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Not.nr. GE.66.RW.100100/15 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE en van 

1. nr. DE WOONINSPECTEUR, 

met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Havenlaan 88, 

- eiser tot herstel -

tegen 

1. nr)A19 (RRN 1, 
geboren te op 

wonende te 

- beklaagde -

verdacht van: 

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

A. 

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 S 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 woon kwaliteitsbewaking 
betreft, vanaf 11 augustus 2013, 

In het pand gelegen te 
eigendom van 

kadastraal gekend als 
geboren te 

op wonende te 
geboren te op 

geboren te 

maatschappelijke zetel te 
onbewoonbare woning te hebben verhuurd aan . 

wonende te 
op wonende te 

met 
als verhuurder een ongeschikte en 
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te in de periode van 8 december 2014 tot en met 25 maart 2015 (zie 
stukken 2-5, 7-8, 44, 59-60, 70-73, 74-75) 

VERMOGENSVOORDEEL: artikel 42 en 43bis Strafwetboek 

Tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig artikel 42 en 43bis Strafwetboek, te horen 
veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring van 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 8 december 2014 tot en met 25 maart 2015 of 
vier maanden aan een maandelijkse baslshuurprijs van 325,00 euro = 1.300,00 euro 

* * * * 

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

"STRAFRECHTELIJK 

Verklaart de feiten, voorwerp van de tenlastelegging A, bewezen. 

Veroordeelt de beklaagde voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde feiten tot 
een geldboete van 750 euro, vermeerderd met 50 opdeciemen tot 4.500 euro, of een 
vervangende gevangenisstraf van 2 maanden en 8 dagen. 

Verleent uitstel van tenuitvoerlegging van dit vonnis voor 250 euro, vermeerderd met 50 
opdeciemen tot 1.500 euro, van de opgelegde geldboete en voor 23 dagen van de 
vervangende gevangenisstraf voor de duur van 3 j aar. 

Verklaart verbeurd overeenkomstig art. 42,3° en 43bis Sw. een bedrag van 750 euro, zijnde 
de vermogensvoorde/en. 
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Veroordeelt de beklaagde tot betaling van de bijdrage tot het 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 de beklaagde tot betaling van de bijdrage tot het Begrotingsfonds voor de 
juridische tweedelijnsbijstand van 20 euro. 

Veroordeelt de beklaagde tot betaling van de vaste vergoeding voor beheerskosten in 
strafzaken van 53,58 euro. 

Veroordeelt de beklaagde tot de gerechtskosten voor het openbaar ministerie, begroot op 
281,46 euro. 

WOONHERSTEL 

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 het uitvoeren van renovatie-, verbeterings- of 
aanpassingswerkzaamheden (dit is het herstel van alle gebreken), waardoor het pand 
voldoet aan de minimale kwaliteitsvereisten van artikel 5 Vlaamse Wooncode, dient 
uitgevoerd te worden. 

Bepaalt de termijn voor de uitvoering van de herstelmaatregel op 1 jaar vanaf de dag 
waarop dit vonnis wordt uitgesproken. 

Zegt voor recht dat de veroordeelde overeenkomstig artikel 20bis, §6 Vlaamse Wooncode de 
wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen van de gemeente 
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 
gemeente Jm 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 20bis, §7 Vlaamse Wooncode. 
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Machtigt de wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen om de 
herhuisvestigingskosten vermeld in artikel 17bis §2 Vlaamse Wooncode te verhalen op 

Wijs het meer- of anders gevorderde af als ongegrond. 

BURGERRECHTELIJK 

Houdt de burgerlijke belangen ambtshalve aan." 

1.2 Tegen dit vonnis werd hoger beroep ingesteld op: 
12 april 2019 door de wooninspecteur tegen "het vonnis op burgerlijk gebied", 
15 april 2019 door de beklaagde 
16 april 2019 door het openbaar ministerie. 

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: 

12 april 2019 door de advocaat van de woon inspecteur; 
15 april 2019 door de advocaat van de beklaagde 
16 april 2019 door het openbaar ministerie. 

