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ARREST 
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zitting houdend in strafzaken, wijst het volgende arrest : 

De zaak van het Openbaar Ministerie tegen : 

1) _. geboren t< 
wonende te 

beklaagde, 
verteeenwoordigd door meester advocaat aan de balie van 

2) geboren te op wonende 
te 

beklaagde, 
die niet verschijnt noch vertegenwoordigd wordt, 

3) geboren te 

,A 3 6 r wonende te 

t\~f beklaagde, 
vertegenwoordigd door meester advocaat aan de balie van 
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1. TENLASTELEGGINGEN 

Beklaagd van : 

Te op het perceel geleRen te 
eigendom van en minstens in de 

periode van 1 juli 2010 tot 7 oktober 2013, 

A. 
De eerste en de tweede, als dader of mededader overeenkomst ig artikel 66 Sw., 
Bij inbreuk op artikel 5, strafbaar gesteld door artikel 20§1 al. 1 van het decreet dd. 15 juli 
1997 houdende de Vlaamse Wooncode, als eigenaar, appartementen die niet voldoen aan 
de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwalite1tsnormen van artikel 5, 
rechtstreeks verhuurd of via een tussenpersoon verhuurd, te huur gesteld of ter 
beschikking gesteld te hebben met het oog op bewoning, met name de woongelegenheden 
in het pand t e te hebben verhuurd aan onder meer 

en 

B. 
De derde, 
Bij inbreuk op artikel 5, strafbaar gesteld door artikel 20§1 al. 1 van het decreet dd. 15 juli 
1997 houdende de Vlaamse Woon code, als verhuurder, appartementen die niet voldoen 
aan de elementaire velllgheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen van art ikel 5, 
rechtstreeks verhuurd te hebben met het oog op bewoning, met name de 
woongelegenheden in het pand te te hebben verhuurd aan 
onder meer en 

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

****** 

2. BESTREDEN BESLISSING 

Gezien de hogere beroepen ingesteld op : 

20 november 2015 door de beklaagden en dit tegen alle beschikkingen op 
strafrechtelijk en burgerlijk gebied; 
23 november 2015 door het openbaar ministerie tegen de beklaagden; 

tegen een vonnis uitgesproken na tegenspraak door de 16de kamer A van de correctionele 
rechtbank t e Leuven d.d. 9 november 2015 dat zegt dat de feiten van de tenlastelegging A 
In hoofde van de eerste en de t weede beklaagde en de feiten van de ten lastelegging Bin 
hoofde van de derde beklaagde bewezen zijn en verder als volgt beslist: 



Veroordeelt elke beklaagde tot: 

een hoofdgevangenisstraf van ZES MAANDEN met 3 jaar uitstel, 

een geldboete van € 500,00, te vermeerderen met de wettelijke opdecimes tot 

€ 3.000,00 en bij niet betaling binnen de wettelijke termijn vervangbaar door 

een gevangenisstraf van drie maanden, met 3 jaar uitstel. 

Veroordeelt elke beklaagde tot betaling van: 

een bedrag van 25 euro, verhoogd met de opdec1mes tot 150,00 EUR, als 

bijdrage aan het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke 

gewelddaden en aan de occasionele redders, 

een vaste vergoeding van 51,20 EUR, 

1/3 van de gerechtskosten, die in totaal worden begroot op 214,79 EUR. 

Verklaart de vordering tot verbeurdverklaring van de ge ldsom van 26.000 euro 

ontvankelijk doch ongegrond. 

Over de herstelvorderlng 

Stelt vast dat er thans geen herstelvordering werd geformuleerd. 

Zegt voor recht dat melding van dit vonnis zal gemaakt worden in de rand van de 

overschrijving van de dagvaarding op het eerste hypotheekkantoor van 

Zegt voor recht dat dit vonnis dient overgeschreven overeenkomstig artikel 6.2.1 VCRO 

en Ingeschreven in het register van de vergunningen van de gemeente waar het 

onroerend goed gelegen is overeenkomst ig artikel 6.2.2 VCRO 

Bij tussenarrest van deze kamer van 26 juni 2017werd als volgt beslist ; 

Verklaart de hogere beroepen ontvankelij k; 

Op strafrechtelijk gebied: 

