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2022/PGG/934 - 2022/VJll/582 

Not.nr. OU.66.Wl.100700/18 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE en van 

1. nr. 

met maatschappel ijke zet el te 

- eiser t ot herstel -

tegen 

1. nr. (RRN 

met Belgische nationaliteit, 

geboren t e op 

wonende te 

- beklaagde -

verdacht van: 

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

"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 

als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of als persoon die een woning ter beschikking 
stelt, een woning of een specifieke woonvorm, als vermeld in artikel 5 § 3 lid 1 van het 
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, namelijk 

in het pand gelegen te 

en van 
te 

eigendom van 
geboren te 

kadastraal gekend als 
geboren te op 

op beiden wonende 

1 een ongeschikte en onbewoonbare kamer 0/1 te hebben verhuurd aan 
voor de huisvesting van werknemers 

te in de periode van 1 iuni 2018 tot en met 26 september 2018 
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2 een ongeschikte en onbewoonbare kamer 0/2 te hebben verhuurd aan , 
voor de huisvesting van werknemers 

k in de periode van 1 juni 2018 tot en met 26 september 2018 

3 een ongeschikte en onbewoonbare woning 8 te hebben verhuurd aan 

k in de periode van 11 augustus 2013 tot en met 26 september 2018 

4 een ongeschikte en onbewoonbare woning C te hebben verhuurd aan 

te in de periode van 1 september 2018 tot en met 26 september 2018 

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

* * * * 

1.1 De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdel ing Oudenaarde, O 12e kamer, 
besliste bij vonnis van 15 maart 2022 op tegenspraak als vo lgt: 

"STRAFRECHTELIJK 

Veroordeelt voor de hierboven bewezen verklaarde telastleggingen A.1 tot en 
met A.4 samen tot een geldboete van 8.000 euro, zijnde 1.000 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 Occasionele Redders van 25 euro, 
vermeerderd met 70 opdeciemen tot 200 euro. 

Veroordeelt hem tot betaling van de bijdrage tot het Begrotingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand van 22 euro. 

Veroordeelt hem tot betaling van de vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken van 
52,42 euro. 

WOONHERSTEL 

Beveelt om aan het pand gelegen te 
kadastraal gekend als werken uit te voeren om het 

gebouw met de aanwezige woningen conform te maken en overbewoning te voorkomen, en 
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dit onder verbeurte van een dwangsom van 150 euro per dag vertraging in de nakoming van 
dit bevel lastens de veroordeelde ten voordele van de wooninspecteur. 

Bepaalt de termijn voor de uitvoering van de herstelmaatregel op 10 maanden vanaf de dag 
waarop dit vonnis wordt uitgesproken. 

Zegt voor recht dat de veroordeelde overeenkomstig artikel 3.46. VCW2021 de 
wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen van 
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 

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 artikel 3.47. VCW2021. 

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

Veroordeelt 
293,35 euro. 

tot de gerechtskosten voor het openbaar ministerie, begroot op 

BURGERRECHTELIJK 

Houdt ambtshalve de burgerrechtelijke belangen aan. " 

1.2 Tegen dit vonnis werd op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, 
afdeling Oudenaarde hoger beroep ingesteld op: 

6 april 2022 door de beklaagde 
7 april 2022 door het openbaar ministerie. 

Dezelfde partijen dienden tegelijk op die griffie een verzoekschrift in de zin van artikel 204 
Wetboek van Strafvordering in. 

1.4 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 29 december 2022 in het Nederlands: 

- de beklaagde Savas Karki in zijn middelen van verdediging, bijgestaan door meester · 
advocaat met kantoor te voor meester advocaat met 

kantoor te 

- het openbaar ministerie in zijn vordering bij monde van advocaat-generaal. 
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De eiser tot herstel werd niet vertegenwoordigd. 

2.1 De onderscheiden verklaringen van hoger beroep tegen het vonnis van 15 maart 2022 
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 De advocaat van de beklaagde duidde in het grievenformulier nauwkeurige 
grieven aan tegen de beslissing over de schuld, de straf en de herstelvordering. Op de 
rechtsz itting van 29 december 2022 deed de beklaagde afstand van de grief over de schuld. 

Het openbaar ministerie duidde in het grievenformulier een nauwkeurige grief aan tegen de 
beslissing over de straf. 

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

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 de voormelde bepaling 
op te werpen. 

