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Not.nr. DE.66.RW.100700/14 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE en van 

1. nr. DE WOONINSPECTEUR, bevoegd voor het Vlaamse Gewest, 

met kantoren te 1210 Brussel, Koning Albert Il-laan 19 bus 22, 

- eiser tot herstel -

tegen 

1. nr.~)561 

verdacht van: 

A. 

geboren te op 

fabrieksarbeider, 

wonende te 

- beklaagde -

(RRN 

Bij inbreuk op de artikel 5, strafbaar gesteld door artikel 20§1 al 1 van het Decreet van 15 juli 
-------'1~97-hotidende-de-Vlaamse 'Nooncode,-afa-verhtturder,-als-eventt1ele-eRderverhuurder of 

als persoon die een woning ter beschikking stelt, een woning die niet voldoet aan de 
vereisten en normen van artikel 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 11.08.2013 

in het pand gelegen te 
afdeling, 
sect ie 
wonende te 
van 

eigendom van 

op 

, kadastraal gekend als 

geboren te op 
verkregen door vererving uit de nalatenschap 

b,een ongeschikte en onbewoonbare woning nr. te hebben verhuurd aan 
en 

Te op 25.03.2014 
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2.een ongeschikte en onbewoonbare woning nr. te hebben verhuurd aan 

Te. in de periode van 01.03.2014 tot en met 20.08.2014 

VERMOGENSVOORDEEL : Art. 42 en 43bis Strafwetboek. 

Tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig art. 42 en 43bis van het Strafwetboek, te 
horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring van 1950 euro, zijnde 

hetzij de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen, 
hetzij goederen en waarden die in de plaats ervan zijn gesteld, 
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: 

-tenlastelegging A.2: huuropbrengst gedurende de periode 01.03.2014 tot en met 
20.08.2014 of 6 maanden aan een maandelijkse huurprij s van 325 euro = euro 

* * * * 

1.1 De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, kamer D13M, 
besliste bij vonnis van 28 mei 2018 op tegenspraak als vo lgt: 

"OP STRAFGEBIED 

De rechtbank VERKLAART beklaagde SCHULDIG aan de feiten omschreven onder de 
hierboven vermelde tenlastele,gging sub 1 en 2; 

TOEPASSING makend van artikel 65, lid 1 van het Strafwetboek; 

De rechtbank VEROORDEELT beklaagde voor deze feiten samen t ot een GELDBOETE van 
VIJFHONDERD EURO, verhoogd met 50 deciemen (x 6) of 3.000,00 euro; 

ZEGT dat bij niet betaling binnen de door de wet bepaalde termijn de lastens beklaagde 
uitgesproken geldboete kan worden vervangen door een gevangenisstraf van 3 maanden; 
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De rechtbank verleent beklaagde GEWOON UITSTEL van de t enuitvoerlegging van een 
gedeelte van honderdvijftig euro, verhoogd met 50 deciemen {x 6) of 900,00 euro van de 
opgelegde geldboete voor een periode van drie jaar. 

Wijst beklaagde er op dat het uitstel van rechtswege herroepen wordt ingeval gedurende de 
proeftijd een nieuw misdrijf is gepleegd dat veroordeling tot een criminele straf of 
hoofdgevangenisstraf van meer dan zes maanden zonder uitstel ten gevolge heeft gehad. 

Bijz~ndere verbeurdverklaring 

De rechtbank verklaar t eerste beklaagde verbeurd van 1.950 euro aan vermogensvoorde/en. 

Bijdrage - vergoeding - kosten 

Spreekt in hoofde van beklaagde de verplichting uit om EENMAAL een bedrag van 25,00 
euro, met 70 deciemen verhoogd, 200,00 euro bedragende, te betalen bij wijze van bijdrage 
tot financiering van het Fonds tot financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke 
gewelddaden; 

Veroordeelt beklaagde, krachtens art ikel 4 §3 van de wet van 19 maart 2017 tot oprichting 
van een Begrotingsfonds voor de j uridische tweedelijnsbijstand, tot het betalen van een 
bijdrage aan het Fonds van 20,00 euro; 

Legt beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de strafprocedure van 
51,20 euro overeenkomstig artikel 91, 2ae lid en 148 van het koninklijk besluit van 28 
december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken, zoals 
gewijzigd bij KB van 13 november 2012 (B.S. 29/11/2012). 

