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2021/PGG/3332 - 2022/VJll/191 

Not nr. KO 66.WI 100100/20 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE en van 

1. nr. DE WOONINSPECTEUR, 

met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Havenlaan 88 bus 22, 

- eiser tot herstel -

tegen 

1. nr. (RRN 

met Belgische nat1onalite1t, 

geboren te op 

wonende tE 

- beklaagde -

verdacht van . 

A een woning of specifieke woonvorm die niet voldoet aan de vereisten van artikel 5, § 1 
Vlaamse Wooncode verhuren, te huur stellen of ter beschikking stellen 

als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of als persoon die een woning ter beschikking 
stelt, een woning of een specifieke woonvorm, als vermeld in artikel 5, § 3, eerste lid, 
Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, die niet voldoet aan de vereisten 
en normen, vastgesteld met toepassing van artikel 5 van voornoemd decreet, rechtstreeks of 
via tussenpersoon, te hebben verhuurd, te huur gesteld of ter beschikking gesteld met het 
oog op bewoning, namelijk het gebouw gelegen te 
bekend ten kadaster als huis te 
met een oppervlakte volgens kadaster van 65 centiare, toebehorend voor de geheelheid in 
volle eigendom aan ingevolge akte verleden voor notaris te op 
10 april 1990, 

(art. 2, § 1, 31 °, en 20, § 1, eerste lid Decreet 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode) 

vanaf 1 Januari 2021 inbreuk uitmakende op artikel 3.1 Vlaamse Codex Wonen, st rafbaar 
gesteld door artikel 3.34 Vlaamse Codex Wonen, 

in de periode van 1 oktober 2018 tot en met 15 januari 2020 
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ten nadele van 5eboren te 

Beklaagde eveneens gedagvaard om zich overeenkomstig artikel 42 en 43bis Strafwetboek 
te horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring van hierna vermelde 
vermogensvoordelen die zich bevinden in het patrimonium van de gedaagde, zijnde hetzij de 
vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen, hetzij de goederen en 
waarden die in de plaats ervan zijn gesteld, hetzij de inkomsten uit de belegde voordelen, 
waarbij de rechter, indien de zaken niet kunnen worden gevonden in het vermogen van de 
beklaagde, de geldwaarde daarvan dient te ramen (het equivalent bedrag), namelijk: 

Berekening vermogensvoordeel 

• 500 euro van oktober 2018 tot en met januar i 2020, Zijnde zest ien maanden: 8.000 
euro 

• betalingsachterstand van twee maanden, zijnde 500 euro x 2 = 1.000 euro 

Totaal: 7.000 euro 

* * * * 

1.1 De rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrij k, kamer K.17, besliste 
bij vonnis van 6 december 2021 op tegenspraak als volgt: 

"Op straf gebied 

Spreekt vnJ voor de feiten van de enige tenlastelegging 
Laat de kosten definitief ten laste van de Belgische Staat. 

Op burqerliik gebied 

Verklaart zich onbevoegd om kennis te nemen van de herstelvordering. 
Houdt ambtshalve de (eventuele) burgerlijke belangen aan overeenkomstig artikel 4 V. T.Sv." 

1.2 Tegen dit vonnis werd hoger beroep ingesteld op: 
16 december 2021 door het openbaar ministerie tegen "de beschikkingen op 
straf gebied, zoals aangeduid en omschreven in het neergelegd grievenformulier"; 
22 december 2021 door de woon inspecteur t egen "de besch,kkmgen van het vonnts, ( ) 
zoals aangeduid en omschreven in het neergelegd gnevenformul1er" . 

1.3 Er werd een verzoekschrift in de zin van artikel 204 Wetboek van St rafvordering 
ingediend op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling 
Kortrijk, op. 
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16 december 2021 door het openbaar mmistene, 
- 22 december 2021 door de advocaat van de woon1nspecteur. 

1.4 Op de rechtszitting van 9 september 2022 {mle1dingsz1ttmg) legde het hof met 
toepassing van de artikelen 152, § 1 en 209bis, laatste lid, Wetboek van Strafvordering, 
conclusietermiJnen vast en bepaalde de rechtsdag op 13 Januari 2023 

De conclus1etermijnen zijn nageleefd. 

