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Not.nr. BG.66.WI.10140Q/17 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE en van 

1. nr. OE WOONINSPECTEUR bevoegd en handelend namens het Vlaamse Gewest, 

met kantoor te 1000 Brussel, Herman Teerllnckgebouw, Havenlaan 88 bus 22, 

- eiser tot herstel -

tegen 

1. nr.)'$. 

verdacht van: 

geboren te 

wonende te 

- beklaagde -

(RRN 

op 

a, van 1 mei 2011 tot en met 3 lul! 2018 

., 

bij Inbreuk op artikel 5, strafbaar gesteld door artikel 20 §1 all van het decreet van 15 juli 
1997 houdende de Vlaamse Wooncode, als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of 

------ats-peFsoon-die-een-wentng- ter- besGhlkklng-steltr*f\- woning die nlel-Voldoet-aan- de--
verelsten en normen van artikel 5 rechtstreeks of vla tussenpersoon verhuurd, te huur 
gesteld of ter beschikking gesteld te hebben met het oog op bewoning, 
namelijk een zelfstandige woning te hebben verhuurd 

De leadastrale omschrijving van het onroerend goed dat het voorwerp van het misdrijf Is, 
zijnde: 
ligging: 
oord en oppervlakte: huls, 
wijk en nummer van het kadaster: 
en de eigenaars ervan geYdentl/lceerd zijnde als: 

op , (vruchtgebruik) en 
(blote eigenaar), belden wonende te 

geboren te 
geboren te op 

die de eigendomstitel hebben verkregen krachtens de akte van aankoop door de 
huwgemeenschap en verleden OJ:l '• de akte 
van schenking verleden op 17 mei 2006 van het blote eigendom, de akte van 
verdelinglafstand verleden op 17 mei 2006 en uit hoofde van de nalatenschap van 

overleden op 
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...... 
1.1 De rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, 17e kamer, besliste 
bij vonnis van 8 oktober 2018 op tegenspraak als volgt: 

"OP STRAFGEBIED 

Verbetert de tenlastelegging als volgt, 
wordt vervangen door 

In de dagvaarding als plaats van de felten 

Verictoort de beklaagde schuldig aan de felten zools omschreven .In de verbeterde 
tenlastelegging. 

Verootdeelt dtJ beidttagtie tot een geldboste lfDit 5.200.0t) euro, zijndil Hn geldbode van 
650~00 euro wrhoogd met 10 opdedemen. · 

Zegt dat de duur van de gevangenisstraf waardoor de geldboete zal mogen vervangen 
worden biJ gebrele aan betaling binnen de wettelijke termijn bepaald wordt op 60 dogen. 

Verplicht de veroordeelde een bedrag van ZDD,DD euro, zijnde een bedrag van 15,00 euro 
verhoogd met 70 opdeciemen , te betalen bij wijze van bijdrage tot de financlering van het 
Fonds tot financiële hulp aan de slachtoffers van opzettelijlee gewelddaden en aan de 
occasionele redders. 

Verwijst de veroordeelde tevens tot het betalen van een vaste vergoeding voor 
beheerskosten In strafzaken van 51,10 euro. 

Verwijst de veroordeelde tevens tot het betalen von een bedrog van 20,00 euto als bijdrage 
"oor het Begratingsfonds voor de juridische tweedelijnsbljstand. 

Verwijst de veroordeelde tot de gerechtskosten, begroot op 302,23 eutp. 

DEHER~VORDENNG 

Veridaort de herstelvordering ontvankelijk en als volgt gegrond. 

Beveelt over te gaan tot het herstel van het pand gelegen tE 
, leadastraal gekend onder 

, door: 
- het wegwerken, door mlddel van renovatie-, verbeterlngs- en aanposslng~werlcen, van de 

gebreleen aan het gebouw en de daarin ondergebrachte woongelegenheden , zodat dit 
gebouw en de daarin ondergebrachte woongelegen~eden voldoen aan de vei/Jghelds-, 
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fi"Zontiheids- en lcwaliteitsvere/5ten , zeafi,;;,~;,;;;::::~:-.an het decreet 'IOn lS juli 

1997 houdende de Vlaamse Woonêöde. 

en dit blnnen __ een--r;;;;;,;·:~ ~n maanden ( lO ) maanden vanaf de datum van de 
betekeailtgwin huldig vonnis. 