Doet het bestreden vonnis teniet In hoofde van beklaagde 
rechtsprekend, spreekt deze beklaagde vrij; 
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Bevestigt het bestreden vonnis in hoofde van beklaagden en 
behoudens wat de uitspraak nopens de kosten betreft, mits deze 

wijzigingen dat: 

de in hoofde van beklaagden uitgesproken straf behouden blijft voor de thans 
bewezen gebleven tenlastelegging A, zoals geherkwalificeerd, wat betreft 
beklaagde en B, zoals geherkwalificeerd, wat betreft 
beklaagde 
de bijdrage van 25 euro verhoogd wordt met 70 opdeciemen en aldus wordt 
gebracht op TWEEHONDERD EURO (200 euro); 

Doet het bestreden vonnis teniet in hoofde van beklaagden en 

wat betreft de uitspraak nopens de kosten; 

Veroordeelt beklaagden en hoofdelijk tot de 
de kosten van de strafvordering in beide aanleggen, begroot op de som van 97,64 euro; 

Verstaat dat dit arrest op de kant van de overgeschreven dagvaarding ingeschreven wordt 
op de wijze bepaald in artikel 84 van de Hypotheekwet en dat dit arrest zal worden 
ingeschreven in het register van de vergunningen van de gemeente Jvereenkomstig 
artikel 6.2.2, tweede lid, VCRO; 

Wat betreft de herstelvordering: 

Alvorens op dit punt recht te doen, heropent de debatten; 

Stelt de zaak wat dit punt betreft vast op de openbare terechtzitting van 16 oktober 2017 
om 14.00 uur ('30); 

Houdt de uitspraak nopens de kosten van de herstelvordering aan. 

******* 

3. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 

Gehoord het verslag van raadsheer 

Gehoord het openbaar ministerie in zijn vordering. 

Gehoord de beklaagden en in hun middelen van verdedigling, 

zoals ter zitting ontwikkeld door meester 

Gezien de neergelegde conclusies en stukken. 

**** 



4. BEOORDELING 

1. was niet aanwezig op de terechtzitting van 18 mei 2020 
waarnaar het hof de zaak op de terechtzitting van 10 september 2018 had verwezen; 
Het hof heeft de zaak behandeld en in beraad genomen bij verstek var 

2. Met het arrest van 26 jun i 2017 heeft het hof 1rijgesproken van 
het misdrijf dat haar was ten laste gelegd. 

De rechter kan het herstel zoals bedoeld in artikel 20bis Vlaamse Wooncode maar 
opleggen aan wie de bepalingen van die code heeft overtreden, 

Gelet op de vrijspraak van Is het hof niet bevoegd haar te veroordelen 
tot het herstel van het betrokken pand. 

3. Artikel 20bis, § 1, Vlaamse Wooncode bepaalt dat de rechter naast de straf 
ambtshalve of op vordering van de Wooninspecteur of het college van burgemeester 
en schepenen een in die bepaling omschreven herstelmaatregel kan bevelen. 

Artikel 20bis, § 2, Vlaamse Wooncode bepaalt dat deze herstelvordering bij het parket 
bij gewone brief door de wooninspecteurs en de aangestelden van het college van 
burgemeester en schepenen wordt ingeleid In naam van het Vlaamse Gewest of het 
college van burgemeester en schepenen. 

In deze heeft de woon inspecteur twee verschillende herstelvorderingen bij het parket 
ingeleid met betrekking tot de aooartementen in het pand, dat gelegen is op de hoek 
van de en de te namelijk: 

- een eerste herstelvordering per brief van 30 augustus 2012, die de 
appartementen op het eerste en de tweede verdieping (met Ingang aan de 

betreft (stuk 3 van het strafdossier), waarbij het college 
van burgemeester en schepenen van de stad zich heeft aangesloten per 
brief van 11 september 2012; 

- een tweede herstelvordering per brief van 30 maart 2015, die het gelijkvloerse 
appartement (met ingang aan de ) betreft (stuk 9 van het 
strafdossier) . 

De beklaagden en zijn strafrechtelijk veroordeeld wegens 
het verhuren van de appartementen, die niet vo ldeden aan de 
wonlngkwaliteltsnormen, op de eerste verdieping (verhuurd aan I en 
op de tweede verdieping (verhuurd aan en vanaf 1 oktober 2013 aan 

,. 
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De herstelvordering met betrekking tot het gelijkvloerse appartement, dat vanaf 1 
november 2014 werd verhuurd aan , heeft geen betrekking op feiten waarvoor 
de beklaagden :!n strafrechtelijk zijn veroordeeld en het hof is 
niet bevoegd om deze herstelvordenng te beoordelen. 

