de 
kwaliteit van het Vlaamse woningbestand. 

Naar analogie met de herstelvordering in het Decreet op de Ruimtelijke Ordening werd 
bij artikel 20 bis van de Vlaamse Wooncode een herstelvordering ingevoerd. 
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Hoewel voormelde vordering tot de strafvordering behoort, heeft zij desalniettemin een 
burgerlijk karakter, nu zij in wezen een vorm van teruggave beoogt: zij strekt ertoe een 
einde te maken aan de met de wet strijdige toestand die uit het misdrijf is ontstaan en 
waardoor het openbaar belang wordt geschaad. 

Bijgevolg is de rechter verplicht eenmaal bewijs van de inbreuk op de Wooncode is 
geleverd, om het herstel te bevelen, zelfs ambtshalve. 

De rechter beschikt met betrekking tot het voorgaande niet over enig opportuniteits
oordeel. 

Bovendien is de herstelvordering - als een bijzondere vorm van teruggave - er op 
gericht het pand geheel te laten voldoen aan de woonkwaliteitsnormen. 

Alle gebreken aan het goed dienen te worden hersteld, en enkel indien alle gebreken 
aan het pand zijn weggewerkt zal de herstelvordering zonder voorwerp zijn. 

De herstelvordering wordt ingeleid tegen de overtreder: dit kan, doch hoeft geenszins 
de eigenaar van het goed te zijn, gezien de herstelvordering in rem werkt en een 
zakelijk aankleven van het pand uitmaakt. 

De veroordeelde dient tenslotte aan te tonen dat het herstel werd gerealiseerd. 

Met betrekking tot voorgaande verplichting geldt enkel het proces-verbaal van 
uitvoering van het herstel en de datum ervan, behoudens tegenbewijs, als bewijs van 
herstel van het pand. 

De beide verweerders voornoemd zijn derhalve, als overtreders, zelfs nà de verkoop 
van het onroerend goed, alsnog gehouden tot herstel van de gebreken aan het door hen 
verkochte goed. 

Overigens heeft de nieuwe koper, zoals gezegd, in de notariële akte zich ten aanzien 
van de beide verweerders voornoemd verbonden tot herstel van woning en vrijwaring. 

Uit het voorliggend proces-verbaal van de Wooninspectie dd. 4 januari 2011 blijkt 
bovendien dat de werken werden aangevat, doch dat nog niet alle gebreken aan het 
pand werden hersteld. 

Bijgevolg dringt de Wooninspecteur terecht aan op herstel van de woning teneinde 
geheel te voldoen aan de minimale kwaliteitsvereisten. 

Gelet op de inmiddels gewijzigde bestemming van het onroerend goed (meer bepaald 
het gebruik als éénsgezinswoning) en de reeds uitgevoerde werken (zoals deze mogen 
blijken uit het aangehaalde proces - verbaal van de W ooninspectie, dd. 4 januari 2011) 
is het Hof van oordeel dat de termijn voor uitvoering van de herstellingswerken kan 
worden bepaald op de bij artikel 20 bis §1 van de Vlaamse Wooncode voorziene 
maximale termijn, hetzij op twee jaar. 
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Wat betreft de stopzetting van de verhuring en/ of de ter beschikkingstelling van studio 
van het gebouw en de onmiddellijke stopzetting van de verhuring of de ter 

beschikkingstelling van alle niet - conforme woongelegenheden, dient het Hof (zoals 
overigens ook uit het beschikkend gedeelte van de door de Wooninspecteur regelmatig 
ter terechtzitting van het Hof van 11 januari 2011 neergelegde beroepsconclusie moet 
besloten worden) dat gelet op de in datum van 27 augustus 2010 afgeleverde 
stedenbouwkundige vergunning, vast te stellen dat de herstelvordering van de 
Wooninspecteur dd. 12 februari 2009 (OK 6 van het strafdossier), wat voormeld punt 
betreft, zonder voorwerp is. 

Op de vordering van de Wooninspecteur strekkende tot het horen opleggen van een 
dwangsom en het verzoek om het tussen te komen arrest uitvoerbaar bij voorraad te 
horen verklaren wordt door het Hof, om hoger vermelde weerhouden beweegredenen 
redenen, dan ook niet ingegaan. 