-~-~ _________ . .----------------------;;;:;..r recht dat op VIXdering van de Wooninspecteur en/of het College 110n Burgemeest., 
_ __ ___ _ en Schepenen van de gemeente door de veroordeelde een dwangsom 

zal worden verbeurd van JOD~OO. euro {H!r dag ~~ertroglng in de nakoming van dit bevel, te 
rekenen vanaf het verstrijken van de termijn van 10 maanden vanaf de betekening_--v~~----------------
hu/dlg vonnis. __ --

Sluit een bijkomende termijn in de zin van art. 1385bls, 4•1/d Ger. W. uiU/.r.uklëéii}k:;~.------· 
Beveelt dat voor het geval het pand niet wordt her!tektliin~;~·::·voormelde termijn de 
Wooninspecteur en het College van Burgeme~·en Schepenen van de gemeente 
van ambtswege In de uitvoering ervan--kûïlnen voorzien op kosten van de veroordeelde 

overeenlcomstiQ_.betgée~ Is bepaald In artikel 20bis §7 Vlaamse Wooncode. 

Machtigt de '!{txm1n;;·~~:: om de kosten vermeld In artikel 17 bis §2 van de Vlaamse 
Woon_t;Dde·fè-verholen op de veroordeelde •. 

-
_________ .------~-----------------;:;~rdeelt tot betaNng oan de re<:htspieglngsverg<Jedlng aan de zijde van de 
____ ---- _ Wooninspecteur begroot op 1.440,00 euro. 

Verklaart het vonnis wat de herstelvordering betreft uitvoerboor bij voorraad. __ .. --------------

Beveelt dat bij toepassing van artikellOter, 2•11d van de Vlaamse Wooncod~_een·uifr;;~el 
van onderhavig vonnis, nadat het In kracht van gewijsde zalzijn getregen-;-·op de kont van de 
overgeschreven dogvaarding of van het overgeschreven exp/of)l--lngeschreven zal worden op 
de wijze bepaald In art/lee/ 84 van de hypotheekwet _~n-bl{g~breke daaraan , een uittreksel 
van onderhavig vonnis Ingeschreven dient te '!/DrdéiÏ op de kant van de overschrijving van de 

titel van verkrijging. --------------------~----------
Venoekt de griffier C?tn - - rn toepassing van artikel 20bls, §5bis van de Vlaamse Wooncode -
aan de herste_lvt~rilérende overheld binnen de termijn om rechtsmlddelen tegen de uitspraak 
aan te...werïckn een afschrift te bezorgen. 

_.-----------------------------------=-~GEIILUK GEBIED 

Houdt de burgerlijke belangen overeenkomstig artikel 4 al. 2 van de voorafgaande titel van _______ .. --------
het Wetboek van Strafvordering ambtshalve aan. • ________ .---

r PA G< Dl •DDDDU ... ··-DDD'-DD>S • 0 !;lW~-, r __ /---------------
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l .Z Tegen dit vonnis werd hoger beroep Ingesteld op: 
5 november 2018 door de beklaagde tegen "alle beschikkingen van het 
vonnis, zoals aangeduld en omschreven In hef neergelegd grieventormulle I'; 
9 november 2018 door het openbaar ministerie. 

1.3 Er werd een verzoekschrift In de zin van artikel 204 Wetboek van Strafvorderincr 
Ingediend op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdellns 
Kortrijk, op: 

S november 2018 door de raadsman van de beklaagde ·; 
9 november 2018 door het openbaar ministerie. 

1.4 Het hof hoorde op de openbare rechtsziltins van 7 november 2019 In het Nederlands: 

de beklaagde In ziJn mlddelen van verdedlgln& biJlestaan door meester 
·, advocaat met kantoor te ·, 

het openbaar ministerie In zijn vordering bij monde van 
generaal, 

de eiser tot herstel .ln zijn middelen vertegenwoordigd door meester 
voor meester ., befden advocaat met kantoor te 

, advocaat· 

2.1 De onderschelden verklaringen van hoger beroep tegen het vonnis van 8 oktober 2018, 
gedaan qp de griffie van de rechtbank die het vonnis heeft gewezen, werden tijdis en 
regelmatig naar de vorm gedaan. · 

De verzoelcschrtften of grievenförmulferen die de grieVen bevatten die t egen het vonnis 
worden Ingebracht, werden eveneens tiJdig Ingediend. 

