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Not.nr. GE.66.Wl.103000/17 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE en van 

1. nr. 

2. nr. 

3. nr. 

. (RRN 

met Bulgaarse nationaliteit, 

geboren te op 

wonende te 

- burgerlijke partij -

met Bulgaarse nationaliteit, 

geboren te 

wonende te 

- burgerlijke partij -

(RRN 

(RRN 
met Bulgaarse nationaliteit, 

geboren te or: 

wonende te 

- burgerlijke partij -

4. nr. DE WOONINSPECTEUR, 

1, 

·, 

met kantoren te 1000 Brussel, Herman Teirlinck gebouw, Havenlaan 88 bus 

22, 

tegen 

1. nr);121 

verdacht van: 

- eiser tot herstel -

geboren te 

wonende te 

- beklaagde -

(RRN 
)p 

1, 

., 
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Als dader of mededader In de zin van artikel 66 van het strafwetboek; 

A. 

Bij inbreuk op de artikel 5, strafbaar gesteld door artikel 20, § 1 lid 1 van het 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 art ikel 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, 

kadastraal gekend als in het oand gelegen te 
eigendom van 

wonende te 
. geboren t, op 

woning te hebben verhuurd aan 
een ongeschikte en onbewoonbare 

en 

te In de periode van 1 december 2016 tot en met 5 juli 2017 (st. 2-5, 19-20, 46). 

VERMOGENSVOORDEEL: artikel 42 en 43bls Strafwetboek 

Tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig ar tikel 42 en 43bis Strafwetboek, te horen 
veroordelen tot de bijzondere verbeurdverkla ring van 4.550 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 in de periode van 1 december 2016 tot en met 5 juli 2017 of zeven maanden 
aan een maandelijkse huurprijs van 650 euro= 4.550 euro. 

1.1 De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, kamer G30v, besl iste bij 
vonnis van 15 maart 2019 op tegenspraak als volgt: 
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11 OP STRAFRECHTELIJK GEBIED 

Verklaart de feiten, voorwerp van de tenlastelegging A, bewezenj 

Veroordeelt de beklaagde voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde feiten, 
voorwerp van de tenlastelegging A, tot een GELDBOETE van vijfhonderd EURO (€500,00}. 

Verhoogt de geldboete met zeventig decimes, aldus gebracht op vierduizend EURO 
{€4.000,00). 

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: 

* tweehonderdvl/ftiq EURO (€250,00}, gebracht op tweeduizend euro (€2.000,00) van 
de uitgesproken GELDBOETE van VIJFHONDERD EURO (€500,00): 

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. 

BI Jzondere verbeurdverklaring 

Beveelt overeenkomstig artikel 42, 43 en 43bis strafwetboek, de bijzondere 
verbeurdverklaring van een bedrag van 2.000,00 EUR ten laste van de beklaagde, zijnde 
vermogensvoorde/en die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen en beveelt voorts de 
toewijzing van dit bedrag aan de burgerlijke partijen samen. 

Woon herstel 

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

Beveelt -Je herstelmaatregel zoals hierna bepaald, uit te voeren. 
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Beveelt dat aan het pand gelegen te 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 12 maanden vanaf de dag 
waarop dit vonnis wordt uitgesproken. 

Zegt voor recht dat de veroordeelde overeenkomstig artikel 20bls, §6 Vlaamse Wooncode de 
woonlnspecteur 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 woonlnspecteur om zelf het herstel uit te voeren indien de veroordeelde in 
gebreke blijven om dat te doen. 

Veroordeelt tot vergoeding van alle uitvoeringskosten in geval van ambtshalve 
uitvoering overeenkomstig artikel 20bls, §7 Vlaamse Wooncode. 