1.5 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 13 j anuari 2023 1n het Nederlands: 

- het openbaar ministerie in zijn vordering, vertegenwoordigd door 
advocaat-generaal; 

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

voor meester 

- de beklaagde 
met kantoor te 

vertegenwoordigd door meester advocaat 

2.1 De verklaringen van hoger beroep tegen het vonnis van 6 december 2021 zijn t ijdig en 
regelmatig naar de vorm. 

De verzoekschriften of grievenformulieren met de grieven tegen het vonnis, zijn eveneens 
t1Jd1g. 

2.2 Het openbaar ministerie bepaalde in het gnevenformulier een nauwkeurige gnef, met 
name op strafgebied met betrekking tot de schu ld van de beklaagde aan de telastlegging A. 

Ook de grieven van de wooninspecteur zijn nauwkeurig. Zowel in de rubrieken "Procedure" 
als "Schuld" stelt de wooninspecteur dat de beklaagde ten onrechte werd vrijgesproken. In 
de rubriek "Andere" verdurdeliJkt de woornnspecteur dat de eerste rechter de 
herstelvordering ten onrechte niet gegrond heeft verklaard. 

2.3 De hoger beroepen van respectief het openbaar ministerie en de eiser tot herstel zijn 
ontvankelijk {art. 203 en 204 Wetboek van Strafvordering). 

Het hof beslist 1n dit arrest binnen de perken van de hoger beroepen en vervolgens van de 
grieven zoals bedoeld m artikel 210 Wetboek van Strafvordering. In dit verband stelt het hof 
vast dat er geen redenen z1Jn om ambtshalve een grief in de zin van deze bepaling op te 
werpen. 
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3. De dagvaarding werd met toepassing van artikel 3.49., § 1 Vlaamse Codex Wonen 2021 op 
27 me, 2021 overgeschreven op het kant oor Rechtszekerheid (ref . 

. . De strafvordering 1s ontvankelijk. 

4.1 Op 15 Januari 2020 controleerde de woonmspectie de woning gelegen aan de 
De woning is eigendom van de beklaagde 

De burgemeester had de woning al op 1 oktober 2018 ongeschikt en onbewoonbaar 
verklaard, na advies daartoe van de gewestelijk ambtenaar op 28 juni 2018. In het technisch 
verslag van de woon Inspecteur van 14 juni 2018, had de woning 91 strafpunten gekregen. 

Bij de controle op 15 januari 2020 stelde de wooninspecteur vast dat het gebouw 30 
strafpunten had, onder andere door gebreken aan de elektnc1te1tsmstallat1e. Zo hing het 
lichtpunt in de badkamer op minder dan 60 cm van de badrand. Een deel van de 
stopcontacten in de keuken en leefruimte werkte niet meer. Daarom gebruikte de huurder 
meerdere verdeelstekkers als vaste opstell ing. Dit bracht een risico op overbelasting van het 
c1rcu1t mee, wat dan weer leidde tot een risico op kortslurtrng of brand. Aan de zekeringkast 
in de kelder hingen niet afgeschermde geleiders. 

Daarnaast was er een gaslek aan de gaskachel In de woonkamer, zodat Fluvius ze nog 
diezelfde dag buiten dienst moest plaatsen. Ook de gasleiding was geplooid, waardoor 
scheuren in de buis konden ontstaan. De vloer van het gehJkvloers moest rn de kelder 
worden gestut met betonnen balken en schoren. 

In de woning ze lf stelde de wooninspecteur in nagenoeg elke ruimte vochtschade vast, vaak 
met schimmelvorming. De trap naar de eerste verdieping was te steil en dit was ook zo voor 
de trap naar de tweede verdieping. De trapleuningen waren niet voldoende vast aan de 
muur bevestigd. De trapleuning naar de tweede verdieping was nret over de lengte van de 
volledige trap geplaatst. In de keuken was er geen warm water aan de gootsteen 
beschikbaar. Dit was ook niet het geval voor het bad in de badkamer. Het toilet was 
onvoldoende vast op de vloer gemonteerd en de toil•etbri l ontbrak. Bovendien was het 
spoelmechanisme defect. 

Het totale aanta l strafpunten van de woning bedroeg nu 153, de strafpunten voor het 
gebouw inbegrepen. 

De woning was op 15 januari 2020 nog steeds verhuurd. 

