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2022/PGG/1580 - 2022/VJU/665 

Not.nr. DE.66.Wl.102400/18 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE en van 

1 . nr. DE WOONINSPECTEUR, 

tegen 

1. nr. 

2. nr. 

verdacht van: 

met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Herman Teir lmckgebouw, 

Havenlaan 88 bus 22, 

- eiser tot herstel -

(RRN 

met Belgische nationaliteit, 

geboren te 

wonende te 

- beklaagde -

(RRN 

met Belgische nat1onalite1t, 

geboren te op 

wonende te 

- beklaagde -

als dader of mededader in de zin van artikel 66 Strafwetboek 

"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 spec,fieke woonvorm, als vermeld in artikel 5 § 3 lid 1 van het 
Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, die met 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, 
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1. als verhuurder een ongeschikte en onbewoonbare woning te hebben verhuurd aan 

In het pand gelegen te 
eiaendom van 

en 

lmrJastraal gekend als 
geboren te op 

aeboren te op 07/12/1963, beiden 
wonende te 
notaris 

Te 
door 

verleden bij aankoopakte van 21.10.2010, door 

in de periode van 1 oktober 2017 tot en met 1 oktober 2018 (St. 9, 81-86, 87) 

2. als verhuurder een ongeschikte en onbewoonbare woning te hebben verhuurd aan 

In het pand gelegen te kadastraal gekend als 

Te 
door 

eigendom van geboren te op en 
geboren te op beiden wonende te 

verleden bij aankoopakte van 21.10.2010, door notaris te 

m de periode van 1 november 2017 tot en met 1 november 2018 (St. 9, 88-93) 

(art. 2 § 1, 310, en 20 § l /1d 1 Decreet 15 jul, 1997 houdende de Vlaamse Wooncode) 

VERMOGENSVOORDEEL : Art. 42 en 43 Bis S. W.B. 
Tevens gedagvaard tenemde zich overeenkomstig art. 42 en 43b1s van het Strafwetboek, te 
horen veroordelen tot de b11zondere verbeurdverklaring van 13.700 euro, z11nde 

1. hetzij de vermogensvoorde/en die rechtstreeks uit het m,sdnjf zijn verkregen, 
2. hetzij goederen en waarden die m de plaats ervan zijn gesteld, 
3. hetzij inkomsten uit belegde voordelen, 

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

Berekening: 
-huuropbrengst tenlastelegging A.1.: gedurende de periode van 01.10.2017 tot en met 
01.07.2018 of 10 maanden aan een maandelijkse basishuurprijs van 650,00 euro = 6.500,00 
euro 
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-huuropbrengst tenlastelegging A.2.: gedurende de penode van 01.11.2017 tot en met 
01.11.2018 of 12 maanden aan een maandelijkse basishuurprijs van 600,00 euro = 7.200,00 
euro". 

* * * * 

1.1 De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, kamer D13M, 
besliste bij vonnis van 3 januari 2022 bij ve rstek als volgt: 

"OP STRAFGEBIED 

1. 

De rechtbank: 

- verklaart eerste beklaagde SCHULDIG aan de feiten van de tenlasteleggingen A.1 en 
A.2; 

- toepassing makend van artikel 65, lid 1 van het Strafwetboek; 

- veroordeelt eerste beklaagde voor deze feiten tot een GELDBOETE van 2.400,00 EURO, 
zijnde een geldboete van 300,00 EURO, verhoogd met 70 opdeciemen (xB); 

- zegt dat bij niet betaling binnen de door de wet bepaalde termijn de lastens eerste 
beklaagde wtgesproken geldboete kan worden vervangen door een gevangenisstraf 
van 3 maanden. 

Verbeurdverklaring 

De rechtbank spreekt in hoofde van eerste beklaagde de bijzondere verbeurdverklaring wt 
van de vermogensvoorde/en uit het bewezen misdrijf, namelijk voor een equivalent bedrag 
van 6.525 euro. 

