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2020/PGG/2450 · 2020/VJll/817 

Not nr. GE.66 RW.100400/16 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE en van 

1. nr. VLAAMSE WOONINSPECTIE AGENTSCHAP WONEN VLAANDEREN, 

met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, 

Koningin Maria Hendrikaplem 70 bus 961 

- eiser tot herstel -

tegen 

1. nr. RRN 

geboren te )p 

wonende te 

- beklaagde -

verdacht van: 

als dader of mededader m de zin van artikel 66 Strafwetboek 

A. een woning of specifieke woonvorm die niet voldoet aan de vereisten van artikel S § 1 

Vlaamse Wooncode verhuren, te huur stellen of ter beschikking stellen 

als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of als persoon die een woning ter besch ikking 
stelt, een woning of een spec1f1eke woonvorm, als vermeld in art ikel 5 § 3 lid 1 van het 
Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, die niet voldoet aan de vereisten 
en normen, vastgesteld met toepassing van art ikel 5 van voornoemd Decreet, rechtstreeks 
of via tussenpersoon, te hebben verhuurd, te huur gesteld of ter besch1kkmg gesteld met het 
oog op bewon ing, namelijk 

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

in het pand gelegen te 
eigendom van 

3eboren te 

kadastraal gekend als 
geboren te op en 

op be iden wonende tE 

1. een ongeschikte en onbewoonbare woning te hebben verhuurd aan 
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T1 in de periode van 01.06.2013 tot en met 22.04.2016 (zie stuk 2-6, 7, 
23-24, 54, 56c, 70-74 - OKl) 

2. een ong:esch1kte en onbewoonbare wonIne: te hebben verhuurd ;,i;rn 

Te 1n de periode van 01.07.2016 tot en met 28.06.2017 (Zie st uk 81-85 
- OK1, 2-4, 14-15 - OK2, 8-15, 21-31, 40-44, 49-59, 58-62, 68-72, 76-80, 87-90, 115-116 117-
119 en 123 - OK3) 

VERMOGENSVOORDEEL: Art. 42 en 43 Bis S.W.B. 

Tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig art. 42 en 43b1s van het Strafwetboek, te 
horen veroordelen tot de biJZondere verbeurdverklaring van 35.700,00 euro, 

1. hetzij de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrij f ziJn verkregen, 
2. hetzij goederen en waarden die in de plaats ervan Zijn gesteld, 
3. hetzij inkomsten uit belegde voordelen, 

waarbij de rechter, indien de zaken niet kunnen worden gevonden in het ve rmogen van de 
beklaagde, de geldwaarde ervan dient te ramen (het equlvalent bedrag). 

Berekening: 

tenlastelegging A.1.: huuropbrengst gedurende de periode 01.06.2013 tot 31.08.2015 of 27 
maanden aan een maandel1Jkse huurprijs van 900,00 euro = 24.300,00 euro en 
huuropbrengst gedurende de periode 01.09.2015 tot 22.04.2016 of 8 maanden aan een 
maandel ijkse huurprijs van 800,00 euro = 6.400,00 euro 

tenlastelegging A.2.: huuropbrengst gedurende de periode 01.07.2016 tot 30.11.2016 of 5 
maanden aan een maandelijkse huurprijs van 1.000,00 euro = 5.000,00 euro 

* * * * 

1.1 De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, kamer G30D1, besliste 
biJ vonnis van 17 maart 2020 op tegenspraak als volgt : 
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"VOORAFGAANDELIJK 

Heromschrijft en hernummert de feiten onder de tenlastelegging A.1 naar A.1.a en A.1.b als 
volgt: 

''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 steflen 

( ... ) 

1.a een ongeschikte wonina te hebben verhL1Urd aan 

Te in de periode van 1 {Uni 2013 tot en met 3 februan 2016 {zte stuk 2-
6, 7, 23-24, 54, 56c, 70-74 - OKl) 

1.b een ongeschikte en onbewoonbare woning te hebben verhuurd aan 

Te tn de penode van 4 februari 2016 tot en met 22 april 2016 (zie stuk 
2-6, 7, 23-24, 54, 56c, 70-74 - OK1) 