De devolutieve werking die het gevolg is van de beroepen, de grieven en de afstand van de 
grief over de schuld, heeft tot gevolg dat op grond van het vonnis van 15 maart 2022 de 
schuld van de beklaagde aan de te lastleggingen Al, A2, A3 en A4 definitief vaststaat en niet 
langer tot de saisine van het hof behoort. Ook de beslissing tot het aanhouden van de 
burgerlijke belangen is daardoor definitief. 

3. De telastleggingen 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 won ing of een specifieke woonvorm als vermeld in artikel 5, § 3, eerste lid 
van de toenmalige Vlaamse wooncode, die niet voldoet aan de vereisten en normen, 
vastgesteld met toepassing van artikel 5 Vlaamse Wooncode. Het betreft een inbreuk op de 
regels inzake de woonkwalite it. 

De decreten over het Vlaamse woonbele id werden gecodificeerd op 17 juli 2020 bij artikel 2 
Besluit van de Vlaamse Regering van 17 jul i 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 in boek 3 van de Vlaamse 
Codex Wonen. Artikel 3.1, § 1, Vlaamse Codex Wonen van 2021 bepaalt de veiligheids-
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gezondheids- en woningkwaliteitsnormen, zoals die tot 1 januari 2021 vermeld waren in 
artikel 5, § 1, Vlaamse Wooncode. 

Op grond van artikel 3.1, § 1, derde lid, Vlaamse Codex Wonen van 2021 zijn de mogelijke 
gebreken onderverdeeld in de volgende drie categorieën: 
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 veil igheid 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 is sinds 1 januari 2021 vervat in 
artikel 3.34, eerste lid, 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." 

Zo er sprake is van een gewoonte, worden ze bestraft met een gevangenisstraf van een jaar 
tot vijf jaar en een geldboete van 1.000 euro tot 100.000 euro, of met een van die straffen 
alleen (art. 3.36 Vlaamse Codex Wonen van 2021). 

De door de wooninspectie in deze zaak vastgestelde gebreken betroffen voornamelijk 
ernstige gebreken, namelijk gebreken van nu minstens categorie Il, zoals hiervoor vermeld. 
Alle woonentiteiten waren ongeschikt en wegens gezondheids- en veiligheidsrisico's 
onbewoonbaar. Dit bevestigt de ernst van de vastgestelde gebreken. 

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

4. De beklaagde pleegde de bewezen misdrijven met een ze lfde misdadig opzet, zodat het 
hof overeenkomstig artikel 65, eerste lid, Strafwetboek voor ze samen een straf oplegt. 

De regelgeving over het Vlaamse woonbeleid beoogt onder meer het waarborgen van het 
fundamenteel recht op menswaardig wonen. Personen die onroerende goederen verhuren 
met winstoogmerk moeten bij de verhuur of terbeschikkingstelling van won ingen de door de 
overheid opgelegde kwaliteitsnormen en - vereisten strikt naleven en mogen niet besparen 
op investeringen hiertoe. 
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De door de eerste rechter opgelegde geldboete is noodzakelijk en passend en de eerste 
rechter besliste hiertoe op goede gronden, die het hof overneemt. 

Intussen zorgde de beklaagde wel voor integraal herste l. De woon inspecteur stelde bij een 
hercontrole op 23 september 2022 vast dat enkel nog vier gebreken van categorie I restten 
en dat de woning conform was (PV nr. van 14 oktober 2022). De 
vordering tot herstel is dan ook zonder voorwerp. Het hof houdt in het voordeel van de 
beklaagde rekening met dit herstel, evenals met zijn eerder gunstig strafregister, waarop 
enkel een veroorde ling van 2004 voor een rijverkeersgebonden misdrijf is vermeld. Ook is 
van tel dat de bewezen feiten intussen al dateren van het jaar 2018. 

De beklaagde voert aan dat het herstel hem ongeveer 30.000 euro kostte . Hij is zelfstandig 
garagehouder. De herstelkosten moest de beklaagde hoe dan ook maken, zodat zij op zich 
geen verd ienste uitmaken. Niettemin deed hij de inspanning om de gevolgen van zijn 
misdrijven gedaan te maken. 