1.4 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 5 juni 2020 in het Nederlands: 

de beklaagde 
met kantoor te 

vertegenwoordigd door meester 

het openbaar ministerie in zijn vordering bij monde van 
generaal; 

de wooninspecteur, vertegenwoordigd door meester 
beiden advocaat met kantoor te 

advocaat 

advocaat-

voor meester 

1.5 De advocaat van de beklaagde legde op 28 mei 2020 een conclusie neer 
op de griffie van het hof van beroep, niettegenstaande het hof in deze zaak geen 
conclusietermijnen bepaalde. Op de rechtszitting van 5 juni 2020 verklaarde de advocaat van 
de beklaagde zich deze neergelegde conclusie eigen te maken. 

De andere partijen legden geen conclusies neer. 
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2.1 Alle verklaringen van hoger beroep tegen het vonnis van 15 maart 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 wooninspecteur ingediende "grievenformulier hoger 
beroep", opgesteld volgens het door de Koning vastgestelde model, wordt bepaald welke 
grieven tegen het vonnis worden ingebracht, namelijk met betrekking tot de 
herstelvordering (reden: er werd geen dwangsom opgelegd). 

Ook in het door de advocaat van de beklaagde ingediende "grievenformulier 
hoger beroep" wordt bepaald welke grieven tegen het vonnis worden ingebracht, namelijk 
op strafgebied met betrekking tot de strafmaat (reden: de beklaagde wenst de gunst van de 
opschorting te bekomen en betwist de verbeurdverklaring). Daarnaast is de beklaagde het 
niet eens met de veroordeling tot woon herstel. 

Het openbaar ministerie is gegriefd door de beslissing van de eerste rechter met betrekking 
tot de straf en de verbeurdverklaring. Daarnaast verduidelijkt het in de rubriek "Andere" dat 
het volgberoep aantekent, waarmee het te kennen geeft dat het, binnen de perken van het 
hoger beroep van de beklaagde, tegen het bestreden vonnis dezelfde grieven aanvoert als 
de beklaagde. 

De hiervoor vermelde grieven van de partijen zijn nauwkeurig bepaald. 

2.3 Alle hoger beroepen 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 deze bepaling op te 
werpen. 

Om die reden en als gevolg van de devolutieve werking, voortvloeiende uit de beperkte 
hoger beroepen en de grieven, is de beslissing van de eerste rechter definitief voor wat 

betreft: 
de schuld van de beklaagde aan de telastlegging A; 
het aanhouden van de burgerlijke belangen. 

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

"1. De Wooninspectie werd door directeur Agentschap Wonen Oost
Vlaanderen. inaelicht van het feit dat de bewoner van het pand gelegen aan de 

te hen op 28 november 2014 om een 
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woningkwaliteitsonderzoek vroeg. Na een eerste onderzoek op 8 december 1014 werden 
reeds 135 punten op het technisch verslag genoteerd. 

2. De Wooninspectie ging op 8 januari 2015 ter plaatse. Het pand betreft een open 
bebouwing bestaande uit een gelijkvloers en een eerste verdieping onder een zadeldak en 
werd gehuurd door (' . Zijn dochter 
verklaarde dat de maandelijkse huurprijs 325 euro bedraagt en dit via doorlopende opdracht 
betaald wordt aan de beklaagde. 

De vaststellingen die betrekking hadden op de volledige woning leverden 77 punten op en de 
woning werd derhalve ongeschikt verklaard. Omwille van de ernstige gezondheids- en 
veiligheidsrisico's werd de woning eveneens onbewoonbaar verklaard. In de zekeringskast 
werden niet-ingevulde zekeringsvoeten vastgesteld waardoor de elektrische contactpunten 
die onder spanning staan, aanraakbaar zijn. In slaapkamer 5 zijn de contactpunten van het 
lichtpunt aanraakbaar. 

Uit stuk 6 van het strafdossier blijkt dat op 28 november 2014 deze 
situatie schriftelijk aanklaagde bij de burgemeester van : "De reden van mijn 
aanvraag is ingegeven door de hierna volgende blijvende gebreken, waaraan niet direct door 
de huiseigenaar wordt verholpen, zelfs niet middels aandringen hiertoe bij de eigenaar( ... ). 

3. De wooninspecteur stelde op 12 februari 2015 een herstelvordering op. Het college van 
burgemeester en schepenen van de gemeente sloot zich hierbij aan op 9 maart 
2015. 