Veroordeelt beklaagde tot de gerechtskosten, tot op heden begroot op de som van 269,79 
euro. 

OP BURGERLIJK GEBIED 

./ Herstelvordering 

De rechtbank beveelt beklaagde om een andere bestemming te geven aan het pand gelegen 
te kadastraal gekend als 

overeenkomst ig de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 
van 15 mei 2009 of om de woning of het goed te slopen. tenzij de sloop ervan verboden is op 
grond van wettelijke, decreta/e ofreq/ementaire bepalingen. 
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De rechtbank zegt voor recht dat dit herstel dient te worden gerealiseerd binnen een termijn 
van 1 JAAR na de uitspraak van huidig vonnis. 

De rechtbank zegt voor recht dat de beklaagden na uitvoering van de werken de 
wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen dient te verwittigen. 

De rechtbank zegt voor recht dat indien de plaats niet wordt hersteld binnen een termijn van 
1 jaar de wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen van worden 
gemachtigd om van ambtswege in de uitvoering ervan te kunnen voorzien. 

De rechtbank zegt voor recht dat wanneer de overtreders in gebreke blijven zij verplicht zijn 
alle uitvoeringskosten te vergoeden op vertoon van een staat, opgesteld door de overheid of 
begroot en uitvoerbaar verklaard door de beslagrechter in de burgerlijke rechtbank. 
De rechtbank zegt dat aan beklaagde een DWANGSOM zal worden opgelegd van 125 euro 
per dag vertraging bij de niet-uitvoering van het herstel binnen de gestelde termijn. 

De rechtbank zegt voor recht dat de voorgemelde termijn enkel aan de hoofveroordeling 
wordt gekoppeld en geen dwangsomtermijn is in de zin van artikel 1385bis Ger. Wb. 

De rechtbank machtigt de wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen 
om de kosten van artikel 17bis, § 2 Vlaamse Wooncode te verhalen op de beklaagde. De 
rechtbank zegt voor recht dat zij deze kosten dienen te vergoeden op vertoon van een staat, 
opgesteld door de overheid of begroot en uitvoerbaar verklaard door de beslagrechter in de 
burgerlijke rechtbank. 

De rechtbank verklaart huidig vonnis op burgerlijk gebied uitvoerbaar bii voorraad 
niettegenstaande elk verhaal . 

./ Overige buraer/if ke belangen 

De rechtbank houdt de beslissing over de overige burgerlijke belangen aan." 

1.2 Tegen dit vonnis werd hoger beroeo ini?esteld op: 
27 juni 2018 door de beklaagde 

- 3 juli 2018 door het openbaar ministerie ten aanzien van 

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 
Dendermonde, op: 

27 juni 2018 door de raadsman van de beklaagde 
3 juli 2018 door het openbaar ministerie. 
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1.4 Op de rechtszitting van 24 mei 2019 legde het hof overeenkomstig artikel 152, § 1 en 
209bis, zevende lid, Wetboek van Strafvordering, conclusietermijnen vast en bepaalde de 
rechtsdag op vrijdag 25 oktober 2019. 

Alle partijen verklaarden zich uitdrukkelijk akkoord om eventueel laattijdig neergelegde 
conclusies in het beraad te houden. 

1.5 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 25 oktober 2019 in het Nederlands: 

- de beklaagde 
. voor meester 

in zijn middelen van verdediging, bijgestaan door meester 
beiden advocaat met kantoor tE 

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

- de eiser tot herstel in zijn middelen vertegenwoordigd door meester voor 
meester beiden advocaat met kantoor te 

1.6 De rechtstreekse dagvaarding voor de eerste rechter werd op 23 juni 2017 
overgeschreven op het toenmalige hypotheekkantoor te (thans: kantoor 
Rechtszekerheid) onder nummer zodat voldaan is aan artikel 20ter 
Vlaamse Wooncode. 