Machtigt de wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen om de 
herhulsvestiglngskosten vermeld In artikel 1 lbls §2 Vlaamse Wooncode te verhalen op 

Wijs 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 248,46 EUR. 

legt de veroordeelde, krachtens artikel 91, tweede lid van het K.B. van 28 december 1950 
houdende het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken, een vaste vergoeding 
op voor beheerskosten in strafzaken van DRIEf NVIJFT/G EURO ACHTENVIJFTIG CENT 
(€53,58) (geïndexeerd zoals voorzien in artikel 148 K.B. 28 december 1950 en de ministerléle 
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/ljnsb/jstand, tot het betalen 
van een bijdrage aan het Fonds van TWINTIG EURO(= 20,00 EUR). 
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OP BURGERRECHTELIJK GEBIED 

De vordering van en 

Verklaart de eis van de burgerlijke parti/ toelaatbaar en in de hierna bepaalde mate gegrond. 
Veroordeelt de beklaagde om te betalen aan de burgerlijke partijen samen het bedrag van 
VIERDUIZEND VIJFHONDERDV/JFENV/JFTIG EURO {€4.550,00), te vermeerderen met de 
vergoedende intresten tegen de wettelijke intrestvoet vanaf 1 december 2016 tot vandaag, 
de gerechtelijke intrest tegen de wettelijke intrestvoet op hoofdsom en vergoedende 
intresten vanaf vandaag tot de dag van volledige betaling, en de kosten. 

Veroordeelt de beklaagde om te betalen aan de burgerlijke partijen samen een 
rechtspleglngsvergoed/ng van 780,00 EUR. 

Wijst het meer- of anders gevorderde af als ongegrond." 

1.2 Tegen dit vonnis werd hoger beroep ingesteld op: 
29 maart 2019 door de beklaagde 
3 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: 

29 maart 2019 door de raadsman van de beklaagde 
3 april 2019 door het openbaar ministerie. 

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

- het openbaar ministerie in zijn vordering bij monde van 
generaal; 

- de burgerlijke partijen 
vertegenwoordigd door meester 

en 
advocaat met kantoor te 

advocaat-

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

voor meester 

Hoewel regelmatig met toepassing van artikel 33 Gerechtelijk Wetboek gedagvaard om te 
verschijnen voor het hof, was de beklaagde niet aanwezig en werd hij ook niet 
vertegenwoordigd door een advocaat. Hij liet dus verstek. 
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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 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 (redenen: "Retroactieve annulatie van het conformiteitsattest, woning Is 
conform Vlaamse woonkwaliteiten") en de straf (geldboete en bijzondere 
verbeurdverklaring). Ook op burgerlijk gebied Is de beklaagde het niet eens met het vonnis 
(redenen: "BP heeft de woning effectief betrokken, geen vernietiging van het huurcontract 
doch wel huur verschuldigd"). In de rubriek "Andere" verduidelijkt de beklaagde dat hij het 
evenmin eens Is met de beslissing over 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 (redenen: de opgelegde straf is te laag, de gedeeltelijke afwijzing van 
de verbeurdverklaring). In de rubriek "Andere" preciseert het openbaar ministerie dat het 
niet akkoord gaat met de afwijzing van de dwangsom voor de herstelvordering. 

De hiervoor vermelde grieven van de partijen zijn nauwkeurig bepaald. 

2.3 De hoger beroepen van 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. 

3. De dagvaarding voor de eerste rechter werd met toepassing van artikel 20ter van de 
Vlaamse Wooncode op 6 ju li 2018 overgeschreven op het kantoor rechtszekerheid te 

met als referentie 

4. Op 22 juni 2020 legde de beklaagde een verzoekschrift tot heropening van de debatten 
neer, waarbij hij drie stukken wilde meedelen aan het hof, daterend van 9 mei 2017, 24 april 
2017 en 13 oktober 2017. Deze stukken zijn niet noodzakelijk om te oordelen over de zaak. 
Het hof is voldoende ingelicht door de gegevens van het dossier. Ten onrechte houdt de 
beklaagde voor dat hij geen kennis heeft gekregen van de dagvaarding in hoger beroep: deze 
werd hem met toepassing van artikel 33 Gerechtelijk Wetboek ter hand gesteld. Het verzoek 
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tot heropening van de debatten wordt dan ook verworpen en het hof houdt geen rekening 
met de bij dit verzoek gevoegde stukken en weert deze uit het ber?ad. 

