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ARREST 

~c't,~~lf .Het Hof van Beroep te Brussel, 15de kamer, 
',,-,._,,;j /\', ( ! ) 

zitting houdend In strafzaken, wijst het volgende arrest : 

In aanwezigheid van het Openbaar Ministerie de zaak van : 

De WOONINSPECTEUR van het Vlaamse Gewest, met kantoren te 3000 Leuven, 
Diestsepoort 6 bus 93, 

eiser tot herstel, 
vertegenwoordigd door meester 
belden advocaat aan de balie van 

TEGEN: 

geboren te . 

beklaagde, 
die niet verschijnt noch vertegenwoordigd wordt. 

******* 
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1. TENLASTELEGGING(EN} 

Verdacht van: 

Te , oo het oerceel ~elee:en te 

In de periode 01/ 01/2007 tot 12/01/2016 

bij inbreuk op artikel 5, strafbaar gesteld door artikel 20§1 al 1 van het decreet d.d. 15 juli 
1997 houdende de Vlaamse Wooncode, als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of 
als persoon die een woning ter beschikking stelt , 

een woning die met 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, namelijk een eengezinswoning. 

Formule verbeurdverklaring vermogensvoordelen : 
En beklaagde wegens de tenlastelegging(en) zoals hierboven nader omschreven onder 
andere te horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring van 26.000 €. 

********** 

2. BESTREDEN BESLISSING 

Gezien het hoger beroep Ingesteld op 9 november 2017 door de eiser tot herstel; 

tegen een vonnis uitgesproken na tegenspraak door de 19de kamer van de rechtbank van 
eerste aanleg te Leuven d.d. 11 oktober 2017 dat onder meer als volgt beslist: 

De herstelvordering van de woon inspecteur Is zonder voorwerp geworden. 

Dit eindvonnis moet overeenkomstig artikel 20ter van de Vlaamse Wooncode 
Ingeschreven worden op de kant van de overgeschreven dagvaarding op het eerste 
hypotheekkantoor van 

Dit vonnis dient eveneens overgeschreven te worden overeenkomstig artikel 6.2.1. van 
de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en Ingeschreven in het register van de 
vergunningen van de gemeente waar het onroerend goed gelegen is overeenkomst ig 
artikel 6.2.2. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 

********** 
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3. RECHTSPLEGING VOOR DIT HOF 

Gehoord het openbaar ministerie. 

Gehoord de eiser tot herstel in zijn middelen, zoals ter zitting ontwikkeld door 
meester 

Gezien de neergelegde conclusies en stukken. 

********** 

4. BEOORDELING 

1. De beklaagde Nerd behoorlijk gedagvaard voor de inleidingszitting van 
het hof van 14 mei 2018, waarop zij werd vertegenwoordigd door haar advocaten en 
het hof de zaak heeft vastgesteld voor behandeling op de terechtzitting van 16 maart 
2020. 

Op de vastgestelde terechtzitting van 16 maart 2020 Is de beklaagde niet 
verschenen, noch is zij er vertegenwoordigd geworden. 

Het hof heeft de zaak behandeld en In beraad genomen bij verstek van de beklaagde 

2. Het hoger beroep van de woon inspecteur is regelmatig naar vorm en tijdig 
Ingesteld en Is, gelet op het grievenformulier en verzoekschrift die tljdig werden 
neergelegd, niet vervallen. 

De wooninspecteur richt zijn hoger beroep tegen de beslissingen over de 
herstelvordering. 

3. Er is geen reden om ambtshalve grieven op te werpen over één van de 
punten bedoeld In artikel 210, tweede lid, Wetboek van Strafvordering. 