2.1 De onderscheiden verklaringen van hoger beroep tegen het vonnis van 28 mei 2018 
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 voormeld vonnis worden ingebracht, namelijk met betrekking tot de 
procedure, de schuld, de straf, de burgerlijke rechtsvordering en de herstelvordering en het 
uitvoerbaar bij voorraad verklaren ervan. 

In het door het openbaar ministerie ingediende "grievenformulier hoger beroep" wordt 
bepaald welke grieven tegen het voormeld vonn is worden ingebracht, namelijk met 
betrekking tot de straf. 

De hiervoor vermelde grieven van de partijen zijn nauwkeurig bepaald. 
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2.3 De hoger beroepen van respectief 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 de voormelde bepaling 
op te werpen. 

3. Het hof verwijst naar het feitenoverzicht in het beroepen vonnis, dat luidt als volgt: 

"3.1. De feiten 

Op 25 maart 2014 gaat de wooninspectie over controle van het pand gelegen te 
eigendom van beklaagde. Al in 2009 werd besloten dat het pand 

ongeschikt was door de burgemeester. Nadien werd vastgesteld dal de woning op 29 oktober 
2012 terug ter beschikking gesteld/verhuurd wordt. Op 10 maart 2014 is er nieuwe inschrijving 
op het huisnummer. 

De Inspectie stelt volgende gebreken vast aan het gebouw. 

Het afschermende deksel van de linkse elektrische verdeelkast, opgesteld in de inkomhal, 
ontbreekt. Daardoor zijn er contactpunten die onder spanning slaan aanraakbaar. 
Het deurtje van de rechtse verdeelkast, opgesteld in de inkomhal, ontbreekt en in de 
achterwand zijn er enkele openingen niet afgedicht. 
In de gemeenschappelijke gang, l 51

e verdieping, links naast de deur naar de slaapkamer, 
bevindt zich een opbouwstopcontact dat onvoldoende op de muur is bevestigd. 

Het gebouw heeft een totaal van 15 strafounten. 

Woning 1 was op het moment van de vaststellingen nlet toegankelijk. De woning heeft echter 
wel minstens 15 punten op hel technisch verslag omwille van de gebreken van het gebouw en is 
aldus ongeschikt. Omwille van de ernstige gezondheids- en veiligheidsrisico's voor de 
bewoners, is de woning eveneens onbewoonbaar. 

De inspectie stelt volgende gebreken vast aan woning 

In de badkamer is de wand, boven de korte kant van het bad, onvoldoende afgewerkt. Dit zijn 
vermoedelijk restanten van vroeger kraanwerk en douchestang. 
In de leefruimte slaapkamer is op enkele plaatsen het pleisterwerk beschadigd of onvakkundig 
afgewerkt, {in de leefkamer rechts naast de schouw en links onderaan naast de deur naar de 
gang en in de slaapkamer rechts onderaan naast de deur naar de gang). 
Het beslag, deurkruk en slot, van de badkamerdeur is verweerd. De deurlijsten van de 
badkamerdeur dienen behandeld te worden om verdere verwering te voorkomen. 
In de keuken zijn enkele tegels beschadigd. 
De bodem van het keukenmeubel is verweerd. 
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In het front vlak van de gaskachel zijn enkele glasplaatjes stuk. 
In de woonkamer is de aansluiting tussen de afvoerbuis van de gaskachel (type B) en de 
schoorsteen onvoldoende verdicht. Door de spleten kunnen de verbrandingsgassen terug In de 
kamer komen. 
De keukendeur en de badkamerdeur die uitgeven op de gemeenschappelijke gang zijn niet 
afsluitbaar. 
De bel van deze woning werkt niet. 
De woning is niet op elke bouwlaag uitgerust niet minstens één rookmelder. 

