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Het OPENBAAR MINISTERIE

en
1. DE WOONINSPECTEUR

met kantoren te
eiser tot herstel
vertegenwoordigd door mr.
de balie

loco mr.

beiden advocaat bij

2.
rijksregisternummer
geboren op
wonende te
burgerlijke partij
vertegenwoordigd door mr.
loco mr.

advocaat bij de balie provincie

advocaat bij de balie

3.
rijksregisternummer niet gekend
wonende t e
burgerlijke partij
niet vertegenwoordigd noch in persoon verschenen
tegen

1. ...
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2.
njksreg,sternummer
geboren te
oi:
wonende t e
van Belgische nationaliteit
beklaagde
in persoon aanwezig en bijgestaan door mr.
beiden advocaat bij de balie

1.

en mr.

Ten laste gelegde feiten

Als dader of mededader in de zin van artikel 66 van het strafwetboek;
De ... en de tweede
Als dader of mededader, hetzij door het misdrijf te hebben uitgevoerd of aan de uitvoering
rechtstreeks te hebben meegewerkt, hetzij door enige daad tot de uitvoering zodanige hulp
te hebben verleend dat het misdrijf zonder zijn bijstand niet had kunnen worden gepleegd,
hetzij door giften, beloften, bedreigingen, misbruik van gezag of van macht, misdadige
kuiperijen of arglistigheden, het misdrijf rechtst reeks te hebben uitgelokt.

Te

van 25 juni 2013 tot en met 29 februari 2016

Bij inbreuk op artikel 5, strafbaar gesteld bij artikel 20 §1 al 1 van het Decreet dd. 15 juli
1997 houdende de Vlaamse Wooncode, als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of
als persoon die een woning ter beschikking stelt, een woning die niet voldoet aan de
vereisten en normen van artikel S rechtstreeks of via tussenpersoon verhuurd, te huur
gesteld of ter beschikking gesteld te hebben met het oog op bewoning, namelijk:
Belde als verhuurders,

L
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een pand, gelegen te

kadastraal gekend onder

ziJnde een open bebouwing met twee bouwlagen
onder de kroonlijst en een onderdakse zolderverdieping, eigendom van
voor bewoning ter besch1kk1ng te hebben gesteld terw11l dit pand volgens de
detailbeschrijvmgen in het technisch verslag inzake woonkwaliteitsonderzoek dd. 25 Juni
2013

(Agentschap

Wonen

Vlaanderen)

alsmede

de

vaststelhngen

dd. 2 oktober 2015 alsook het PV

m

het

PV

dd. 7 november

2016 (Wooninspectie
I niét voldeed aan de hoger beschreven normen inzake
veiligheid, gezondheid en woonkwaliteit.

Teneinde na toepassing van de strafwet, op vordering van de wooninspecteur (namens het
Vlaamse Gewest) en/of het college van burgemeester en schepenen conform artike l 20b1s
van het Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, tevens het herstel te
bevelen, uitvoerbaar binnen een term1Jn van 10 maanden na de uitspraak, te weten:
-

Te bevelen dat aan het pand werken dienen uitgevoerd om dit te laten voldoen aan
de vereisten en normen, dit impliceert het wegwerken van alle gebreken aan het
pand waardoor deze volledig aan de minimale kwaliteitsvereist en voldo_et.
Over te gaan tot veroordeling tot een dwangsom van 150,00 euro per dag bij nietu1tvoermg van het vonnis binnen de gestelde termijn.
De woonmspecteur en het college van burgemeester en schepenen te machtigen om
ambtshalve In de uitvoering van het opgelegde herstel te voorzien voor het geval de
overtreder in gebreke blijft om de bevolen werken zelf uit te, voeren, waarbij de
wooninspecteur tevens gemachtigd wordt om de kosten, zoals bedoeld in artikel
17bis, §2 van de Vlaamse Wooncode te verhalen op de veroordeelde.
De uitspraak over de herstelvordering uitvoerbaar biJ voorraad te verklaren.

Overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te

d.d. 2 november 2017

Ref.:
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2.