Verbetert de dagvaardmg met betrekking tot A.2 afs volgt: 

"2. een ongeschikte en overbewoonde woning te hebben verhuurd aan 

Te in de periode van 01.07.2016 tot en met 28.06.2017 (Zte stuk 81 -85 

- OK1, 2-4, 14-15 - OK2, 8-15, 21-31, 40-44, 49-59, 58-62, 68-72, 76-80, 87-90, 115-116 117-

119 en 123 - OK3}" 

STRAFRECHTELIJK 

Verklaart de feiten, voorwerp van de tenfaste/eggingen A.1.a, A.1 b (beiden zoals 
heromschreven en hernummerd) en A.2 (zoals verbeterd), bewezen. 

Veroordeelt de beklaagde voor de hierboven (her)omschreven en bewezen verklaarde feiten 
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samen tot een geldboete van 750 euro, vermeerderd met 70 opdeciemen tot 6.000 euro, of 
een vervangende gevangen,sstrof van 3 maanden. 

Verleent uitstel van tenuitvoerlegging van dit vonnis voor 500 euro, vermeerderd met 70 
opdeCJemen tot 4.000 euro, van de opgelegde geldboete voor de duur van 3 jaar. 

Verklaart verbeurd overeenkomstig art 42,3 ° en 43b1s Sw. een bedrag van 2.400 euro, z11nde 
de vermogensvoorde/en. 

Veroordeelt de beklaagde tot betaling van de bijdrage tot het Fonds tot hulp aan de 
slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders van 25 euro, 
vermeerderd met 70 opdeciemen tot 200 euro. 

Veroordeelt de beklaagde tot betaling van de bijdrage tot het Begrotingsfonds voor de 
1und1sche tweede/J1nsb11stand van 20 euro. 

Veroordeelt de beklaagde tot de gerechtskosten voor het openbaar ministerie, begroot op 
257,12 euro 

WOON HERSTEL 

Verklaart de herstelvordenng van de wooninspecteur ontvankelijk en gegrond zoals hierna 
bepaald. 

Beveelt 'ie herstelmaatregel zoals hierna bepaald, wt te voeren. 

Beveelt dat aan het pand gelegen te kadastraal gekend als 

deze herstelmaatregel z11nde het wtvoeren van renovatie-, verbeterings- of 
aanpassmgswerkzoamheden (dit is het herstel van alle gebreken), waardoor het pand voldoet 
aan de minimale kwal1teitsvere1sten van artikel 5 Vlaamse Wooncode, dient wtgevoerd te 
worden. 

Bepaalt de termijn voor de uitvoering van de herstelmaatregel op 12 maanden vanaf de dag 
waarop dit vonnis wordt uitgesproken 

Zegt voor recht dat de veroordeelde overeenkomstig artikel 20b1s, §6 Vlaamse Wooncode de 
woonmspecteur onmiddelltjk bij aangetekende brief of door afgifte tegen ontvangstbewus op 
de hoogte moet brengen wanneer de opgelegde herstelmaatregel vnjw11/1g werd of zal ziJn 
wtgevoerd. 

Machtigt de woomnspecteur om zelf het herstel uit te voeren indien de veroordeelde tn 

gebreke biJJft om dat te doen, op kosten van de veroordeelde. 
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Veroordeelt tot vergoeding van alle uitvoeringskosten in geval van ambtshalve 
wtvoenng overeenkomstig artikel 20bis1 §7 Vlaamse Wooncode. 

BURGERRECHTELIJK 

Houdt de burger/Jjke belangen ambtshalve aan." 

1.2 Tegen dit vonnis stelde de etser tot herstel, Agentschap Wonen Vlaanderen, Vlaamse 
Wooninspectie, op 17 apnl 2020 hoger beroep In De eiser tot herstel, Agentschap Wonen 
Vlaanderen, Vlaamse Wooninspect,e diende op diezelfde datum een verzoekschrift in 
overeenkomstig artikel 204 Wetboek van Strafvordering op de gnff1e van de rechtbank van 
eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent. 