Z.2 In het door de advocaat van de beklaagde Ingediende ugrleven/ormuller 
hoger beroep•. opgesteld volgens het door: de Koning vastgestelde model, wordt bepaald 
welke grieven tegen het vonnis worden Ingebracht, namelijk op straflebled met betrekking 
tot de schuld (reden: betwisting van de bewezenvertclaring van de telastleglng) en de straf 
(reden: betwisting van de opgelegde geldboete en de veroordeling tot de kosten). Daarnaast 
betwist de beklaagde In de rubriek •Andere" de Inwilliging van de herstelvorderJng. 

Ook Jn het door het openbaar ministerie Ingediende u grievenformulier hoger beroep" wordt 
bepaald welke grieven tegen het vonnis worden Ingebracht, namelijk op strafgebled met 
betrekkina tot de straf (reden: de wenselijkheld een strengere bestraffing te laten 
beoordelen door het hof). Verder preelseert het openbaar ministerie In de rubriek "Andrnt' 
dat het volgberoep aantekent gelet op het door de beklaagde Ingestelde beroep en herhaatt 
het dat het ook hoger beroep aantekent wat de lastens de beklaagde uitgesproken straffen 
betreft. 
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·· --------------------------

De hiervoor vermelde grieven van de partijen zijn nauwkeurig bepaald. 

2.3 De hoger beroepen van respectlef de beklaagde en van het openbaar 
ministerie werden tijdig en regelmatig naar de vorm Ingesteld en 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. 

3. Oe dagvaarding voor de eerste rechter werd met toepassing van artikel 20ter van de 
Vlaamse Wooncode op 16 juli 2018 overgeschreven op het kantoor rechtszekerheid te 

met als referentie '· 

4.1 Oe beklaagde Is sinds 2006 de blote eigenaar van de woning gelegen te 
, kadastraal gekend onder 

. Oe vader van de beklaagde, · , Is 
vruchtgebruiker. De woning werd sinds oktober 2015 verhuurd aan 

Op 13 januari 2017 werd de wooninspecteur gecontacteerd door het meldpunt Wonen· 
Vlaanderen omdat men vermoedde dat de woning niet . voldeed aan · de minimale 
kwallteftsnormen, zoals vereist door artikelS Vlaamse Wooncode. 

De polltierechter te Brugge verleende op 3 mei 2017 een machtiging tot visitatie, waarna de 
wooninspecteur nog diezelfde dag ter plaatse kwam om de nodige vaststellingen te doen. De 
wooninspecteur kende aan het geliouw 24 strafpunten toe op bas1s van de-votgende--
gebreken: 

doorbulging van nok en hellende vlakken van het zadeldak, ontbrekende pan- en 
dakrandaansfultfng, houtrot aan dakstructuur; 
kamer links vooraan doorbulging draagvloer en sporen van insijpelend water op 
dekvtoer; 
de flexibel van de gasflesaansluiting aan het kookfornuis Is verweerd, de bovengrondse 
stookofietank beschikt niet over een groene dop, de toevoertelding van de stookolie ter 
hoogte van de kachel ligt los op de dekvloer; 
geen EPC teruggevonden In databank, vastgesteld dat het dak niet geïsoleerd Is; 
de woning Is niet op elke bouwlaag uitgerust met mlnstens 1 rookmelder; 
ter hoogte van de zekeringskast zijn er senaakbare geleiders, er werd geen spanning op 
vastgesteld, niet gebruikte gelelders dienen vermeden te worden. 