Biidraqen - vergoeding 

De rechtbank: 

- spreekt in hoofde van eerste beklaagde de verplichting wt om EENMAAL een bedrag 
van 25,00 euro, met 70 opdeciemen verhoogd, 200,00 euro bedragende, te betalen bu 
wuze van bijdrage tot financiering van het Fonds tot financiële hulp aan slachtoffers 
van opzettelijke gewelddaden; 

- legt eerste beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de 
strafprocedure van 50,00 euro overeenkomstig artikel 91, 2de lid van het koninklijk 
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2. 

besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in 
strafzaken, 

- veroordeelt eerste beklaagde, krachtens artikel 4 §3 van de wet van 19 maart 2017 tot 
opnchtmg van een Begrotmgsfonds voor de 1und1sche tweedelljnsbijstand, tot het 
betalen van een bijdrage aan het Fonds van 22,00 e uro. 

De rechtbank: 

- verklaart tweede beklaagde SCHULDIG aan de feiten van de tenlasteleggingen A.1 en 
A.2; 

- toepassing makend van artikel 65, /Jd 1 van het Strafwetboek; 

- veroordeelt tweede beklaagde voor deze feiten tot een GELDBOETE van 2.400,00 
EURO, zijnde een geldboete van 300,00 EURO, verhoogd met 70 opdeciemen (xB); 

- zegt dat bij niet betaling binnen de door de wet bepaalde termijn de lastens tweede 
beklaagde uitgesproken geldboete kan worden vervangen door een gevangenisstraf 
van 3 maanden. 

Verbeurdverklaring 

De rechtbank spreekt in hoofde van tweede beklaagde de bijzondere verbeurdverklaring uit 
van de vermogensvoorde/en uit het bewezen misdrijf, namelijk voor een equivalent bedrag 
van 6.525 euro. 

Bijdragen - vergoeding 

De rechtbank: 

- spreekt m hoofde van tweede beklaagde de verp/Jchting wt om EENMAAL een bedrag 
van 25,00 euro, met 70 opdeciemen verhoogd, 200, 00 euro bedragende, te betalen bij 
wijze van bijdrage tot fmanc,ering van het Fonds tot financiële hulp aan slachtoffers 
van opzettelijke gewelddaden, 

- legt tweede beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de 
strafprocedure van 50,00 euro overeenkomstig artikel 91, 2de l,d van het koninkliJk 
besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in 
strafzaken; 
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- veroordeelt tweede beklaagde, krachtens artikel 4 §3 van de wet van 19 maart 2017 
tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedeliJnsbijstand, tot het 
betalen van een bijdrage aan het Fonds van 22,00 euro. 

Kosten 

De rechtbank veroordeelt eerste en tweede beklaagde hoofdelijk tot de gerechtskosten, tot 
op heden begroot op de som van 319,69 euro, meer de betekeningskosten van huidig 
vonnis. 

HERSTEL VORDERING 

De rechtbank: 

- beveelt aan en ,p vordering van de 
wooninspecteur de woningen en in het pand gelegen te 

integraal te herstellen door de nodige renovatie-, verbeterings- of 
aanpassingswerken uit te voeren en de overbewoning stop te zetten zodat de woning 
conform is aan de veiligheids-, gezondhe1ds- en woonkwa/1teitsvereisten bedoeld in 
artikel 3.1 Vlaamse Codex Wonen 2021; 

- beveelt dat het herstel zoals hierboven bevolen gebeurt binnen een termun van 12 
maanden na het in kracht van gewijsde gaan van dit vonnis, onder verbeurte van een 
dwangsom van 50 euro per veroordeelde per dag vertraging in geval van niet
wtvoenng van dit vonnis bmnen de gestelde termijn; 

- machtigt, voor het geval de woningen niet binnen de opgelegde termijn werden 
hersteld, de wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen van 

ambtshalve in de uitvoenng van de bevolen herstelmaatregel te voorzien, 
met de daaraan verbonden kosten ten Jaste van de veroordeelden; 

- machtigt de wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen van 
om de eventuele kosten van herhuisvesting, bedoeld in artikel 3.33 Vlaamse 

Codex Wonen, te verhalen op de veroordeelden. 