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

"Op 13 februari 2017 ging het Agentschap Wonen Oost-Vlaanderen over tot een controle van 
het pand gelegen te en in eigendom toebehorende aan de 
beklaagde. 
De woning behaalde 92 punten op het technisch verslag. Op 16 maart 2017 werd een advies 
tot ongeschikt- en onbewoonverklaring overgemaakt aan de burgemeester. Op 5 juli 2017 
ging de Woonlnspectie over tot controle. 

Het pand betreft een rijwoning opgebouwd uit een gelijkvloerse verdieping met aanbouw, 
een eerste verdieping en een tweede verdieping onder een pannen zadeldak. 

Na onderzoek behaalde het gebouw 15 strafpunten. De elektriciteitskabels op de tweede 
verdieping lagen op de vloer verankerd en er werden ernstige risico's op elektrocutie en brand 
vastgesteld. 

De woning behaalde 45 punten op het technisch verslag en werd ongeschikt en 
onbewoonbaar verklaard. Verwarming van de woning was niet mogelijk. 

Op het ogenblik van de vaststellingen werd de woning bewoond door 
en hun dochte1 Uit het verhoor van de huurders met bijstand 

van een tolk blijkt dat er reeds bij aanvang van de huur geen verwarming van het pand 
mogelijk was. Er was geen leuning aan de trap die naar de eerste verdieping leidt en er waren 
blanke aanraakbare delen in de elektriciteitskast. De huur startte in december 2016 en 
bedroeg 650,00 euro per maand. verklaarde op 4 juli 2017 dat de beklaagde 
enkele werken in het huis uitvoerde en een tweetal weken ervoor werden beemdigd. Ze dacht 
dat het huis beter was en dat alles nu in orde is. 

Op 27 Juli 2017 maakte het Agentschap Wonen - Vlaanderen haar herstelvordering aan het 
Openbaar Ministerie over. 

De beklaagde werd verhoord op 20 oktober 2017. Hij verklaarde sedert drie jaar eigenaar van 
het pand te zijn en het pand toen gerenoveerd te hebben. Na het onderzoek van de Stad 
In februari 2017 en zijn kennisname dat de woning ongeschikt en onbewoonbaar was, heeft 
hij werken uitgevoerd waarbij hij zich concentreerde op de veiligheidsgebreken zoals de CO
vergiftiging. Hij concentreerde zich niet op de afwerkingsgebreken. Hij kreeg een 
conformiteitsattest op 9 mei 2017. Hij plaatste geen verwarming omdat hij op 13 oktober 
2017 de woning verkocht en de nieuwe eigenaar dit zou plaatsen. De nieuwe eigenaar zou 
zelf in de woning gaan wonen en op de hoogte zijn van de herstelvordering. 

Er werd geen melding van herstel meer ontvangen." 

6. Op grond van de volgende overwegingen verklaarde de eerste rechter de telastlegging 

bewezen: 
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"Uit de gegevens van het strafdossier waaronder de diverse vaststellingen van de 
Woonlnspectie en de gevoegde foto's is gebleken dat de aan de beklaagde ten laste gelegde 
feiten, voorwerp van de enige tenlastelegging bewezen zijn. 

Ten onrechte argumenteert de beklaagde dat hij vrijgesproken dient te worden om reden dat 
de woning in goede staat werd geleverd aan de huurder. De verhuurder heeft niet af/een de 
plicht om bij de aanvang van de huur een woning ter beschikking te stelfen die beantwoordt aan 
de normen van de Wooncode, hij is ook verantwoorde/ijk voor het behoud van het verhuurde 
goed In die toestand. Artikel 20 Wooncode stelt strafbaar wie niet-conforme goederen verhuurt 
en maakt geen onderscheid in functie van de oorsprong van de schade. Bovendien waren de 
gebreken structureel van aard en hebben deze niets met de bewoners te maken. Het gegeven 
dat de beklaagde niet wetens en willens zou gehandeld hebben Is bovendien niet relevant nu 
de aangetoonde onachtzaamheid voldoende is om het misdrijf bewezen te verklaren. 