Bestreden beslissing

2.1.
BiJ het vonnis. op tegenspraak gewezen op 5 juni 2019 door de rechtbank van eerste aanleg
Limburg, afdeling Hasselt. kamer 14W, werd als volgt beslist:

OP STRAFGEBIED

Verklaart tweede beklaagde schuldig aan de feiten zoals omschreven in de tenlastelegging.
Veroordeelt tweede beklaagde voor deze feiten samen tot een geldboete van 3.000,00 euro.
Stelt vast dat de feiten gepleegd werden na 31.12.2011 doch voor 01.01.2017, zodat art. 2
van de wet van 28 12.2011 i.v.m. de opdeciemen, van toepassing is en dat deze geldboete,
door verhoging met 50 opdeciemen (vermenigvuldiging met 6), gebracht wordt op 18.000,00
euro.
Zegt dat de duur van de gevangenisstraf waardoor de geldboete zal mogen vervangen
worden bij gebrek aan betaling binnen de termijn vermeld in artikel 40 van het strafwetboek
bepaald wordt op 90 dagen.
Zegt dat de tenuitvoerlegging van dit vonnis zal worden uitgesteld gedurende een termijn
van drie jaar voor 2/3de van de geldboete, z1Jnde voor 2000 euro, gebracht op 12.000 euro
door verhoging met 50 opdeciemen.
Verklaart verbeurd lastens tweede beklaagde het wederrechteliJk vermogensvoordeel ten
bedrage van 6.675,00 euro bij equivalent.
Verplicht de veroordeelde om bij wijze van bijdrage tot de financiering van het bijzonder
fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele
redders, een bedrag te betalen van 25,00 euro te verhogen met 70 opdeciemen en alzo
gebracht op 200,00 euro.
Legt aan de veroordeelde in toepassing van art. 91 K.B. van 28.12.1950, gewijzigd bij art. 1

KB 13.11.2012, de verplichting op tot het betalen van een ge'Indexeerde vergoeding van
53,58 euro.
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Verplicht de veroordeelde om bij wij ze van bijdrage ten bate van het begrotingsfonds voor
juridische tweedelijnsbijstand een bedrag te betalen van 20 euro.
Kosten
Veroordeelt beklaagde tot de kosten van de publieke vordering, in totaal begroot op de som
van 73,07 euro.

Verklaart de herstelvordering van de wooninspecteur ontvankelijk en gegrond.
Beveelt tweede beklaagde

dat aan het pand gelegen te

kadastraal gekend onder
dat in aanmerking komt voor renovat ie-verbeterings- of aanpassingswerken te herstellen
en dit

binnen een termijn van 10 maanden na de uitspraak, niet zijnde een

dwangsomtermijn

in

de zin van artikel 1385 bis Ger. W., en dit onder verbeurte van een

dwangsom van 150,00 euro per dag vertraging, volgende op het verstrijken van voormelde
hersteitermijn.
Sluit een biJkomende termiJn in de zin van art. 1385b1s, 4de lid Ger. W. uitdrukkelijk uit .
Zegt voor recht dat bij gebreke aan uitvoering door tweede beklaagde zelf, de
wooninspecteur gemachtigd is om ambtshalve in de uitvoering van het opgelegde herstel te
voorzien met kosten ten laste van tweede beklaagde op grond van art 20 bis § 7 en § 8 van
de Vlaamse wooncode.
OP BURGERLIJK GEBIED

Verklaart de vordering van de burgerlijke partij
Veroordeelt

ontvankelijk en deels gegrond.

tot betaling aan deze burgerlijke part1J van een vergoeding van

14.500 euro meer vergoedende intresten berekend aan de wetteliJke intrestvoet vanaf
27.10.2014 tot heden en vanaf heden meer vergoedende intresten tot datum effectieve
betaling.
Veroordeelt

tot

betaling
rechtsplegingsvergoeding van l.3ZO euro

r
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De overige burgerhJke belangen worden ambtshalve aangehouden.
Verklaart dit vonnis uitvoerbaar b1J voorraad.
Zegt voor recht dat melding van het vonnis zal worden gemaakt in de rand van de
onder ref
overschri1vine van de daizvaarding op het eerste hypotheekkantoor te

2.2.
Er werd hoger beroep ingesteld tegen voormeld vonnis van 5 juni 2019 op de griffie van de
rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt:
-

op 27 juni 2019 door de beklaagde

-

op 27 juni 2019 door het OPENBAAR MINISTERIE,

-

op 5 iuli 2019 door de burgerlijke partij

tegen alle beschikkingen,

2.3.
Er werd een verzoekschrift in de zin van artikel 204 Wetboek van Strafvordering ingediend
op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Limburg. afdelini? Hasselt:
-

op 27 juni 2019 door de beklaagde

•

op 27 juni 2019 door het OPENBAAR MINISTERIE,

-

op 5 juli 2019 door de burgerlijke partiJ

3.