4. De eerste rechter heeft ten onrechte uit het enkele feit dat de beklaagde 
de In de telastlegging bedoelde chalet had verkocht als een vakantieverblijf, afgeleid 
dat daarmee de permanente bewoning zeker werd stopgezet en dat de 
herstelvordering derhalve zonder voorwerp was geworden, 
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De wederrechtelijke t oestand die was ontstaan door het verhuren, te huur stellen of ter 
beschikking stellen van de woning, die niet aan de woningkwallteltsnormen voldeed, was 

niet verholpen louter door de verkoop van die woning. 

De beklaagde blijft, als dader van de strafbare Inbreuk op de Vlaamse Wooncode, 
gehouden om de door het misdrijf ontstane schade te herstellen, ongeacht of de chalet 

inmiddels werd verkocht. 

5. Uit het voor het hof overgelegde proces-verbaal (stuk 3 van de woon Inspecteur) 
blijkt dat de woonlnspecteur op 24 j uni 2019 - na de uitspraak van het bestreden vonnis
heeft vastgesteld dat het pand werd herbestemd naar een vakantiewoning. 

Het hof stelt vast dat hierdoor de herstelvordering zonder voorwerp geworden is, zoals ook 
de raadsman van de woon Inspecteur In zijn brief van 26 jull 2019 en In zijn pleidooi voor 

het hof heeft aangegeven. 

6. Aangezien geen veroordeling wordt uitgesproken lastens de beklaagde kan 
zij noch overeenkomstig artikel 162 van het Wetboek van Strafvordering tot betaling van 
de kosten van het hoger beroep noch tot het betalen van een bijdrage van 20 euro aan het 
Begrotingsfonds voor de juridische tweedelljnsbijst and worden veroordeeld. 

OM DEZE REDENEN, 
HET HOF, 

RECHTSPREKEND BIJ VERSTEK t.a.v. de beklaagde 
t.a.v. de Wooninspecteuri 

en NA TEGENSPRAAK 

Gezien de wetsartikelen aangehaald in het bestreden vonnis alsook de artikelen : 

• 186, 210 en 211 van het Wetboek van Strafvordering; 
- 24 en 25 van de Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen In gerechtszaken; 

- 84 Hypotheekwet; 

Verklaart het hoger beroep ontvankelijk en binnen de perken ervan; 

Doet het bestreden vonnis teniet in zoverre het de herstelvordering op dat moment zonder 

voorwerp verklaart; 

En opnieuw uitspraak doende; 

Verklaart de herstelvordering tijdens de procedure In hoger beroep zonder voorwerp 
geworden om andere redenen dan door de eerste rechter aangenomen; 
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Laat de kosten in hoger beroep ten laste van de Staat; 

Beveelt dat deze eindbeslissing op de kant van de overgeschreven dagvaarding 
Ingeschreven wordt op de wijze bepaald in artikel 84 van de hypotheekwet op kosten 

van de Staat. 

********** 

Rekening houdend met de gezondheidscrisis, de beslissingen genomen door de 
Nationale velllgheidsraad en de bijzondere beschikkingen van 16 en 18 maart 2020 
van mevrouw de Eerste Voorzitter, waarbij de correctionele zittingen tijdelijk 
geschorst werden gedurende de periode van quarantaine, kon dit arrest niet 
uitgesproken worden op de oorspronkelijk voorziene datum. 
Het werd heden uitgesproken en de partijen (of hun raadslieden) werden verwittigd 
van de nieuwe datum voor uitspraak (en waren aanwezig of vertegenwoordigd 
heden op het moment van de uitspraak van het arrest). 

Aldus gevonnist door: 

- de heer 
-de heer 
- de heer 

voorzitter, 
raadsheer, 
raadsheer, 

magistraten van de 15de kamer van het hof van beroep te Brussel die aan de 
beraadslaging hebben deelgenomen en het beraad hebben beëindigd, 

en uitgesproken (conform artikel 78~)N.) door de voorzitter, dejheer 
in openbare terechtzitting van 15 juni 2020 waar aanwezig waren : 

- de heer 
- de heer 
- de heer 

.r voorzitter, 
su bstltu ut-procureur-generaal1 

griffier, 




