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2021/PGG/1903 - 2021/VJll/773 

Not.nr. GE.66 Wl.102100/17 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE en van 

1. nr 

geboren te 

wonende te 

- burgerlijke partij -

2. nr. DE WOONINSPECTEUR 

met kantoren te 

tegen 

1 nr. 

2. nr. 

verdacht van : 

- eiser tot herstel -

met 

(ON 

maatschaooeliike 

- beklaagde • 

geboren te 

wonende te 

- beklaagde • 

op 

[RRN 

zetel te 

(RRN 

als dader of mededader 1n de zin van artikel 66 Strafwetboek: 

11 Een woning af specifieke woonvorm die niet voldoet aan de vereisten van artikel 5 § 1 
Vlaamse Wooncode verhuren, te huur stellen of ter beschikking stellen 

als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of als persoon die een wonmg ter beschikking 
stelt, een woning of een specifieke woonvorm, als vermeld in artikel 5 § 3 lid 1 van het 
Decreet van 151ul11997 houdende de Vlaamse Wooncode, die n,et voldoet aan de vereisten 
en normen, vastgesteld met toepassing van artikel 5 van voornoemd Decreet, rechtstreeks of 
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via tussenpersoon, te hebben verhuurd, te huur gesteld of ter beschikkrng gesteld met het 
oog op bewonrng (art. 2 § 1, 31°, en 20 § 1 lid 1 Decreet .151ul11997 houdende de Vlaamse 
Wooncode), namelijk: 

m het pand gelegen te 

op 
eigendom van 

wonende te 

kadastraal qekend als 
aeboren te 

en van 
geboren te 'JP wonende te 

1. een ongeschikte wonmg A te hebben verhuurd aan 

te ,n de penode van 1 september 2017 (datum huurovereenkomst - stuk 149) tot 
en met 26 maart 2018 {datum laatste stand van zaken - stuk 194) 

door 

2. een ongeschikte won,ng B te hebben verhuurd aan 

te ,n de periode van 19 apr,! 2017 (datum vaststellingen wooninspect1e - stuk 
1verso, 150 e.v., 200) tot en met 26 maart 2018 {datum laatste stand van zaken - stuk 194) 

door 

3. een ongeschikte woning C te hebben verhuurd aan 

te in de periode van 1 september 2017 (datum huurovereenkomst - stukken 149, 
206) tot en met 16 november 2017 {datum nacontrole -stuk 129) 

door 

4. een ongeschikte wonmg D te hebben verhuurd aan 

te in de penode van 19 apr,/ 2017 {datum vaststellmgen wooninspect1e - stuk 
lverso, 211) tot en met 16 november 2017 (datum nacontrole - stuk 129} 

door 

5. een ongeschikte en onbewoonbare woning E te hebben verhuurd aan 
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te m de periode van 19 apr,/ 2017 (datum vaststelhngen woonmspect1e - stuk 
lverso, 212) tot en met 29 Januari 2018 (datum nacontrole - stuk 150 e.v.) 

door 

6. een ongeschikte wonmg F te hebben verhuurd aan 

te ~ tn de periode van 15 september 2017 (datum huurovereenkomst - stukken 149, 
150 ev., 219) tot en met 26 maart 2018 (datum laatste stand van zaken - stuk 194) 
door 

7. een ongeschikte woning G te hebben verhuurd aan 

tt in de periode van 19 april 2017 (datum vaststellingen woonmspectie - stukken 
lverso, 150 e.v., 224} tot en met 26 maart 2018 (datum laatste stand van zaken - stuk 194) 

door 

8. een ongeschikte won,ng H te hebben verhuurd aan 

te in de per,ode van 19 apr,/ 2017 (datum vaststeflingen wooninspectie - stuk 
lverso, 149, 150 e.v.) tot en met 26 maart 2018 (datum laatste stand van zaken - stuk 194) 

door 

9. een ongeschikte woning / te hebben verhuurd aan 

te m de penode van 15 augustus 2017 (datum huurovereenkomst - stukken 149, 
150 e.v.) tot en met 26 maart 2018 (datum laatste stand van zaken - stuk 194} 

door 

Vordering verbeurdverklaring 

De eerste en de tweede beklaagde tevens gedagvaard voor wat betreft de tenlastelegging 
onder nummer 5 teneinde zich overeenkomstig art. 42 en 43bls van het Strafwetboek, te 
horen veroordelen tot de btJzondere verbeurdverklanng van 5.193 euro, elk voor de helft, 
hetzij elk 2.596,50 EUR zijnde 

hetzij de vermogensvoorde/en die rechtstreeks uit het misdriJf z11n verkregen, 
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hetzij goederen en waarden die m de plaats ervan zijn gesteld, 
hetzij inkomsten uit belegde voordelen, 

waarbij de rechter, indien de zaken met kunnen worden gevonden m het vermogen van de 
beklaagde, de geldwaarde ervan dient te ramen (het eqwvalent bedrag). 