Rechtspleging voor het hof

De zaak werd behandeld op de openbare zitting van 25 november 2020.
Het hof heeft h1erb1j gehoord:
-

mevrouw de Voorzitter in haar verslag,
het Openbaar Min isterie in zijn uiteenzetting van de zaak en In zijn vordering,

r
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de burgerlijke part1J

in haar middelen, ontwikkeld door haar raadsman,

voornoemd,
-

de eiser tot herstel WOONINSPECTEUR

m zijn middelen, ontwikkeld door

zijn raadsman, voornoemd,
-

de beklaagde

in haar middelen van verdediging, ontwikkeld door
haarze lf en door haar raadsman, voornoemd.

De neergelegde conclusies en stukken werden In het beraad betrokken.
De burgerlijke partij

alhoewel regelmatig gedagvaard zijnde, is niet in persoon

of bij advocaat verschenen op de terechtzitting van 25 november 2020 en de zaak werd te
zijnen opzichte bij verstek behandeld.

4.

Beoordeling van de ontvankelijkheid van de rechtsmiddelen en van de omvang van
de hogere beroepen

4.1.

Ontvankelijkheid van de hogere beroepen

1. De verklaringen van hoger beroep van de beklaagde, van het Openbaar Ministerie en van

de burgerlijke partij

werden tijdig en regelmatig gedaan op de griffie van de
rechtbank die het bestreden vonnis heeft gewezen.
2. Het verzoekschrift van de beklaagde zoals bedoeld , in artikel 204 Wetboek van
Strafvordering werd tijdig ingediend ter griffie van de rechtbank die het bestreden vonnis
heeft gewezen en de daarin bepaalde grieven over de procedure, de schuldvraag, de
eventuele straftoemeting, de burgerrechtelijke vorderingen van de burgerlijke partiJ
en de herstelvordering ziJn nauwkeurig.
3. Het verzoekschrift van de burgerlijke partij

zoals bedoeld in artikel 204
Wetboek van Strafvordering werd tijdig ingediend ter griffie van de rechtbank die het
bestreden vonnis heeft gewezen en de daarin bepaalde grieven zijn nauwkeurig.
4. Het verzoekschrift van het Openbaar Ministerie zoals bed9eld in artikel 204 Wetboek van
Strafvordering werd t1jd 1g ingediend ter griffie van de rechtbank die het bestreden vonnis
heeft gewezen en de daarin bepaalde gnef met betrekking tot de strafmaat is nauwkeurig.
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5. Gelet op het bovenstaande zijn de hogere beroepen van de beklaagde, de burgerlijke
partij
en het Openbaar Ministerie regelmatig naar vorm en termijn en
ontvankelîjk.

4.2.

Omvang van de hogere beroepen

Het hof heeft ambtshalve geen grieven van openbare orde opgeworpen zoals bedoeld In
artikel 210, tweede lid Wetboek van Strafvordering.
Ter terechtzitting heeft de beklaagde op ondubbelzinnige wijze afstand gedaan van haar
grieven met betrekking tot de procedure in verband met het horen van getuigen (middelen
In conclusie ontwikkeld in randnummers 20-29), de schuldvraag en de herst elvordering
(middelen in conclusie ontwikkeld in randnummers 30-40), met dien verstande dat wat dit
laatste betreft wel wordt gevraagd om de herstelvordering zonder voorwerp te verklaren en
de uitvoerbaarheid bij voorraad van het best reden vonnis wordt betwist .
Het hof stelt t evens vast dat de eerste rechter geen beslissing heeft genomen over de
burgerrechtelijke vordering van
Door deze burgerlijke partij werd ook geen
ontvankelijk hoger beroep ingesteld Het hof heeft derhalve geen rechtsmacht om te
beslissen over de vordering van deze burgerlijke partij .
Gelet op de overwegingen onder rubriek 4.1. van dit arrest strekt de rechtsmacht van het
hof zich daarom uit tot de beoordeling van de beschikkingen op strafrechtelijk gebied van
het bestreden vonnis die betrekking hebben op de strafmaat, de herstelvordering in die zin
dat wordt gevraagd om deze zonder voorwerp te verklaren, de uitvoerbaarheid bfj voorraad
van het bestreden vonnis op dit punt en de burgerrechtelijke vordering van

S.