4. De beklaagde verklaarde dat het eigenaar van de grond is en de boerderij reeds een 
paar generaties aan de familie toebehoort. Sedert haar moeder vertrokken is uit de woning, 
bewerkt zij de grond en houdt ze de dieren. Ze weet dat de huidige huurder er woont sedert 
2003. In de zomer van 2014 zat ze samen met de dochter van de huurder omdat ze wou 
stoppen met het houden van dieren. Ze zou tevens aangekaart hebben dat het niet meer 
opportuun was om de huurder daar te laten wonen. Ze kreeg het evenwel niet over haar hart 
om hem op straat te zetten. 

Ze stelt dat er wellicht geen schriftelijke huurovereenkomst bestaat. De huurder zou de 
woning hebben laten verloederen. Hoewel ze vond dat hij geen mens meer was om nog alleen 
te wonen, wou ze hem niet op straat zetten. 

Geconfronteerd met de technische vaststellingen waaronder het plat dak van de keuken dat 
onvakkundig werd hersteld, verklaarde ze er op de hoogte van te zijn dat er water onder de 
roofing zat. Ze gaf er een tijdelijke oplossing aan door plastic te leggen omdat de volledige 
laag afgehaald zou moeten worden en dit pas in de zomer kon gebeuren. Wat betreft de 
scheuren op het geve/vlak stelde ze dat de huurder dit zelf ging herstellen. Ze erkende dat er 
geen dakisolatie is en de elektriciteit van de woning nog niet vernieuwd werd. Ze verklaarde 
op de hoogte te zijn van het vocht op de muren in de woningen ingevolge opstijgend 
grondvocht. Ze stelt dat er rekening dient te worden gehouden met het feit dat het een oude 
woning betreft en er geen vochtwerende roofing werd gelegd. 

rPAGE D1-DDDD17266D9-DD07-D018-D1-D1-~ 

L _J 



Hof van beroep Gent - tiende kamer- 2019/NT /508 - p. 8 

Wat betreft de uitvoering van de herstelvordering, stelde ze dat het eigenares van de 
grond is zodat ze nog niet onmiddellijk standpunt kon innemen wat betreft het eventueel 
slopen van het gebouw. 

Op 19 maart 2015 richtte de beklaagde een schrijven aan de Wooninspectie met de melding 
dat ze ondertussen een huurcontract met de heer terugvond. Hieruit zou blijken 
dat de huurder verschillende taken die nu als gebreken werden opgesomd, zelf zou uitvoeren. 

De rechtbank stelt vast dat dit huurcontract geen opgave bevat van identiteiten tussen wie 
het contract werd afgesloten. Het betreft een standaarddocument met vermelding van 
algemene voorwaarden. Op het laatste blad wordt melding gemaakt van het feit dat de 
huurder het onderhoud van ramen en deuren alsook het schilderwerk voor zich neemt. Verder 
verbond hij zich ertoe de tuin te onderhouden, geen boor- of nagelgaten in de tegels te maken 
en voorzichtig te zijn wanneer hij zich op het landbouwgedeelte zou begeven. Op het laatste 
blad van deze overeenkomst staat de handtekening van de beklaagde als verhuurder. De 
datum van ondertekening van het contract en de identiteit van de huurders is niet leesbaar. 

Op 17 november 2016 verklaarde nooit eigenaar van de woning te zijn 
geweest, dit zou het zijn. Om die reden gaf ze geen gevolg aan de herstelvordering. De 
huurder zou de woning wel Inmiddels verlaten hebben. 

Op 29 november 2016 verzocht het openbaar ministerie aan de Wooninspectie verder 
onderzoek te willen instellen aangezien blijkens de kadastrale legger het tevens 
eigenaar bleek te zijn van het pand. Op 28 juli 2017 deelde de Wooninspectie aan het 
openbaar ministerie mee dat zij van de raadsman van het vernamen dat er een 
procedure tegen de beklaagde werd ingesteld omwille van onbetaalde pachtgelden. 

5. Op de behandelende terechtzitting van 18 januari 2019 legde de raadsman van de 
beklaagde een afschrift van het vonnis gewezen door het Vredegerecht te Deinze neer. Uit dit 
stuk blijkt dat de pachtovereenkomst betreffende de woning waarop de strafvordering en de 
herstelvordering betrekking hebben op 31 december 2016 In het nadeel van de beklaagde 
werd ontbonden." 

4. Op grond van de volgende overwegingen verklaarde de eerste rechter de beklaagde 
schuldig aan de telastlegging A: 

116. Het staat wel degelijk vast dat de beklaagde de verpachtster was van de landbouwwonina 
gelegen aan de te en bewoond werd door 

In de haar ten laste gelegde periode van 8 december 2014 tot en met 25 maart 2015. 