De woning heeft een totaal van 48 punten op het technisch verslag (deel B + C} en is dus 
ongeschikt. Omwille van de ernstige gezondheids- en veiligheidsrisico's voor de bewoners, is de 
woning eveneens onbewoonbaar. De bezettingsnorm van de woning is gelijk aan 2 personen. 
Dit betekent dat de woning zonder de hoger opgesomde en beschreven gebreken, op basis van 
het aantal woonloka/en (2) en de netto-vloeroppe_rvlakte (36, 7 m2} geschikt is voor bewoning 
door maximaal 2 personen. 

Woninq (gelijkvloers) wordt bewoond door en 
Woning wordt bewoond door 

persoon blijkt het volgende: 
. Uit het huurcontract met deze laatste 

het contract werd afgesloten tussen beklaagde en 
het contract werd afgesloten voor een periode van 3 jaar; 
het contract ging in op 7 /03/2014; 
de huurprijs bedraagt 325 euro, te betalen per overschrijving. 
Op het pand rust volgens de wooninspectie een stedenbouwkundige inbreuk, nl. een opsplitsen 
of in een gebouw het aantal woongelegenheden wijzigen. Op basis van de inschrijvingen in het 
bevolkingsregister dat de eerste inschrijvingen voor twee woonentiteiten dateren van 
30/01/1994 en 25/03/1994. Uit informatie van dd. 28/05/2014 blijkt dat de eerste 
elektriciteitsmeter geplaatst 1s op 1/U61I98Benîirtweede-meter-op-Tl-/49/±993-we'Hl'fir· --
bijgeplaatst. 

Door de stedenbouwkundig inspecteur werd een herstelvordering opgemaakt. Men vordert het 
volgende herstel: 

dat de rechtbank beveelt dat de overtreder aan het pand een andere bestemming moet geven 
volgens de bepaling van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, hetzij de woning moet slopen, 
tenzij de sloop verboden is op grond van wette//jke, decretale of reglementaire bepalingen; 
binnen een termijn van maximaal 10 maanden; 
onder verbeurte van een dwangsom van 150 euro per dag vertraging: 
met uitsluiting van een dwangsomtermijn in de zin van artikel 1385bis van het Gerechtelijk 
Wetboek; 
met machtiging om de kosten van herhuisvesting, bedoeld in artikel 17bis, § 2, van de Vlaamse 
Wooncode te verhalen op de veroordeelde; 
het vonnis uitvoerbaar bij voorraad te verklaren. 

Het college van burgemeester en schepenen van 
vordering aan. 

>loot zich op 24 juni 2014 bij deze 
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Beklaagde werd verhoord door de politie van Deze stelt vast dat beklaagde een 
zeer laag verstande/ijk peil heeft. Hij verwijst naar zijn raadsman Op 6 februari 2018 
krijgt de inspectie een melding van herstel. Op 23 februari 2018 wordt er overgegaan tot 
hercontrole. 

Het gebouw loopt 30 strafpunten op. 
Woning loopt 79 strafpunten op. De woning is ongeschikt en onbewoonbaar. 
Woning is op het moment van de vaststellingen niet toegankelijk, doch loopt minstens 30 
punten op, wegens de gebreken aan het gebouw. 
Er werd bij de gemeente Zele geen aanvraag ingediend tot regularisatie voor het omvormen 
van het pand naar twee woonentiteiten. Het pand is op het moment van de vaststellingen nog 
altijd ingedeeld in twee zelfstandige woningen." 

4. Met betrekking tot de schuld overwoog de eerste rechter het volgende: 

"Gelet op de materiële gegevens van het strafdossier en meer bepaald de 
vaststellingen van de wooninspecteur, de verklaringen van beklaagde alsook uit de 
behandeling van de zaak ter terechtzitting, is naar oordeel van de rechtbank afdoende 
gebleken dat beklaagde zich schuldig heeft gemaakt aan de feiten vermeld onder de 
tenlastelegging en dienen deze feiten hem dan ook te worden toegerekend. Beklaagde 
heeft zich niet gedragen zoals van een normaal en zorgvuldig verhuurder mag worden 
verwacht. Hij verhuurde een manifest en structureel gebrekkige woning aan het 
ondersegment van de huurmarkt." 