Nu op basis van de objectieve vaststellingen en de navolgende vastste/1/ngen van de 
Wooninspectie gebleken is dat de beklaagde het pand verhuurde in de hem ten Jaste gelegde 
periode, terwijl het niet voldeed aan de woonkwa/Jteitsnormen, zijn de feiten met de daarin 
voorziene incriminatieperiode bewezen In hoofde van de beklaagde." 

Het hof neemt deze overwegingen over en maakt ze tot de zijne. 

In zijn grievenschrift verwijst de beklaagde als reden waarom hij zou moeten worden 
vrijgesproken naar een conformiteitsattest dat hem werd verleend en dat "retroactief werd 
geannuleerd". De beklaagde verwijst hiermee ongetwijfeld naar het conformiteltsattest dat 
hij op 9 mei 2017 verkreeg van de stad waarnaar wordt verwezen in zijn stuk 3, in 
bijlage bij de eerste conclusie van de beklaagde neergelegd voor de eerste rechter. Dit 
conformiteltsattest ls echter met toepassing van artikel 10, 4° Vlaamse Wooncode van 
rechtswege vervallen door het proces-verbaal opgesteld door de 
Wooninspecteur. De beklaagde kan er zich dan ook niet op beroepen. Het hof bevestigt de 
beslissing van de eerste rechter om de beklaagde schuldig te verklaren aan de enige 
telastlegging. 

7. 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 
de hiervoor noodzakelijke investeringen. De beklaagde Is in deze verplichting 
tekortgeschoten. 

De beklaagde werd twee keer veroordeeld voor misdrijven in het verkeer. Daarnaast 
veroordeelde de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, hem bij 
vonnis van 10 maart 2016 tot een geldboete van 100 euro, deels met uitstel, voor inbreuken 
op de wapenwetgeving. 

De door de eerste rechter opgelegde geldboete Is passend en noodzakelijk als 
maatschappelijke vergelding en om hem te weerhouden van recidive. Anders dan de eerste 
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rechter, meent het hof dat aan de beklaagde niet de gunst van het uitstel voor deze 
geldboete kan worden verleend. Uit geen enkel gegeven blijkt dat een effectieve geldboete 
de beklaagde sociaal zou declasseren of zijn reclassering in het gedrang zou brengen. Een 
geldboete, deels met uitstel, zou de beklaagde onvoldoende de ernst van het door hem 
gepleegde misdrijf doen beseffen. 

Aangezien de feiten werden gepleegd deels voor 1 januari 2017 en deels na 31 december 
2016, moet de geldboete met 70 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. 

8. 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 
4.550 euro: uit de gegevens van het strafdossier blijkt dat de beklaagde de woning aan de 
burgerlijke partijen verhuurde voor een maandelijkse huurprijs van 650 euro. De beklaagde 
verhuurde de woning gedurende de volledige incriminatieperiode, zijnde zeven maanden, en 
verklaarde bij verhoor op 20 oktober 2017 dat de huurders de huur steeds correct hebben 
betaald. 

De eerste rechter herleidde het te verbeuren bedrag terecht tot 2.000 euro om de 
beklaagde geen onredelijk zware straf op te leggen. Het hof bevestigt de beslissing van de 
eerste rechter om dit verbeurdverklaarde bedrag toe te wijzen aan de burgerlijke partijen, 
zoals hierna bepaald. 

9. 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 deciernen 
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 "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 (8.S. 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. 

10.1 De wooninspecteur stelde op 27 juli 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 31 augustus 2017 sloot het college van burgemeester en schepenen 
van de stad zich aan bij deze herstelvordering. 

10.2 be 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 
veilighelds-, gezondheids- en woon kwal iteitsnormen te verwezenlijken . 

Uit de tekst van de art ikelen 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 S Vlaamse Wooncode. 

Behoudens een vastgesteld Integraa l herstel, mag de vordering slechts worden afgewezen in 

het geval van kennelijke onredelijkheid. 