De rechtbank steunt zich daarvoor op (1) de verklaring van de beklaagde afgelegd terloops 
het opsporingsondezoek waaruit blijkt dat zij de woning verhuurde aan 
(2) het door haar aan de Wooninspectie overgemaakte huurcontract waarop enkel haar 
handtekening als verhuurster vermeld staat (stuk 70) en (3) het door haar neergelegde 
afschrift van het vonnis gewezen door het Vredegerecht te Deinze op 10 januari 2017. 
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Artikel 20§1 van de Vlaamse Wooncode definieert het daderschap van de inbreuk reeds op 
een zeer ruime wijze en richt naar "de verhuurder" of diegene die niet-conforme woning "ter 
beschikking stelt'~ Het gaat om woningen die "rechtstreeks of via tussenpersoon worden 
verhuurd, te huur gesteld of ter beschikking gesteld met het oog op bewoning'~ 

Dot de betrokken woning niet-conform was, leidt geen twijfel. De rechtbank steunt zich 
daarbij op de objectieve vaststellingen van de Wooninspectie op 8 Januari en de niet
betwisting van deze vaststellingen. Dot de beklaagde de woning pachtte aan het en 
op hoor beurt onderverhuurde aan zodat zij tevens onder de toepassing 

van artikel 20§1 Wooncode valt, staat evenzeer vast. 

De discussie of het al dan niet de eigenares van het pand zou zijn, is ter zake niet 
relevant. De beklaagde verpachtte de woning onder aar ~odat zij ertoe 
gehouden was om een conforme woning aan hem ter beschikking te stellen. 

De beklaagde heeft een woning verpacht in strijd met de Vlaamse Wooncode. De 
tenlastelegging alsook de haar ten laste gelegde periode is bewezen." 

5. De Vlaamse Wooncode beoogt het waarborgen van het fundamentee l 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 
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. Ten onrechte stelt de beklaagde dat ze zonder 
winstoogmerk handelde: doordat ze naliet om aan de woning de nodige herstellingen uit te 
voeren opdat deze zou voldoen aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en 
woonkwaliteitsvereisten zoals bedoeld in artikel 5 Vlaamse Wooncode, heeft ze heel wat 
kosten uitgespaard en zo in realiteit wel degelijk "winst" gerealiseerd. Het is daarbij niet 
relevant dat de beklaagde zelf pacht moest betalen voor de (landbouw-)woning en dat die 
pacht zelfs hoger was dan door haar gevraagde huurprijs. Overigens haalt de beklaagde zelf 
aan en blijkt uit de door haar voorgelegde stukken dat ze al gedurende jaren geen 
pachtgelden meer betaalde en inmiddels werd veroordeeld tot het betalen van 
achterstallige oachtgelden aan de verpachter - het Ook het feit dat de 
huurder, de woning huurde tegen een huurprijs die veel lager is dan 
de huurprijs die doorgaans op de private huurmarkt verschuldigd is, doet geen afbreuk aan 
het bewezen winstoogmerk van de beklaagde. 

Uit geen enkel gegeven blijkt dat een geldboete de beklaagde sociaal zou declasseren of 
haar resocialisering in het gedrang zou brengen, zodat het hof niet ingaat op haar vraag om 
haar de gunst van de opschorting te verlenen. 
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In plaats van een geldboete van 750 euro, waarvan 250 euro met uitstel, legt het hof aan de 
beklaagde een effectieve geldboete op van 500 euro. Bij het bepalen van de omvang van de 
geldboete houdt het hof in het voordeel van de beklaagde rekening met haar blanco 
strafregister. Aangezien de feiten werden gepleegd na 31 december 2011 maar voor 1 
januari 2017, moet de geldboete met 50 deciemen worden verhoogd. 

De hierna bepaalde vervangende gevangenisstraf strekt ertoe om in een voldoende 
vervangende straf te voorzien zo de beklaagde de geldboete niet zou 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 
haar gepleegde misdrijf, beveelt het hof de bijzondere verbeurdverklaring van de 
vermogensvoordelen van dit misdrijf. 