OP BURGERLIJK GEBIED 

De rechtbank: 

- verklaart de vordennqen van de burgerlijke partijen 
ontvankelijk en gegrond. 
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- veroordeelt beklaagden hoofdelijk om aan de burgerlijke partij een 
def1mtief bedrag van 8.325 euro te betalen voor de geleden materiele en morele 
schade, te vermeerderen met de vergoedende mteresten aan de wettel,jke interestvoet 
vanaf 1 november 2017 tot de datum van dit vonnis en vanaf dan te vermeerderen met 
de gerechtelijke interesten aan de wettelijke mterestvoet tot de datum van algehele 
betalmg. 

- Wijst van het bedrag van de bijzondere verbeurdverklaring die ten aanzien van eerste 
beklaagde is uitgesproken, een bedrag van 3.600 euro toe aan de 
burgerlijke partij . 

- wijst van het bedrag van de bijzondere verbeurdverklarmg die ten aanzien van tweede 
beklaagde ,s uitgesproken, een bedrag van 3.600 euro toe aan de 
burgerlijke partij 

- veroordeelt beklaagden hoofdelijk om aan de burgerh1ke partij :en 
defmitief bedrag van 500 euro te betalen voor de geleden morele schade, te 
vermeerderen met de vergoedende interesten aan de wettelijke interestvoet vanaf 1 
november 2017 tot de datum van dit vonnis en vanaf dan te vermeerderen met de 
gerechtelijke interesten aan de wettelijke interestvoet tot de datum van algehele 
betaling. 

- veroordeelt beklaagden hoofdelijk om aan de burgerlijke partij een 
definitief bedrag van 500 euro te betalen voor de geleden morele schade, te 
vermeerderen met de vergoedende interesten aan de wettelijke mterestvoet vanaf 1 
november 2017 tot de datum van dit vonnis en vanaf dan te vermeerderen met de 
gerechtelijke interesten aan de wette/11ke interestvoet tot de datum van algehele 
betaling. 

- veroordeelt beklaagden hoofdelijk om aan de burgerlijke partij een 
defmit1ef bedrag van 500 euro te betalen voor de geleden morele schade, te 
vermeerderen met de vergoedende interesten aan de wettelijke interestvoet vanaf 1 
november 2017 tot de datum van dit vonnis en vanaf dan te vermeerderen met de 
gerechtelijke interesten aan de wettelijke interestvoet tot de datum van algehele 
betaling. 

- veroordeelt beklaagden hoofdelijk tot de kosten van de burgerlijke part11en, hierin 
begrepen een gezamenlijke minimumrechtsplegingsvergoeding van 650 euro te 
betalen. 

- houdt de besltssmg over de overige burqerliike belangen aan." 
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1.2 De gerechtsdeurwaarder betekende het bii verst ek eewezen vonnis van 3 januari 2022 
op 7 april 2022 aan de beklaagden in persoon. 

1.3 De eiser tot herstel stelde op 18 januari 2022 hoger beroep in tegen alle beschikkingen 
van het vonnis. Z1Jn raadsman diende op diezelfde datum een verzoekschrift overeenkomstig 
artikel 204 Wetboek van Strafvordering in op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg 
Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde. 

1.4 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 18 november 2022 in het Nederlands: 

- de eiser tot herstel in z1Jn middelen vertegenwoordigd door meester 
voor meester beiden advocaat met kantoor te 

- het openbaar min isterie in zijn vordering biJ monde van 
generaal. 

advocaat-

Hoewel regelmatig gedagvaard om te verschijnen voor het hof, waren de beklaagden 
en niet aanwezig noch vertegenwoordigd. 

