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Not.nr. GE.66.RW.104900/16 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE en van 

1. nr. WOONINSPECTEUR OOST-VLAANDEREN, 

met kantoren te 1000 Brussel, Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 

22, 

tegen 

1. nr. A65i 

verdacht van: 

- eiser tot herstel -

geboren te 

wonende te 

- beklaagde -

:RRN 1, met Belgische nationaliteit, 

op 

Als dader of mededader in de zin van artikel 66 Strafwetboek; 

Bij Inbreuk op de artikel 5, strafbaar gesteld door artikel 20, § 1 al. 1 Decreet van 15 juli 1997 
houdende de Vlaamse Wooncode, als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of als 
persoon die een woning ter beschikking stelt, een woning die niet voldoet aan de vereisten 
en normen van artikel 5 rechtstreeks of via tussenpersoon verhuurd, te huur gesteld of ter 
beschikking gesteld te hebben met het oog op bewoning, zoals gewijzigd door het Decreet 
van 29 maart 2013 houdende wijziging van diverse decreten wat de woonkwaliteitsbewaking 
betreft, vanaf 11 augustus 2013, 

in het pand gelegen te 
~igendom van 

wonende te 

kadastraal gekend als 
geboren te 

P.P.n onepc;c.hiktP Pn onhPwnonh::irP wnnin11 tP hPhhPn vPrh1111rrl ::\;m 

op 

te 
Wonen 

In de oerlode van 21 september 2016 (datum vaststellingen Agentschap 
• stuk 1 verso) tot 3 oktober 2017 (stuk 140). 
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VERMOGENSVOORDEEL: artikelen 42 en 43bis Strafwetboek 
De gedaagde tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig artikelen 42 en 43bis van het 
Strafwetboek, te horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring van 8.700 euro, 
zijnde 

1. hetzij de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn 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). 

Berekening: 

huuropbrengst gedurende de periode van 21 september 2016 tot en met 3 oktober 2017 of 
twaalf maanden aan een maandelijkse basishuurprijs van 700 euro en een maand (oktober 
2017) aan 300 euro (stukken 6, 52, 84, 146) = 8.700 euro 

* * * "' 

1.1 De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, kamer G30v, besliste bij 
vonnis van 15 februari 2019 op tegenspraak als volgt: 

''OP STRAFRECHTELUK GEBIED 

Verklaart de feiten, voorwerp van de enige tenlastelegging, bewezen; 

Veroordeelt de beklaagde voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde feiten, 
voorwerp van de enige tenlastelegging, tot een GELDBOETE van duizend EURO{€ 1..000,00). 

Verhoogt de geldboete met zeventig decimes, aldus gebracht op achtduizend EURo 
(€8.000,00). 

Beveelt dat bij gebreke van betaling binnen de termijn bepaald bij artikel 40 van het 
Strafwetboek, de geldboete zal kunnen vervangen worden door een gevangenisstraf van drie 
maanden. 

Beveelt dat de tenuitvoerlegging van het vonnis, in hoofde van de beklaagde, wat betreft: 
* vi/[honderd EURO (€500,00). gebracht op vierduizend euro (€4.000.00 J, van de 

uitgesproken GELDBOETE van DUIZEND EURO /€1.QOQ,OOJ; 
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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 {€25,00), verhoogd 
met zeventig decimes, aldus gebracht op TWEEHONDERD EURO {€200,00), te betalen als 
bijdrage tot het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de 
occasionele redders. 

Beveelt de bijzondere verbeurdverklaring overeenkomstig de artikelen 42 en 43bis 
Strafwetboek van een bedrag van 8.700,00 euro, zijnde de vermogensvoorde/en die recht
streeks uit het misdrijf zijn verkregen. 

WOON HERSTEL 

Verklaart de herstelvordering van de wooninspecteur toelaatbaar en gegrond zoals hierna 
bepaald. 

Beveelt de herstelmaatregel, zoals hierna bepaald, uit te voeren. 

Beveelt dat aan het pand gelegen te kadastraal gekend als 
deze herstelmaatregel, zijnde uit het uitvoeren van 

renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerkzaamheden (dit is het herstel van alle 
gebreken), waardoor het pand voldoet aan de minimale kwaliteitsvereisten, dient uitgevoerd 
te worden. 

Bepaalt de termijn voor de uitvoering van de herstelmaatregel op één Jaar na uitspraak van 
dit vonnis. 