5.1 De beklaagde voert aan dat het bewuste pand door de inventarisbeheerder retroactief 
werd geschrapt van de inventaris van ongeschikte en/of onbewoonbare woning en dit met 

--------1i-1n-1j(.gólanl-llg~vccsanaf 22 augustus 2011 Hierdoor ontstaat volgens de beklaagde twijfel die in zijn 
voordeel moet spelen. 

5.2 Artikel 5 Vlaamse wooncode bepaalt de elementaire veiligheids-, gezondheids- en 
woonkwaliteitsvereisten, die door de Vlaamse Regering nader bepaald worden, waaraan 
elke woning moet voldoen. 

Als een woning die niet voldoet aan de vereisten en normen, vastgesteld met toepassing van 
artikel 5, rechtstreeks of via tussenpersoon wordt verhuurd, te huur gesteld of ter 
beschikking gesteld met het oog op bewoning, is de verhuurder, de eventuele 
onderverhuurder. of diegene die de woning ter beschikking stelt strafbaar op grond van 
artikel 20, § 1, eerste lid, Vlaamse wooncode. 

Het is het niet voldoen aan de vereisten en normen van artikel 5 van de Vlaamse wooncode 
bij verhuur of terbeschikkingstelling van een woning dat is strafbaar gesteld en niet het 
verhuren of ter beschikking stellen van een ongeschikte of onbewoonbare woning. 
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Het niet voldoen aan de gestelde vereisten en normen is vastgesteld aan de hand van het 
verslag van 25 maart 2014 van de wooninspecteur (stukken 1-5). 

Gelet op een totaal van 48 punten op het technisch verslag en de ernstige gezondheids- en 
veiligheidsrisico's werd de woning respectief ook ongeschikt en onbewoonbaar bevonden. 
Deze vaststelling is echter niet noodzakelijk voor strafbaarheid op grond van artikel 20, § 1, 
eerste lid, Vlaamse wooncode. 

Dat een woning naderhand niet meer ongeschikt en/of onbewoonbaar is of zelfs retroactief 
niet ongeschikt en niet onbewoonbaar werd verklaard, doet geen afbreuk aan het niet 
voldoen aan de gestelde normen en vereisten. Evenmin brengt dit mee dat er sprake is van 
een redelijke twijfel aan de schuld. 

De telastleggingen Al en A2 zijn voor het hof bewezen gebleven. 

6.1 De Vlaamse wooncode beoogt het waarborgen van het fundamenteel recht op 
menswaardig wonen. Personen die onroerende goederen verhuren met winstoogmerk 
moeten bij de verhuur of terbeschikkingstelling van woningen de door de overheid 
opgelegde kwaliteitsnormen en - vereisten strikt naleven en mogen niet besparen op 
investeringen hiertoe. 

Gelet op het winstoogmerk dat bij het plegen van het misdrijf werd nagestreefd, is een 
geldboete noodzakelijk en passend als maatschappelijke vergelding en om de beklaagde 
ertoe aan te zetten de woonkwaliteitsregels voortaan wel strikt na te leven. De hierna 
bepaalde geldboete is een voldoende aansporing hiertoe. 

In het voordeel van de beklaagde houdt het hof rekening met zijn beperkt strafrechtelijk 
verleden en zijn sociale toestand, wat verzachtende omstandigheden zijn die 
overeenkomstig artikel 85 Strafwetboek toelaten dat een geldboete onder het door de wet 
bepaalde minimum wordt opgelegd. 

Het bewezen misdrijf werd gepleegd na 31december2011 en voor 1 januari 2017, zodat het 
hof de geldboete verhoogt met 50 deciemen. De hierna bepaalde vervangende 
gevangenisstraf zet de beklaagde in voldoende mate aan tot betaling van de opgelegde 
geldboete. 