Aan de woning zelf kende de wooninspecteur 127 strafpunten toe omwllle van (onder meer} 
de volgende gebreken {zie blad 3 en 4 van proces-verbaal 1: 
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ernstige vochtschade met verhoogde vochtwaarden aan de binnenmuur tussen de 
voutekamer en de keuken. Op meerdere locaties zijn er sporen van Insijpelend vocht met 
verhoogde vochtwaarden In de kamers op de eerste verdieping, vochtschade aan de 
dekvloer van de woonkamer aan de straatzijde, vochtschade aan de dekvloer en aan de 
keldermuren, vochtschade met verhoogde vochtwaarden onderaan de binnenmuren op 
het gelijkvloers. 
aan de keukenmuren In de achterbouw werd een toskomende en verweerde 
wandbekleding vastsesteld. 
aan de trap naar de eerste verdieping ontbreekt de trapleuning; 
aan de gootsteen In de keuken Is erseen toevoer van warm water voorzien; 
de woning beschikt niet over 'een ltg-, zit- of stortbad met toevoer van warm en koud 
water en In de woning Is geen wc aanwezig; 
er zijn stopcontacten noch lichtpunten voorzien In de kamers op de eerste verdieping, de 
dakramen In deze kamers zijn te klein; 
er Is geen opensaand raam In de keuken; 
In de woning Is er een Individueel moblel verwarmingstoestel {type Zlbro Kamln) 
teruggevonden. Er Is niet voorzien in een toevoer van verbrandingslucht. Er Is een 
verhoogd rlsfco op CQ.vergiftlglng; 
In de woonkamer Is een mazoutkachel type B seTnstalleerd. Er Is niet voorzien In 
voldoende, rechtstreekse en permanente toevoer van verbrandingslucht. Er bestaat een 
verhoogd risico op CO-vergiftiging; 
niet elke bouwlaag Is uitgerust met mlnstens ~én rookmelder; 
niet alle ramen van de woonlokalen en/ of badkamer zijn voorzien van dubbele beglazing. 

Volgens de wooninspecteur was de woning niet alleen ongeschikt maar ook onbewoonbaar 
omwille van de ernstige gezondhelds- en veHigheldsrlslco's voor de bewoners. 

~.2 BIJ beslult van 20 juli 2017 veridaarde de burgemeester van de aemeente de 
woning ongeschikt en onbewoonbaar. Dit beslult werd per aangetekende brief op 22 juli 
2017 toegestuurd aan de beklaagde en zijn vader . Geen van 
belden tekende beroep aan tt8en dit besluit. 

Oe wooninspecteur stelde op 8 juni 2017 een herstelvordering op. Per brief van 7 mei 2018 
vroeg de wooninspecteur aan de beldaasde en zijn vader om een afspraak vast te leggen 
voor hereontrole. Hij verzocht hen een vragenlijst In te vullen zo het p~nd nog niet volledig 
was hersteld en een hercontrole nog niet mogelijk was. Wegens het uitblijven van een 
reactie stelde de wooninspecteur op 15 juni 2018 een proces-verbaat op, dat werd 
overgemaakt aan het openbaar ministerie. Volgens het rijlesregister was huurder 

op dat ogenblik I')Og steeds gedomicilieerd op het adres van de wonlng. 

5. De eerste rechter verbeterde de In de dagvaardins vermelde plaats van de feiten 
terecht naar 
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.- -·······--------------------------

6. Dat de woning In de · In , verhuurd aan , niet voldeed 
aan de minimale verelsten van veiligheid, gezondheld en woonkwaliteit zoals bedoeld In 
artikel 5 van de Vlaamse Wooncode, blijkt onmiskenbaar uit de vaststellingen van de · 
woonlnspecteur, z.oals weergegeven op blad 2, 3 en 4 van het proces-verbaal van 3 mei 2017 
met nummer . Ook de foto's In bijlage aan dlt proces-verbaal (bijlage 
8) spreken boekdelen. 

Ten onrechte stelt de beklaagde dat hij niet kan worden vervolgd, laat staan veroordeeld op 
grond van een Inbreuk op artikel 5 van de Vlaamse Wooncode, omdat hiJ slechts de blote 
eigenaar Is van de woning In kwestie en de woning niet verhuurde. HIJ wijst erop dat niet hiJ, 
maar zijn vader en vruchtgebruiker de woning aan verhuurde. 

De Vlaamse Wooncode vermeldt als strafbare personen zowel de verhuurder, de 
onderverhuurder als diegene die de woonentiteit te huur of ter beschikklng stelt. Ook al 
staat ln de door de beklaagde voorgelegde, niet-gedateerde huurovereenkomst zijn vader 

vermeld als verhuurder, uit de gegevens van het strafdossier blijkt dat het de 
beklaagde is die zich In werkelijkheld als verhuurder heeft gedragen. Zo verklaarde de 
huurder biJ verhoor op 3 mei 2017 (zie de verso-zijde van p. 26 strafdossier): 
" Ik woon hier sinds oktober 2015 alleen In de ·. ( ... )De hulsbaas Is 

die alles regelt voor de woning hier. ( ... r 
Oe beklaagde zelf verklaarde biJ verhoor op 21 november 2017 (zie p. 36 strafdossier): "Op 
de vraag of er regelmatig klachten van huurders zijn geweest, kan Ik u zeggen dot 

nooit geklaagd heeft over de staat van de woning. HIJ vindt mij zelfs een goede 
hulsbaas en Is tevreden dat hij daar mag en kan wonen. ( ... ) Op de vraag wie de gelden 
ontving. de contracten opstelt, de huurders zoekt, de contacten met de huurders onderhoudt 