Berekening 

woning E 

huuropbrengst gedurende de penode van 19 april 2017 tot en met 29 januan 2018 of 9 
maanden aan een maandelijkse bas1shuurpriJs van 577 euro= 5.193 euro (stuk 3 verso)" 

* * * * 

1.1 De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, kamer G30DI, besliste 
biJ vonnis van 14 april 2021 op tegenspraak als volgt: 

"STRAFRECHTELIJK 

Veroordeelt 1oor de hierboven bewezen verklaarde telastleggingen 1 tot en met 
9 samen tot een geldboete van 24.000 euro, zijnde 3.000 euro vermeerderd met 70 
opdeciemen. 

Verklaart verbeurd overeenkomstig art. 42,3° en 43b1s Sw. een bedrag van 5.193 euro, Zijnde 
de vermogensvoorde/en. 

Veroordeelt :ot betaling van een bijdrage aan het Bijzonder Fonds tot Hulp aan 
de Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden en aan de Occasionele Redders van 25 euro, 
vermeerderd met 70 opdeciemen tot 200 euro. 

Veroordeelt haar tot betaling van de bijdrage tot het Begrotingsfonds voor de juridische 
tweedel11nsbljstand van 20 euro. 

Veroordeelt haar tot betaling van de vaste vergoeding voor beheerskosten m strafzaken van 
50euro. 
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Veroordeelt ,;oor de hierboven bewezen verklaarde 
telastleggingen 1 tot en met 9 samen tot een geldboete van 24.000 euro, zijnde 3.000 euro 
vermeerderd met 70 opdeciemen, of een vervangende gevangenisstraf van 3 maanden. 

Veroordeelt tot betaling van een bijdrage aan het 
Bijzonder Fonds tot Hulp aan de Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden en aan de 
Occas,onele Redders van 25 euro, vermeerderd met 70 opdeciemen tot 200 euro. 

Veroordeelt hem tot betalmg van de bijdrage tot het Begrotmgsfonds voor de 1und1sche 
tweedel!1nsb11stand van 20 euro 

Veroordeelt hem tot beta/,ng van de vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken van 
50 euro. 

WOONHERSTEL 

Beveelt om aan het pand qe/eqen te 
kadastraal gekend als 

werken uit te voeren om de woning of het pand dat het gebouw met de aanwezige 
woningen omvat, conform te maken en om de overbewon,ng te bee1ndigen, en dit onder 
verbeurte van een dwangsom van 150 euro per dag vertraging in de nakoming van dit bevel 
lastens de veroordeelden ten voordele van de woonmspecteur. 

Bepaalt de termijn voor de wtvoerlng van de herstelmaatregel op 6 maanden vanaf de dag 
waarop dit vonnis wordt uitgesproken. 

Zegt voor recht dat de veroordeelden overeenkomstig artikel 3.46. VCW2021 de 
woonmspecteur en het college van burgemeester en schepenen van 
onm1ddel/1jk bij aangetekende bnef of door afgifte tegen ontvangstbewijs op de hoogte 
moeten brengen wanneer de opgelegde herstelmaatregelen vn1w1/11g werden of zullen zijn 
wtgevoerd. 
Machtigt de wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen van 

om zelf het herstel vit te voeren indien de veroordeelden m gebreke blijven om dat te 
doen. 

Veroordeelt tot vergoedmg van alle 
wtvoeringskosten ,n geval van ambtshalve uitvoenng overeenkomstig artikel 3.47. 
VCW2021 . 

Verklaart het vonnis wat betreft het bevolen herstel uitvoerbaar bij voorraad 
niettegenstaande iedere voomenmg. 
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KOSTEN 

Veroordeelt hoofdel11k tot de 
gerechtskosten voor het openbaar m1ntsterie, begroot op 324,06 euro. 

BURGERRECHTELIJK 

Verklaart de vordenng van de burgerlJJke partij ontvankelijk en in de hierna bepaalde mate 
gegrond. 

Veroordeelt hoofdel11k en soltdair, de 
ene b11 gebreke aan de andere, om te betalen aan de burgerlijke partij een vergoeding van 
1.500 euro te vermeerderen met de vergoedende intrest tegen de wettelijke mtrestvoet 
vanaf 1 augustus 2017 (gemiddelde datum) tot heden, en met de gerechtelijke intrest op de 
hoofdsom en de vergoedende intrest vanaf heden tot de dog van volledige betaltng en de 
kosten begroot op 480 euro rechtsplegingsvergoeding. 