Zegt voor recht dat de veroordeelde overeenkomstig art. 20bis, §6, Vlaamse Wooncode de 
wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen van de stad 
onmiddellijk bij aangetekende brief of door afgifte tegen ontvangstbewijs op de hoogte moet 
brengen wanneer de opgelegde herstelmaatregelen vrijwillig werden of zullen zijn 
uitgevoerd. 

Machtigt de wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen van de stad 
om zelf het herstel uit te voeren indien de veroordeelde in gebreke blijft om dat te doen. 

Veroordeelt tot vergoeding van alle uitvoeringskosten in geval van 
ambtshalve uitvoering overeenkomstig art. 20bis, §7 Vlaamse Wooncode. 
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Machtigt de wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen om de 
herhuisvestingskosten vermeld in artikel l 7bis, § 2 Vlaamse Wooncode te verhalen op 

Wijst het meer- of anders gevorderde af als ongegrond. 

Kosten 

Begroot de gerechtskosten in hun geheel op 281,46 EUR. 

Veroordeelt de beklaagde tot de kosten, gevallen aan de zijde van het openbaar ministerie, 
ten bate van de Staat tot heden begroot op 281.,46 EUR. 

Legt de veroordeelde, krachtens artikel 91, tweede lid van het K.8. van 28 december 1950 
houdende het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken, een vaste vergoeding 
op voor beheerskosten in strafzaken van DRIEËNVIJFTIG EURO ACHTENVIJFTIG CENT 
(€53,58} (geïndexeerd zoals voorzien in artikel 148 K.B. 28 december 1950 en de ministeriële 
omzendbrief nr. 131/5 (B.S. 4 oktober 2018)). 

Veroordeelt de beklaagde, krachtens artikel 4 §3 van de wet van 19 maart 2017 tot 
oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweede/ijnsbijstand, tot het betalen 
van een bijdrage aan het Fonds van TWINTIG EURO(= 20,00 EUR}. 

BURGERRECHTELIJK 

Houdt ambtshalve de burgerlijke belangen aan wat betreft de bewezen verklaarde 
tenlastelegging.11 

1.2 Tegen dit vonnis werd hoger beroeo inResteld oo: 
5 maart 2019 door de beklaagde tegen "het vonnis op stro/gebied"; 

- 11 maart 2019 door het openbaar ministerie; 
- 18 maart 2019 door de Wooninspecteur. 

1.3 Er werd een verzoekschrift in de zin van artikel 204 Wetboek van Strafvordering 
ingediend op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, 
op: 
- 5 maart 2019 door de raadsman van de beklaagde 
- 11 maart 2019 door het openbaar ministerie; 
·- 18 maart 2019 door de Wooninspecteur. 
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1.4 Op de rechtszitting van 7 mei 2020 (lnleidingszitting) legde het hof op verzoek van 
partijen en na het openbaar ministerie te hebben gehoord, bij toepassing van de artikelen 
152, § 1 en 209bis, laatste lid Wetboek van Strafvordering, conclusietermijnen vast en 
bepaalde de rechtsdag op de rechtszitting van 2 oktober 2020. 

De conclusietermijnen zijn nageleefd. 

1.5 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 2 oktober 2020 in het Nederlands: 

- de beklaagde vertel!enwoordigd door meester 
advocaat met kantoor te 

het openbaar ministerie, vertegenwoordigd door advocaat-generaal; 

- de eiser tot herstel, vertegenwoordigd door meester 
beiden advocaat met kantoor te 

voor meester 

2.1 Alle verklaringen van hoger beroep tegen het vonnis van 15 februari 2019 gedaan op de 
griffie van de rechtbank die het vonnis heeft gewezen, werden tijdig en regelmatig naar de 
vorm gedaan. 

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

2.2 In het door de advocaat van de beklaagde ingediende "grievenformulier 
hoger beroep", opgesteld volgens het door de Koning vastgestelde model, wordt bepaald 
welke grieven tegen het vonnis worden ingebracht, namelijk op strafgebied met betrekking 
tot de schuld en de straf. In de rubriek "Andere" verduidelijkt de beklaagde dat hij het 
evenmin eens is met de beslissingen van de eerste rechter over de verbeurdverklaring en de 
herstelvordering. 

Ook in het door het openbaar ministerie ingediende "grievenformulier hoger beroep" wordt 
bepaald welke grieven tegen het vonnis worden ingebracht, namelijk op strafgebied met 
betrekking tot de straf: het openbaar ministerie meent dat de door de eerste rechter 
opgelegde straf te laag is. 