4.2 verklaarde het pand sinds april 2017 te bewonen, samen met haar 
Ze was bezig te verhurzen naar een andere woning. De woning rn de 

was volgens een haar een slechte woning. Ze had al sinds een Jaar geen warm 
water en veel stopcontacten werkten niet. In de bovenste twee slaapkamers was er geen 
licht en het toilet was kapot. Ze belde de eigenaar b1Jna elke dag om de problemen te 
melden, maar h11 legde de telefoon neer zodra ze haar naam zei. Ze betaalde 500 euro huur 
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per maand. In samenspraak met de 3ss1stente en de huurdersbond had ze de huur 
voor de voorbije twee maanden op een aparte rekening gestort. 

4.3 De beklaagde kon niet worden verhoord. 

5.1 De woning was op 1 oktober 2018 ongeschikt en onbewoonbaar en was dit volgens de 
vaststellingen van de wooninspecteur oo 15 ianuari 2020 nog steeds, terwijl de beklaagde de 
woning al die tijd verhuurde aan 

Anders dan de eerste rechter besliste, impliceert het gegeven dat de beklaagde nog voor de 
incriminatieperiode de procedure tot ontbinding van de huurovereenkomst opstartte, in dit 
geval niet dat h1J niet wetens en willens handelde. De beklaagde bleef immers gedurende de 
volledige incriminatieperiode de woning verder verhuren aan en inde de 
huurinkomsten, zonder dat hij de door de wooninspectie vastgestelde gebreken herstelde 
en niettegenstaande htJ van de gebreken op de hoogte was. Alle facturen van 
renovatiewerken en controleverslagen van elektrische en gasinstallaties die h1J voorlegt, 
dateren van na de incriminatieperiode (stukken 10 tot en met 16 van de beklaagde). 
Bovendien legde hij het verzoekschrift tot ontbinding van de huurovereenkomst neer op 21 
augustus 2018, terwijl het vonnis van de vrederechter tot doorhaling van de zaak pas 
anderhalf Jaar later volgde, namelijk op 4 maart 2020 (stukken 4 en 6 van de beklaagde). Uit 
geen enkel gegeven blijkt dat de beklaagde 1n1t1at ieven nam om ze sneller af te handelen. 
Het bl1Jkt niet dat de omstandigheid dat de huurder niet te bereiken was, geen Nederlands 
sprak en van advocaat veranderde, het sneller afhandelen van de zaak heeft belet. De 
beklaagde stelt dat de huurder klaarblijkel ijk insolvabel was en dat een verdere procedure 
geen zin had, aangezien uitvoering onmogeliJk was. Hierdoor geeft hij minstens toe dat het 
volgens hem geen zin had om de procedure voor de vrederechter sneller te beeindigen De 
vrederechter haalde de zaak door omdat de beklaagde en een akkoord 
hadden bereikt, zonder zich t e moeten uitspreken over de gevorderde ontbinding H1J 
besliste dus ook niet over de redenen die een eventuele ontb inding konden rechtvaardigen. 

In tegenstelling tot wat de beklaagde beweert, kunnen de door de wooninspecteur 
vastgestelde gebreken, op enkele uitzonderingen na, niet worden toegeschreven aan de 
huurder en 1s helemaal niet aangetoond dat de huurder de woning heeft "uitgewoond". Al 
geruime tijd voor de beklaagde de woning aan verhuurde, voldeed de 
woning niet aan de vereiste kwaliteitsnormen. Uit stuk 1 van de beklaagde volgt dat er al in 
2016 een procedure lopende was tot ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring en dat de 
wooninspect1e op 24 augustus 2016 adviseerde om de woning ongeschikt en onbewoonbaar 
te verklaren. Die procedure werd stopgezet, omdat tiJdens een b1Jkomend onderzoek van 18 
oktober 2016 was gebleken dat de eerder vastgestelde gebreken voldoende waren 
weggewerkt Nochtans waren niet alle gebreken herst eld en had de woning op die laatste 
datum nog steeds veert ien strafpunten. Zo was er insijpelend vocht met vochtschade in de 
slaapkamer achteraan op de eerste verdieping en condenserend vocht met 
schimmelvorming op de tweede verdieping. Ook de binnenmuur tussen woonkamer en trap 
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vertoonde vochtschade als gevolg van opst1Jgend vocht. In de leefkamer vooraan was 
onvoldoende verluchting mogelijk. 