6.2 Omdat 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, wat het openbaar ministerie schriftelijk vorderde. 

Het hof begroot de vermogensvoordelen op 1.500 euro. Dit vormt geen onredelijk zware 
straf. 
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Gezien deze vermogensvoordelen niet meer in het vermogen van de beklaagde 
identificeerbaar zijn slaat de verbeurdverklaring op het equivalent bedrag. 

7. De beklaagde is gehouden tot de kosten, gevallen in de beide aanleggen aan de zijde van 
het openbaar ministerie zoals hierna bepaald, al deze kosten ondeelbaar veroorzaakt zijnde 
door de in zijn hoofde bewezen verklaarde telastleggingen, die hen gemeen zijn. 

Het hof veroordeelt de beklaagde als veroordeelde tot een correctionele hoofdstraf tot het 
betalen van de bijdrage van 25 euro tot financiering van het bijzonder Fonds tot hulp aan de 
slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders (art. 29 van de wet 
van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen). Deze bijdrage, die een eigen 
aard heeft en geen straf inhoudt, wordt vermeerderd met 70 deciemen tot 200 euro, en dit 
ongeacht de datum van de bewezen verklaarde feiten. 

Het hof veroordeelt de beklaagde ook tot de vaste vergoeding voor de kostprijs van het 
verloop der strafprocedure, die thans, na indexatie, 54,76 euro bedraagt (zie art. 91 van het 
koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de 
gerechtskosten in strafzaken ("Tarief Strafzaken"), zoals gewijzigd door art. 1 van het 
koninklijk besluit van 13 november 2012, BS 29 november 2012; omzendbrief 131/6 van 24 
juni 2019, BS 15 juli 2019). 

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, in werking 
getreden op 1 mei 2017 ingevolge artikel 6 van het koninklijk besluit van 26 april 2017 tot 
uitvoering van de wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de 
juridische tweedelijnsbijstand, veroordeelt het hof de beklaagde ook tot het betalen van een 
bijdrage van 20 euro aan het Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand. 

8.1 De wooninspecteur stelt een herstelvordering die erin bestaat dat het pand wordt 
aangepast naar een volgens de Vlaamse Codex Ruimtelijk Ordening vergunde toestand, dan 
wel dat het pand wordt gesloopt, tenzij de sloop op grond van andere regelgeving is 
verboden. 

8.2.1 De beklaagde voert aan dat de wooninspecteur in de procedure tussenkomt zonder te 
verduidelijken wat zijn hoedanigheid is. De wooninspecteur is volgens de beklaagde te vaag 
over zijn hoedanigheid en bevoegdheid: het blijkt niet of hij een natuurlijke persoon dan wel 
een publieke persoon is. Bij gebreke hieraan is volgens de beklaagde de herstelvordering 
onontvankelijk. 

8.2.2 De Vlaamse wooninspectie is de dienst van het agentschap Wonen-Vlaanderen die 
zorgt voor de strafrechtelijke handhaving van de woningkwaliteit. Artikel 20, § 2 Vlaamse 
Wooncode bepaalt dat de ambtenaren die door de Vlaamse Regering aangewezen zijn als 
wooninspecteur of als ambtenaar met opsporings- en vaststellingsbevoegdheid, bevoegd 
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zijn om de wanbedrijven, vermeld in dit artikel, op te sporen en vast te stellen in een proces
verbaal. De wooninspecteurs krijgen voor de uitoefening van die bevoegdheid de 
hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie en hulpofficier van de procureur des 
Konings. De wooninspecteurs hebben de bevoegdheid een herstelvordering in te leiden voor 
de strafrechter, overeenkomstig artikel 20, § 1 en 2, Vlaamse Wooncode, of voor de 
burgerlijke rechter, overeenkomstig artikel 20, § 5, Vlaamse Wooncode. 

De wooninspecteur moet niet verduidelijken of hij een natuurlijk dan wel een "pub/lek'' 
persoon is. Evenmin moet hij zijn hoedanigheid toelichten of motiveren, gezien zijn 
bevoegdheid uit het decreet volgt. 