De Wooninspecteur duidde in het grievenformulier de rubrieken "Burgerlijke 
rechtsvordering" en "Andere" aan en preciseerde dat hij het niet eens met de afwijzing door 
de eerste rechter van het opleggen van een dwangsom voor de herstelvordering. 

De hiervoor vermelde grieven van de partijen zijn nauwkeurig bepaald. 

2.3 Alle hoger beroepen zijn ontvankelijk (art. 203 en 204 Wetboek van Strafvordering). 
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Het hof beslist in dit arrest binnen de perken van de hoger beroepen en vervolgens van de 
grieven zoals bedoeld in artikel 210 Wetboek van Strafvordering. In dit verband stelt het hof 
vast dat er geen redenen zijn om ambtshalve een grief in de zin van deze bepaling op te 
werpen. 

Op de rechtszitting van 2 oktober 2020 verklaarde de beklaagde afstand te doen van de grief 
over de schuld. Het hof verleent de beklaagde hiervan akte. 

Als gevolg van deze afstand en het beperkte hoger beroep van het openbaar ministerie en 
de wooninspecteur, is de beslissing van de eerste rechter tot de schuld van de beklaagde aan 
de enige telastlegging definitief. Ook de beslissing tot het ambtshalve aanhouden van de 
burgerlijke belangen is definitief. 

3. De eerste rechter vatte de feiten in het vonnis van 15 februari 2019 samen als volgt: 

"l. Op 21 september 2016 werd door een onderzoeker van het Agentschap Wonen 
een woonkwaliteitsonderzoek uitgevoerd voor het pand gelegen aan 

te Het pand behaalde 78 punten. In navolging hiervan nam de burgemeester op 6 
januari 2017 een besluit tot ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring. De woning behoort in 
eigendom toe aan 

Op 12 december 2016 begaf de wooninspectie zich ter plaatse teneinde de nodige 
vaststellingen te doen. De woning behaalde 68 punten en werd derhalve ongeschikt 
verklaard. Omwille van de ernstige gezondheids- en veiligheidsrisico's werd de woning tevens 
onbewoonbaar verklaard. 

2. Op 27 januari 2017 maakte dé Wooninspectie haar herstelvordering aan het Openbaar 
Ministerie over. Het wegwerken van alle gebreken aan het pand waardoor dit volledig 
voldoet aan de minimale kwaliteitsvereisten, werd gevorderd. 

Huurster overhandigde aan de Wooninspectie een huurcontract 
waaruit blijkt dat zij sedert 1 september 2015 de woning aan de beklaagde huurt voor 700,00 
euro. 

3. De beklaagde verklaarde op 4 april 2017 sedert 17 jaar het pand met winkel {gelegen aan 
de aan mevrouw te huren. Er werd één huurcontract opgesteld voor 
het huren van de winkel en het huls. Hijzelf voerde gedurende jaren werken uit aan de winkel 
en het huis maar woonde nooit zelf in het huis. Hij verklaarde de woning te verhuren aan 
mevrouw voor de prijs van 700,00 euro per maand. Hij stelde kennis te hebben 
genomen van het besluit tot ongeschikt - en onbewoonbaarverklaring van de burgemeester 
van 6 januari 2017 maar deed sedertdien geen werken meer in het huis. De kleinzoon van de 
eigenaar {die architect is) zou dit allemaal oplossen maar deed niks. Hij verklaarde de 
herstelvordering niet te willen uitvoeren aangezien deze werken volgens een schatting die hij 
liet doen 125.000,00 euro zouden kosten. Enkel als de huidige eigenaars bereid zouden zijn 
om die kosten van zijn huur af te houden, zou hij de werken uitvoeren. Hij verklaarde thans in 
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een gerechtelijke procedure met de eigenaars betrokken te zijn omdat hijzelf de huurprijs niet 
meer betaald. 