De plaatsbeschrijving gevoegd bij de huurovereenkomst van toont aan dat 
de woning zich al voor de aanvang van de huurovereenkomst in een algemeen 
verwaarloosde, slecht onderhouden toestand bevond (stuk 3 van de beklaagde). Zo was het 
behang in de voorplaats op meerdere plaatsen beschadigd, waren verschillende vloertegels 
gebarsten en werkte een stopcontact niet. In de living ontbraken twee lampen uit het 
opbouwelement met drie spots. De bedieningsknoppen van de kookplaat in de keuken zaten 
los, de kasten boven en onder het aanrecht waren vervuild en onder het keukenblok was 
geen plint. De afvoer flep uit in de kasten. De plaatsbeschrijving vermeldt letterl!Jk dat de 
koer niet verzorgd oogde en dat de linoleumvloer in de slaapkamer achteraan sterke sleet 
vertoonde. Het raam m de slaapkamer op de eerste verdieping zat los. 

Volgens het verslag van de wooninspecteur van 14 Juni 2018 scoorde de woning op die 
datum 91 strafpunten, onder meer te wijten aan vochtproblemen aan buitenmuren en 
scheidingsmuren en in de kelder, ontbrekende stopcontacten in een of meerdere 
slaapkamers, onvoldoende verluchtingsmogelijkheden in een van de leefkamers en een 
indicatie van een ernstig risico op CO-vergiftiging (p. 5 strafdossier). 

Oo 20 september 2018 bezocht de vrederechter de woning, samen met deskundige 
:p. 42 en 43 strafdossier) Deze deskundige stelde niet alleen huurschade vast (zoals 

de beschadiging van de glasplaten van de kachel), maar ook structurele gebreken, die uit 
hun aard niet kunnen toegeschreven worden aan de huurder. Zo wees de deskundige op 
gebrekkige ven t ilat1emogehJkheden op het geliJkvloers en vochtproblemen in de kelder. Hij 
stelde vast dat de omkadering aan de ramen in een van de slaapkamers ontbrak en dat de 
plinten loszaten. Nu er al in 2016 sprake was van vochtproblemen m de slaapkamers, staat 
vast dat deze anders dan de deskundige stelde, niet het gevolg kunnen zijn van een 
gebrekkige ventilatie door de huurder, maar in tegendeel structureel van aard waren. 

Uit het verslag van 15 Januari 2020 en de eindscore van 153 strafpunten volgt dat de 
gebreken alleen maar waren toegenomen. Zo was er geen warm water beschikbaar in de 
keuken en evenmin m het bad van de badkamer Ook dit 1s een structureel gebrek, dat 
betrekking heeft op de bas1su1trustmg van de woning, zoals die moet worden voorzien door 
de verhuurder. Hetzelfde geldt voor het gaslek aan de gaskachel en de geplooide gasleiding 
en de gebrekkige stabiliteit van de vloer op het gelijkvloers Het is volgens het hof 
ongeloofwaardig dat de niet werkende of ontbrekende stopcontacten, bijvoorbeeld m de 
keuken, toe te schrijven zijn aan de huurder De huurder had er geen enkel belang bij ze stuk 
te maken of ze te verwijderen 

De al in 2016 vastgestelde gebreken, de slechte staat van de woning zoals die blijkt uit de 
plaatsbeschn1vmg b11 de huurovereenkomst van en de aard van de 
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gebreken vastgesteld op 14 Juni 2018 en op 15 januari 2020, tonen aan dat de op die laatste 
twee data vastgestelde gebreken toe te rekenen z1Jn aan de beklaagde. 

5.2 De beklaagde heeft het verkeerd voor waar h1J aanvoert dat de strafbepalingen van de 
Vlaamse Wooncode, nu de Vlaamse Codex Wonen, enkel toepasselljk z1Jn zo de woning 
ongeschikt is op het ogenblik van het ter beschikking stellen of verhuren, en niet wanneer de 
beweerde ongeschiktheid zich enkel (of: pas) voordoet tiJdens de looptiJd van de 
huurovereenkomst. 

Ook wanneer pas na aanvang van de huurovereenkomst gebreken ontstaan die tot gevolg 
hebben dat de woning niet meer voldoet aan de woningkwahteitsvere1sten, stelt de 
verhuurder zich bloot aan strafrechtelijke vervolging zo hij deze gebreken niet herstelt. Uit 
het loutere fe it dat gebreken ontstaan tiJdens de duur van de huurovereenkomst volgt niet 
dat ze hoe dan ook toe te schruven ziJn aan een gebrekkig onderhoud van de huurder, laat 
staan aan opzettelijke beschadigingen door de huurder. De verhuurder heeft gedurende de 
volledige duur van de huurovereenkomst de verplichting ervoor te zorgen dat de woning in 
overeenstemming is met de woningkwalite1tsnormen. Zo nodig moet hij daartoe het pand 
controleren. Minstens moet hij gevolg geven aan de kennisgeving van gebreken door de 
huurder en wooninspectie. 