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

Uit geen enkel dossiergegeven blijkt dat het de beklaagde het herstel inmiddels vrijwillig 
heeft uitgevoerd en dat hij met toepassing van artikel 20bis, § 6 Vlaamse Wooncode de 

rPAGE 01-□□001726612 -□□11-□□17- □ 1- □ 1-~ 

L • l!l · ' _J 



Hof van beroep Gent - tiende kamer- 2019/NT/506- p 12 

wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen daarvan heeft verwittigd 
met het oog op hercontrole. Het is dus nog steeds opportuun om het herstel te bevelen. 
Terecht besliste de eerste rechter dat het niet relevant is dat de beklaagde de woning 
inmiddels heeft verkocht. De veroordeling tot herstel is het gevolg van het bewezen 
verklaarde misdrijf, zodat de beklaagde, ook al is hij geen eigenaar meer van het bewuste 
pand, moet worden veroordeeld tot het herstel van de gebreken. Het feit dat het goed werd 
verkocht, doet voor de beklaagde geen onmogelijkheid ontstaan om gevolg te geven aan de 
verplichting tot herstel, aangezien de hierna volgende veroordeling de titel hiertoe vormt. 

Het hof bevestigt de door de eerste rechter voor het herstel bepaalde uitvoeringstermijn van 
twaalf maanden. 

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 5 juli 2017 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 125 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 
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. 

11.1 De beklaagde is overeenkomstig artikel 1382 Burgerlijk Wetboek gehouden de schade 
te vergoeden die de burgerlijke partijen hebben geleden als gevolg van het bewezen misdrijf 
en die een door de beklaagde begane fout uitmaakt. 
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De burgerlijke partijen vragen om het eerste vonnis te bevestigen wat betreft de hen 
toegekende schadevergoeding. Het eerste vonnis bevat echter een tegenstrijdigheid in de 
beslissing over de vordering van de burgerlijke partijen: in het overwegend gedeelte van het 
vonnis besliste de eerste rechter om de burgerlijke partijen een (totale) schadevergoeding 
van 2.850 euro in hoofdsom toe te kennen, in het beschikkend gedeelte wordt een 
schadevergoeding van 4.550 euro vermeld. 

11.2 De burgerlijke partijen kunnen hoogstens aanspraak maken op terugbetaling van de 
huur overeenkomstig de bewezenverklaarde incriminatieperiode van 1 december 2016 tot 5 
juli 2017, zijnde zeven maanden huur of 4.550 euro. Daarbij moet ook rekening worden 
gehouden met het genot dat de burgerlijke partijen gedurende deze periode van de woning 
hebben gehad. Het hof herleidt de vordering tot terugbetaling van de huurgelden daarom in 
billijkheid en bij gebrek aan gegevens die een meer concrete begroting mogelijk maken, tot 
2.000 euro. 

Verder komt aan de burgerlijke partijen een vergoeding voor administratiekosten toe 
begroot op 100 euro. 

Het hof neemt aan dat de burgerlijke partijen een zekere, zij het eerder beperkte morele 
schade hebben geleden als gevolg van het door de beklaagde gepleegde misdrijf. Het hof 
begroot deze schade bij gebrek aan gegevens die een meer concrete begroting mogelijk 
maken, in billijkheid op 250 euro per burgerlijke partij. 

Verder komen aan de burgerlijke partij interesten toe zoals hierna bepaald. 

Het meer of anders gevorderde wordt afgewezen als ongegrond. 

11.3 Krachtens artikel 162bis, samen gelezen met artikel 211 Wetboek van Strafvordering 
veroordeelt ieder veroordelend arrest uitgesproken tegen de beklaagde, deze beklaagde tot 
het betalen aan de burgerlijke partijen van de rechtsplegingsvergoeding bepaald in artikel 
1022 Gerechtelijk Wetboek. Deze rechtsplegingsvergoeding is verschuldigd per aanleg. De 
begroting ervan heeft het bedrag van de vordering als maatstaf en wordt bepaald door 
artikel 2 van het koninklijk besluit van 26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de 
rechtsplegingsvergoeding in artikel 1022 Gerechtelijk Wetboek. 