B1Jgevolg behandelde het hof de zaak ten aanzien van hen bij verstek 

2.1 De verklaring van hoger beroep tegen het vonnis van 3 januari 2022 1s t ijdig en 
regelmatig naar de vorm. Ook het grievenformulier is tijdig ingediend. 

2.2 De advocaat van de eiser tot herstel bepaalde in het grievenformulier een nauwkeurige 
grief over de herstelvordering 

2.3 Het hoger beroep van de eiser tot herstel is ontvankelijk (art. 203 en 204 Wetboek van 
Strafvordering). 

Het hof beslist in dit arrest binnen de perken van het hoger beroep en vervolgens van de 
grieven zoals bedoeld in artikel 210 Wetboek van Strafvordering. In dit verband stelt het hof 
vast dat er geen redenen zijn om ambtshalve een grief in de zin van de voormelde bepaling 
op te werpen. 

Ingevolge de devolutieve werking van het aangetekende beroep, 1s de saisine van het hof 
beperkt tot de herstelvordering. 

3. De dagvaarding werd met toepassing van artikel 3.49, § 1 Vlaamse Codex Wonen 2021 op 
20 september 2021 overgeschreven op het kantoor Rechtszekerheid (ref.: 54-

De strafvordering 1s ontvankelijk. 
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4. Het hof herneemt hieronder de oordeelkundige uiteenzetting van de feiten uit het 
beroepen vonnis: 

"Beklaagden zijn samen eigenaar van het pand m de iat dne woningen 
omvat, namelijk op elke bouwlaag 1. Op 13 september 2010 werd de woning 1 op het gelijkvloers 
en de wonmg 11 op de eerste verdieping reeds ongeschikt verklaard door de burgemeester 

Wegens een vermoeden van misdrijf b1J 
2018 langs in dit pand. 

ging een wooninspecteur op 25 oktober 

Het gebouw had een totaal van 24 strafpunten. In de achterbouw was er een ernstig 
ve,l1ghe1dsris1co omdat er delen van het dak en de plafond naar beneden waren gekomen 

Er waren verschillende elektnc1te1tsproblemen. niet afgeschermde bedrading, niet conforme 
aftakking, schakelaar zonder afdekplaat, loszittende stopcontacten, vocht in de nab11he1d van 
stopcontact, stopcontacten voor wasmachine te dicht bij douche, aardingspen zonder 
aardelektrode. Daarnaast was er een gebrekkige afwerking, geen leuning aan de trap naar de 
tweede verdieping, geen slot en een gat in de kelderdeur. 

Woning 1 werd gehuurd door voor 650 euro per maand Ze woonden er met 
zes personen terwijl de bezettingsnorm dne personen was. Er waren in totaal 113 strafpunten. 
Omwille van ernstige gezondhe1ds- en veiligheidsrisico's was de woning onbewoonbaar Er was 
onder meer veel vochtschade en schimmel in plafond, buitenmuren, vloeren, binnenwanden De 
gaswandketel was stuk waardoor er geen warm water was en geen verwarming. In de 
woonkamer was er geen raam en dus geen natuurlijk licht of verluchting. Er waren geen 
rookmelders en de keldertrap was gevaarlijk De huurder verklaarde dat de problemen er al bij het 
begin van de huur in oktober 2017 waren. Er werd betaald totJuh 2018 Dan hadden ze niet meer 
betaald omdat de gebreken te erg waren. 

