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Not.nr. BG.SS.L1.012408/15 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE en inzake 

1. nr. DE WOONINSPECTEUR, bevoegd voor het Vlaamse Gewest 

met kantoren te 1210 Brussel, Koning Albert IJ-laan 19 bus 22, 

- eiser tot herstel -

tegen 

1. nr. 585 

2. nr. 5<66 

verdacht van: 

geboren te 

wonende te 

- beklaagde -

op 

(ON 

met maatschappelijke zetel 

- beklaagde -

de eerste en de tweede, 

A. 

I, 

), 

Als daders, ofwel om een misdaad of een wanbedrijf hieronder omschreven te hebben 
uitgevoerd, ofwel om aan de uitvoering rechtstreeks te hebben medegewerkt, ofwel om 
door enige daad, tot de uitvoering ervan zodanige hulp te hebben verleend dat, zonder hun 
bijstand, de misdaad of het wanbedrijf niet had kunnen worden gepleegd, ofwel om door 
giften, beloften, bedreigingen, misbruik van gezag of van macht, misdadige kuiperijen of 
arglistigheden, rechtstreeks het misdrijf te hebben uitgelokt, 

bij Inbreuk op de artikelen 66, 433decies en 433undecles, 1 o Strafwetboek, door, met de 
bedoeling een abnormaal profijt te realiseren rechtstreeks of via een tussenpersoon, 
misbruik te hebben gemaakt van . de bijzonder kwetsbare positie ten gevolge van hun 
onwettige of precaire administratieve toestand of hun precaire sociale toestand, een 
roerend goed, een deel ervan, een onroerend goed, een kamer of een andere in artikel 479 
Strafwetboek bedoelde ruimte, verkocht, verhuurd of ter beschikking te hebben gesteld in 
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omstandigheden die in strijd zijn met de menselijke waardigheid, zodanig dat de betrokken 
persoon In feite geen andere echte en aanvaardbare keuze had dan zich te laten misbruiken, 

met de omstandigheid dat van de betrokken activiteit een gewoonte werd gemaakt, 

1. te in de oeriode van 1 december 2013 tot 1 juli 2016, 
ten nadele van 

2. te in de periode van 1 september 2014 tot 1 april 2016. 
ten nadele van 

3. te in de periode van 1 oktober 2014 tot 1 december 2015, 
ten nadele van 

4. te in de periode van 1 oktober 2014 tot 1 juli 2016, 
ten nadele van 

5. te in de periode van 1 november 2014 tot 1 juni 2016, 
ten nadele van 

6. te in de periode van 1 december 2014 tot 1 juni 2016, 
ten nadele van 

7. te in de periode van 1 maart 2015 tot 1 maart 2016, 
ten nadele van 

8. te in de oeriode van 1 maart 2015 tot 1 maart 2016, 
ten nadele van 

9. te in de periode van 1 januari 2013 tot 1 augustus 2015, 
ten nadele van en 

10. te in de periode van 1 september 2015 tot 1 november 2016, 
ten nadele van 

11. te in de periode van 1 december 2013 tot 1 januari 2016, 
ten nadele van 

12. te in de periode van 1 februari 2015 tot 1 augustus 2016, 
ten nadele van 

13. te in de periode van 1 maart 2015 tot 1 augustus 2016, 
ten nadele van 

14. te in de periode van 1 april 2015 tot 1 juli 2016, 
ten nadele van 

15. te in de periode van 1 januari 2013 tot 1 juli 2016. 
ten nadele van en 

B. 
Bij Inbreuk op de artikelen 2, 3, 4, 5, 17bis en 20 Vlaamse Wooncode, als verhuurder, 
onderverhuurder of diegene die het goed te huur of ter beschikking stelt, een woning die 
niet voldoet aan de vereisten van artikel 5 rechtstreeks of via tussenpersoon verhuurd, te 
huur gesteld of ter beschikking gesteld hebben, namelijk 5 woongelegenheden in het pand 
te 
te in de periode van 1 januari 2013 tot 11uli 2016, 
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c. 
Bij inbreuk op de artikelen 4.2.1., § 1, 7° en 6.1.1. Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening hetzij 
zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij in strijd met de vergunning, 
hetzij na verval, vernietiging verstrijken van de termijn van de vergunning, hetzij in geval van 
schorsing van de vergunning, hierna vermelde handelingen, zoals bepaald bij artikel 4.2.1.7° 
(het opsplitsen van een woning of het wijzigen in een gebouw van het aantal 
woongelegenheden die hoofdzakelijk bestemd zijn voor de huisvesting van een gezin of een 
alleenstaande, ongeacht of het gaat om een eengezinswoning, een etagewoning, een 
flatgebouw, een studio of een al dan niet gemeubileerde kamer) te hebben uitgevoerd, 
voortgezet en instandgehouden, namelijk het wijzigen van het aantal woongelegenheden 
zonder stedenbouwkundige vergunning, 
te in de periode van 1 januari 2013 tot 1 juli 2016. 

BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING 
De tweede tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig de artikelen 42 en 43bis 
Strafwetboek, zoals ingevoegd door de wet van 17 juli 1990, te horen veroordelen tot de 
bijzondere verbeurdverklaring van een bedrag van 86.015,00 euro, 

zijnde hetzij de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen, hetzij 
goederen en waarden die in de plaats ervan zijn gesteld, 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). 

* * * * 

1.1 De rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge, kamer Bl7, besliste 
bij vonnis van 23 november 2018 op tegenspraak als volgt: 

"Op strafgebied 

(eerste beklaagde) Op tegenspraak: 

Verklaart de feiten onder tenlastelegging C niet bewezen en spreekt 
dienvolgens VRIJ en ontslaat hem terzake van elke verdere rechtsvervolging zonder kosten. 

Veroordeelt voor de tenlasteleggingen A1-A15 en 8 vermengd: 

tot een gevangenisstraf van 1 jaar en tot een geldboete van 1000,00 EUR, verhoogd 
met 50 opdeciemen en gebracht op 6000,00 EUR, te vermenigvuldigen met 17 
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slachtoffers. Boete vervangbaar bij gebreke van betaling binnen de wettelijke termijn 
door een gevangenisstraf van 3 maanden. 