OP DEZE GRONDEN 
HET HOF, recht doende op tegenspraak; 

Gelet op de artikelen aangehaald door de eerste rechter; 

En gelet op: 

artikel 24 van de wet van 15 juni 1935; 
de artikelen 190, 195, 211 Wetboek van Strafvordering; 
artikel 36 van de Wet van 7 februari 2003; 
artikel 1 van het K.B. van 31 oktober 2005; 
artikel 6 van de Programmawet van 27 december 2006 ,zoals gewijzigd; 

al deze wetsbepalingen ter terechtzitting van heden door de heer Voorzitter 
aangehaald. 

Verklaart de hoger beroepen ontvankelijk, en erover beslissende 

Op strafrechtelijk gebied: 

Bevestigt het bestreden vonnis met dien verstande dat aan de eerste beklaagde, 
, en de tweede beklaagde, , uitstel van 

tenuitvoerlegging wordt verleend voor het geheel van de in hoofde van ieder van hen 
opgelegde geldboete van 500,00 EUR,, verhoogd.met 45 opdeciemen aldus gebracht 
op 2.750,00 EUR alsook voor de vervangende gevangenisstraf van EEN MAAND en 
VIJF DAGEN, en dit voor dezelfde duur zoals bepaald in het bestreden vonnis. 

Veroordeelt de eerste beklaagde, en de tweede beklaagde, 
hoofdelijk, tot de kosten in hoger beroep, gevallen aan de zijde 

van het Openbaar Ministerie, te begroten op 132,90 EUR. 
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Verklaart de rechtsvordering van de tussenkomende partij, de Vlaamse 
Wooninspecteur, ontvankelijk en in de hierna bepaalde mate gegrond: 

Beveelt dat en " hoofdelijk, gehouden zijn tot de 
uitvoering van de werken om de woning gelegen te , 
kadastraal gekend onder te laten voldoen aan de veiligheids-, 
gezondheids - en woon.kwaliteitsvereisten, meer bepaald het wegwerken van alle 
gebreken aan het pand zodat dit voldoet aan de woon.kwaliteitsvereisten van de 
Vlaamse Wooncode; 

Bepaalt de termijn voor uitvoering van diezelfde werken aan de woning gelegen te 
op TWEE JAAR te rekenen vanaf de datum van 

onderhavig arrest; 

Zegt voor recht dat en , de Vlaamse 
Wooninspecteur on.middellijk bij aangetekend schrijven of bij afgifte tegen 
ontvangstbewijs op de hoogte dienen te brengen wanneer de opgelegde werken 
vrijwillig werden uitgevoerd en voltooid en dit overeenkomstig artikel de bepalingen 
van artikel 20§6 van de Wooncode 

Zegt voor recht dat de aan de hoofdveroordeling gekoppelde termijn geen termijn is in 
de zin van artikel 1385bis lid 4 Ger. W. 

Machtigen de Vlaamse Wooninspecteur indien en 
in gebreke blijven om de bevolen werken binnen de gestelde termijn zelf uit te 

voeren, om ambtshalve in de uitvoering ervan te voorzien 

Verplicht en , hoofdelijk, in geval van 
ambtshalve uitvoering van de werken om alle uitvoeringskosten te vergoeden op 
vertoon van een staat opgesteld door de Vlaamse Wooninspecteur; 

Verklaart de ingestelde herstelvordering van de Wooninspecteur dd. 12 februari 2009 
voor het overige zonder voorwerp; 

Veroordeelt en " hoofdelijk, tot de kosten in 
hoger beroep, gevallen aan de zijde van de tussenkomende partij, de Vlaamse 
Wooninspecteur; en verwijst ieder van hen tot zijn eigen kosten veroorzaakt door zijn 
hoger beroep op burgerrechtelijk gebied. 

********** 
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kosten: 

afschriften 2,85-
2,85-
2,85-

opstelrecht beroep 30,00-
dagvaardingen 26,68-

25,59-

subtotaal 120,82-
10% 12,082 

totaal 132,902 

afgerond 132190-

Dit arrest is gewezen door de vierde correctionele kamer van het Hof van 

beroep te Gent samengesteld uit kamervoorzitter Chr. Van Damme, raadsheer C. 

Gassée en raadsheer A. Allaert, 

en in openbare terechtzitting van 5 april 2011 uitgesproken door kamervoorzitter 

Chr. Van Damme, in aanwezigheid van advocaat-generaal E. Coppens, met bijstand 

van Y. Henderickx, griffier. 

Y. Henderickx Chr. Van Damme 