Woning 11 werd gehuurd door voor 600 euro per maand. De woning had in totaal 
56 strafpunten en was ongeschikt. Omwille van de ernstige gezondhe1ds- en ve1!,ghe1dsr1SJco's 
voor de bewoners was de woning tevens onbewoonbaar. De woning was geschikt voor dne 
personen maar werd bewoond door vier personen sinds november 2017. De woning was aldus 
onaangepast. Er werd onder meer vastgesteld dat er schimmel was aan het raam van de 
badkamer, barsten in het plafond van de badkamer, slechte afwerking van de dekvloer, geen 
warm water, keldertrap gevaarftJk, sifon kapot, dampkap stuk, geen borstwering. De huurder 
verklaarde dat er al van m het begm mwzen waren Ook was er een probleem met de verwarming. 
Er waren al mensen langs gekomen om te herstellen, maar het was nog niet hersteld. Ook viel de 
elektric,te1t soms uit. De deur aan de straat sloot met. De eigenaars kenden de problemen 

Woning 21 op de tweede verdieping kon niet worden bezocht. 

Bij bnef van 17 december 2018 werd een herstelvordering ingeleid door de woon inspecteur. 

Op 14 Januar, 2019 werd eerste beklaagde verhoord. Ze verklaarde dat ze het pand hadden 
aangekocht van vrienden en de problemen hadden onderschat. Hun lening voor de verbouwingen 
bleek al snel onvoldoende waardoor de werken aansleepten. De woning was goed tot er 
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kwam wonen Er was vocht omwille van slechte verluchting en water loten lopen. De keuken werd 
afgebroken Er werden volle vu,!n1szakken achtergelaten waardoor er mwzen kwamen Hierdoor 
kwamen er klachten van de huurster op de eerste verdieping. Nu was verhwsd had 
met alttJd betaald. Ze dacht dat de woning opzettelijk stuk had gemaakt om een soc,ale 
woning te kunnen kr,Jgen. In 2016 was de tweede verdieping klaar voor verhuur Iemand van een 
1mmobIl!enkantoor had gezegd dat het in orde was. De tweede verd,epmg had a/t1Jd leeg gestaan 
Ze hadden nooit malafide bedoelingen gehad. Ze gingen alles herstellen. 

Tweede beklaagde verklaarde op 14 januar, 2019 dat ze bij aankoop ervan in 2012 op de hoogte 
waren dat het pand niet ,n orde was In 2014 kregen ze een vergunning voor drie appartementen. 
Daarna hadden ze de werken gele1de/1jk wtgevoerd tot 2016 De appartementen waren niet gelijk 
klaar en werden pas verhuurd wanneer ze klaar waren. Het probleem met de huurder . was 
dat ze beschadigingen aanbracht aan de won,ng Z11 was vaak op reis en haar dochter wist niet 
hoe ze het appartement moest onderhouden Deze huurders waren in oktober vertrokken. 

huurde de woning op de eerste verdieping van 1 november 2017 tot oktober 2018. De 
huur werd correct betaald. De huurder had soms klachten over geurhinder van de vuilniszakken 
van de huurster van de gelijkvloers. Over de woning waren er geen klachten, behalve één 
keer over de verwarming. Die had htJ dan hersteld 
H11 en zijn vrouw deden de verhuring samen 

De wooninspect,e werd op 9 augustus 2019 gecontacteerd door de advocaat van beklaagden dat 
er reeds voor 20.000 euro kosten werden gedaan De werken zouden duren tot eind september 
2019. 

Beklaagden werden uitgenodigd voor herverhoor op 20 december 2019 maar gingen hier niet op 
m. 

Op 9 1anuar, 2020 werd eerste beklaagde opgebeld. Ze zei dat er nog werken aan de gang waren. 
Er waren geen n,euwe huurders 

In augustus 2020 was er nog steeds geen melding van herstel Beklaagden reageerden met op het 
schrijven van de woonmspectie " 

5. De Woon inspecteur tekende hoger beroep aan tegen het vonnis van 3 januari 2022 omdat 
de eerste rechter de herstelvordering beperkte tot de woningen 1 en 11 van het pand 
gelegen te , daar waar volgens de Wooninspecteur de woning in 
haar geheel moet worden hersteld. 