5.3 De beklaagde pleegde de feiten wetens en willens, dit 1s bewust en zonder dwang. Hij 
maakt rechtvaardiging, schuldontheffing of niet-toerekeningsvatbaarheid niet enigszins 
aannemehJk. De procedure tot ontbinding van de huur die hij opstartte, toont om alle 
hiervoor aangehaalde redenen niet aan dat hij de oprechte bedoeling had om de verhuring 
van de gebrekkige woning te beeindigen. 

De telastlegging A is dan ook bewezen. 

6. De telastlegging A heeft betrekking op het als verhuurder, eventuele onderverhuurder of 
persoon die een woning ter beschikking stelt, verhuren, te huur stellen of ter beschikking 
stellen van een woning of een specifieke woonvorm als vermeld in artikel 5, § 3, eerste lid 
van de toenmalige Vlaamse wooncode, die niet voldoet aan de vereisten en normen, 
vastgesteld met toepassing van artikel 5 Vlaamse Wooncode. Het betreft een inbreuk op de 
regels inzake de woonkwaliteit. 

De decreten over het Vlaamse woonbeleid werden gecod1f1ceerd op 17 Juh 2020 bij artikel 2 
Besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2020 (BS 13 november 2020) in de Vlaamse 
Codex Wonen van 2021 (art. 1). De Vlaamse Wooncode werd mee gebundeld. 

Sinds 1 Januari 2021 1s de woningkwal iteitsbewaking gebundeld in boek 3 van de Vlaamse 
Codex Wonen. Artikel 3.1, § 1, Vlaamse Codex Wonen van 2021 bepaalt de veihghe1ds
gezondhe1ds- en woningkwallte1tsnormen, zoals die tot 1 Januari 2021 vermeld waren in 
artikel 5, § 1, Vlaamse Wooncode. 
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Op grond van artikel 3.1, § 1, derde lid, Vlaamse Codex Wonen van 2021 z1Jn de mogelijke 
gebreken onderverdeeld ,n de volgende drie categorieën: 
1 • gebreken van categorie 1. kleine gebreken die de levensomstandigheden van de bewoners 
negatref bemvloeden of die potentieel kunnen uitgroeien tot ernstige gebreken; 
2° gebreken van categorie Il· ernstige gebreken die de levensomstandigheden van de 
bewoners negatief bemvloeden maar die geen direct gevaar vormen voor hun ve1lighe1d of 
gezondheid, waardoor de woning niet in aanmerking zou komen voor bewoning, 
3° gebreken van categorie 111 : ernstige gebreken die mensonwaardige 
levensomstandigheden veroorzaken of die een direct gevaar vormen voor de veiligheid of de 
gezondheid van de bewoners, waardoor de won ing niet in aanmerking komt voor bewoning. 

De strafbaarstelling voor inbreuk op de gestelde vereisten 1s sinds 1 januari 2021 vervat m 
artikel 3.34, eerste lid, Vlaamse Codex Wonen van 2021 en luidt: "Als een niet-conforme of 
overbewoonde woning rechtstreeks of v,a tussenpersoon wordt verhuurd, te huur gesteld of 
ter beschikking gesteld met het oog op bewoning, wordt de verhuurder, de eventuele 
onderverhuurder of diegene die de woning ter beschikking stelt, gestraft met een 
gevangenisstraf van zes maanden tot dr,e jaar en een geldboete van 500 tot 25.000 euro of 
met een van die straffen alleen." 

De door de wooninspectie in deze zaak vastgestelde gebreken betroffen voornameliJk 
ernstige gebreken, namelijk gebreken van nu minstens categorie Il, zoals b1Jvoorbeeld de 
niet werkende stopcontacten in de keuken en leefruimte en loshangende bedrading van het 
lichtpunt in de woonkamer. De woning was ook ongeschikt en onbewoonbaar. Dit bevestigt 
de ernst van de vastgestelde gebreken. 

De te last gelegde feiten zijn dus sinds 1 januarr 2021 strafbaar gebleven. De strafmaten zijn 
dezelfde gebleven. 