M otivering t en gronde op st ra frechtelijk gebied

BIJ de straftoemeting wordt rekening gehouden met·
-

de persoon van de beklaagde,
haar strafrechtelijke voorgaanden, in die zin dat zij reeds correctioneel veroordeeld
werd tot een hoofdgevangenlsstraf met uitstel van tenuitvoerlegging en een
effectieve geldboete wegens va lsheid in geschriften en gebruik van valse stukken en
misbruik van vertrouwen,
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de omstandigheden en ernst van de feiten, die getuigen van een gebrek aan respect
voor de minimale woningkwaliteitsnormen die zij diende te waarborgen voor haar
huurders,
de inspanningen, ook financieel (aangetoond door ter zitting neergelegde stukken)
die zij leverde om de sloop van de woning uiteindelijk te realiseren,
het verstrijken van de tijd sedert de feiten zonder dat er sprake is van het
overschrijden van de redelijke termijn.
De beklaagde heeft ter terechtzitting opgeworpen dat de redelijke termijn in strafzaken zou
overschreden Zijn. Het hof stelt vast dat het aanvankelijk proces-verbaal dateert van 9
februari 2016. Na een vooronderzoek waarbij de nodige controles en verhoren werden
uitgevoerd en tijd werd gegeven om vrijwillig de situatie te verhelpen werd de beklaagde
(met haar toenmalige echtgenoot) gedagvaard voor een inleidende zitting in eerste aanleg
op 26 oktober 2017 Na het nemen van conclusies werd de zaak behandeld op 5 juni 2018 en
meteen in beraad genomen. Er volgde echter een vruchteloze wrakingsprocedure en een
vraag tot heropening der debatten op vraag van de beklaagde, zodat de zaak uiteindelijk pas
werd behandeld op de zitting van 3 april 2019 en vonnis werd verleend op 5 Juni 2019. De
zaak kwam reeds voor in hoger beroep op de inleidingszitting van 27 november 2019 en
voor behandeling vastgesteld op de zitting van 22 april 2020. Ingevolge de coronacrisis
diende de zaak echter te worden uitgesteld en werden de partI1en opnieuw gedagvaard voor
de zitting van 25 november 2020. Onder deze omstandigheden heeft de zaak naar het
oordeel van het hof geen ongeoorloofde vertragingen opgelqpen en is de redelijke termijn in
strafzaken niet overschreden.
Het hof gaat derhalve niet in op de vraag van de beklaagde tot eenvoudige
schuldigverklaring.
Evenmin gaat het hof

in

op de vraag van de beklaagde tot het verlenen van de opschorting

nu een dergelijke gunstmaatregel de beklaagde onvoldoende zou wijzen op de ernst van de
gepleegde feiten.
Daarom werd aan de beklaagde door de eerste rechter om oordeelkundige redenen,
beaamd en overgenomen door het hof, een wettige en passende bestraffing opgelegd onder
de vorm van een geldboete.
Wel Is het hof van oordeel dat deze geldboete kan worden gemilderd naar 1.000 euro, te
vermeerderen met de opdeciemen, gelet op de financiële inspanningen die de beklaagde
reeds leverde om te komen tot de sloop van de woning.
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Deze effectieve geldboete moet de beklaagde ervan weerhouden zich ,n de toekomst nog in
te laten met het verhuren van woningen die niet voldoen aan de minimale
won1ngkwaliteitsvere1sten.
De omvang van de opgelegde geldboete Is aangepast aan het aandeel van de beklaagde in
het onrechtmatig financieel geldgewin, en de duur van de vervangende gevangenisstraf 1s
aangepast aan de omvang van de geldboete.
Het Openbaar Ministerie heeft ook gevorderd om beklaagde te veroordelen tot de
biJzondere verbeurdverklaring van de wederrechtelijke vermogensvoordelen . Dit is een
facultatieve straf. Anders dan de eerste rechter, acht het hof het niet nodig om de beklaagde
aldus bijkomend te bestraffen mede gelet op de omstandigheden van de zaak en op de
burgerrechteliJke gevolgen die zij sowieso ook zal moeten dragen (zie verder hieronder) .
..
De beklaagde werd voor het overige ook terecht veroordeeld tot de bijdrage ter financiering
van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en de occasionele
redders en tot de bijdrage aan het Begrotingsfonds voor juridische tweedelijnsbijstand. Zij
dient tevens te worden veroordeeld tot de vaste vergoeding voor beheerskosten in
strafzaken. Deze laatste vergoeding wordt geïndexeerd.