Ook het hof stelt vast dat het gebouw in totaal 24 strafpunten had, zodat het enkel herstel 
van de woningen 1 en 11 nret volstaat om de woningen te conformeren aan de elementarre 
ve1hghe1ds-, gezondhe1ds- en woonkwaliteitsverelsten. Het hof beveelt de beklaagden om 
die reden om het pand gelegen te integraal te herstellen zoals 
hierna bepaald. 

Het hof bevestigt de uitvoenngsmodaliteiten van de herstelvordering die de eerste rechter 
bepaalde. 
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4---- -------·- --------------

Het hof veroordeelt de beklaagden hoofdelijk tot de kosten, gevallen in beide aanleggen aan 
de Zijde van het openbaar ministerie zoals hierna bepaald. Met toepassing van artikel 91 
koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende het algemeen reglement op de 
gerechtskosten in strafzaken verhoogt het hof de kosten met 10 % 

Dictum 

Toegepaste wetsartikelen: 

Het hof maakt toepassing van de hiervoor aangehaalde artikelen en van de artikelen: 
- 211 Wetboek van Strafvorder ing, 
- 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, 

Perken van het hoger beroep: 

Gelet op de verklaring van hoger beroep en vervolgens het grievenformulier 1s de sa isine van 
het hof beperkt tot de herstelvordering. 

Beslissing van het hof: 

Het hof, 
rechtsprekend op bij verstek, 

verklaart het beroep ontvankel1Jk en er ten gronde over beslissend. 

wijzigt het beroepen vonnis voor zover bestreden als volgt: 

Herstelvordering 

beveelt aan en op vordering van de 
Wooninspecteur om het pand gelegen te integraal te herstellen 
door de nodige renovatie-, verbeterings- en aanpassingswerken uit te voeren en de 
overbewoning stop te zetten zodat de woning conform 1s aan de veilighe1ds-, gezondheids
en woonkwaliteitsvereisten zoals bedoeld in artikel 3.1 Vlaamse Codex Wonen 2021; 

beveelt dat het herstel zoals hierboven bevolen gebeurt binnen een termijn van 12 maanden 
na het in kracht van gewijsde gaan van dit arrest, onder verbeurte van een dwangsom van 
50 euro per veroordeelde per dag vertraging in geval van niet-uitvoering van d it arrest 
binnen de gestelde termiJn; 

machtigt, voor het geval het integrale pand niet binnen de opgelegde termijn wordt 
hersteld, de wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen van 
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ambtshalve in de uitvoering van de bevolen herstelmaatregel te voorzien, met de 
daaraan verbonden kosten ten laste van de veroordeelden; 

machtigt de wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen van 
om de eventuele kosten van herhuisvesting, bedoeld in artikel 3.33 Vlaamse Codex 

Wonen, te verhalen op de veroordeelden. 

veroordeelt de beklaagden en hoofdelijk tot 
betaling van de kosten van de strafvordering, voor het openbaar ministerie opnieuw begroot 
op 483,15 euro in eerste aanleg en 155,64 euro In beroep. 
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Kosten eerste aanleg opnieuw begroot. 
Dagv. le bekl.. € 26,68 
Dagv 2e bekl. € 23,95 
Hypo. lnschr · € 240,00 

Betekening verstek le bekl.: € 24,88 
€ 48,00 

Betekening verstek 2e bekl.. € 27, 72 
€48,00 

+ 10%. 

Totaal· 

Kosten beroep. 
Afschrift vonnis: 

Afschriften akten HB· 
Opstelrecht ber. bekl · 

Dagv. bekl.· 
Eiser tot herstel: 

+ 10 %. 

Totaal 

€ 439,23 
€ 43,92 

€ 483,15 

€ 48,00 
€ 6,00 

€ 35,00 
€ 27,72 
€ 27,77 

€ 141,49 
€ 14,15 

€ 155,64 

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

en en In openbare rechtszitting van 23 december 
zuzz uitgesproken door wnd. kamervoorzitter in aanwezigheid van 

advocaat-generaal, met bijstand van griffier 