4. verklaarde op 4 mei 2017 de woning ingevolge het overlijden van haar 
moeder sinds 6 februari 2016 in eiaendom te hebben. De woning werd toen reeds verhuurd 
aan de beklaagde 1 1• Het huurcontract heeft betrekking op het kwestieuze 
oand en de winkel ( . Ze dacht dat de beklaagde woonde in het pond 

en was er niet op de hoogte van dat hij dit pand aan iemand dnders verhuurde. Ze 
vernam dit pas naar aanleiding van een afstapping samen met de Vrederechter. Ze stelde op 
de hoogte te zijn van het besluit tot ongeschikt- en onbewoonverklaring van de t,urgemeester 
en toen telefonisch contact te hebben gehad met iemand van de Stad ,mtrent de 
termijn tot herstel en de belasting die daaruit kan voortvloeien. Ze was van plan om het 
herstel uit te voeren maar de tijd heeft haar ingehaald. Geconfronteerd met de 
herstelvordering, stelde ze van plan te zijn deze zelf uit te voeren en nadien te verhalen op de 
beklaagde. 

Op 6 september 2017 verklaarde de herstelvordering niet te zullen uitvoeren 
omdat ze de woning zal verkopen in de staat zool,; rllP k 7P c:tpfrfp niPt te weten of de 
beklaagde het pand nog steeds onderverhuurt aan De procedure tot 
verbreking van het huurcontract met de beklaagde zou nog lopende zijn. 

S. De beklaagde gaf geen verder gevolg aan uitnodigingen tot verhoor. Uit een navolgend PV 
van 10 januari 2018 blijkt dat en haar gezin sedert 3 oktober 2017 in een 
transitwoning werden geplaatst wegens de onbewoonbaarheid van het pand 
niet meer in de woning woonde, en ergens In oktober 2018 verhuisd moet zijn en er geen 
werken aan het huis gebeurd zijn." 

4. De eerste rechter verklaarde de beklaagde schuldig aan de enige telastlegging op grond 
van de volgende overwegingen: 

"6. Gelet op de gegevens van het strafdossier, de behandeling van de zaak op de terechtzitting 
van 18 januari 2019 en in het bijzonder gelet op de vaststellingen van de wooninspecteur en het 
fotodossier blijkt dat de woning werd verhuurd en bewoond terwijl ze niet voldeden aan de 
kwaliteitsvereisten. 

De beklaagde kan zich niet verschuilen achter de problematiek die hij met de eigenares heeft 
gekend en nog kent. Woningen moeten voldoen vooraleer ze verhuurd worden. De gebreken aan 
de woning waren bovendien structureel van aard. Desondanks ging de beklaagde tot verhuring 
over. 

7. De tenlastelegging Is bewezen en werd ten andere door de beklaagde niet betwist in zijn 
conclusies ter griffie neergelegd op 19 oktober 2018." 

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

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

In plaats van een geldboete van 1.000 euro, waarvan de helft met uitstel, legt het hof aan de 
beklaagde een effectieve geldboete op van 1.000 euro. Deze sanctie is volgens het hof 
passend en noodzakelijk, rekening houdend met de ernst van de feiten en met het 
strafregister van de beklaagde, die twee keer werd veroordeeld voor een misdrijf in het 
verkeer en een keer door de correctionele rechtbank te Gent voor een inbreuk op de 
wetgeving inzake stedenbouw. 

Deze effectieve geldboete brengt de sociale reclassering van de beklaagde niet in het 
gedrang en heeft evenmin op onevenredige wijze zijn sociale declassering tot gevolg, zodat 
er geen redenen zijn om uitstel te verlenen voor een deel of het geheel van de geldboete. De 
aard en de ernst van de bewezen feiten brengen mee dat het verlenen van deze gunst de 
beklaagde onvoldoende de ernst en het ontoelaatbaar karakter van de door hem gepleegde 
feiten zou doen inzien. 

Aangezien de feiten werden gepleegd zowel voor als op en na 1 januari 2017, moet de 
geldboete met 70 deciemen worden verhoogd. 

De hierna bepaalde vervangende gevangenisstraf zet de beklaagde er voldoende toe aan de 
geldboete te betalen. 

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

Omdat het niet aanvaardbaar is dat de beklaagde In het bezit blijft van de winst van het door 
hem gepleegde misdrijf, beveelt het hof de bijzondere verbeurdverklaring van de 
vermogensvoordelen van dit misdrijf. 

De totale vermogensvoordelen werden door het openbaar ministerie correct begroot op 
8.700 euro: de huurster verklaarde maandelijks 700 euro huur te 
hebben betaald aan de beklaagde, enkel voor de maand oktober 2017 betaalde ze 300 euro. 
De beklaagde verhuurde de woning gedurende de volledige incriminatieperiode en heeft op 
geen enkel ogenblik tijdens het onderzoek of bij de behandeling van de zaak voor de 
rechtbank of het hof tegengesproken dat de huur correct werd betaald. 