Houdt de ovenge burgerlijke belangen ambtshalve aan." 

1.2 Tegen dit vonnis werd hoger beroeo ineesteld op: 
30 april 2021 door de beklaagde 
30 april 2021 door de beklaagde 
6 me, 2021 door het openbaar ministerie. 

1.3 Er werd een verzoekschrift rn de zin van artikel 204 Wetboek van Strafvordering 
ingediend op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, 
op: 
- 30 april 2021 door de raadsman van de beklaagde 
- 30 apnl 2021 door de raadsman van de beklaagde 
- 6 mei 2021 door het openbaar ministerie. 

1.4 Op de rechtszitting van 3 december 2021 {rnleidingszrtting) legde het hof b1J toepassing 
van de artikelen 152, § 1 en 209bis, laatste hd, Wetboek van Strafvordering, 
conclusietermiJnen vast en bepaalde de rechtsdag op de rechtszitting van 1 april 2022. 

Op de rechtszitting van 1 apnl 2022 werd de behandeling van de zaak op vraag van de 
verdediging in voortzetting gesteld op de rechtszitting van 3 november 2022. 

1.5 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 3 november 2022 rn het Nederlands: 

- de beklaagde 1n haar middelen van verdediging, vertegenwoordigd door meester 
advocaat met kantoor te 
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- de beklaagde In zijn rn1ddelen van verded1g1ng, vertegenwoordigd 
door meester advocaat met kantoor te 

- het openbaar mmIstene in ziJn vordering bij monde van i dvocaat-generaal, 

- de burgerlij ke partij 
vertegenwoordigd door meester 
advocaat met kantoor te 
werd de burgerlijke partij 

advocaat met kantoor te 
met kantoor te 

in haar middelen in eerste 1nstant1e 
voor meester i beiden 

Wanneer meester de zittingszaal verliet, 
verder vertegenwoordigd door meester 

voor meester advocaat 

De eiser tot herstel was niet aanwezig en werd niet vertegenwoordigd. 

2.1 De verklanngen van hoger beroep tegen het vonnis van 14 april 2021 werden tiJd1g en 
regelmatig naar de vorm gedaan. 

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

2.2 De advocaat van de beklaagde bepaalde rn het gnevenforrnul1er de 
beslissingen over de procedure, de schuld, de straf, de burgerliJke rechtsvorderingen en de 
herstelvordenng als nauwkeurige grieven. De advocaat van de beklaagde 

duidde 1n het grievenformulier dezelfde nauwkeurige grieven aan. 

Het openbaar ministerie duidde m het gnevenformul ier de besl1ss1ng over de straf als 
nauwkeurige grief aan . 

2.3 De hoger beroepen van respectief de beklaagden en 
van het openbaar mrmsterie z1Jn ontvankelijk (art. 203 en 204 Wetboek van Strafvordering}. 

Het hof besl ist 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 z1Jn om ambtshalve een grief in de zin van de voormelde bepaling 
op te werpen 

3. De aanhangig makende dagvaarding werd overgeschreven in het bevoegde kantoor van 
de Algemene Administratie van de Patrimon,umdocumentat1e (of Kantoor Rechtszekerheid) 
van het gebied waar de goederen gele~en ziin (art. 3.49, § 1, Vlaarnse Codex Wonen 2021), 
namelijk het kantoor Rechtszekerheid onder nummer Aan 
deze ontvankeltjkheidsvoorwaarde van de strafvordering is voldaan. 
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4. De telastleggingen hebben telkens betrekking op het, voor 1 Januari 2021, 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 1n 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 bij artikel 2 
Besluit van de Vlaamse Regering van 17 Juh 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 woningkwaliteitsbewaking gebundeld ,n boek 3 van de Vlaamse 
Codex Wonen van 2021. Artikel 3.1, § 1, Vlaamse Codex Wonen van 2021 bepaalt de 
veiligheids- gezondhe1ds- en wonmgkwaliteitsnormen, zoals die tot 1 januari 2021 vermeld 
waren m artikel 5, § 1, Vlaamse Wooncode. 

Op grond van artikel 3.1, § 1, derde lid, Vlaamse Codex Wonen van 2021 ziJn de mogehJke 
gebreken onderverdeeld m de volgende dne categorieen: 
1 • gebreken van categorie 1: kleine gebreken die de levensomstandigheden van de bewoners 
negatief beïnvloeden of die potentieel kunnen uitgroeien tot ernstige gebreken; 
2• gebreken van categorie Il: ernstige gebreken die de levensomstandigheden van de 
bewoners negatief beïnvloeden maar die geen direct gevaar vormen voor hun ve1lighe1d of 
gezondheid, waardoor de woning niet in aanmerking zou komen voor bewoning, 
3° gebreken van cat egorie 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 is sinds 1 januari 2021 vervat in 

artikel 3.34, eerste hd, Vlaamse Codex Wonen van 2021 en luidt: "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, 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." 