Bij toepassing van artikel 1 van de wet van 5 maart 1952, gewijzigd door de wet van 28 
december 2011, is de geldboete van 17 maal 1000,00 EUR en vermeerderd met 50 
opdeciemen en gebracht op 102000,00 EUR. 

Zegt dat de tenuitvoerlegging van het vonnis zal worden uitgesteld gedurende 5 jaren 
vanaf heden wat betreft deze gevangenisstraf. 

Zegt dat de tenuitvoerlegging van het vonnis zal worden uitgesteld gedurende 3 jaren 
vanaf heden wat betreft deze geldboete, doch slechts voor een gedeelte van 750,00 
EUR. 

tot een vaste vergoeding voor beheerskosten In strafzaken (bij toepassing van art. 91 K. B. 
28.12.1950}. Deze vergoeding bedraagt 53,58 EUR. 

tot het betalen van een bijdrage van 1 maal de som van 25,00 EUR verhoogd met 70 
opdeciemen en gebracht op 1 maal 200,00 EUR ter financiering van het Fonds tot hulp aan 
de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden. 

Verwijst deze veroordeelde solidair met de medeveroordeelde tot de kosten van het geding, 
in totaal begroot op 1002,30 EUR. · 

Heft het beslag op van het onroerend goed te 
gekend onder 

(tweede beklaagde) Op tegenspraak: 

Verklaart de feiten onder tenlastelegging C niet bewezen en spreekt 

kadastraal 

dienvolgens VRIJ en ontslaat haar terzake van elke verdere rechtsvervolging zonder kosten. 

Veroordeelt <~oor de tenlasteleggingen A 1- A15 en. B vermengd: 

tot een geldboete van 6000,00 EUR (= 500,00 x 12) (art. 41bis Sw.) te 
vermenigvuldigen met 17 slachtoffers. 

Bij toepassing van artikel 1 van de wet van 5 maart 1952, gewijzigd door de wet van 28 
december 2011, is de geldboete van 17 maal 6000,00 EUR en vermeerderd met 50 
opdeciemen en gebracht op 612000,00 EUR. 
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Zegt dat de tenuitvoerlegging van het vonnis zal worden uitgesteld gedurende 3 jaren 
vanaf heden wat betreft deze geldboete, doch slechts voor een gedeelte van 4800,00 
EUR. 

tot een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken (bij toepassing van art. 91 
K.B. 28.12.1950). Deze vergoeding bedraagt 53,58 EUR. 

tot het betalen van een bijdrage van 1 maal de som van 25,00 EUR verhoogd met 70 
opdeciemen en gebracht op 1 maal 200,00 EUR ter financiering van het Fonds tot hulp 
aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden. 

Verwijst deze veroordeelde solidair met de medeveroordeelde tot de kosten van het geding, 
in totaal begroot op 1002,30 EUR. 

Spreekt overeenkomstig art. 42,3., Sw., art. 43bis Sw. en art 43 quater Sw. de bijzondere 
verbeurdverklaring uit lastens het vermogen van tweede beklaagde op de 
vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen, op de goederen en 
waarden die in de plaats ervan zijn gesteld en op de inkomsten uit belegde voordelen, nl. van 
het bedrag ten belope van 86.015,00 EUR. 

Heft het beslag op van het onroerend goed t e 
gekend onder 

Op burgerlijk gebied 

kadastraal 

Verklaart de vordering van de burgerlijke partij/eiser tot herstel ontvankelijk en in de mate 
zoals hierna bepaald gegrond. 

Beveelt de beklaaqden over te gaan tot herstel van het vand aeleaen te 
kadastraal gekend onder 

te herstellen, hetgeen Impliceert: 

- het wegwerken, door middel van renovatie-, verbeterings- en aanpassingswerken, 
van ·de gebreken aan het gebouw en de daarin ondergebrachte woongelegenheden, 
zodat dit gebouw en de daarin ondergebrachte woongelegenheden voldoen aan de 
veiligheids-, gezondheids- en woonkwallteitsvereisten zoals bedoeld in artikel 5 van 
het decreet van 15 j uli 1997-houdende de-VIaamse wooncode,-opdat het aantal 
punten in het technisch verslag wordt teruggebracht op nul; 

- en dit binnen een termijn van 10 MAANDEN, lopende vanaf heden; 
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- veroordeelt beklaagden solidair tot een dwangsom van 150,00 EUR per dag 
vertraging, zonder het opleggen van dwangsomtermijnen in de zin van artikel 
1385bis Ger. W. 

Machtigt burgerlijke partij/eiser tot herstel om het gevorderde herstel ambtshalve uit te 
voeren, zoals bedoeld In artikel 20bls, §7 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de 
Vlaamse Wooncode, voor het geval beklaagden In gebreke zouden blijven, en dit op kosten 
van beklaagden conform de bepalingen dienaangaande in artikel 20bis, §7 van het decreet 
van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode. 

Machtigt burgerlijke partij/eiser tot herstel om de kosten, bedoeld in artikel17bis" §2 van de 
Vlaamse Wooncode, te verhalen op beklaagden. 

Veroordeelt beklaagden solidair tot het betalen van een rechtsplegfngsvergoeding ten 
bedrage van 1440,00 EUR (basisbedrag niet in geld waardeerbare vordering). 

Wijst de vordering tot het uitvoerbaar bij voorraad te verklaren af als zijnde ongegrond." 

1.2 Tegen dit vonnis werd hoger beroep ingesteld op: 
13 december 2018 door de beklaagden 
18 december 2018 door het openbaar ministerie. 

en de 

1.3 Er werd een verzoekschrift In de zin van artikel 204 Wetboek van Strafvordering 
ingediend op de griffie van de rechtbank van e.erste aanleg West-Vlaanderen, afdeling 
Brugge, op: 

13 december 2018 door de advocaat van de beklaagden en de 

18 december 2018 door het openbaar ministerie. 