Opnieuw kan de beklaagde niet gevolgd worden waar ze stelt dat het gepleegde misdrijf niet 
heeft geleid tot vermogensvoordelen. De beklaagde verhuurde een woning die niet voldeed 
aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwallteitsvereisten zoals bedoeld in 
artikel 5 Vlaamse Wooncode en realiseerde hiermee een maandelijkse huuropbrengst van 
325 euro. De geïnde huurgelden vormen dus wel degelijk door het misdrijf gerealiseerde 
opbrengsten. Het gegeven dat de huurprijs lager was dan gebruikelijk op de private 
huurmarkt en dat deze huurprijs volgens de beklaagde in overeenstemming zou zijn geweest 
met de (gebrekkige) staat van de woning, doet niet ter zake. Evenmin is relevant dat de 
beklaagde gedurende de incriminatieperiode (en daarna) voor de woning zelf pacht heeft 
moeten betalen aan het 

De totale vermogensvoordelen werden door het openbaar ministerie correct begroot op 
1.300 euro. Het hof bevestigt de beslissing van de eerste rechter om het te verbeuren 
bedrag te herleiden tot 750 euro, om de beklaagde geen onredelijk zware straf op te leggen. 

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; 
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- 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 11 /n 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 {8.5. 3 september 2020). Het hof verhoogt de 
vermelde kosten met 10% in elke aanleg en veroordeelt de beklaagde tot betaling van de 
vermelde vergoeding van 50 euro. 

8.1 De wooninspecteur stelde op 12 februari 2015 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 9 maart 2015 sloot het college van burgemeester en 
schepenen van de gemeente Nazareth 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 woonkwaliteitsnormen 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 
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 beklaagde meent dat ze niet kan gehouden zijn tot het herstel, nu artikel 20bis 
Vlaamse Wooncode ongrondwettig zou zijn wegens schending van het gelijkheidsbeginsel. 
Artikel 20bis Vlaamse Wooncode zou een niet te rechtvaardigen onderscheid invoeren 
tussen: 
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huurders van een woning die niet voldoet aan de vereisten vastgesteld met toepassing 
van artikel 5 Vlaamse Wooncode die de woning zelf bewonen, en, 
huurders van een woning die niet voldoet aan de vereisten vastgesteld met toepassing 
van artikel 5 Vlaamse Wooncode die de woning niet zelf bewonen maar laten bewonen 
door iemand anders. 

In tegenstelling tot de eerste categorie huurders, zou de tweede categorie als gevolg van de 
herstelvordering gehouden zijn tot het uitvoeren van eigenaarsherstellingen zoals bedoeld in 
artikel 1720, tweede lid Burgerlijk Wetboek, terwijl ze slechts huurders zijn. Beide 
categorieën zouden volgens de beklaagde gelijk moeten worden behandeld. 

De gebreken die in deze zaak aanleiding geven tot de herstelvordering, zouden overwegend 
eigenaarsherstellingen zijn zoals omschreven in artikel 1720, tweede lid Burgerlijk Wetboek. 

De beklaagde vraagt om daarover de volgende prejudiciële vraag te stellen aan het 
Grondwettelijk Hof: 11Schendt artikel 20bis Vlaamse Wooncode het gelijkheidsbeginsel, 
artikel 10 en artikel 11 van de Grondwet doordat het, door het herstel op te leggen aan "de 
overtreder", voor huurders van een woning die niet voldoet aan de vereisten en normen, 
vastgesteld met toepassing van artikel 5 Vlaamse Wooncode een onderscheid invoert tussen 
(i) de categorie van huurders die deze woning zelf bewonen (die niet geviseerd worden door 
de herstelvordering van art. 20bis Vlaamse Wooncode), die niet gehouden zijn tot de 
eigenaarsherste/Jingen bedoeld in art. 1720 Jid 2 B. W. (dwingend recht) en (ii) de categorie 
van huurders die deze woning niet zelf bewonen, maar ze laten bewonen door iemand anders 
(die wel geviseerd worden door de herstelvordering van art. 20bis Vlaamse Wooncode) die 
wel gehouden zijn tot de eigenaarsherstellingen bedoeld in art. 1720 Jid 2 B. W. (dwingend 
recht)." 