7. De Vlaamse Wooncode - nu de Vlaamse Codex Wonen van 2021 - beoogt het waarborgen 
van het fundamenteel recht op menswaardig wonen BrJ 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 had 
hier onvoldoende oog voor en hield geen rekening met het welzijn van zijn huurder. 

Het strafregister van de beklaagde is niet meer zo gunstig. De correctionele rechtbank te 
KortnJk verleende hem bij vonnis van 9 oktober 2002 de gunst van de opschorting voor het 
uitgeven van een cheque zonder dekking. Diezelfde rechtbank veroordeelde hem op 26 juni 
2006 tot een geldboete voor een inbreuk op de Wapenwet. Daarnaast werd hij een keer 
veroordeeld door de politierechtbank voor een verkeersmisdnJf 

Nu de beklaagde handelde met een financieel oogmerk, is de hierna bepaalde effectieve 
geldboete de meest aangewezen sanctie. 
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- , .. -· ---- -------------

Bij het bepalen van de omvang van de geldboete houdt het hof er rekening mee dat de 
beklaagde inmiddels dan toch inspanningen deed om de woning te renoveren, net als met 
zijn problematische gezondheidstoestand. 

De beklaagde een mildere straf opleggen, bijvoorbeeld door hem uitstel te verlenen voor 
een deel of het geheel van de geldboete, zou hem niet de ernst van het misdrijf bijbrengen 
en aan de straf elk ontradend karakter ontnemen 

Nu de beklaagde het misdrijf pleegde na 31 december 2016, verhoogt het hof de geldboete 
met 70 decremen De hierna bepaalde vervangende gevangenisstraf spoort de beklaagde 
voldoende aan de geldboete te betalen. 

8. Het openbaar ministerie heeft schriftehJk de bijzondere verbeurdverklaring van de uit het 
misdrijf voortkomende vermogensvoordelen gevorderd, zoals hoger weergegeven. 

Omdat het niet aanvaardbaar 1s dat de beklaagde in het bezit blijft van de opbrengst van het 
door hem gepleegde misdrijf, heeft het hof gevolg aan de vordering tot verbeurdverklaring. 

De totale vermogensvoordelen worden door het openbaar ministerie correct begroot op 
7 000 euro, zijnde de huuropbrengsten die de beklaagde genoot gedurende de volledige 
incriminatieperiode De beklaagde maakt op geen enkele manier aannemelijk dat hij slechts 
een fractie daarvan ontving, zoals hij in conclusies beweert. De huurder verklaarde op 15 
januari 2020 de huur te betalen via overschrijving, maar gaf toe de huur voor de laatste twee 
maanden op een afzonderlijke rekening te hebben gestort in samenspraak met de 
assistente en de huurdersbond (p 32 en 33 strafdossier). Het openbaar ministerie 
verrekende deze twee maanden bij de begroting van het vermogensvoordeel. 

Bij de begroting van de vermogensvoordelen moet het hof geen rekening houden met de 
fisca le heffingen die de beklaagde betaalde. De gezondheidstoestand van de beklaagde is in 
d it geval evenmin een reden om het te verbeuren bedrag te verminderen, of te beslissen de 
verbeurdverklaring niet op te leggen. Dat de beklaagde veel problemen zou gehad hebben 
met de huurder, is evenmin een reden daarvoor, nu die problemen helemaal niet bewezen 
voorkomen. Het e-mailbericht van zijn echtgenote waarnaar hij verwijst (stuk 8 van de 
beklaagde), 1s alleszins een onvoldoende bewijs 

Het hof kan de verbeurdverklaring niet met uitstel opleggen, zoals de beklaagde vraagt. 

Tot slot is de verbeurdverklaring van 7.000 euro geen onredelijk zware straf. 

Omdat de vermogensvoordelen niet meer kunnen worden aangetroffen in het vermogen 
van de beklaagde, slaat de verbeurdverklaring op het equivalent ervan. 
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9. De beklaagde is gehouden tot de kosten, in de beide aanleggen aan de zijde van het 
openbaar ministerie begroot zoals hierna bepaald. 

Veroordeeld tot een correctionele hoofdstraf moet de beklaagde de bij drage betalen 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 b1Jdrage, 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. 

Met toepassing van artikel 91 koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende het 
algemeen reglement op de gerechtskosten m strafzaken veroordeelt het hof de beklaagde 
tot de vaste vergoeding voor de kostprijs van het verloop van de strafprocedure, die 
gemdexeerd 58,24 euro bedraagt . Met toepassing van diezelfde bepaling verhoogt het hof 
de kosten met 10 %. 