1.4 Op de rechtszitting van 10 oktober 2019 (inleidingszitting) van dit hof, zelfde kamer, 
werden op verzoek van de advocaat van de beklaagden en na de partijen te hebben 
gehoord, bij toepassing van de artikelen 152, §1 en 209bis, laatste lid, Wetboek van 
Strafvordering, conclusietermijnen vastgelegd en werd de rechtsdag bepaald op de 
rechtszitting van vrijdag 24 januari 2020. 

Op die laatste rechtszitting verklaarden (de advocaten van) alle partijen dat alle eventueel 
laattijdig meegedeelde en/of laattijdig neergelegde conclusies in het debat mogen worden 
gehouden. 

1.5 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 24 januari 2020 in het Nederlands: 
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de beklaagde 
meester 

in ziin middelen van verdediging, bijgestaan door 
voor meester beiden advocaat met kantoor te 

de beklaagde de 
vertegenwoord igd door meester 
advocaat met kantoor te 

in haar middelen van verdediging, 
voor meester beiden 

het openbaar ministerie in zijn vordering bij monde van 
generaal, 

de eiser tot herstel in zijn middelen, vertegenwoordigd door meester 

advocaat -

advocaat met kantoor te voor meester beiden advocaat met 
kantoor te 

2.1 Alle verklaringen van hoger beroep tegen het vonnis van 23 november 2018 gedaan op 
de griffie van de rechtbank die het vonnis heeft gewezen, werden tijdig en regelmatig naar 
de vorm gedaan. 

De verzoekschriften of grievenformulieren die de grieven bevatten die tegen het vonnis 
worden ingebracht, werden eveneens tijdig ingediend. 

2.2 In het door de advocaat van de beklaagden en de 
ingediende "grievenformulier hoger beroep", opgesteld volgens het door de Koning 

vastgestelde model, wordt bepaald welke grieven tegen het vonnis worden ingebracht, 
namelijk op strafgebied met betrekking tot: 

de procedure (reden: "Rechten van verdediging. Eenzijdig en onvolledig strafonderzoek''); 
de schuld (reden: "betwisting schuldigverklaring tenlasteleggingen A1-A15 en B); 
de straf (reden: 115traftoemeting, herstelvordering en verbeurdverklaring worden 
betwist"). 

Daarnaast zijn de beklaagden ook gegriefd door de beslissing in het eerste vonnis "op 
burgerlijk gebied", waarbij ze herhalen dat ze het niet eens zijn met de beslissing over de 
herstelvordering, inclusief de termijn en opgelegde dwangsom. 

Ook in het door het openbaar ministerie ingediende 11grievenformulier hoger beroep" wordt 
bepaald welke grieven tegen het vonnis worden ingebracht: in de rubriek I/Andere" 
verduidelijkt het openbaar ministerie dat het volgberoep aantekent en hoger beroep met 
betrekking tot de uitgesproken straffen. Door het volgberoep geeft het openbaar ministerie 
te kennen dat het, binnen de perken van het hoger beroep van de beklaagden, tegen het 
bestreden vonnis dezelfde grieven aanvoert als de beklaagden. 
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De hiervoor vermelde grieven van de partijen zijn nauwkeurig bepaald. 

2.3 De hoger beroepen van respectief de beklaagden en de 
en van het openbaar ministerie zijn ontvankelijk (art. 203 en 204 Wetboek van 

Strafvordering). 

Het hof beslist in dit arrest binnen de perken van de hoger beroepen en vervolgens van de 
grieven zoa ls 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 deze bepaling op te 
werpen. 

Als gevolg van de devolutieve werking, voortvloeiende uit de beperkte hoger beroepen en 
de grieven, is de beslissing van de eerste rechter om de beklaagden en 
de vrij te spreken voor de telastlegging C definitief. 

3. De dagvaarding voor de eerste rechter werd bij toepassing van artikel 20ter Vlaamse 
Wooncode op 1 augustus 2019 overgeschreven op het kantoor rechtszekerheid te 
het kantoor rechtszekerheid van het gebied waar het onroerend goed is gelegen (onder de 
referte 

De strafvordering is dus ontvankelijk. 

4.1 Wat de telastleggingen A.1 tot en met A.15 betreft, merkt het hof op wat volgt. 

Tot 2 februari 2012 luidde artikel 433decies Strafwetboek als volgt: 

"Met gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en met geldboete van vijfhonderd euro 
tot vijfentwintigduizend euro wordt gestraft hij die rechtstreeks of via een tussenpersoon 
misbruik maakt van de bijzonder kwetsbare positie van een persoon ten gevolge van zijn 
onwettige of precaire administratieve toestand of zijn precaire sociale toestand door, met de 
bedoeling een abnormaal profijt te realiseren, een roerend goed, een deel ervan, een 
onroerend goed, een kamer of een andere in artikel 479 bedoelde ruimte, te verkopen, te 
verhuren of ter beschikking te stellen in omstandigheden die in strijd zijn met de menselijke 
waardigheid, zodanig dat de betrokken persoon in feite geen andere echte en aanvaardbare 
keuze heef t dan zich te laten misbruiken. De boete wordt zo veel keer toegepast als er 
slachtoffers zijn." 

Met ingang van 2 februari 2012 tot 2 augustus 2013 was artikel 433decies Strafwetboek als 
volgt geformuleerd: 

"Met gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en met geldboete van vijfhonderd euro 
tot vijfentwintigduizend euro wordt gestraft hij die rechtstreeks of via een tussenpersoon 
misbruik maakt van de kwetsbare toestand waarin een persoon verkeert ten gevolge van zijn 
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onwettige of precaire administratieve toestand, zijn precaire sociale toestand, zijn leeftijd, 
zwangerschap, een ziekte dan wel een lichamelijk of een geestelijk gebrek of 
onvolwaardigheid door, met de bedoeling een abnormaal profijt te realiseren, een roerend 
goed, een deel ervan, een onroerend goed, een kamer of een andere in artikel479 bedoelde 
ruimte, te verkopen, te verhuren of ter beschikking te stellen in omstandigheden die in strijd 
zijn met de menselijke waardigheid, zodanig dat de betrokken persoon in feite geen andere 
echte en aanvaardbare keuze heeft dan zich te laten misbruiken. De boete wordt zo veel keer 
toegepast als er slachtoffers zijn." 