1.3 Op de rechtszitting van 26 februari 2021 (inle1dtngszitting) legde dit hof, zelfde kamer, b1J 

toepassing van de artikelen 152,§1 en 209bis, laatste hd, Wetboek van Strafvordering, 
conclusietermijnen vast en bepaalde de rechtsdag op de rechtszitting van 24 september 
2021. 

Op de rechtszitting van 24 september 2021 stelde dit hof de zaak wt naar de rechtszitting 
van 17 maart 2022. Op de rechtszitting van 17 maart 2022 stelde dit hof de zaak uit naar de 
rechtszitting van 22 september 2022 

1.4 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 22 september 2022 In het Nederlands. 

- de eiser tot herstel, Agentschap Wonen Vlaanderen, Vlaamse Woon1nspect1e, in ziJn 
middelen vertegenwoordigd door meester beiden 
advocaat met kantoor te 
het openbaar ministerie in ziJn vordering brJ monde van advocaat-
generaal, 

- de bekla;urrlp in 1iin middelen van verdediging, vertegenwoordigd door 
meest.er advocaat met kantoor te Brugge, voor meester 

advocaat met kantoor te 

2. Op de rechtszitting van 22 september 2022 deed de eiser tot herstel, Agentschap Wonen 
Vlaanderen, Vlaamse Woonmspect,e, afstand van hoger beroep. Het hof verleent hier akte 
van. 

Als gevolg van deze afstand van beroep heeft het hof niet meer te beslissen over de zaak 

3. De eiser tot herstel, Agentschap Wonen Vlaanderen, Vlaamse Woon1nspect1e is gehouden 
tot de kosten m beroep, zoals hierna bepaald. 

Dictum 
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Toegepaste wetsartikelen: 

Het hof maakt toepassing van de hiervoor aangehaalde artikeleh en van de artikelen· 
- 206 en 211 Wetboek van Strafvordering, 
- 24 van de wet van 15 junt 1935 op het gebruik der talen tn gerechtszaken, 

Beslissing van het hof: 

Het hof, 
rechtsprekend op tegenspraak, 

verleent de eiser tot herstel, Agentschap Wonen Vlaanderen, Vlaamse Wooninspect1e, akte 
van haar afstand van hoger beroep; 

stelt vast niet meer te oordelen te hebben over de zaak, 

veroordeelt de eiser tot herstel, Agentschap Wonen Vlaanderen, Vlaamse Woon inspectie tot 
de kosten van de strafvordering, voor het openbaar mm1stene begroot op 63,36 euro in 
beroep; 

laat de kosten van afsch rift van het vonnis van eerste aanleg begroot op € 45,00 ingevolge 
w1jz1g1ngen betreffende registratie- en griffierechten (Art. 23. De m de artikelen 2 71 en 2 72 
van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten bepaalde rechten zijn niet 
verschuldigd op de wtg1ften, kop,een of uittreksels van vonnissen en arresten dte m de gnff1es 
worden afgeleverd m de penode van l Juli 2020 tot 31 december 2020; BS 23 juli 2020) ten 
last van de Belgische Staat. 
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Kosten beroep: 
Afschrift akte HB: 

Dagv. bekl .. 
Dagv. eiser tot herstel: 

+ 10% : 

Totaal: 

Kosten beroep t.l.v. Staat: 
Afschrift vonnis. 

€3,00 
€ 27,30 
€ 27,30 

€ 57,60 
€ 5,76 

€ 63,36 

€ 45,00 

Dit arrest 1s gewezen te Gent door het hof van beroep, tiende correctionele kamer, 
samengesteld uit raadsheer als waarnemend kamervoorzitter, raadshee r 

en plaatsvervangend raadsheer en tn openbare 
rechtszitting van 21 oktober 2022 uitgesproken door wnd. kamervoorzitter 
In aanwez1ghe1d van advocaat-generaal, met biJstand van griffier 