De door de wooninspectie m deze zaak vastgestelde gebreken waren ernstige gebreken, 
namelijk gebreken van nu minstens categorie Il en 111, zoals hierna verder besproken 

De te last gelegde feiten zijn dus smd~ 1 januari 2021 ononderbroken strafbaar gebleven. De 
strafmaten zij n dezelfde gebleven. 

Het hof verwiJst ook naar de overwegingen hierover onder rand nummer 6 van het beroepen 
vónnis. 
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5.1 De telast leggingen 1 tot en met 9 z11n voor het hof bewezen gebleven 

De woonmspecteur begaf zich samen met een wooncontroleur op 19 april 2017 naar het 
pand gelegen te 

BIJ de technische vaststellingen werden gebreken vastgesteld aan zowel het gebouw als de 
er zich in bevindende woningen. Het gebouw had een totaal van 15 strafpunten (stuk 2verso, 
subkaft 1). 

Woningen A, B, C, D, F, G, H en I werden ongeschikt bevonden, omwille van de gebreken van 
het gebouw. In woning E werd op verschillende plaatsen schimmelvorming vastgesteld. Er 
was doorslaand vocht van de buitenmuren, een gebrekkige afwerking van de buitenmuren 
{badkamer muur boven de douche), tekortkomingen aan ramen en/of deuren en 
onvoldoende verluchtmgsmogelijkhe1d m de badkamer. In de keuken werd een kakkerlak 
aangetroffen. De stroomkringen in de verdeelkast waren niet benoemd. Er was een inbreuk 
op de rookmeldersverpllchtmg. De woning werd ongeschikt en onbewoonbaar bevonden. 

De politie van de politiezone deed ook vaststellingen die de gebreken bevestigen. De 
politie stelde tijdens het bezoek vast dat ze overdu1dehJk de typische geur van vocht en 
schimmel konden waarnemen (stuk 3, subkaft 2). In wonmg stelde de polit ie vast dat 
de achterste wand in de kleme slaapkamer vochtig was, waarb1J er zichtbaar wat er op het 
oppervlak aanwezig was en in kleme straaltjes naar beneden is gelopen In de keuken stelde 
de politie schimmelvorming ter hoogte van het plafond vast. 

In appartement ;telde de polit ie ook schimmelvorming vast, evenals msectenkadavers. De 
bewoonster meldde dat er soms kakkerlakken in de woning zijn. In de keuken hing het 
behangpapier verrimpeld aan de muur. Dit werd vastgesteld aan de hand van foto's (stuk 5 
e.v., subkaft 2). 

Uit het omstandig verslag met betrekking tot onbewoonbaarheid bliJkt dat de woning 
ernstige gebreken had en tekortkomingen vertoonde die de gezondheid en/of veiligheid van 
de bewoners in het gedrang brengen {stuk 44, subkaft 1). 

De foto's bevestigen de vaststellingen (stukken 45-48, subkaft 1). 

5.2 Dat de loszittende kabels in de elektnc1teitskast niet tn gebruik waren en niet 
geconnecteerd waren aan de elektric1te1tstoevoer en er aldus geen concreet 
elektrocut1egevaar zou ziJn geweest, doet geen afbreuk aan de non-conformiteit en aan de 
gevaarsituatie. Het loszit ten op zich is een gebrek. Op zicht kan niet nagegaan worden of een 
kabel al of niet elektrisch geladen is. Er was dus geen sprake van vergissing, zoals de 
beklaagde voorhoudt, wanneer vastgesteld werd dat er gevaar op elektrocutie was. 
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5.3 De te last gelegde m1sdnJven vereisen enkel (algemeen) opzet, dit 1s m casu te doen wat 
door de vermelde bepalingen verboden 1s, namehJk het rechtstreeks of via tussenpersoon 
verhuren, te huur stellen of ter beschikking stellen van een niet-conforme of overbewoonde 
woning met het oog op bewoning. De Vlaamse Wooncode en, sinds 1 Januari 2021 de 
Vlaamse Codex Wonen van 2021 bevatten geen aanduiding nopens het moreel element, 
zodat het bewust en vrijwill ig handelen volstond. Dat van dit laatste sprake 1s wordt 
verondersteld b1J het plegen van de materiële handeling, die als de u1t1ng van de vnJe en 
bewuste wil van de beklaagden moet worden aangezien, wanneer deze het bestaan van een 
schulduitsluitingsgrond, zoals overmacht of onoverkomelijke dwaling, of van een 
rechtvaardigingsgrond, zoals noodtoestand, niet enigszms geloofwaardig maakt Wanneer 
de beklaagden handelden m strijd met wat een normaal zorgvuldige en vooru itziende 
persoon, geplaatst in dezelfde feitelijke omstandigheden zou hebben gedaan, is voldaan aan 
deze schuldvorm. De beklaagden voeren geen verschonings- of rechtvaardigingsgronden 
aan, noch maken zij deze aannemelijk. 