8.4 Het hof volgt de redenering van de beklaagde niet. Anders dan de beklaagde voorhoudt, 
creëert artikel 20bis Vlaamse Wooncode het door de beklaagde beschreven en hiervoor 
weergegeven onderscheid niet. Artikel 20bis Vlaamse Wooncode is immers niet van 
toepassing op de huurder die een niet conforme woning zelf bewoont en niet 
onderverhuurt. Een dergelijke huurder is het slachtoffer van het misdrijf bedoeld in artikel 5 
Vlaamse Wooncode, zoals strafbaar gesteld door artikel 20bis Vlaamse Wooncode en kan 
dus, in tegenstelling tot de dader van dit misdrijf, hoe dan ook nooit tot herstel gehouden 
zijn. 

Verder stelt artikel 20bis Vlaamse Wooncode een huurder die een niet conforme woning 
onderverhuurt, gelijk met een eigenaar die een dergelijke woning verhuurt. Dit is logisch en 
noodzakelijk, nu artikel 20bis Vlaamse Wooncode het fundamenteel recht op menswaardig 
wonen van de (uiteindelijke) bewoner van het pand wil waarborgen. 

Bovendien stelt de beklaagde verkeerdelijk dat artikel 20bis Vlaamse Wooncode de huurder 
die een niet conforme woning onderverhuurt, de bescherming zou ontzeggen van de 
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dwingende bepalingen van artikel 1720, tweede lid Burgerlijk Wetboek. Niets belet een 
huurder (of: zoals In het geval van de beklaagde, een pachter) die een niet conforme woning 
onderverhuurt, zich te richten tot de eigenaar om ten aanzien van hemzelf de naleving en 
uitvoering af te dwingen van wat in artikel 1720, tweede lid Burgerlijk is bepaald. Dit neemt 
niet weg dat hij zelf als (onder-)verhuurder ten aanzien van de uiteindelijke bewoner 
verplicht is een woning ter beschikking te stellen die voldoet aan de essentiële veiligheids-, 
gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten zoals bedoeld in artikel 5 Vlaamse Wooncode. 

Artikel 20bis Vlaamse Wooncode schendt dan ook het gelijkheidsbeginsel en het 
discriminatieverbod bedoeld in de artikelen 10 en 11 Grondwet klaarblijkelijk niet. Ook 
meent hof dat het antwoord op de prejudiciële vraag niet onontbeerlijk is om uitspraak te 
doen (art. 26, § 2 Bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof). 

8.5 In ondergeschikte orde stelt de beklaagde dat de gevorderde herstelmaatregel onwettig 
zou zijn, omdat het onderliggend misdrijf niet meer voorhanden is. Ook de mogelijke 
gevolgen van het onderliggend misdrijf zouden niet meer voorhanden zijn, nu de eigenaar 
verkiest de woning niet meer te verhuren. 

Uit de door de beklaagde voorgelegde stukken blijkt inderdaad dat de huurder 
de woning niet meer bewoont. Het deelde aan de beklaagde mee dat ze de 

woning niet meer zal verhuren. 

Dit alles neemt niet weg dat het herstel nog steeds dient bevolen te worden. Niets belet dat 
het in de toekomst zou terugkomen op haar belofte om de woning niet meer te 
verhuren, zodat de mogelijke gevolgen van het onderliggend misdrijf wel degelijk nog steeds 
bestaan. Dat het een publieke rechtspersoon is verandert daar niets aan. 

8.6 Ook de redenering van de beklaagde dat de herstelmaatregel onwettig zou zijn omdat hij 
de gewezen pachter oplegt eigenaarsherstellingen bedoeld in artikel 1720, tweede lid 
Burgerlijk Wetboek uit te voeren, kan niet worden gevolgd. 

Artikel 1720 Burgerlijk Wetboek regelt de verplichtingen van de verhuurder van een goed, in 
verhouding tot de huurder. De beklaagde is geen huurder (of pachter) meer van het goed, 
nu de pachtovereenkomst door de Vrederechter te Deinze bij vonnis van 10 januari 2017 
ontbonden werd verklaard op 31 december 2016. De beklaagde stelt dan ook ten onrechte 
dat de herstelmaatregel haar dwingt tot het uitvoeren van herstellingen die niet te laste zijn 
van de huurder (pachter), maar van de eigenaar. 