Concreet betekent dit dat de woorden 11 bijzonder kwetsbare positie van een persoon ten 
gevolge van zijn onwettige of precaire administratieve toestand of zijn precaire sociale 
toestand11 werden vervangen door de woorden 11 de kwetsbare toestand waarin een persoon 
verkeert ten gevolge van zijn onwettige of precaire administratieve toestand, zijn precaire 
sociale toestand, zijn leeftijd, zwangerschap, een ziekte dan wel een lichamelijk of een 
geestelijk gebrek of onvolwaardigheid 11

• 

Met ingang van 2 augustus 2013 werden de woorden "zodanig dat de betrokken persoon in 
feite geen andere echte en aanvaardbare keuze had dan zich te laten misbruiken" uit de 
misdrijfomschrijving geschrapt. 

4.2 De correcte toepasselijke wetsbepalingen zijn de artikelen 433decies en 433undecies, 
eerste lid, 1 o en tweede lid Strafwetboek. 

4.3 Rekening houdend deze wetswijzigingen, de correcte toepasselijke wetsbepalingen en de 
tijdstippen waarop de vervolgingen van de telastleggingen A.l tot en met A.lS betrekking 
hebben, moeten deze telastleggingen worden geherkwalificeerd als volgt: 

"bij inbreuk op de artikelen 433decies en 433undecies, eerste lid, 1 o en tweede lid 
Strafwetboek door, met de bedoeling een abnormaal profijt te realiseren rechtstreeks of via 
een tussenpersoon misbruik te hebben gemaakt van de kwetsbare toestand waarin een 
persoon verkeert ten gevolge van zijn onwettige of precaire administratieve toestand, zijn 
precaire sociale toestand, zijn leeftijd, zwangerschap, een ziekte dan wel een lichamelijk of 
een geestelijk gebrek of onvolwaardigheid door, met de bedoeling een abnormaal profijt te 
realiseren, een roerend goed, een deel ervan, een onroerend goed, een kamer of een andere 
in artikel 479 bedoelde ruimte, verkocht, verhuurd of ter beschikking te hebben gesteld in 
omstandigheden die in strijd zijn met de menselijke waardigheid, met de omstandigheid dat 
van de betrokken activiteit een gewoonte wordt gemaakt." 

Deze herkwalificatie laat de feiten van de telastleggingen A.l tot en met A.lS onverlet en 
voegt daar geen feiten aan toe. Het is op de zo geherkwalificeerde telastleggingen A.l tot en 
met A.lS dat de tegenspraak betrekking had. Telkens hierna sprake is van de telastleggingen 
A.l tot en met A.lS, betreft het deze zoals hier verbeterd. 
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5.1 De is eigenaar van een onroerend goed gelegen te 
kadastraal gekend onder 

is afgevaardigd bestuurder van de 

Het onroerend goed is een gesloten bebouwing die bestaat uit een gelijkvloers en drie 
verdiepingen, waarin naast een handelszaak op het gelijkvloers, vijf appartement~n met 
telkens een afzonderlijke ingang zijn ingericht. 

De wijkinspecteur verwittigde de lokale recherche dat de appartementen wellicht niet 
geschikt waren voor bewoning. De situatie sleepte volgens de wijkinspecteur al jaren aan, 
terwijl de eigenaar geen enkel in itiatief nam om de problemen van onder meer 
vochtinsijpeling en schimmelvorming op te lossen. 

Op 18 en 23 juni 2015 bezocht de Wooninspectie het pand en stelde onder meer de 
volgende gebreken vast aan het gebouw: 

er was vochtschade aan de gemene muur links in de gemeenschappelijke traphal op de 
tweede en derde verdieping; 
de kelder lag vol afval en rommel; 
de gemeenschappelijke stookinstallatie en de lift waren buiten gebruik; 
er waren geen keurlngsattesten van de recent gewijzigde elektrische installaties 
aanwezig in het gebouw; 
de kookfornuizen in de appartementen 2/1, 3/1 en 3/2 waren aangesloten met een 
zwarte elastomeren flexibel, terwijl voor het aansluiten van een kookfornuis enkel een 
vaste leiding of een metalen (RHT) slang gebruikt mag worden. 

De gebreken aan het gebouw leverden achttien strafpunten op. 

In elk van de appartementen stelde de Wooninspectie de volgende gebreken vast: 

er was condensatievocht met schimmelvorming aanwezig op plafond en/of muren; 
de rookgassenafvoer van de gaskachels in de leefruimtes was niet voldoende aansluitend 
verdicht, met gevaar voor CO-intoxicatie tot gevolg; 
meerdere houten en metalen ramen waren verweerd; 
het vereiste aantal rookmelders ontbrak; 
de stroomkringen in het elektrisch verdeelbord waren niet benoemd. 

Bijkomend was er in appartement 2/1 elektrocutiegevaar doordat in de badkamer een 
diepvries was aangesloten op een stopcontact zonder aarding. Ook In appartement 3/1 was 
er elektrocutiegevaar: in de badkamer was een stopcontact voorzien van een aardingspen, 
zonder aangesloten te zijn op een aardgeleider. 
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Deze gebreken, samen met nog meerdere andere gebreken die van appartement tot 
appartement verschilden, hadden tot gevolg dat elk van de appartementen ongeschikt was 
voor bewoning. Concreet kregen de appartementen het volgend aantal strafpunten op het 
technisch verslag: 

appartement 1/1 op de eerste verdieping: 51 punten; 
appartement 2/1 (bus ) op de tweede verdieping achteraan: 66 punten; 
appartement 2/2 (bus ) op de tweede verdieping vooraan: 45 punten; 
appartement 3/1 (bus ) op de derde verdieping achteraan: 53 punten; 
appartement 3/2 (bus ) op de derde verdieping voóraan: 42 punten. 