______ _ e_n_ w-:-Je.::.:.._na_o_r_de verliuurde panden gaat voor de/eden, l<racfiten en ondëmouël,-kllnnr-u·- - -

zeggen dat ik op heden geen huurgelden meer ontvang var, ·. HIJ heeft een 
huurachterstand van meer dan zes maanden. Het huurcontract werd onderling opgesteld 
aan de hand van een zelf geschreven contract enkel door ondtrtekend, maar 
nfet door mij. De contacten met de huurders beperken zich tot gesprekken op straat. Het 
verhuurde pand werd door mij niet betreden, met uitzondering van 03/05/2017, de dag van 
de Inspectie van het pand. ( ... f' 

, geboren op ., verwoordde het als volgt (verhoor op 21 
november 2017 - p. 40 strafdossier): "Wat betreft het verhuren van het pand. 

~ heeft mijn zoon alles In handen. Gezien ml)n hoge leeftijd en 
miJn wankele gezondheidstoestand, ben Ik niet meer In stoot om mij hiermee bezig te 
houden. ( ... ) Nogmaals, gezien mijn hoge ouderdom, houd Ik mi) hiermee niet meer bezig. 
Alle administratie hieromtrent kon Ik niet bijhouden en laat Ik over aan mijn zoon " 

Zowel de huurder, de vader van de beklaagde als de beklaagde zelf tijdens het onderzoek 
beschouwden de beklaagde dus als feltelijk verhuurder van de woning. Oe beklaa1de moet 
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worden beschou.wd als feltelijk verhuurder of als de persoon die een woning ter beschikking 
stelt en stelde duidelijk daden van deelneming aan het hem te last gelegde misdrijf. De 
beklaagde was ervan op de hoogte dat de woning ongeschikt en onbewoonbaar was, nu hiJ 
alle praktische zaken In verband met de huur regelde en naar e11en zeggen In de loop van 
2014 zelf de voordeur en de elektriettelt vernieuwde (verhoor van de beklaagde op ll 
november 2017- p. 37 strafdossier). Bovendten was hiJ aanwezig biJ de vaststellingen door 
de wooninspecteur op 3 mei 2017. Hoewel hij op de hoogte was van de gebreken van de 
woning, stond hij In voor de verdere verhuring ervan en dit gedurende de volledige 
Incriminatieperiode (1 mei 2017 tot 3 juli 2018). 

Aan dit alles wordt geen afbreuk gedaan door het gegeven dat de huurder aanvankelijk de 
huur betaalde vla overschrijving op rekening van (stuk 2 van de beklaagde). 
Ook de beklaagde heeft huurgeld ontvansen, zoals blijkt uit zijn hoger aangehaalde 
verktaring van 21 november 2017. Tevergeefs beroept de beklaagde zich op de -
burgerrechtefljlc:e - figuur van de lastgevtng/vertegenwoordlslng. Ook al behartigde de 
beklaagde de belangen van zijn vader door het zof8en voor áHe praktJsche aspecten van de 
huur, dit neemt niet weg dat hiJ het was die Instond voor het verhuren van een woning die 
niet voldeed aan de etsen van .artikel 5 van de Vlaamse Woon code, goed wetende dat de 
woning niet aan deze eisen voldeed. · 

De aan de beklaagde te last gelegde felten zijn bewezen en moeten hem worden 
toegerekend. 

1. De Vlaamse Wooncode beoogt het waarborgen van het fundamenteel recht op 
menswaardig wonen. Bij het verhuren van een pand moeten de door de overheld opgelegde 
kwaliteitsnormen en - verelsten strikt worden naseleefd en mag niet bespaard worden op 
de hiervoor noodzakelijke Investeringen. Oe 6eklaag<le Is ln--aeu-verpttch,ttt1 ..... ng...--- 
tekorteeschoten. 

Voor dergelijke felten die met winstoogmerk worden gepleesd Is een geldboete de meest 
passende sanctie als maatschappelijke vergeldins en om de beklaagde aan te sporen 
voortaan wel alle regels na te leven. 