6.

Op burgerrechtelijk gebied

mtvankelijk en
De eerste rechter heeft de vordering van de burgerlijke partij
deels gegrond verklaard door beklaagde te veroordelen tot betaling aan deze burgerlijke
partij van een vergoeding van 14.500 euro, meer de vergoed~nde intresten aan de wettelijke
intrestvoet vanaf 27 oktober 2014. Tevens werd de beklaagde veroordeeld tot een
rechtsplegingsvergoeding van 1.320 euro.
vordert in hoger beroep om de beklaagde te veroordelen

De burgerlijke partij

tot:
een bedrag van 25.010,00 euro voor materiéle schade (waarvan 150,00 euro
administratie- en verplaatsingskosten en 23.680,00 euro betaalde huurgelden)
- een bedrag van 1.000,00 euro voor morele schade
of een totaalbedrag van 26.010,00 euro, te vermeerderen met de vergoedende intresten
aa n de wettelijke intrestvoet vanaf de gemiddelde datum van 30 januari 2014 en met de
gerechtelijke int resten.
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De

burgerlijke

partij

vordert

tevens,

m zoverre

het

Openbaar

Ministerie

de

verbeurdverklaring van de ontvangen huurgelden en huurwaarborg als wederrechtelijk
verkregen vermogensvoordeel zou vorderen, deze haar toe te wijzen met toepassing van
artikel 43bis,

3de

lid Sw.

Tevens vordert de burgerlijke partij een rechtsplegingsvergoeding van 2.400,00 euro voor de
procedure in eerste aanleg en 2 400,00 euro voor de procedure in hoger beroep, evenals de
kosten van het hoger beroep, begroot op 35,00 euro.
De vordering van