Dat de beklaagden niet te kwader trouw zouden hebben gehandeld of dat zij zelfs te goeder 
trouw waren, 1s zonder relevantie voor de beoordeling van hun schuld. Dat de beklaagden 
"nooit de bedoelmg (hadden) om de wet te overtreden", is evenmin zonder belang: een 
bijzonder opzet 1s niet vereist. 

Dat er b1J het verhuren steeds werd bepaald met hoeveel personen een bepaald 
appartement bewoond werd, doet geen afbreuk aan de vastgestelde gebreken 

Een sabotage van de appartementen door de verhuurders 1s niet aangetoond en hiermee 
wordt ook geen afbreuk gedaan aan de vaststellingen van de gebreken en de 
verantwoordeliJkhe1d hiervoor van de verhuurders en personen die de woningen ter 
beschikking stelden. 

De tussenkomsten van en z1Jn voorgehouden obstructie, doen 
evenmin afbreuk aan het bew1Js van de feiten en hebben geen relevantie voor de 
beoordeling van de schuld. 

5.4 De beklaagde was de zaakvoerder van HIJ had 
beslissingsbevoegdheid en -macht met betrekking tot de woonkwahte1tsnormen en had de 
bevoegdheid om een einde te stellen aan de wederrechtelijke toestand, wat hiJ in de te last 
gelegde periodes van de respectieve telastleggingen naliet. 

De bewezen telastleggingen werden gepleegd voor rekening van de be~l::i::iPrlP en 
hielden verband met het doel van deze rechtspersoon. Binnen de was er 
onvoldoende aandacht voor de naleving van de woonkwaliteitsnormen wat een eigen 
strafrechtelijke fout van de rechtspersoon was. 
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De bewezen telastleggingen kunnen aan elk van de beklaagden worden toegerekend en z1Jn 
hen ook verwijtbaar. 

6. Tot 30 JUii 2018 luidde artikel 5, tweede lid, Strafwetboek als volgt: "Wanneer de 
rechtspersoon verantwoordeltjk gesteld wordt wts/u,tend wegens het optreden van een 
ge1dent1ficeerde natuurlijke persoon, kan enkel degene die de zwaarste fout heeft begaan 
worden veroordeeld. Indien de geidenttficeerde natuurlijke persoon de fout wetens en willens 
heeft gepleegd kan hij samen met de verantwoorde/JJke rechtspersoon worden veroordeeld." 

Artikel 2 van de wet van 11 JUlt 2018 tot wijziging van het Strafwetboek en de voorafgaahde 
titel van het Wetboek van Strafvordering wat de strafrechtehJke verantwoordel1Jkhe1d van 
rechtspersonen betreft, dte in werking trad op 30 juli 2018, vervangt artikel 5 Strafwetboek 
door de volgende bepaling. 

"Een rechtspersoon 1s strafrechtelijk verantwoorde/IJk voor de misdrijven die hetzij een 
intnnsiek verband hebben met de verwezenlijking van zijn doel of de waarneming van Zijn 
belangen, of die, zoals blijkt uit de concrete omstandigheden, voor zijn rekening zijn 
gepleegd. 

Met rechtspersonen worden ge!tjkgeste!d: 
1 • t1jde/1jke handelsvennootschappen en stille hande/svennoot'schappen; 
2° vennootschappen bedoeld in artikel 2, § 4, tweede lid, van het Wetboek van 
Vennootschappen, alsook handelsvennootschappen in oprichting; 
3° burgerlijke vennootschappen die met de vorm van een handelsvennootschap hebben 
aangenomen. 

De straf rechte/JJke verantwoordelijkheid van de rechtspersonen slwt die van de natuurlijke 
personen, die daders zijn van dezelfde feiten of eraan hebben deelgenomen, n,et wt." 

Gezien de strafuitstu,tmgsgrond die vervat was in het vroegere tweede lid van artikel S 
Strafwetboek op grond van de nieuwe wet niet langer van toepassing 1s op de datum van dit 
arrest, doch wel nog gold op het ogenblik van de feiten van de telastlegging die zich voor 30 
juli 2018 situeerden, past het hof, voor zover van toepassing, artikel 5, tweede lid (oud) 
Strafwetboek toe. Anders dan de beklaagde 1mplrciet aanvoert, betrof 
het een strafuitslu1tmgsgrond en geen schuldu1tslu1t1ngsgrond. 