De wooninspecteur stelde bij brief van 12 juni 2014 aan het parket de herstelvordering in. 
Deze herstelvordering Is ontvankelijk. 

8.3 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 
veillgheids-, 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 teneinde 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 onredel ijkheid. 

Indien dit integraal herstel als principiële herstelmaatregel volgens de rechter niet mogelijk 
is, dient de alternatieve maatregel van de herbestemming of de sloop te worden bevolen. 

Uit het alternatieve karakter van de herstelmaatregel van herbestemming of sloop volgt dat 
indien de rechter vaststelt dat deze herstelmaatregel niet kan worden bevolen omdat niet 
blijkt dat de stedenbouwkundige toestand van het onroerend goed het bevelen van een 
integraal herstel belet, hij ertoe gehouden is het integraal herstel als principiële 
herstelmaatregel te bevelen, behoudens kennelijke onredelijkheid. 

Uit de vaststellingen van de wooninspecteur volgt dat het pand twee wooneenheden heeft: 
"het pand omvat twee zelfstandige woningen" (stuk 3). Voor de opsplitsing van de 
aanvankelijke eengezinswoning en de wijziging van het aantal woongelegenheden is geen 
stedenbouwkundige (of thans: omgevings)vergunning voorhanden. Er is enkel een 
stedenbouwkundige vergunning van het jaar 1993 voor het uitbreiden van de bestaande 
achterbouw (stuk 5). Uit informatie van van 28 mei 2014 volgt dat de eerste 
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elektriciteitsmeter geplaatst is op 1 juni 1988 en de tweede meter op 27 oktober 1993 werd 
bijgeplaatst. 

Bestaande constructies waarvan een door enig rechtens toegelaten bewijsmiddel wordt 
aangetoond dat ze gebouwd werden vóór 22 april 1962, worden voor de toepassing van 
deze codex te allen t ijde geacht te zijn vergund. Uit niets volgt dat dit het geval is, zoals ook 
niet blijkt dat de opsplitsing ook voor 18 juni 1999, namelijk de inwerkingtred ing van het 
decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en het 
vergunningsplichtig zijn van het wijzigen van het aantal woongelegenheden bestemd voor de 
huisvesting van een gezin of alleenstaande (art. 99, § 1, 7° decreet van 18 mei 1999}, al 
gerealiseerd was. De vermelde informatie van toont niet aan dat de opdeling bij de 
respectieve plaatsingen van de meters al was gerealiseerd. 

Er is door de opsplitsing van het pand in twee woongelegenheden dus sprake van een 
onvergunde of wederrechtelijke stedenbouwkundige toestand. De omstandigheid dat het 
stedenbouwkundig misdrijf van die opsplitsing, waarvoor de beklaagde niet vervolgd is, al 
zou verjaard zijn, doet aan deze vaststelling geen afbreuk. 

De stedenbouwkundige toestand van het pand belet het bevelen van het integraal herstel, 
zodat de alternatieve maatregel van de herbestemming of de sloop dient te worden 
bevolen. 

Uit niets volgt dat het bevelen van dit herstel een onredelijke toestand veroorzaakt. 

De herstelvordering is concreet gemotiveerd vanuit de bekommernis om een minimale 
woonkwaliteit te waarborgen en omschrijft in concreto waarom het pand niet in aanmerking 
komt voor renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerken (stuk 91}. Hierbij wijst de 
herstelvordering er ook op dat niets verhindert dat de overtreder een stedenbouwkundige 
vergunning aanvraagt en bekomt, waardoor het beletsel om het herstel van alle gebreken uit 
te voeren weg zou va llen. 

8.4 De eiser in herstel vordert in de herstelvordering de niet-nakoming van het bevel tot 
herstel te sanctioneren met de verbeurte van een dwangsom. 