Deze vermogensvoordelen zijn niet meer in het vermogen van de beklaagde 
identificeerbaar, zodat de verbeurdverklaring bij equivalent wordt uitgesproken. 
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Deze verbeurdverklaring is geen onredelijk zware straf. 

7. De beklaagde is gehouden tot de kosten, In de beide aanleggen aan de zijde van het 
openbaar ministerie begroot zoals hierna bepaald. 

Terecht veroordeelde de eerste rechter de beklaagde tot het betalen van: 

- de bijdrage van 25 euro tot financiering van het bijzonder Fonds tot hulp aan de 
slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders (art. 29 van 
de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen). Deze bijdrage, 
die een eigen aard heeft en geen straf inhoudt, wordt vermeerderd met 70 deciemen 
tot 200 euro, en dit ongeacht de datum van de bewezen verklaarde feiten; 

- de bijdrage van 20 euro aan het Begrotingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand, met toepassing van artikel 4, § 3 en artikel 5, § 1 van de wet van 
19 maart 2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand. 

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

8.1 De woonlnspecteur stelde op 27 januari 2017 op ontvankelijke wijze een 
herstelvordering in die erin bestaat dat de beklaagde alle gebreken van de woning dient weg 
te werken, waardoor de woning volledig voldoet aan de minimale kwaliteitsvereisten van 
artikel 5 Vlaamse Wooncode. Op 20 april 2017 sloot het college van burgemeester en 
schepenen van de stad zich aan bij deze herstelvordering. 

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

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

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

8.3 De herstelvordering is in dit geval niet kennelijk onredelijk. Ze is bovendien concreet 
gemotiveerd vanuit de bekommernis om een minimale woonkwaliteit te waarborgen. 

De veroordeling tot herstel is het gevolg van het bewezen verklaarde misdrijf, zodat de 
beklaagde, ook al is hij geen eigenaar van het bewuste pand, moet worden veroordeeld tot 
het herstel van de gebreken. Dat de beklaagde geen eigenaar is van de woning, betekent 
niet dat het voor hem onmogelijk is om gevolg te geven aan de verplichting tot herstel, 
aangezien zijn veroordeling de titel hiertoe vormt. Evenmin heeft dit tot gevolg dat de 
herstelvordering kennelijk onredelijk zou zijn. 

Het gegeven dat de woning momenteel niet zou worden bewoond en zal worden verkocht, 
belet evenmin de veroordeling van de beklaagde tot herstel. 

8.4 De wooninspecteur vergist zich waar hij meent dat de beklaagde geen hoger beroep 
aantekende tegen het eerste vonnis voor wat betreft de herstelvordering, zodat definitief 
zou vaststaan dat de beklaagde het herstel had dienen uit te voeren uiterlijk tegen 15 
februari 2020. Zoals hoger aangehaald duidde de beklaagde in de rubriek "Andere" van het 
grievenformulier wel degelijk aan dat hij het niet eens is met de beslissing van de eerste 
rechter over de herstelvordering. 

Niets belet het hof dus een termijn te bepalen waarbinnen de beklaagde het herstel dient uit 
te voeren. Net als de eerste rechter bepaalt het hof deze termijn op een jaar, te rekenen 
vanaf de dag waarop dit arrest in kracht van gewijsde zal treden. 

Anders dan de eerste rechter meent het hof dat het wel degelijk noodzakelijk is de niet
nakoming van het bevel tot herstel te sanctioneren door het verbeuren van een dwangsom. 
De vaststellingen van de wooninspecteur dateren immers al van 12 december 2016 terwijl 
niet blijkt dat de beklaagde op datum van dit arrest is overgegaan tot integraal herstel. Het 
niet opleggen van een dwangsom zou het afdwingen van de uitvoering ervan teveel kunnen 
bemoeilijken, met nodeloze kosten voor de samenleving tot gevolg. 

Een dwangsom van 150 euro per dag is naar het oordeel van het hof voldoende om de 
beklaagde ertoe aan te zetten het opgelegde herstel integraal uit te voeren. 

De lange tijd waarin de beklaagde al kon overgaan tot het volledige herstel van het pand en 
de ruime termijn die hem hiertoe nog wordt verleend, brengen mee dat er geen reden is om 
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bij toepassing van artikel 1385bis, laatste alinea, Gerechtelijk Wetboek nog een zekere 
termijn te bepalen waarna de beklaagde pas de dwangsom zal kunnen verbeuren. 