Overeenkomstig artikel 5, tweede lid (oud) Strafwetboek is een rechtspersoon strafrechtelijk 
verantwoordehJk voor m1sdrrJven dre het21J een intrinsiek verband hebben met de 
verwezenlijking van zijn doel of de waarneming van z1Jn belangen, of die, naar blijkt uit de 
concrete omstandigheden, voor haar rekening ziJn gepleegd. Wanneer de rechtspersoon 
verantwoordelijk gesteld wordt u1tslu1tend wegens het optreden van een ge1dent1f1ceerde 
natuurlij ke persoon, kan enkel degene die de zwaarste fout heeft begaan worden 
veroordeeld. Cumulatie in de vervolgmg en veroordeling van de rechtspersoon en de 
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natuurltjke persoon Is evenwel mogelijk indien de ge1dentificeerde natuurlijke persoon de 
fout wetens en willens heeft gepleegd. 

Gezien de bewezen feiten met opzet, dit Is wetens en willens werden gepleegd, Is er geen 
grond voor toepassing van de decumul van de strafrechtelijke verantwoordeltjkheid tussen 
de rechtspersoon en de natuurlijke personen door wiens optreden de rechtspersoon 
handelde. 

7. Elke beklaagde pleegde de bewezen feiten met een zelfde m1sdad1g opzet, zodat het hof 
voor ze samen overeenkomstig artikel 65, eerste lid, Strafwetboek telkens een straf oplegt 
Zowel voor als na 1 januari 2021 waren en zijn de feiten strafbaar met een gevangenisstraf 
van zes maanden tot dne jaar, wat betreft de natuurlijke persoon, en een geldboete van 500 
tot 25.000 euro of met een van die straffen alleen, wat betreft de natuurlijke persoon. 

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 kwahte1tsnormen 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 ztjn te besparen op de woonkwahte1t
en veiligheid. 

Het hof stelt vast dat de redelijke termijn in strafzaken is overschreden. De redelijke termijn 
nam een aanvang op 26 november 2017 door de kennisgeving van de herstelvordering van 
de woonmspecteur, waardoor de beklaagde en tegelijk ook de 
rechtspersoon waarvan htj de zaakvoerder is, onder de dreiging van een strafvervolging was. 
De opvolging in de tijd van het opsporingsonderzoek kende een normaal verloop. Aan 

werd bij bnef van 4 met 2018 een mmnehjke schikking van 10.000 euro voorgesteld, 
te betalen uiterlijk voor 18 Juni 2018. De minnelijke schikking werd niet t1jd1g betaald, doch 
daarna duurde het nog tot 3 met 2020 vooraleer het bevel tot dagvaarding werd opgesteld. 
De zaak werd op 2 juni 2020 voor de eerste rechter ingeleid. Deze stilstand in het verloop 
van het dossier sinds de minnelijke schikking 1s niet redellJk verantwoord. De zaak is niet 
bijzonder complex. Het tijdsverloop is ook niet te wijten aan de houding van de beklaagden. 
Vanaf de inleiding voor de eerste rechter kende de zaak opnieuw een normale doorlooptijd 
Tussen de mrnneltjke schikking en het aanhangig maken, heeft de behandeling van de zaak 
dus buitensporige vertraging opgelopen, waardoor de redehJke termijn, bedoeld in artikel 
6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrtJheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 (EVRM, BS, 19 augustus 1955, err. 
B.S.,19 Juni 1961) en artikel 14.3.c van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en 
Poht1eke Rechten {IVBPR, of het zogenaamde BUPO-verdrag) Is overschreden. Deze 
verdragsbepalingen geven niet aan welke gevolgen het hof dient te verbinden aan deze 
vaststelling. Inzonderheid bepaalt het verdrag niet dat de sanct ie het verval van de 
strafvordering zou moeten zijn. 
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Artikel 21ter Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering bepaalt dat indien de duur van 
de strafvervolging de redelijke termijn overschnJdt, de rechter veroordeling bij eenvoudige 
schuldigverklaring kan uitspreken of een straf kan uitspreken die lager kan z1Jn dan de 
wettelijke minimumstraf. Deze bepaling sluit een meer of minder vergaand rechtsherstel 
niet Ult. 

Het dossier bevat alle elementen die in het kader van een eerliJke procesvoering nodig zijn 
om tot de waarheidsvinding te komen Het hof ste lt vast dat door het t11dsverloop tussen de 
feiten en de behandeling voor de rechter, de bewiJsvoering en het recht van verdediging van 
de beklaagden niet z11n aangetast. 