Appartement 1/1 werd bewoond door acht personen, waaronder . Het 
huurcontract werd afgesloten tussen en en ging in op 1 
december 2013. De maandelijkse huurprijs bedroeg 850 euro. is de 
moeder van de eerste beklaagde en net als haar zoon bestuurder van 
de 

De Wooninspectie vermoedde dat appartement 2/1 (tweede verdieping achteraan) op het 
ogenblik van haar bezoek werd gekraakt. Appartement 2/2 (tweede verdieping vooraan) 
werd gehuurd door twee personen van respectief Roemeense en Belgische nationaliteit. 

In het oo de derde verdieping achteraan appartement gelegen appartement woonden 
afkomstig uit Pakistan (maar met de Belgische nationaliteit) en zijn Portugese 

echtgenote verklaarde aan de Wooninspectie dat hij 
klachten had over de lift, de hal die steeds vui l lag, de boiler die uitviel, de kapotte lavabo ... 
Hierover had hij contact met , de neef van de eigenaar. Er werd echter 
niets aan de klachten gedaan. 

Het appartement op de derde verdieping vooraan werd bewoond door vier personen van 
Afghaanse nationaliteit. 

5.2 Op 5 augustus 2015 leidde de Wooninspectie een herstelvordering in bij het openbaar 
ministerie. Op 31 augustus 2015 sloot het college van burgemeester en schepenen van de 
stad zich hierbij aan. 

5.3 Het brandpreventieverslag van de brandweer te van 5 januari 2016 was 
ongunstig. Zo stelde de brandweer vast dat de appartementen achteraan op de tweede en 
de derde verdieping niet bereikbaar waren voor de brandweer en niet uitgerust konden 
worden met een buitenladder. Men adviseerde de bewoning daarom onmiddellijk te 
stoppen. 

5.4 Op 25 mei 2016 legde het openbaar ministerie bewarend onroerend beslag op het 
gebouw. 
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Bij beslissing van 16 november 2016 verklaarde de burgemeester van de stad het 
onroerend goed ongeschikt voor bewoning. 

5.5 verklaarde bij verhoor op 4 september 2015 dat zijn ouders het 
pand eind de jaren '80 aankochten. De indeling bleef sindsdien onveranderd en er werden 
geen grote werken uitgevoerd. De was sinds twee jaar eigenaar. Hijzelf, 
zijn broer en moeder waren bestuurder van deze vennootschap. Het was drie jaar geleden 
dat hij het pand zelf had bezocht. De staat van de woning verslechterde sinds er jongere 
mensen en personen van vreemde origine kwamen wonen. Zijn neef 
stond in voor het opmaken van de huurcontracten en plaatsbeschrijvingen. Ook bij 
problemen ging zijn neef ter plaatse. Verschillende huurders hadden een huurachterstaL 
Geconfronteerd met de verslagen van de Wooninspectie, verklaarde hij de nodige 
herstellingen binnen het jaar uit te zullen voeren. 

Toen hij op 16 juni 2016 opnieuw werd verhoord, stelde dat hij het was 
die alles regelde binnen de vennootschap. Zijn moeder was 80 jaar en vergeetachtig, zijn 
broer is gehandicapt. Verder wees hij er op dat op eigen houtje in het 
appartement op de tweede verdieping aan de straatkant was getrokken. Hij had geen 
huurcontract en betaalde geen huur. zou verschillende appartementen als de 
zijne beschouwen en er zijn vrienden in onder brengen. Daarnaast meende 

dat de verschillende gebreken zoals de gebroken ramen, tot de verantwoordelijkheid 
van de huurders behoorden. 

6. De beklaagden kruisten in het grievenformulier de rubriek " Procedure" aan en 
vermeldden als reden "Rechten van verdediging. Eenzijdig en onvolledig strafonderzoek''. Uit 
geen enkel gegeven blijkt dat de rechten van verdediging van de beklaagden, zoals 
gewaarborgd door onder meer artikel 6 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, 
zoals uitgelegd door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, op enige wijze werden 
geschonden, noch tijdens het onderzoek, noch tijdens de behandeling van de zaak in eerste 
aanleg. Evenmin blijkt dat het strafonderzoek eenzijdig werd gevoerd of onvolledig zou zijn. 

7.1 Dat de vijf verhuurde appartementen in het pand te niet 
voldeden aan de minimale vereisten van veiligheid, gezondheid en woonkwaliteit zoals 
bedoeld in artikel 5 van de Vlaamse Wooncode, blijkt onmiskenbaar uit de vaststellingen van 
de wooninspecteur, zoals weergegeven in de processen-verbaal met nummers 

(18 juni 2015) en (23 juni 2015) en de bij 
deze processen-verbaal gevoegde technische verslagen. Ook de foto's in bijlage aan deze 
processen-verbaal tonen dit aan. 

7.2 De beklaagden beweren dat verschillende huurders, waaronder zonder 
hun medeweten en in strijd met de bepalingen van het huurcontract, de appartementen 
hebben onderverhuurd aan een groot aantal andere personen. Dit zou er toe geleid hebben 
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dat de staat van de gemeenschappelijke delen en de verschillende appartementen sterk 
achteruitging. 

Uit de gegevens van het strafdossier blijkt dat de beklaagden er wel degelijk van op de 
hoogte waren dat sommige appartementen werden bewoond door (veel) meer personen 
dan in het huurcontract was vermeld. Zo verklaarde bij verhoor op 4 
september 2015 dat het appartement achteraan op de tweede verdieping op dat ogenblik 
leeg stond, maar dat hij van de andere huurders had vernomen dat er wel af en toe mensen 
kwamen slapen die gewoon aan de deur aanbelden en binnengelaten werden (stuk 41 
strafdossier, p. 94). Bij verhoor op 16 juni 2016 stelde hij (stuk 122 strafdossier) : "Oo de 
eerste verdieping was er een enorm verloop van verschillende medebewoners van die 
zonder mijn toestemming. Ik vermoed dat sommige van die mensen dan gebruik gemaakt 
hebben van dat appartement op de tweede verdieping. Uiteindelijk werd ik geconfronteerd 
met de huidige bewoner, die er plots woonde. Hij had het ook gekraakt. We 
hebben dan maar het appartement aan hem verhuurd." De beklaagden stellen het in 
conclusies voor alsof het huurcontract met hebben afgesloten omdat 
het hen dit had gevraagd en "onder druk van de omstandigheden" (zie p. 
29-30 van de conclusies van 17 januari 2020 voor de beklaagden). Het is ongeloofwaardig 
dat het :faarop zou aandringen en dat de beklaagden een huurcontract zouden 
afsluiten met iemand die het appartement eerder kraakte, tenzij ze de waarschuwing dat ze 
de appartementen niet meer mochten verhuren, bewust naast zich wilden neerleggen om 
toch zoveel mogelijk huurgeld te kunnen incasseren. 