De veroordeling tot herstel is het gevolg van het bewezen verklaarde misdrijf, zodat de 
beklaagde, ook al is ze 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 haar onmogelijk is om gevolg te geven aan de verplichting tot herstel, 
aangezien haar veroordeling de titel hiertoe vormt. 

rPAGE □1-00001726609-□013-□018-□1-□1-;i 

L 
~~ 
~ _J 



Hof van beroep Gent - tiende kamer- 2019/NT/508 - p. 14 

8.7 Tot slot stelt de beklaagde dat de gevorderde herstelmaatregel onwettig is omdat de 
gevorderde herstellingen ontoereikend zijn om het normdoel te verwezenlijken. Zelfs na de 
uitvoering van de herstelmaatregel, blijft immers het probleem bestaan van de te lage 
bezettingsnorm van de woning in verhouding tot de beschikbare ruimte. Slechts drie 
personen mogen de woning bewonen, terwijl de bezettingsnorm op basis van de netto 
vloeroppervlakte vijf personen bedraagt. Dat is het gevolg van het feit dat de hoogte van de 
plafonds in vier slaapkamers op de eerste verdieping slechts 216 cm bedraagt, terwijl de 
vereiste minimumplafondhoogte 220 cm is. Deze slaapkamers tellen dus niet mee voor de 
berekening van de bezettingsnorm. 

De herstelmaatregel voorziet niet in een verhoging van de plafonds in de slaapkamers op de 
eerste verdieping. Ook al bedraagt de plafondhoogte in vier ruimtes op de eerste verdieping 
216 cm in plaats van de principieel vereiste 220 cm, dit belet niet dat door de 
herstelmaatregel, indien volledig uitgevoerd, alle gebreken van de woning zullen zijn 
weggewerkt, waardoor de woning volledig zal voldoen aan de minimale kwaliteitsvereisten. 
Het is daarbij niet relevant dat de woning slechts bewoond zal kunnen worden door drie 
personen. Dit brengt niet mee dat de herstelmaatregel aangetast zou zijn door 
machtsafwending, of een schending van het zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel. 

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

Omwille van de aard en de ernst van de vastgestelde gebreken en de veiligheids- en 
gezondheidsrisico's die de gebreken meebrengen voor toekomstige bewoners, is het onjuist 
dat het herstel van alle gebreken onevenredig zou zijn tot het nadeel dat daaruit voortvloeit 
voor de beklaagde. 

8.9 Het hof bevestigt de door de eerste rechter voor het herstel bepaalde uitvoeringstermijn 
van een jaar. 

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 8 januari 2015 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. 

Een dwangsom van 50 euro per dag, met een maximum aan te verbeuren dwangsommen 
van 15.000 euro, 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 haar 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 en het college 
van burgemeester en schepenen van de gemeente 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 van 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 de beslissing in het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg Oost
Vlaanderen, afdeling Gent, van 15 maart 2019 definitief is voor wat betreft: 

de schuld van de beklaagde aan de telastlegging A; 
het ambtshalve 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 als volgt: 

op strafgebled: 
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veroordeelt de beklaagde voor de bewezen telastlegging A tot een geldboete 
van 500 euro, te verhogen met 50 deciemen tot 3.000 euro of een vervangende 
gevangenisstraf van drie maanden; 

spreekt de bijzondere verbeurdverklaring uit lastens de beklaagde van de 
vermogensvoordelen uit het bewezen misdrijf van de telastlegging A, namelijk voor een 
equivalent bedrag van 750 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 50,00 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 281,46 euro in eerste aanleg en 151,36 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; 

zegt voor recht dat op vordering van de wooninspecteur door de beklaagde 
een dwangsom zal worden verbeurd van 50 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, met een maximum van 15.000 euro aan te 
verbeuren dwangsommen; 

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 gemeente met toepassing van artikel 20bis § 7, eerste lid, 
Vlaamse Wooncode tot ambtshalve uitvoering ervan; 
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machtigt de wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen van de de 
gemeente 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: 
Dagv. bekl.: 

Hypoth. lnschr.: 

+ 10%: 

Totaal: 

Kosten beroep: 
Afschrift vonnis: 

Afschriften akten HB: 
Opstelrecht HB bekl.: 

Dagv. bekl.: 
Dagv.eiser tot herstel: 

+10%: 

Totaal: 

€ 25,87 
€ 230,00 

€ 255,87 
€ 25, 59 

€ 281,46 

€ 39,00 
€ 6,00 

€ 35,00 
€ 27,30 
€ 27,30 

€ 137,60 
€ 13,76 

€ 151,36 

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

en en in ooenbare rechtszitting van 11 september 2020 
uitgesproken door wnd. kamervoorzitter in aanwezigheid van 
advocaat-generaal, met bijstand van griffier 
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