Gezien het economisch oogmerk waarmee de feiten gepleegd werden, is de door de eerste 
rechter voor elke beklaagde bepaalde geldboete noodzakelijk en passend als 
maatschappelijke vergelding en om de beklaagden er toe aan te zetten geen zo'n misdrijven 
meer te plegen. Dit geldt nog meer gezien de beklaagden nog steeds als professionele 
verhuurders van woonvastgoed actief zijn. Ondanks het overschrijden van de redelijke 
term1Jn, 1s het uitspreken van een veroordeling en het opleggen van een geldboete nog 
steeds maatschappelijk vere ist en verantwoord. De niet-betaling van de voorgestelde 
minnelij ke schikking belonen met een eenvoudige schuldigverklaring, zou een ongepast 
signaal ziJn 

De beklaagde heeft een ongunst ig strafrechtelijk verleden. HIJ werd al 
schuldig bevonden voor inbreuken op de jaarrekeningregels, het onwettig tewerkstellen van 
vreemde werknemers en de stedenbouwregelgevmg. Daarnaast liep hij al twee maal een 
veroordeling op wegens verkeers1nbreuken. 

De beklaagde heeft een blanco strafregister. 

Intussen werd het herstel uitgevoerd. 

Als passend rechtsherstel voor de redelijke termijnoverschrijding spreekt het hof voor geen 
van de beklaagden de verbeurdverklaring van vermogensvoordelen uit, wat een reele en 
meetbare vermindering van de normaal op te leggen straf 1s. 

De met eenheid van opzet gepleegde fe iten situeren zich deels na 31 december 2016, zodat 
het hof elke geldboete verhoogt met 70 deciemen. De hierna voor de beklaagde 

bepaalde vervangende gevangenisstraf, spoort hem voldoende aan tot betaling 
van de geldboete. 

8. De beklaagden zijn hoofdeliJk gehouden tot de kosten, gevallen in de beide aanleggen aan 
de ziJde van het openbaar ministerie zoals hierna bepaald. 
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Als veroordeelden tot een correctionele hoofdstraf zIJn de beklaagden elk gehouden tot het 
betalen van de bijdrage van 25 euro tot f1nanc1enng van het btJzonder 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 b1Jdrage, die een eigen 
aard heeft en geen straf inhoudt, wordt vermeerderd met 70 dec1emen tot telkens 200 euro, 
en dit 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 beklaagden 
tot de vaste vergoeding voor de kostprtJS van het verloop van de strafprocedure, die 
gefndexeerd 52,42 euro bedraagt. Met toepassing van diezelfde bepaling verhoogt het hof 
de kosten 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 tweedeltJnsbfjstand, in werking 
getreden op 1 me, 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 tweedeltJnsb1Jstand, veroordeelt het hof de beklaagden ook tot het betalen van 
een bijdrage aan het Begrotingsfonds voor de juridische tweedeltJnsbijstand, die sinds 1 
oktober 2022 na mdexat1e 24 euro bedraagt. 

9. Uit de processen-verbaal van de wooninspecteur, op grond van nacontrole op 10 augustus 
2022, volgt dat het herstel intussen werd uitgevoerd: het pand en de woningen zijn conform. 
De herstelvordering Is dus zonder voorwerp. 

10. De burgerliJke partIJ vordert voor het hof bevestiging van het 
beroepen vonnis wat haar vordering betreft. De eerste rechter kende haar een 
schadevergoeding van 1.500 euro toe, verhoogd met vergoedende intresten vanaf 1 
augustus 2017, de gerechtehJke intresten en de kosten, met inbegrip van een 
rechtsplegingsvergoedmg van 480 euro. 

De burgerhJke partiJ vordert vergoeding voor het mmgenot dat zij had als gevolg van de 
tekortkomingen aan het pand en de woning die ziJ huurde. Z11 voert onder meer aan dat ZIJ 
zich nog herinnert dat de voordeur van het appartement niet kon worden afgesloten, de hft 
niet werkte en er steevast water in de kelder stond. Rookmelders ontbraken en het gebouw 
werd verwaarloosd en kwam m een verloederde toestand terecht. 

De eerste rechter begrootte deze schade 1n bill1Jkhe1d op 1.500 euro. BtJ gebrek aan 
gegevens die een precieze berekening toelaten, sluit het hof zich aan bij deze begroting in 
billijkheid. Deze schade staat in causaal verband met het voor de beklaagden bewezen 
misdrijf (woning D - telastlegging 4), zodat deze beklaagden gehouden ziJn deze schade te 
vergoeden. 