de burgerlijke partij is gebaseerd op de overweging dat de

huurovereenkomst voor de woning absoluut nietig was wegens strijdigheid met de openbare
orde (met verwijzing naar de strafbaarstelling in de Vlaamse Wooncode en het grondrecht
op behoorlijke hwsvesting). Derhalve moeten volgens de burgerlijke partij ook alle
huurgelden en de huurwaarborg worden terugbetaald door de beklaagde.
De eerste rechter is de burgerlijke partij gevolgd in haar redenering waar hij de
huurovereenkomst nietig verklaarde en de stelling van beklaagde dat de burgerlijke partij
enkel aanspraak kon maken op het door haar geleden mingenot heeft afgewezen. De eerste
rechter heeft de schadevergoeding echter beperkt tot de periode van de bewezen
verklaarde tenlastelegging. Tevens oordeelde de eerste rechter dat de niet terugbetaling van
de huurwaarborg niet in oorzakelijk verband stond met het bewezen verklaarde misdrijf.
De burgerlijke partij voelt zich hierdoor gegriefd en wijst er op dat de nietigverklaring ex tune
werkt waardoor zij gerechtigd zou zijn alle betaalde huurgeld en, zonder beperking in de tijd,
terug te vorderen. Om dezelfde reden houdt zij voor wel gerechtigd te zijn om de
terugbetaling van de huurwaarborg te vorderen aangezien deze nooit zou zijn betaald als er
geen huurovereenkomst was.
Het hof merkt vooreerst op dat de eerste rechter niet kon concluderen dat de
huurovereenkomst nietig was zonder ook vast te stellen dat de woning reeds van bij
aanvang van de huurovereenkomst gebrekkig was, hetgeen hij op basis van de
dossiergegevens en binnen de saisine van de incnmmatieperiode ook niet kon doen De
burgerlijke nietighe1dsanctie is immers enkel mogelijk in gevallen waarbiJ vastgesteld wordt
dat de woning van bij de aanvang van de huurovereenkomst niet aan de gewestelijke
kwaliteitsnormen voldeed. De woning werd verhuurd vanaf 1 januari 2012
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Hoewel de burgerlijke partij bij later verhoor verklaarde dat de woning reeds van bij het
begin gebrekkig was kan uit het aanvankelijk proces-verbaal enkel worden afgeleid dat op 25
juni 2013, dit is de start van de incriminatieperiode, voor het eerst werd vastgesteld dat de
woning niet voldeed aan de minimale kwaliteitsvereisten. Ten gevolge van deze
vaststellingen werd de woning op 21 maart 2014 ongeschikt verklaard (stuk 57 strafdossier).
Bovendien kon de door de eerste rechter beoordeelde niet1gv.erklaring van de
huurovereenkomst niet verhinderen dat de burgerlijke partiJ geen schadevergoeding voor de
perrode voor 25 juni 2013 kon vorderen. Zoals ook de beklaagde in conclusie terecht
opwerpt is het hof dat zetelt als strafrechter bij het toekennen van schadevergoeding
Immers beperkt bevoegd tot het vergoeden van de schade ten gevolge van het bewezen
verklaarde misdrijf en dus ook beperkt tot de periode van de bewezen verklaarde
tenlastelegging.
De vaststelling dat tijdens de loop van de huurovereenkomst de woning niet meer voldeed
aan de gewestelijke woningkwaliteltsnormen, namelijk vanaf het begin van de bewezen
incrimmatieperrode 25 juni 2013, houdt in ieder geval het verlies in van het voorwerp van
deze huurovereenkomst. De beklaagde ten aanzien van wie de inbreuken op de Vlaamse
Wooncode bewezen zijn gebleven was daar als mede-verhuurster voor verantwoordelijk en
1s op die grond ook gehouden tot het vergoeden van de schade van de burgerlijke partij
tijdens de bewezen verklaarde incriminatieperiode van 25 juni 2013 tot 29 februari 2016.
Terecht houdt de beklaagde voor dat uit de gegevens van het strafdossier blijkt dat vanaf
september 2014 slechts 300 euro huur werd betaald In plaats van 590 euro zoals bepaald in
de huurovereenkomst. Uit de eigen stukken van de burgerlijke partij blijkt dat dit gebeurde
op advies van de schuldbem1ddelingsdienst van het
vanuit de overweging
dat het bedrag van 300 euro de werkelijke huurwaarde van het goed vertegenwoordigde.
Dit bedrag kan naar het oordeel van het hof voor de ganse duur van de incrimmat1eperiode
gelden als een (bezettings)vergoeding, die anders dan de burgerlij ke partij voorhoudt ook In
de hypothese van een nietige overeenkomst zou verschuldigd bl ijven aan de beklaagde
(vergelijk met Cass. 10 mei 2012, C.10 0707.N) .
Terecht herleidt de beklaagde de door haar aan de burgerlijke partij verschuldigde
schadevergoeding voor de periode van 1 juli 2013 tot en met 30 september 2014 daarom tot
4.350 euro (zijnde 15 maanden betaling van 590 euro, telken,s verminderd met 300 euro). Dit
bedrag wordt aan de burgerhJke partij toegekend.
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Hoewel de betaalde bedragen van 300 euro na die periode in pnnc1pe ook kunnen worden
aangemerkt als een aan de beklaagde verschuldigde bezettingsvergoeding, stelt het hof vast
dat de beklaagde op pagina 21 van haar conclusie duideliJk zelf stelt dat de burgerlijke partiJ
aanspraak kan maken op een bedrag van 4.500 euro voor deze periode van 1 oktober 2014
tot en met 31 december 2015 (zijnde 15 maanden betaling van 300 euro). Het hof kan
daarom ook niet anders dan dit niet door de beklaagde betwiste deel van de vordering van
de burgerlijke partij toekennen. Van dit bedrag kan wel, zoals de beklaagde ook zelf
opwerpt, 600 euro worden afgetrokken aangezien uit de voorgelegde stukken blijkt dat de
burgerlijke partij de woning pas heeft verlaten begin maart 2016 en voor de 2 laatste
maanden geen bezettingsvergoeding betaalde.
De administratie- en verplaatsingskosten werden naar het oordeel van het hof door de
eerste rechter terecht naar billijkheid begroot op 150 euro.
Ook de morele schade werd naar het oordeel van het hof door de eerste rechter terecht
naar billiJkheid begroot op 1 000 euro.
Terecht oordeelde de eerste rechter ook dat het niet terugbetalen van de huurwaarborg niet
in oorzakeliJk verband kan worden gesteld met het bewezen verklaarde misdrijf.
In totaal wordt de burgerlijke partij daarom een schadevergoeding toegekend van 4.350
euro+ 4.500 euro - 600 euro+ 150 euro+ 1.000 euro= 9.400 euro.
Op dit bedrag kunnen, zoals gevorderd door de burgerlijke partij, vergoedende intresten
worden toegekend aan de wettelijke intrestvoet vanaf de gemiddelde datum 30 januari