De beklaagde vraagt een werkstraf. De uitvoering van een werkstraf lijkt echter moeilijk 
uitvoerbaar gezien zijn zelfstandige beroepsactiviteit. Bovendien is dit gezien de aard en de 
ernst van de bewezen feiten minder passend dan een geldboete, die de beklaagde er meer 
op wijst dat besparingen op de naleving van de woonkwaliteitsregels uiteindelijk niet lonen. 
De hierna opgelegde geldboete zal de beklaagde ook niet sociaal declasseren of zijn sociale 
reclassering onevenredig bemoeilijken. 

Verder legt het hof de nodige mildheid aan de dag, door de helft van de opgelegde 
geldboete gewoon uit te stellen voor de hierna bepaalde proeftermijn. De beklaagde is 
hiertoe nog in de voorwaarden, gezien hij nog niet werd veroordeeld tot een 
hoofdgevangenisstraf van meer dan twaalf maanden of tot een gelijkwaardige straf die in 
aanmerking wordt genomen overeenkomstig artikel 99bis Strafwetboek. 

De feiten situeren zich na 31 december 2016, zodat het hof de geldboete verhoogt met 70 
deciemen. De hierna bepaalde vervangende gevangenisstraf, spoort de beklaagde 
voldoende aan tot betaling van de geldboete. 

5. De beklaagde is gehouden tot de kosten, gevallen in de beide aanleggen aan de zijde van 
het openbaar ministerie. 

Het hof veroordeelt de beklaagde als veroordeelde tot een correctionele hoofdstraf 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. 
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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 
geïndexeerd 58,24 euro bedraagt. Met toepassing van diezelfde bepaling verhoogt het hof 
de kosten met 10 %. 

Met t oepassing van artikel 4, § 3 en artikel 5, § 1 van de wet van 19 maart 2017 tot 
oprichting van een Begrotingsfonds voor de j uridische tweedelijnsbijstand, in werking 
getreden op 1 mei 2017 ingevolge artikel 6 van het koninklij k besluit van 26 april 2017 t ot 
uitvoering van de wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de 
juridische tweedelijnsbijstand, veroordeelt het hof de beklaagde ook tot het betalen van een 
bijdrage aan het Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, die sinds 1 oktober 
2022 na indexatie 24 euro bedraagt. 

6. Hoger stelde het hof al vast dat de herstelvordering zonder voorwerp is. 

Dictum 

Toegepaste wetsartikelen: 

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

Perken van het hoger beroep: 

Het hof stelt vast dat gelet op de verkla ringen van hoger beroep en vervolgens de 
grievenformulieren, het ingevolge het vonnis van 15 maart 2022 vaststaat dat de beklaagde 
schuldig is aan de telastleggingen Al, A2, A3 en A4 en dat de beslissing tot het aanhouden 
van de burgerlijke belangen definitief is. 

Beslissing van het hof: 

Het hof, 

rechtsprekend op tegenspraak voor de beklaagde 
woon inspecteur; 

en bij verstek voor de 

verklaart de beroepen ontvankelijk en er ten gronde over beslissend: 

wijzigt het beroepen vonnis voor zover bestreden voor het overige als volgt: 
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op straf gebied: 

veroordeelt de beklaagde voor de bewezen telastleggingen Al, A2, A3 en A4 
samen tot een geldboete van 1.000 euro, verhoogd met 70 deciemen tot 8.000 euro of een 
vervangende gevangenisstraf van drie maanden, 

gelast voor een termijn van drie jaar gewoon uitstel van de tenu itvoerlegging van de helft 
van de opgelegde geldboete van 1.000 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 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 juridische tweedelijnsb ijstand; 

veroordeelt de beklaagde tot betaling van de kosten van de strafvordering, voor 
het openbaar ministerie begroot op 293,35 euro in eerste aanleg en 146,67 euro in beroep; 

ste lt vast dat de herstelvordering van de wooninspecteur zonder voorwerp is. 
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Kosten eerste aanleg: 

Kosten beroep: 
Afschrift vonnis: 

Afschriften akten HB: 
Opstelrecht ber.bekl.: 

Dagv. bekl.: 
Dagv. eiser tot herstel : 

+ 10%: 

Totaal : 

·p.10 

€ 293,35 

€ 36,00 
€ 6,00 

€ 35,00 
€ 27,72 
€ 28,62 

€ 133,34 
€ 13,33 

€ 146,67 

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

en in openbare rechtszitt ing van 10 februari 
2023 uitgesproken door wnd. kamervoorzitter in aanwezigheid van 

advocaat-generaal, met bijstand van griffier 