Hof van beroep Gent • tiende kamer • - p 16 

Krachtens artikel 162bts, samen gelezen met artikel 211 Wetboek van Strafvordering wordt 
de schuldige beklaagde ook veroordeeld tot het betalen aan de burgerl11ke partI1 van de 
rechtsplegingsvergoedîng bepaald in artikel 1022 GerechtehJk Wetboek Deze Is verschuldigd 
per aanleg. De strafrechter moet de rechtsplegingsvergoeding begroten. Deze begroting 
heeft het bedrag van de vordering als maatstaf en wordt bepaald door artikel 2 van het 
koninklJJk beslwt van 26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de 
rechtsplegingsvergoedmg in artikel 1022 van het GerechteliJk Wetboek. De burgerlijke partIJ 
vorderde In eerste aanleg 3.144,63 euro, meer intresten. In beroep vordert ZIJ 1.500 euro. 
Niets wI1st er op, en dat wordt ook niet aangevoerd, dat de vordering in eerste aanleg een 
kennel11ke overwaardering van de schade was, er enkel op gericht een hogere 
rechtsplegingsvergoeding te bekomen. De voor elke vordering geldende basisvergoeding 1s 
toe te kennen, zoals laatst gemdexeerd vanaf 1 november 2022 . 

Dictum 

Toegepaste wetsartikelen: 

Het hof maakt toepassing van de hiervoor aangehaalde artikelen en van de artikelen: 
- 211 Wetboek van Strafvordering, 
- 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen m gerechtszaken, 
- 38, 40, 50, 65, eerste lid, 66 en 100 Strafwetboek, 
- 1382 Oud Burgerlijk Wetboek. 

Beslissing van het hof: 

Het hof, 
rechtsprekend b1J verstek voor de wooninspecteur en op tegenspraak voor de overige 
partrJen, 

verklaart de beroepen ontvankehJk en er ten gronde over beslissend. 

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

wijzigt het beroepen vonnis voor het overige als volgt: 

op strafgebied: 

veroordeelt de beklaagde voor de bewezen telastleggingen 1 tot en met 9 samen 
tot een geldboete van 3.000 euro, verhoogd met 70 dec1emen tot 24 000 euro; 
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veroordeelt de beklaagdE voor de bewezen telastleggingen 1 tot en met 
9 tot een geldboete van 3 000 euro, verhoogd met 70 dec1emen tot 24.000 euro of een 
vervangende gevangenisstraf van dne maanden; 

veroordeelt de beklaagder ~Ik tot betalrng van een bedrag 
van 25 euro, vermeerderd met 70 deciemen en zo gebracht op telkens 200 euro als bijdrage 
tot de f inanciering van het fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzetteltjke gewelddaden 
en aan de occasionele redders; 

veroordeelt de beklaagden :Ik tot betaling van een bedrag 
van 52,42 euro als vergoeding voor de kostprijs van het verloop van de strafprocedure; 

veroordeelt de beklaagden elk tot betaltng van een 
bijdrage van 24 euro aan het Begrot ingsfonds voor de juridische tweedehjnsb1jstand; 

veroordeelt de beklaagden hoofdeltjk tot betaling van de 
kosten van de strafvordering, voor het openbaar ministerie begroot op 324,06 euro in eerste 
aanleg en 267,56 euro in beroep; 

herstelvordering: 

stelt vast dat de herstelvordering van de woonmspecteur met betrekking tot het hiervoor 
vermeld pand zonder voorwerp 1s; 

op burgerlijk gebied: 

veroordeelt de beklaagden hoofdeltJk tot betaltng aan de 
burgerliJke partij van een bedrag van 1.500 euro, vermeerderd met de 
vergoedende intresten vanaf 1 augustus 2017 tot de dag van dit arrest, vanaf dan meer de 
gerechtelijke intresten tot de dag van betaltng, telkens aan de wettehjke intrestvoet en tot 
betaling van de kosten van deze burgerlijke partij, met inbegrip van de 
rechtsplegingsvergoeding begroot op 975 euro m eerste aanleg en 600 euro in beroep. 
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Kosten eerste aanleg 

Kosten beroep: 

Afschnft vonnis: 
Afschriften akten HB: 

Opstelrecht ber. bekl" 
Dagv. le bekl.: 
Dagv 2e bek!.: 

Dagv BP: 
Dag. etser tot herstel: 

+ 10% . 

Totaal. 
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€ 324,06 

€ 54,00 
€ 6,00 

€ 35,00 
-€ 27,56 
€ 27,56 
€ 27,56 
€ 27,56 

€ 243,24 
€ 24,32 

€ 267,56 

Dit arrest is gewezen te Gent1 door het hof van beroep, tiende correctionele kamer, 
samengesteld Uit raadsheer als waarnemend kamervoorzitter, raadsheren 

en in openbare rechtszitting van 9 december 
2022 uitgesproken door wnd. kamervoorzitter in r1,a1wez1ghe1d van 

advocaat-generaal, met bijstand van griffier 