Gelet op het talmen van de beklaagde in het verleden om tot het herstel over te gaan, wordt 
terecht de verbeurte van een dwangsom gevorderd bij niet naleving van het bevel tot 
herstel. De dossiergegevens tonen aan dat de beklaagde al ruim de kans geboden werd het 
herstel uit te voeren, doch dat hij verkoos de afloop van deze zaak af te wachten. De hierna 
uitgesproken modaliteiten vormen een gepaste en noodzakelijke aansporing van de 
beklaagde om nu effectief zelf tot herstel over te gaan. 

De lange tijd sedert dewelke de beklaagde reeds kon overgaan tot het herstel van het pand 
en de ruime termijn welke hem hiertoe nog wordt verleend, brengen mee dat er geen reden 
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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 . 

Dictum 

Toegepaste wetsartikelen: 

Het hof maakt toepassing van de hiervoor aangehaalde artikelen en van de artikelen: 
- 211, Wetboek van Strafvordering, 
- 65, eerste lid, 66, 85, 100, Strafwetboek, 
- 20, § 1, eerste lid, 20bis, § 1, eerste lid, Vlaamse Wooncode, 
- 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, 

Beslissing van het hof: 

Het hof, 
rechtsprekend op tegenspraak, 

verklaart de beroepen ontvankelijk en er ten gronde over beslissend: 

bevestigt het beroepen vonnis in de besl issing tot het aanhouden van de burgerl ijke 
belangen; 

wijzigt het beroepen vonnis voor zover bestreden voor het overige als volgt: 

op strafgebied: 

veroordeelt de beklaagde voor de bewezen telastleggingen Al en A2 samen 
tot een geldboete van 400 euro, verhoogd met 50 deciemen tot 2.400 euro of een 
vervangende gevangenisstraf van drie maanden; 

beveelt ten aanzien van de beklaagde de bijzondere verbeurdverklaring van 
de vermogensvoordelen uit het bewezen misdrijf voor een equivalent bedrag van 1.500 
euro; 

veroordeelt de beklaagde tot betaling van een bedrag van 25 euro, 
vermeerderd met 70 deciemen en zo gebracht op 200 euro te betalen als bijdrage tot de 
financiering van het fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettel ijke gewelddaden en aan 
de occasionele redders; 

r-PA GE D1-DDD01533838-D014 -001b-01-01-~ 

L _J 



Hof van beroep Gent-tiende kamer - 2018/NT/977- p.15 

~-"""'--·----·------------------------

veroordeelt de beklaagde tot betaling van een bedrag van 54,76 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 269,79 euro in eerste aanleg en 109,90 euro in 
beroep; 

met betrekking tot de herstelvordering: 

beveelt de beklaagde tot aanpassing naar een daartoe overeenkomstie: de 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening vergunde toestand van het pand gelegen te 

kadastraal gekend als 
en vervolgens tot volledig herstel wat betreft de elementaire veiligheids-, gezondheids- en 

woonkwaliteitsnormen overeenkomstig artikel 5 Vlaamse Wooncode, dan wel de sloop van 
dit pand tenzij de sloop op grond van andere regelgeving niet is toegelaten en dit binnen een 
termijn van één jaar na het in kracht van gewijsde gaan van dit arrest en dit onder verbeurte 
van een dwangsom van 100 euro per dag met een maximum totaal aan te verbeuren 
dwangsommen van 100.000 euro; 

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 overeenkomstig artikel 20bis, § 7, eerste lid, Vlaamse 
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Kosten eerste aanleg: 

Kosten beroep: 
Afschrift vonnis: 

Afschriften akten HB: 
Opstelrecht HB bekl.: 

Dagv. bekl.: 
Dagv. eiser tot herstel: 

+10%: 

Totaal: 

€ 269,79 

€ 33,00 
€ 6,00 

€ 35,00 
€ 25,91 

€/ 

€ 99,91 
€ 9,99 

€ 109,90 

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

en en in openbare rechtszitting van 13 december 
2019 uitgesproken door wnd. kamervoorzitter . in aanwezigheid van 

advocaat-generaal, met bijstand van griffier 
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