De beklaagde beschlk.t nog over een blanco strafregister. 

Dat de huurder de staat van de woning kende en hier volsens de beklaagde seen problemen 
mee had, Is geen reden tot mildheld bij de bestraffing. Dit Is evenmln het geval voor het feit 
dat de huurder talmde om in te gaan op het dringend verzoek van de beklaagde (naar 
aanlelding van de ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring) om de woning te verlaten en dat 
hiJ al ziJn rommel achterflet toen hiJ uiteindelijk In september 2018 de woning verflet. 

Er Is geen enkele aanwijzing dat de door de eerste rechter opgelegde gerdboete de 
beklaagde sociaal zou declasseren. Het gegeven dat de huurinkomsten niet aan de 
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beklaasde, maar aan zijn vader zijn ten soede gekomen en dat de wonins momenteel niet 
meer wordt verhuurd, zijn geen redenen om de beklaagde een lagere geldboete op te 
leggen. De In het eerste vonnis voorziene effectleve geldboete Is absoluut noodzakelijk om 
de beklaagde te weerhouden van recidive. 

De door de eerste rechter bepaalde vervangende gevangenisstraf strekt ertoe om In een 
voldoende vervangende straf te voorzien zo de beklaagde de geldboete niet zou betalen. 

Het hof bevestigt deze straffen. 

8. Oe beklaagde Is gehouden tot de kosten, gevallen In de belde aanleggen aan de zijde van 
het openbaar ministerie zoals hierna bepaald. 

Het hof bevestllt de veroordeling van de beklaagde door de eerste rechters tot het betalen 
van: 

e bijdrage van 25 euro tot finanderlog 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 dedemen tot 200 
euro, en dit ongeacht de datum van de bewezen verklaarde feiten; 

de vaste vergoeding voor de kostprijs van het verloop der strafprocedure, met dfen 
verstande dat deze vergoedins thans, na Indexatie, 54,76 euro bedraagt (zie art. 91 van 
het koninklijk beslult van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de 
serechtskosten In strafzaken (''Tarlëf-Strafiäken"), zoals- gewl}!fgltlfo-()r-art;-1-van-het--
konlnklljk beslult van 13 november 2012, BS 29 november 2012; omzendbrief 131/6 van 
24 juni 2019, BS 15 juli 2019); 

de bijdrase van 20 euro aan het Begratingsfonds voor de juridische tweedelljnsbijstand, 
met toepassins van artikel 4, § 3 en artikel 5, § 1 van de wet van 19 maart 2017 tot 
oprichting van een Begratingsfonds voor de juridische tweedelljnsbljstand. 

9.1 De wooninspecteur stelt een herstelvordering In die erin bestaat dat de beklaagde a"e 
gebreken van de woning dient weg te werken, waardoor de woning voll~lg voldoet aan de 
minimale kwaliteltsverelsten van artikel 5 Vlaamse Wooncode. 

9.2 De herstelmaatregelen van artikel 20bls Vlaamse Wooncode beogen als een bijzondere 
vorm van teruggave, de gevolgen van de door artikel 20 § 1, Vlaamse Wooncode bedoelde 
misdrijven tenlet te doen en de door artikel 5 Vlaamse Wooncode ~doelde elementaire 
velflghelds-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen te verwezenlijken. 

L .J 
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Uit de tekst van de artikelen 5, 20 en 20bls 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 ·voldóen aan de verelsten 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. 

Anders dan de beklaagde stelt, Is de herstelvordering In dit geval niet kennelijk onredelijk. Ze 
Is bovendien concreet gemotiveerd vanuit de bekommernis om een minimale woonkwaliteit 
te waarborgen. 

Dat de woning dateert van het bouwjaar 1935 heeft niet tot gevolg dat het zinloos of 
kennetijk onredelijk zou zijn dat de beklaagde de nodige renovatie-, verbeterlngs- of 
aanpasslngswerken zou doorvoeren. Het toutere feit dat de woning momenteel niet meer 
wordt bewoond, dat de beklaagde de elektriekeltsmeter heeft laten verwijderen en de 
mazouttank heeft gedemonteerd, betekent niet dat het pand niet langer meer Is bestemd 
tot bewoning. Deze door de beklaagde genomen maatregelen nemen niet weg dat de 
woning nog steeds niet voldoet aan de minimale kwallteltsverelsten van artikel S Vlaamse 
Wooncode. Meer nog, door het verwijderen van de etektrk:lteltsmeter en mazouttank zal de 
woning nog mlnder voldoen aan de minimale kwallteltsvereisten dan al werd vastgesteld op 
3 mel2017. 