Overeenkomstig artikel 4, § 3 en artikel 5, § 1 van de wet van 19 maart 2017 tot oprichting 
van een Begrotingsfonds voor de Juridische tweedelijnsbijstand, veroordeelt het hof de 
beklaagde ook tot het beta len van een bijdrage aan het Begrotingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand, die sinds 1 oktober 2022 na indexatie 24 euro bedraagt. 

10.1 De woon inspecteur stelde op 25 februari 2020 een herstelvordering op en maakte deze 
over aan de procureur des Konings (p. 55 strafdossier). De herstelvordering is ontvankel1Jk. 

De herstelmaatregelen op grond van een (publieke) herstelvordering zijn een b1JZondere 
vorm van teruggave en moeten verplicht worden opgelegd aan diegenen die schuldig 
worden bevonden aan een misdrijf. 

De principiele herstelmaatregel wat betreft de woonkwalite1tsnormen is het uitvoeren van 
renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerkzaamheden waardoor het pand conform wordt 
gemaakt 

Sinds 1 januari 2021 bepaalt artikel 3.43 Vlaamse Codex Wonen van 2021. "Naast de straf 
kan de rechtbank de overtreder bevelen om werken uit te voeren om de woning of het pand 
dat het gebouw met de aanwezige woningen omvat, conform te maken en om de 
overbewoning te beemd/gen. Als de rechtbank vaststelt dat de woning niet in aanmerking 
komt voor werkzaamheden, of dat het gaat om een goed als vermeld m artikel 3.35, beveelt 
ze de overtreder om er een andere bestemming aan te geven overeenkomstig de bepalingen 
van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 me, 2009 of om de won,ng of het goed te 
slopen, tenzij de sloop ervan verboden is op grond van wettelijke, decretale of reglementaire 
bepalingen. Dat gebeurt ambtshalve of op vordering van de wooninspecteur of het college 
van burgemeester en schepenen van de gemeente waar de wonmg, het pand of het goed ligt. 
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De rechtbank bepaalt de termijn voor de uitvoenng van de herstelmaatregelen en kan, op 
vordenng van de woon,nspecteur of het college van burgemeester en schepenen, eveneens 
een dwangsom bepalen per dag vertraging in de tenuitvoerlegging van de 
herstelmaatregelen. De termijn voor de wtvoering van de herstelmaatregelen bedraagt 
maximaal twee Jaar." 

De doelstelling van het herstel 1s dat het pand na uitvoering van het herstel regelmatig op de 
woningmarkt ter beschikking kan worden gesteld. 

De herstelvordenng is niet kennelijk onredelijk. De herstelvordenng is gemotiveerd vanuit de 
doelstellingen van de wooncodereglementenng en bepaa lt een wettelijk voorziene 
herstelvorm. 

10.2 Op vandaag is er nog geen herstel. Er 1s immers geen proces-verbaal van de 
woonrnspecteur van uitvoering van herstel in de zm van artikel 3.46 Vlaamse Codex Wonen 
van 2021 (voor 1 januari 2021: art. 20bis, § 6, Vlaamse Wooncode). 

De stukken die de beklaagde voorlegt, tonen weliswaar aan dat hij de renovatie is begonnen, 
maar niet dat het pand volledig is hersteld Enkel het proces-verbaal bedoeld rn artikel 3.46 
Vlaamse Codex Wonen van 2021 vormt een rechtsgeldig bewijs van herstel 

De omstandigheid dat er geen misdrijf meer zou Zijn en dat het pand niet meer verhuurd zou 
worden, doet geen afbreuk aan het feit dat de rechter alsnog de herstelmaatregel moet 
bevelen, om te vermijden dat de veroordee lde slechts tijdelijk de verhuring (of andere 
terbeschikkingstelling) stopzet en zo zou ontsnappen aan de herstelverphchttng. 

10.3 Omwille van het talmen van de beklaagde rn 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, maar dat hij talmt. 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 al kon overgaan tot het 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, Gerechtehjk Wetboek nog een zekere 
termijn te bepalen waarna de beklaagde pas de dwangsom zal kunnen verbeuren. 