2014. Het hof stelt vast dat de eerste rechter wellicht door een materiële vergissing vanaf de
datum van het vonnis vergoedende intresten liet lopen. Dit moeten gerechtelijke intresten
zijn, die zullen lopen vanaf de datum van dit arrest.
Aangezien het hof hierboven op strafrechtelijk gebied oordeelde niet de facultatieve straf
van de biJzondere verbeurdverklaring op te leggen, kan uiteraard ook niet worden ingegaan
op de vraag van de burgerlijke partiJ om haar deze vermogensvoordelen toe te wijzen, noch
op de vraag van de beklaagde om een aftrek te doen van de schadebegroting.
Gelet op de kennelijke overwaardering van haar vordering wordt aan de burgerlijke partiJ
een rechtsplegmgsvergoeding toegekend van 1.080 euro voor de eerste aanleg en 1.080
euro voor het hoger beroep.
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7.

Herstelvordering

Uit een navolgend proces-verbaal van 10 juli 2020 dat b11 het st rafdossier werd gevoegd
bhJkt dat het pand inmiddels werd gesloopt De herstelvordering van de Wooninspecteur is
derhalve zonder voorwerp. Dit wordt ook niet betwist.
Ter terecht zitting heeft de eiser tot herstel gevraagd aan het hof om de precieze datum van
herstel te bepalen op 25 juni 2020. Deze vraag kadert in de verbeuring van de dwang,som die
door de eerste rechter werd opgelegd en het eventueel verstreken zijn van de door hem
opgelegde hersteltermijn, nu het vonn is ook uitvoerbaar bij voorraad werd verklaard.
Het hof stelt echter vast dat het de precieze datum van uit voering van de sloop niet kan
vaststellen op basis van het strafdossier. Bovendien dient het hof ook enkel vast te stellen
dat de herst elvordering hic et nunc zonder voorwerp is.
Ter terechtzitting heeft de beklaagde ook de hervorming gevraagd van het bestreden vonnis
wat de door de eerste rechter bevolen uitvoerverklaring bij voorraad betreft.
Artikel 203, §3 Wetboek van Strafvordering bepaalt dat de tenuitvoerlegging van het vonnis
gedurende de termijnen om hoger beroep in te stellen en. gedurende de rechtspleging in
hoger beroep principieel wordt geschorst maar dat de vonnissen over de strafvordering,
buiten die van veroordeling, vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging, alsook de vonnissen
over de burgerlijke rechtsvordering b1J een speciaal gemotiveerde beslissing uitvoerbaar
verklaard kunnen worden bîJ voorraad niettegenstaande hoger beroep.
De eerste rechter heeft de uitvoerbaarheid bij voorraad van het vonnis bevolen op grond
van de graad van ernst van de gebreken aan de woonentiteit en de veiligheidsrisico's voor
de bewoners waardoor een snelle uitvoering noodzakelijk zou geweest zijn.
Het hof stelt vast dat uit het strafdossier blijkt dat de burgerlijke partij

begin

maart 2016 de woning heeft verlaten. De woning werd verkocht op 15 mei 2018 (stuk 1
beklaagde). Uit het dossier blijkt echter niet dat de woning nadien nog werd bewoond, zodat
de motivering van de eerste rechter om zijn vonnis bij voorraad t e verklaren omwille van
veillgheidsris1co's voor de bewoners zonder grond was
Het bestreden vonnis wordt daarom hervormd waar de uitvoerbaarheid bij voorraad ervan
werd bevolen.
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8.