Verder blijkt uit de gegevens van het strafdossier dat de beklaagden deze toestand bewust 
hebben laten betijen en op geen enkel ogenblik ook maar een poging hebben ondernomen 
om er een einde aan te maken. Bij verhoor op 4 september 2015 gaf 
toe dat hij de voorbije drie jaar geen enkele keer was langs geweest in het gebouw. 
Nochtans hadden verschillende huurders klachten over de toestand van het gebouw en de 
appartementen, waaronder het grote verloop van bewoners, maar de beklaagden lieten na 
hieraan te verhelpen. 

Zo verklaarde bewoner van het achteraan op de derde verdieping gelegen 
appartement, op 1 juli 2015 (stuk 12 strafdossier): "( ... )Toen ik er kwam wonen was het min 
of meer leefbaar maar ik denk dat er de laatste 10 jaar amper in het pand werd geïnvesteerd. 
Er wonen ook alleen maar mensen van vreemde origine in het pand, die er steeds kort 
blijven. Volgens mij maakt de eigenaar daar misbruik van. Zelfs de buren klagen over dat 
alles." 

. huurder van het appartement op de tweede verdieping vooraan, verklaarde 
op 7 juli 2015 (stuk 21 strafdossier):"( ... ) Ik heb ook de indruk dat de eigenaar zich van niets 
meer aantrekt. In het begin werd alles nog opgevolgd, maar de laatste jaren wordt er niets 
meer gedaan. We kunnen klagen wat we willen, dat blijft zonder gevolg. Ik heb gehoord dat 
zelfs omwonenden zich bij de politie of de eigenaar hebben beklaagd over het pand, ik weet 
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niet wat daar ondertussen mee is gebeurd. Als ik bijvoorbeeld zie hoeveel verschillende 
mannen al op de eerste verdieping hebben gewoond, maar dat zijn er heel wat. Ik vraag mij 
dan of hoe de eigenaar dat alles opvolgt." 

7.3 Bovendien zijn de gebreken die hebben geleid tot de ongeschiktheidverklaring 
structureel van aard. Ze hebben betrekking op de basisuitrusting van het gebouw en de 
appartementen, zoa ls ~ie moet worden voorzien door de verhuurder. Ze kunnen daarom, 
anders dan de beklaagden beweren, niet worden toegeschreven aan een gebrekkig 
onderhoud door de huurders. Dit geldt in de eerste plaats voor de gebreken aan het 
gebouw, waaronder de vochtschade in de gemeenschappelijke traphal op de tweede en 
derde verdieping. Ook de vaststelling dat de gemeenschappelijke stookinstallatie en de lift 
buiten gebruik waren, het ontbreken van keuringsattesten voor de elektrische installaties en 
de onjuiste aansluiting van de kookfornuizen kunnen onmogelijk het gevolg zijn van een 
gebrekkig onderhoud door de huurders. Het is nu eenmaal aan de verhuurder om te zorgen 
voor een vochtvrij gebouw, een goedwerkende stookinstallatie en lift, net als voor de 
benodigde keuringsattesten. Hij dient er ook voor te zorgen dat de kookfornuizen correct 
worden geïnstalleerd en aangesloten. 

Het gegeven dat de stookinstallatie al lang voor de aankoop van het gebouw door de 
buiten gebruik was, is zonder relevantie. Dit is eveneens het geval voor het 

gegeven dat hiervoor bij controles door de Wooninspectie in 2010, 2011 en 2012 geen 
strafpunten werden aangerekend. Uit de verklaringen van verschillende huurders blijkt dat 
de appartementen op een zeer gebrekkige en ontoereikende manier werden verwarmd: 
enkel in de leefruimte van de verschillende appartementen was er een verwarmingstoestel, 
meer bepaald een gaskachel. Het hof verwijst bij wijze van voorbeeld naar de volgende 
verklaringen: 

bewoner van het achteraan op de derde verdieping gelegen appartement 
(verhoor op 1 juli 2015 -stuk 12 strafdossier): 11 

( ... ) Ook is het zo dat er slechts 1 
gaskachel is in het appartement. Als wij de slaapkamer warmer willen hebben dienen we 
de deuren open te laten. Ook in de badkamer is geen verwarming voorzien. ( ... ) Er is een 
man, een neef van de eigenaar, die alles regelt als er appartementen vrijkomen. Hij 
staat dan in om gebreken te herstellen. Als er iets kapot is moeten we ?pbellen, 
maar hij komt nooit af. Zo heb ik hem iedere winter nodig omdat we de gaskachel nooit 
opgestart krijgen. Nog nooit heb ik hem weten komen. Uiteindelijk zijn we dan verplicht 
om zelf een firma te contacteren om dat op eigen kosten te laten herstellen. ( ... )"; 

bewoner van het appartement vooraan op de derde verdieping 
(verhoor op 1 juli 2015 - stuk 16 strafdossier): "( ... ) Wel is het in de winter zeer koud, zo is 
er geen verwarming in de badkamer en keuken. In de slaapkamers behelpen we ons met 
elektrische vuurtjes. ( ... )"; 

bewoner van appartement 1/1 (verhoor op 7 juli 2015 - stuk 19 
st rafdossier): " ( ... ) Wat ik het ergst vind van het appartement is de verwarming, of het 
gebrek eraan. Zo zijn er in de woonkamer 2 ramen kapot en werkt de gasverwarming 
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niet, afgelopen winter was het er ijskoud. Op de slaapkamers is er enkel elektrische 
verwarming wat ervoor zorgt dat de rekening altijd zeer hoog is. Op de badkamer is er 
zelfs geen verwarming. Dat in combinatie met enkele beglazing zorgt dat het ganse 
appartement in de winter zeer koud Is." 