Toegepast op deze zaak is de beklaagde een rechtsplegingsvergoeding verschuldigd van 
1.440 euro voor de procedure in eerste aanleg. In eerste aanleg vorderden de burgerlijke 
partijen immers de nietigverklaring van de huurovereenkomst en een schadevergoeding van 
17.550 euro in hoofdsom. In geval van gemengde vorderingen moet het bedrag van de 
rechtsplegingsvergoeding worden bepaald op basis van het geschilpunt dat de hoogste 
rechtsplegingsvergoeding meebrengt, in dit geval de niet in geld waardeerbare vordering tot 
nietigverklaring van de huurovereenkomst. 
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In hoger beroep vroegen de burgerlijke partijen enkel de bevestiging van het bestreden 
vonnis en vorderden ze niet langer de nietigverklaring van de huurovereenkomst, zodat ze 
enkel nog een in geld waardeerbare vordering stelden. Het hof bepaalt de 
rechtsplegingsvergoeding in hoger beroep op 450 euro, het minimumbedrag voor 
vorderingen tussen 2.500,01 en 5.000 euro. Het hof kent slechts het minimumbedrag toe, nu 
de beklaagde verstek liet. 

Toegepaste wetsartikelen: 

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

Beslissing van het hof: 

Het hof, 
rechtsprekend op tegenspraak ten aanzien van de burgerlijke partijen en bij verstek ten 
aanzien van de beklaagde, 

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

wijzigt het beroepen vonnis als volgt: 

op strafgebled: 

verklaart de beklaagde schuldig aan de enige telastlegging; 

veroordeelt de beklaagde voor deze enige telastlegging tot een geldboete van 
500 euro, verhoogd met 70 declemen tot 4,000 euro of een vervangende gevangenisstraf 
van drie maanden; 

spreekt de bijzondere verbeurdverklaring uit van de vermogensvoordelen uit het bewezen 
misdrij f van de enige telastlegging, namelijk voor een equivalent bedrag van 2.000 euro en 
wiist dit verbeurdverklaarde bedrag toe aan de burgerlijke partijen 

er 

veroordeelt de beklaagde tot betaling van een bedrag van 25 euro, 
vermeerderd met 70 declemen 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; 
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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 176,94 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 veillgheids-, 
gezondheids- en kwaliteitsvereisten van artikel 5 Vlaamse Wooncode, en dit binnen een 
termijn van twaalf maanden, te rekenen vanaf de dag waarop dit arrest in kracht van 
gewijsde zal treden; 

zegt voor recht dat op vordering van de woon inspecteur door de beklaagde Yunus Sahan een 
dwangsom zal worden verbeurd van 125 euro per dag vertraging in de nakoming van dit 
bevel, te rekenen vanaf het verstrijken van de termijn van twaalf maanden 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 met toepassing van artikel 20b/s § 7, 
eerste lid, Vlaamse Wooncode tot ambtshalve uitvoering ervan; 

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; 

op burgerlijk gebied: 

veroordeelt de beklaa!lde tot betaling aan de burgerlijke partijen 
en samen van een schadevergoeding van 2.850 

euro, vermeerderd met de vergoedende intresten vanaf 1 december 2016 tot de dag van dit 
arrest, vanaf dan meer de gerechtelijke intresten tot de dag van betaling, telkens aan de 
wettelijke int restvoet; 
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stelt dat deze veroordeling ten voordele van de burgerlijke partijen moet worden 
toegerekend op de hiervoor bevolen toewijzing aan de burgerlijke partijen van de 
verbeurdverklaarde vermogensvoordelen; 

veroordeelt de beklaagde tot beta ling van de kosten van deze burgerlijke 
partijen, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoedlng begroot op 1.440 euro in eerste 
aanleg en 450 euro In beroep; 

wijst het meer of anders gevorderde af als ongegrond. 
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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. BP'n: 

Dagv. GSI: 

+10%: 

Totaal : 

€ 25,87 
€ 230,00 

€ 255,87 
€ 25,59 

€ 281,46 

€ 39,00 
€ 6,00 

€ 35,00 
€ 27,30 
€ 27,11 
€ 26,44 

€ 160,85 
€ 16,09 

€ 176,94 

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

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