Wettelijke bepalingen

Het hof houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen, de artikelen:
11, 12, 14, 24, 31 tot 37 en 41 van de wet van 15 Juni 1935
-

152, 162, 162b1s, 185, 186, 190, 190ter, 194, 195, 199, 200, 202, 203, 203b1s, 204,
209b1s, 210 en 211 van het Wetboek van Str afvordering

-

1, 2, 3, 7, 38, 40, 44, 45 en 66 van het Stra f wetboek

-

1, 2, 5, 15, 20 §1 en 20ter van het decreet van 15 jull 1997

-

1 van de wet van S maart 1952

-

59 en 60 van de programmawet van 25 december 2016

-

2 en 3 van de wet van 28 december 2011

•

58 van het KB van 18 december 1986

-

28 en 29 van de wet van 1 augustus 1985

-

4 §3, Sen 10 van de wet van 19 maart 2017

-

6 van het KB van 26 april 2017

•

91 van het KB van 28 decem ber 1950

1 en 2 van het KB van 28 augustus 2020
1382 van het Burgerlijk Wetboek

-

3 en 4 van de wet van 17 april 1878

-

1022 van het Gerechtelijk W etboek
2 van het KB van 26 oktober 2007

9.

Beslissing

Het hof,
Rech t doende op tegenspraak ten aanzien van de beklaagde en de burger lijke partij
m bij verstek ten aanzien van de burgerlijke partij
Beslist op grond van de hoger vermelde redenen, b innen de perken van de hogere beroepen
zoals hiervoor bepaald, als volgt:
Verklaart de hogere beroepen ontvankehJk;
Stelt vast d at h et geen rechtsmacht heeft om te oordelen over de burgerlij ke vordering van
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Geeft akte aan beklaagde van de afstand van de grieven met betrekking tot de procedure in
verband met het horen van getuigen (middelen in conclusie ontwikkeld in randnummers 2029), de schuldvraag en de herstelvordering;
Op strafrechtelilk gebied
Wijzigt het bestreden vonnis als volgt:
Veroordeelt de beklaagde wegens de bewezen gebleven feiten tot een geldboete van 1.000
euro gebracht op 6.000 euro door verhoging met 50 opdeciemen of een vervangende
gevangenisstraf van 90 dagen;
Veroordeelt de beklaagde niet tot de biJzondere verbeurdverklaring van wederrechteliJk
verkregen vermogensvoordelen zoals gevorderd door het Openbaar Ministerie;
Verplicht de beklaagde om bij wijze van bijdrage tot de financiering van het bijzonder fonds
tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan occasionele redders een
bedrag te betalen van 25 euro, verhoogd met 70 opdeciemen en alzo gebracht op 200 euro;
Veroordeelt beklaagde tevens tot betaling van een bijdrage van 20 euro aan het Fonds voor
de juridische tweedelijnsbijstand,
Legt aan de veroordeelde een vaste vergoeding voor beheerskosten in st rafzaken op van
55,15 euro;
Op burgerrechtelijk gebied
Wijzigt het bestreden vonnis als volgt:
Verklaart de vordering van de burgerlijke partij
volgt:
Veroordeelt de beklaagde

ontvankeliJk en gegrond als

om aan de burgerlijke partij

een

schadevergoeding van 9.400 euro te betalen, te vermeerderen met de vergoedende
interesten aan de wettelijke intrestvoet vanaf 30 januari 2014 tot op heden en vanaf heden
met de gerechtelijke interesten tot de dag der algehele betaling;
Wijst het meer of anders gevorderde af als ongegrond;
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...

------ - - ---------------------

Herstelvordering
Hervormt het bestreden vonnis als volgt:
Maakt de uitvoerbaarheid bij voorraad van het bestreden vonn is ongedaan;
Verklaart de herstelvordering van de eiser tot herstel, Wooninspecth

zonder

voorwerp;
De kosten
Laat de kosten van het hoger beroep van het Openbaar Ministerie, de kosten van de
dagvaarding in hoger beroep van de burgerlijke partij
en de kosten van de
nieuwe dagvaardingen omwille van Covid19 ten laste van de Staat;
Veroordeelt de beklaagde tot de overige kosten van de strafvordering en de burgerlijke
vorderrng in beide aanleggen, deze voorgeschoten door de openbare partij in totaal begroot
op 247,21 euro;
Veroordeelt de beklaagde om te betalen aan de burgerlijke partij
rechtsplegingvergoedlng van
-

eerste aanleg: 1 080 euro,
hoger beroep: 1.080 euro.
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Dit arrest is gewezen te Antwerpen door het hof van beroep, C4 kamer, samengesteld uit·
Kamervoorzitter
Raadsheer
Raadsheer
en in openbare terechtzitting van 23 december 2020
uitgesproken door

Kamervoorzitter

in aanwezigheid van het lid van het Openbaar Ministerie vermeld in het proces-verbaal van
de terechtzitting
met bijstand van griffier
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