Dat de lift eveneens al lang voor de aankoop van het gebouw door de 
buiten gebruik was en ook hiervoor bij eerdere . controles geen strafpunten werden 
aangerekend, is evenmin relevant. Ook het feit dat een lift voor een gebouw met drie 
verdiepingen niet verplicht zou zijn, doet niet ter zake. 

Om het ontbreken van keuringsattesten van de elektrische installaties te weerleggen, 
verwijzen de beklaagden naar twee attesten van 18 april 2011 (stukken 23 en 24, 
stukkenbundel van de beklaagden). Nochtans hebben deze attesten enkel betrekking op 
appartement 3/1. Enkel het eerste attest heeft betrekking op de elektrische installatie. Het 
tweede attest betreft de gasleidingen en is ook om die reden niet van aard om te besluiten 
dat voor het ontbreken van de nodige keuringsattesten voor de recent gewijzigde 
elektrische installaties ten onrechte strafpunten werden aangerekend. Andere attesten 
liggen niet voor. 

Ook voor het probleem van het afval en de rommel in de kelder verschuilen de beklaagden 
zich ten onrechte achter de huurders. Verschi llende huurders klaagden dat de kelder onder 
water stond en naar rioolwater stonk, wat eveneens wijst op een structureel vochtprobleem 
en minstens heeft bijgedragen tot de erbarmelijke staat van de kelder (zie de verklaringen 
van (stuk 12 strafdossier), {stuk 75 strafdossier) en 

(stuk 77 strafdossier)). Ook bij hercontrole door de politie op 8 januari 2016 
stond de volledige kelder onder (riool)water (stuk 96 strafdossier). Bovendien was het aan 
de beklaagden als verhuurders om de huurders die verantwoordelijk waren voor het 
achterlaten van afval in de kelder, aan te manen dit afval te verwijderen. Uit geen enkel 
dossiergegeven blijkt dat ze dit gedaan hebben. 

De bewering van de beklaagden dat ze verschillende gebreken kort na de kennisgeving door 
de Wooninspectie zouden hebben opgelost, is niet bewezen. Zo blijkt uit de factuur van 30 
december 2015 van sanitaire inrichtingen-zinkwerken (stuk 22, 
stukkenbundel van de beklaagden) niet dat deze factuur - .van slechts 374,46 euro -
betrekking heeft op de vochtschade in de gemeenschappelijke traphal op de tweede en 
derde verdieping. De door zelf opgestelde e-mail van 16 juni 2016 
(gericht aan het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed 
Vlaanderen - stuk 40, stukkenbundel van de beklaagden) waarin hij onder meer stelt het 
afval en de rommel in november uit de kelder te hebben weggehaald, maar dat er sindsdien 
opnieuw afval werd gestort, heeft geen bewijswaarde. Bovendien tonen deze stukken niet 
aan dat de vaststellingen van de Wooninspectie onjuist zouden zijn. 
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De beklaagden leggen in hoger beroep 80 stukken voor. De helft van deze stukken heeft 
betrekking op de renovatiewerken die de beklaagden in 2018 - en dus ruim na de 
incriminatieperiode - hebben aangevat en waarbij de vijf appartementen werden 
gereduceerd tot drie appartementen. Uit deze stukken blijkt dat de elektrische installaties 
volledig werden vernieuwd, net als de sanitaire installaties, de verwarmingsinstallatie en alle 
buitenschrijnwerk. Ook werd voorzien in ventilatie en isolatie. De renovatie is dus zeer 
ingrijpend en alles omvattend, wat aantoont hoe structureel en verregaand de gebreken aan 
het gebouw en de appartementen waren die hebben geleid tot de 
ongeschiktheidsverklaring. 

7.4 Net zoals dit het geval is voor de gemeenschappelijke delen, hebben de in de 
afzonderlijke appartementen vastgestelde gebreken een structureel karakter. De gebreken 
hebben betrekking op de basisuitrusting van de appartementen zoals die moet worden 
voorzien door de verhuurder. Ze kunnen dus niet het gevolg zijn van verwaarlozing of 
wanbeheer door de huurders. Zo was er in elk van de appartementen gevaar voor CO
vergiftiging doordat de rookgassenafvoer van de gaskachel in de leefkamer niet voldoende 
aansluitend was verdicht. In appartementen 1/1 en het appartement achteraan op de 
tweede verdieping waren in de keukenfunctie geen twee vrije stopcontacten aanwezig. In 
het appartement achteraan op de derde verdieping was een stopcontact voorzien van een 
aardingspen, maar niet aangesloten op een aardgeleider. In geen enkel appartement waren 
de stroomkringen in het elektrisch verdeelbord benoemd. De beklaagden verwijzen voor 
deze tekortkomingen aan de gas- en elektriciteitsinstallaties opnieuw naar de goedkeuring 
door een erkend controlemechanisme in april 2011. Zoals hoger al gezegd liggen slechts 
twee attesten voor, die allebei enkel betrekking hebben op appartement 3/1. Bovendien 
bewijst een goedkeuring in 2011 niet dat de installaties in appartement 3/1 vier jaar later 
nog steeds conform waren. Dat waren ze kennelijk niet, nu de Wooninspectie op 18 juni 
2015 zelfs in dit appartement elektrocutiegevaar en gevaar voor CO-vergiftiging vaststelde. 