Voor het geval de beklaagde de herstelmaatregelen niet binnen de gestelde termijn uitvoert, 
machtigt het hof de woon inspecteur en het college van burgemeester en schepenen van 

om ambtsha lve in de uitvoering ervan te voorzien. 
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Tot slot machtigt het hof de wooninspect eur en het college van burgemeester en schepenen 
van om de eventuele kosten van herhuisvesting te verhalen op de beklaagde 
(art. 3.33 Vlaamse Codex Wonen van 2021). 

10.4 Er ziJn in deze zaak niet voldoende redenen om de uitzonderingsmaatregel van de 
uitvoerbaarheid bij voorraad te bevelen. 

11. Met toepassing van artikel 4 Voorafgaande Titel houdt het hof ambtshalve de burgerlijke 
belangen aan. 

Toegepaste wetsartikelen: 

Het hof maakt toepassing van de hiervoor aangehaalde artikelen en van de artikelen: 
211 en 211bts, Wetboek van Strafvordering, 

- 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken. 

Beslissing van het hof: 

Het hof, 
rechtsprekend op t egenspraak, 

verklaart de beroepen ontvankelij k en beslist over de grond ervan met eenparige stemmen. 

wijzigt het beroepen vonnis als volgt . 

op strafgebied: 

verklaart de beklaagde schuldig aan de telast legging A; 

veroordeelt de beklaagde voor de telast legging A tot een geldboete van 500 
euro, vermeerderd met 70 deciemen en zo gebracht op 4.000 euro, of een vervangende ~ 

gevangenisstraf van drie maanden; 

verklaart de beklaagde 
vermogensvoordelen; 

verbeurd van het equiva lent van 7.000 euro aan 

veroordeelt de beklaagde tot betaling van een bedrag van 25 euro, 
vermeerderd met 70 dec1emen 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; 

veroordeelt de beklaagde tot betaling van een bedrag van 58,24 euro als 
vergoeding voor de kostprijs van het verloop van de strafprocedure; 
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veroordeelt de beklaagde :ot betaling van een bijdrage van 24 euro aan het 
Begrot,ngsfonds voor de Jund1sche tweedel!Jnsb1Jstand; 

veroordeelt de beklaagde tot betaling van de kosten van de strafvordering, 
voor het openbaar ministerie begroot op 293,60 euro in eerste aanleg en op 88,11 euro in 

beroep, 

houdt ambtshalve de burgerlijke belangen aan; 

wat betreft de herstelvordering: 

beveelt de beklaagde 
kadastraal gekend onder 
herstellen door: 

het pand te 
te 

het wegwerken door middel van renovatie-, verbeterings- en aanpassingswerken van de 
gebreken aan het gebouw en de daarin aanwezige woongelegenheid, zodat dit gebouw en 
de daarin aanwezige woongelegenheid conform zijn aan de veiligheids-, gezondheids-, en 
woonkwaliteitsvereisten, zoals bedoeld door artikel 3.1 van de Vlaamse Codex Wonen van 
2021; 

dit binnen een termiJn van tien maanden na het in kracht van gewijsde gaan van dit arrest; 

beslist dat op vordering van de woon inspecteur door een dwangsom van 150 
euro zal worden verbeurd per dag vertraging in de nakoming van dit bevel te rekenen vanaf 
het verstnJken van de termijn van tien maanden vanaf de dag waarop dit arrest in kracht van 
gewijsde zal zijn; 

beveelt dat voor het geval het pand niet binnen de opgelegde termijn wordt hersteld, de 
wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen van 
ambtsha lve in de uitvoering van de bevolen herstelmaatregel zullen kunnen voorzien, met 
de daaraan verbonden kosten t e last van 

beslist dat de woonmspecteur en het college van burgemeester en schepenen van 
de eventuele kosten van herhuisvesting op <unnen verhalen. 
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Kosten eerste aanleg. 
Dagv. bekl.: 

Hypoth. mschr.: 

+ 10%· 

Totaa l: 

Kosten beroep: 
Afschrift vonnis: 

Afschriften akten HB: 
Dagv. bekl.: 

Dagv. eiser t ot herstel: 

+ 10%: 

Totaal: 

€ 26,91 
€ 240,00 

€ 266,91 
€ 26,69 

€ 293,60 

€ 15,00 
€ 6,00 

€ 29,55 
€2,55 

€ 80,10 
€8,01 

€ 88,11 

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

en en m openbare rechtszitting van 17 februari 
2023 uitgesproken door wnd. kamervoorzitter in aanwezigheid van 

advocaat-generaal, met biJstand van griffier 