Het Is dan ook niet relevant dat de wooninspecteur niet Is Ingegaan op de Ctelefonlsche) 
vraag van de beklaagde om langs te komen om deze door de beklaagde genomen 
maatregelen vast te stellen. Bovendien blijkt uit het proces-verbaa. met nummer 

van 9 augustus 2019 (stuk 4, procedurekaft hoger beroep) dat de 
beldaagde aan de wooninspecteur uitdrukkelijk heeft toegegeven dat hiJ de vastgestelde 
gebreken nog steeds niet heeft hersteld, zodat een hercontrole Inderdaad zinloos ls. Arttkel 
20bls §6 Vlaamse Wooncode voorziet immers dat de wooninspectie overgaat tot hercontrole 
wanneer de overtreder laat weten de opgelegde herstelmaatregelen te hebben uitgevoerd. 
De beklaagde stelde ten aanzien van de wooninspecteur verder nog dat hij geen kosten wil 
maken en dat hij de woning enkel zal slopen als hij hiervoor een vergoeding zou krijgen van 
de wooninspecteur. 

Oe eerste rechter heeft bijgevolg terecht het herstel bevolen. De In de herstelvordering 
voorziene termijn van tien maanden Is voldoende om de beklaagde toe te laten tot herstel 
over te gaan. 

9.J De eiser tot herstel vordert de niet-nakoming van het bevel tot herstel te sanctioneren 
door het verbeuren van een dwangsom. 

r--PAGE Dl•ODOOlS3S~32•0Dll-DDl5-0l-Ol-~ 
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Nu de vaststellingen van de wooninspeàeu(äÎ van 3 mei 2017 dateren en de beklaagde tot 
op datum van dit arrest nalaat J>mtottlet herstel over te gaan, vordert de wooninspecteur 
terecht de verbeurte v~n-eên.dwangsom bij niet naleving van het bevel tot herstel. Uit de 
gegevens van h_~t -sttafdossier blijkt dat aan de beklaagde al ruim de kans geboden werd het 
herstei J,JIHe·vóeren, maar dat hiJ zoals hoger al gezegd zelfs uitdrukkelijk ten aanzien van de 

_ wooninspecteur heeft toegegeven geen kosten te willen maken. 

De eerste rechter legde een dwangsom op van 100 euro per dag vertraging in de nakoming 
van het bevel. Oe wooninspecteur tekende op ontvankelijke wijze In condusles incidenteel 
beroep aan tegen deze beslissing en vraagt dat het hof een dwangsom van 150 euro per dag -···· 
zou opleuen. 

Een dwangsom van 100 euro per dag Is naar het oordeel van het ~~f- ·vóld~ende om de 
beklaagde ertoe aan te zetten het opgelegde herstel uit te voer~;· met een maximum aan te 
verbeuren dwangsommen van In totaallOO.OOO euro. _____ .. ----------

. . .. ·· 

De lange t ijd waarin de beldaagde al kcm -ovê·rs~an tot het herstel van het pand en de ruime 
termijn die hem hiertoe nog _wotcff-~erleend, brengen mee dat er geen reden Is om bij 
toepassing van artikel _l38Sbis; laatste alinea, Gerechtelijk Wetboek nog een zekere termijn 
te bepalen waar.na·de.beklaagde pas de dwangsom zal kunnen verbeuren . 

.... ··· 

_ .. 9;s-·oé beklaagde stelt In condusles dat de door de eerste rechter opgelegde dwangsom 
.. onverenigbaar Is met de machtiging voor de wooninspecteur en het college van 

burgemeester en schepenen om ambtshalve over te gaan tot ultvoer,ng van het herstel, 
voor het geval de beklaagde de herstelmaatregelen nlet bfnnen de gestelde termijn zou 
uitvoeren. 