Het hof bevestigt de beslissing van de eerste rechter om de wooninspecteur te machtigen 
overeenkomstig artikel 20bis § 7, eerste lid, Vlaamse Wooncode tot ambtshalve uitvoering 
over te gaan, voor het geval het herstel in de oorspronkelijke toestand niet binnen de 
gestelde termijn wordt uitgevoerd. 

Het hof bevestigt ook de veroordeling van de beklaagde tot betaling van de eventuele 
kosten van herhuisvesting. 

De eerste rechter besliste terecht dat er geen gegronde redenen voorhanden zijn om de 
beslissing wat de herstelvordering betreft uitvoerbaar te verklaren bij voorraad. 

Toegepaste wetsartikelen: 

Het hof maakt toepassing van de hiervoor aangehaalde artikelen, de in de telastlegging 
aangehaalde artikelen en de artikelen: 
- 211 en 211bis, 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 als gevolg van de afstand door de beklaagde van de grief over de 
schuld en het beperkte hoger beroep van het openbaar ministerie, het vonnis van de 
rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent van 15 februari 2019 definitief 
is voor wat betreft de schuld van de beklaagde aan de enige telastlegging en de beslissing tot 
het aanhouden van de burgerlijke belangen. 

Beslissing van het hof: 

Het hof, 
rechtsprekend op tegenspraak, 

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

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

op strafgebied: 
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veroordeelt de beklaagde ✓Oor de enige telastlegging tot een geldboete van 
1.000 euro, verhoogd met 70 deciemen tot 8.000 euro of een vervangende gevangenisstraf 
van drie maanden; 

spreekt de bijzondere verbeurdverklaring uit van de vermogensvoordelen uit het bewezen 
misdrijf van de enige telastlegging, namelijk voor een equivalent bedrag van 8. 700 euro; 

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

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

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

veroordeelt de beklaagde tot betaling van de kosten van de strafvordering, 
voor het openbaar ministerie begroot op 350,24 euro in eerste aanleg en 143,81 euro in 
beroep; 

wat betreft de herstelvordering: 

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

het wegwerken door middel van renovatie-, verbeterings- en aanpassingswerken van de 
gebreken van de woning, zodat deze woning voldoet aan de elementaire veiligheids-, 
gezondheids- en kwaliteitsvereisten van artikel 5 Vlaamse Wooncode, en dit binnen een 
termijn van een jaar, te rekenen vanaf de dag waarop dit arrest in kracht van gewijsde ·zal 
treden; 

beslist dat door de beklaagde een dwangsom zal worden verbeurd van 150 
euro per dag vertraging in de nakoming van dit bevel, te rekenen vanaf het verstrijken van 
de termijn van een jaar vanaf de dag waarop dit arrest in kracht van gewijsde zal zijn 
getreden; 

machtigt, voor het geval dat het herstel in de oorspronkelijke toestand niet binnen de 
gestelde termijn wordt uitgevoerd, de wooninspecteur en het college van burgemeester en 
schepenen van de stad met toepassing van artikel 20bis § 7, eerste lid, Vlaamse 
Wooncode tot ambtshalve uitvoering ervan op kosten van de beklaagde; 
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machtigt de wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen van de stad 
met toepassing van artikel 20bis, § 8 Vlaamse Wooncode, om de kosten van 

herhuisvesting te verhalen op de beklaagde. 
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Kosten eerste aanleg herbegroot: 
Dagv. bekl. : 

Dagv. eiser tot herstel: 
Bet. verstekvonnis: 

+10%: 

Totaal: 

Kosten beroep: 
Afschrift vonnis: 

Afschriften akten HB: 
Opstelrecht HB bekl.: 

Dagv. bekl.: 
Dagv. eiser tot herstel: 

+10%: 

Totaal: 

€ 25,87 
€ 230,00 

€ 26,52 
€ 36,00 

€ 318,40 
€ 31,84 

€ 350,24 

€ 36,00 
€6,00 

€ 35,00 
€ 27,30 
€ 26,44 

€ 130,74 
€ 13,07 

€ 143,81 

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

en en in openbare rechtszitting van 6 november 2020 
uitgesproken door wnd. kamervoorzitter In aanwezigheid van 
advocaat-generaal, met bijstand van griffier 

IPAGE 01-0D00180144b-0015-0015-01-□1-~ 

L 
~ 
~ _J 