4. De eerste rechter heeft ten onrechte vastgestelde dat de woon Inspecteur geen 
herstelvordering heeft geformuleerd. 

Het feit dat de woonlnspecteur zich niet voor de strafrechter heeft gemanifesteerd 
(evenmin als het college van burgemeester en schepenen van de stad als 
procespartij, belet niet dat over de bij brief van 30 augustus 2012 bij het parket ingeleide 
herstelvordering met betrekking tot de appartementen op de eerste en de tweede 

verdieping uitspraak moet worden gedaan. 

5. De rechter kan overeenkomstig artikel 20bls Vlaamse Wooncode aan de 

overtreder bevelen 
hetzij werken uit te voeren om de won ing of het pand dat het gebouw met de 
aanwezige woonentiteiten omvat, te laten voldoen aan de vereisten en normen, 
vastgesteld met toepassing van artikel 5 Vlaamse Wooncode; 
hetzij, als de rechter vaststelt dat de woning niet in aanmerking komt voor 
werkzaamheden, er een andere bestemming aan te geven overeenkomstig de 
bepalingen van de VCRO of om de won ing of het goed te slopen, tenzij de sloop 
ervan verboden is op grond van wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen. 

In zijn herstelvordering van 30 augustus 2012 voert de woonlnspecteur aan dat het pand 
niet In aanmerking komt voor renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerken omdat het 
aanvankelijk een eengezinswoning betrof, die zonder de vereiste stedenbouwkundige 
vergunning werd opgesplitst in meerdere woongelegenheden; door de uitvoering van 
werken om de appartementen te laten voldoen aan de vereisten en normen, zou deze 

wederrechtelijk toestand worden bestendigd. 

Dat standpunt kan niet worden bijgetreden. 

Uit geen enkel stuk van het strafdossier blijkt dat de appartementen tot stand zijn gekomen 
door een stedenbouwkundig misdrijf. De enkele vermelding van het nummer van een 
proces-verbaal dat zou zijn opgesteld aangaande de opsplitsing van de 
eengezinswoning, volstaat niet om tot een wederrechtelijke toestand te besluiten. 

De herbestemming of de sloop van het pand wordt niet bevolen. 

Het hof stelt verder vast dat de wooninspecteur per brief van 5 december 2013 (stuk 8 
voor de beklaagden, overgelegd aan de eerste rechter) aan de beklaagden heeft bevestigd 
dat bij een nieuwe controle op 25 november 2013 het pand bleek te voldoen aan de 



minimale kwaliteitsvereisten en geen gebreken meer vertoonde, zodat de 
herstelvordering zonder voorwerp was geworden. 

Gelet op die vaststellingen, kan het hof, noch op vordering van de woonrnspecteur of 
de stad . noch ambtshalve, enig herstel bevelen. 

OM DEZE REDENEN, 
HET HOF, 

RECHTSPREKEND BIJ VERSTEK t.a.v. 
overige partijen; 

en NA TEGENSPRAAK t.a.v. de 

Gelet op de in het bestreden vonnis door de eerste rechter aangehaalde 
wetsbepalingen alsook de artikelen: 

- 24 van de Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken; 
186, 210, 211 en 212 van het Wetboek van Strafvordering; 

- 84 Hypotheekwet ; 

Over de herstelvordering. 

Doet het bestreden vonnis te niet; 

Verklaart zich onbevoegd om kennis t e nemen van de herstelvorderingen tegen 

Verklaart zich onbevoegd om kennis te nemen van de herstelvordering met betrekking 
tot het gelllkvloerse appartement In het pand aan de tegen de 
beklaagden en 

Wijst de herstelvordering tegen de beklaagden en 
in zover die strekt tot de herbestemming of sloop van het pand aan de 

af als ongegrond; 

Stelt vast dat de herstelvordering tegen de beklaagden en 
. in zover die strekt tot de uitvoering van werken in het pand aan 

de zonder voorwerp Is; 

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 beklaagden en 

***** 
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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 782 bis ~oor de voorzitter, de heer 
openbare terechtzitting van 15 juni 2020 waar aanwezig waren-:--· 

.in 

- de heer 
- de heer 
- de heer 

voorzitter, 
substituut-procureur-generaal, 

griffier, 



Eensluidend verklaarde kopie 
Afgeleverd aan- Procureur-generaal 

Dit arrest heeft kracht van gewijsde, behalve voor wat betreft 
nr.2020/1111 - VnJgesteld van opstelrechten art. 162(5) - 279(2-1) W. Reg. 

Uitsluitend voor bestuurlijke inltchting - behoeften van Inwendige aard 

Brussel, 10-07-2020 

Griffier-hoofd van dienst 

01-000001657830 
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