Volgens de wooninspecteur zou dit een niet-ontvankelijke grief zijn, omdat _.de·bëkÎaagde 
hierover niets vermeldde In zijn grlevenformulier. ..-· .. -· 

Oe beklaagde heeft de beslissing over de hersteJvorderlng In het beroepen vonnis 
nauwkeurig als grief bepaald. Dat hiJ hlert~_.ln · ·~t grievenformulier het vakje "andere" 
aanwendde Is zonder relevantie, noc~_.maal<fdlt de erin vermelde grief onnauwkeurig. In de 
grfef over de beslissing over -~~-tié-;stelvordertng zit onlosmakelijk en vanzelfsprekend de 
beslissing over de ma~htlgfng- tot ambtshalve herstel begrepen, wat een modaliteit Is van de 
beslissing waar.biJ·het herstel wordt bevolen . 

... --·· 

_ ... -Vefd~-r Is het onjuist dat het opleggen van een dwangsom onverenigbaar zou zijn met deze 
machtiging en dat het hof slechts één van belde zou kunnen opleggen. Oe machtigins tot 
ambtshalve herstel is verplicht op grond van artikel 20bls § 7 Vlaamse Wooncode. Het hof 

-·· 

heeft hierover geen beoordellngsvrljheld. Ze doet geen afbreuk aan de prlnclplêle 
verplichting van de beklaagde, In dit geval onder verbeurte van een dwangsom, om het .. .. --········ 

.-· 
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----------------.-·------·-.-·-----·---------------

bovestlil het beroepen vonnis In al _zljn-~Û;;;::::-:.::: enkele wljzlslns dat de 
vergoeding voor de kostprijs \fan··tfét verloop van de strafprocedure, thans na Indexatle 
54,76 euro bedraagt; _____ .--------

veroordeelt de_belda-agde tot betaling van de kosten van de strafvordering In 
hoger ~ero~p~--voor het openbaar ministerie begroot op 145,04 euro; 

------------------------------/ ::t": :kl:::lvorderllll: over te saan tot het herstel van het pand gelesen te 

kadastraal gekend onder ___ .---------------

door het weswerken door mlddel van renovatte=;· 
verbeterlngs- en aanpassinaswerken van de gebreken aan het gebouw ~---c:fé--daarfn 
ondergebrachte woonselegenheden, zodat dit gebouw en de d~tm--·ondergebrachte 
woongelenheden voldoen aan de elementaire velllghe1ds~ gezondhelds- en 
kwallteltsverelsten van artikel s Vlaamse Wooncode, ... en··ëJit- binnen een termijn van tien 
maanden, te rekenen vanaf de dag waarop dit JUTesfÏ~ kracht van gewijsde zal treden; 

zegt voor recht dat op vorder_tng-varl"·d; ·:::nlnspecteur door de beklaagde 
een dwangsom zal w~r.derr·vë-rbeurd van 100 euro per dag vertraging In de nakoming van dit 
bevel, te reke_oen-·vanaf het verstrijken van de termiJn van tien maanden vanaf de dag 
waarop. . .dit-·a;:;.est in kracht van gewiJsde zal ziJn getreden, met een maximum van 100.000 

_.eufë)~an te verbeuren dwangsommen; 

_.-------------------------------- machtlst, 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 overeenkomstig artikel 20b/s § 7, eerste lid, Vlaamse __________ _ 
Wooncode tot ambtshalve uitvoering ervan; -- ---

:::~:~:pen vonnis In de beslissing to~ htf-~~:~:~-=:--:~ -~~:ljke 
belangen. 

rPAGE 

-----~ ---------------------------
------------------



Hof van beroep Gent - tiende kamer- 2018/NT /1209- p. 15 

Kosten beroep: 
Afschrift vonnis: 

Afschriften akten HB:····· 
Opstelrec_ht -HB.·b~kl.: 

_____ _ ... ...:-·· Dagv. bekl.: 
__ .... ---·óásv. eiser tot herstel: 

+ 10%: 

Totaal: 

. ... (·36~00 
€6,00 

€35,00 
€ 27,38 
( 27,47 

( 131,85 
€ 13,19 

c 145,04 

Dit arrest Is gewezen te Gent door het hof van beroep, tiende C9ffedto~ele kamer, 
samengesteld uit raadsheer :, als waarnemeod--·Jcán\ervoorzitter, en de 
raadsheren en , en·ln.·Öpenbare rechtszitting van 13 
december Z019 uitgesproken door wnd. kamerv9ortrttê~ , In aanwezigheld van 

, advocaat-generaal, met ~ljstai'\éf van griffier 1, 
... -
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