Voor de appartementen 1/1, het appartement achteraan op de tweede verdieping en het 
appartement vooraan op de derde verdieping, verwijzen de beklaagden naar de 
plaatsbeschrijvingen die werden opgemaakt bij het begin van de huurovereenkomsten en 
waaruit zou blijken dat deze appartementen bij aanvang van de overeenkomsten in goede 
staat waren. De inhoud van deze plaatsbeschrijvingen weerlegt de juistheid van de door de 
Wooninspectie gedane vaststellingen nochtans niet. De plaatsbeschrijvingen zeggen immers 
niets over bijvoorbeeld de veiligheid van de gaskachels en stopcontacten, of over het 
verdeelbord van de stroomkringen. Evenmin tonen de plaatsbeschrijvingen aan dat de 
vastgestelde gebreken te wijten zijn aan de huurders. Zo is het niet omdat in de 
plaatsbeschrijvingen niet wordt vermeld dat er op bepaalde muren condensatievocht met 
schimmelvorming aanwezig was, dat daarmee is aangetoond dat het in 2015 door de 
Wooninspectie vastgestelde condensatievocht te wijten is aan de huurders. 
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Anders dan de beklaagden suggereren, heeft de vaststelling van de Wooninspectie dat de 
appartementen niet zijn uitgerust met het volgens de toepasselijke. regelgeving vereiste 
aantal rookmelders, niet geleid tot het aanrekenen van afzonderlijke strafpunten. 

7.5 Specifiek wat appartement 1/1 betreft, stellen de beklaagden dat het groot aantal 
bewoners heeft geleid tot de verloedering van het appartement. Op het ogenblik van de 
vaststellingen op 18 juni 2015 door de Wooninspectie bleken er acht personen in het 
appartement te wonen. Volgens het aantal woonlokalen en de totale netto vloeroppervlakte 
ervan was de bezettingsnorm nochtans negen personen. Nu het appartement principieel 
geschikt was om negen personen te huisvesten, kunnen de beklaagden maar moeilijk 
voorhouden dat het de bewoning door acht personen is die heeft geleid tot het 
achteruitgaan van de toestand van het appartement. 

Ook al zou een ruit in de slaapkamer niet gebroken zijn geweest en zelfs al was de 
keukendeur naar het terras voorzien van een klink en sleutel, dan nog zou de staat van 
ramen en deuren van appartement 1/1 hebben geleid tot strafpunten. De houten ramen in 
de leefkamer waren immers verweerd, net als de metalen ramen in de slaapkamers. 

7.6 , huurder van het appartement gelegen vooraan op de tweede verdieping, 
verklaarde op 18 juni 2015 inderdaad aan de Wooninspectie geen klachten over de woning 
zelf te hebben. Dat een huurder geen klachten heeft over de toestand van de woning, 
bewijst op zichzelf niet dat de vaststellingen van de Wooninspectie onjuist zouden zijn. 
Bovendien kwam in zijn verhoor van 7 juli 2015 gedeeltelijk terug op zijn 
eerdere verklaring. Hij verklaarde toen dat het appartement te koud was en dat het er snel 
afkoelde. Zijn vrouw was zwanger en ze zochten een andere woning, omdat ze het 
appartement niet geschikt vonden om een kind in op te voeden. 

Ook het gegeven da1 en het appartement op 
de derde verdieping achteraan gedurende respectievelijk 17 en 12 jaar bewoonden, toont 
niet aan dat het appartement wel voldeed aan de vereisten van de Wooncode. Bovendien 
valt niet in te zien hoe onder meer het verweerd zijn van de ramen, de onjuiste aansluiting 
van het kookfornuis, het ontbreken van een aardingspen van een stopcontact in de 
badkamer en de problematische aansluiting van de gaskachel in de leefkamer het gevolg 
zouden kunnen zijn van een gebrekkig onderhoud door de huurders. 

7.7 Het appartement vooraan op de derde verdieping werd blijkbaar eerder al eens 
ongeschikt verklaard, meer bepaald in 2010 en met 11 strafpunten. Deze ongeschiktheid 
werd opgeheven op 14 februari 2012. Amper drie jaar later stelde de Wooninspectie vast dat 
het appartement opnieuw ongeschikt was voor bewoning, dit keer met 24 strafpunten. In 
tegenstelling tot wat de beklaagden stellen, leveren de beperkte tijdspanne tussen de belde 
vaststellingen van ongeschiktheid en het gestegen aantal punten niet het bewijs dat de 
vastgestelde tekortkomingen de schuld zijn van de huurders. Hieruit kan enkel verregaande 
verwaarlozing door de verhuurders worden afgeleid, aangezien zoals al hoger gezegd, de 
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vastgestelde gebreken betrekking op de basisuitrusting van de appartementen zoals die 
moet worden voorzien door de verhuurder, zoals bijvoorbeeld de verwarmingsinstallatie en 
het elektriciteitsnetwerk. 

De beklaagden verwijzen naar facturen die betrekking hebben op herstellingswerken die in 
de periode van 31 december 2013 tot en met 31 december 2014 werden uitgevoerd in dit 
appartement en die onder meer betrekking hebben op de gasradiator en een lek in het dak. 
Dat de Wooninspectie ondanks deze herstellingen toch nog de gebreken vaststelde zoals 
opgesomd in het proces-verbaal van 18 juni 2015 toont alleen maar 
aan dat deze herstellingen ruimschoots onvoldoende waren en niet meer dan een druppel 
op de hete plaat. 

7.8 Tot slot stellen de beklaagden dat ze, eens ze door de Wooninspectie In kennis werden 
gesteld van de problemen, alles in het werk hebben gesteld om de toestand op te lossen. Ze 
zouden als het ware "machteloos hebben gestaan", onder meer omdat de huurders en 

. onderhuurders het gebouw en de appartementen bleven "misbruiken". Dat dit onjuist is, 
bl ijkt uit de vaststelling van de politie op 4 januari 2016 dat het meest verloederde 
appartement op de tweede verdieping dat bij de controle door de Wooninspectie op 18 juni 
2015 leegstond en mogelijk werd gekraakt, opnieuw werd verhuurd. Het werd verhuurd in 
de staat waarin het zich op het ogenblik van de controle bevond, zonder enige vorm van 
opruiming of opknapwerken (stukken 95-96 strafdossier). Het huurcontract werd afgesloten 
op 29 september 2015, met (stuk 79 e.v. strafdossier). 

Verder stelt het hof vast dat de beklaagden op 15 juli 2016 een overeenkomst sloten met 
architectenbureau voor de totale renovatie van de vijf appartementen. De 
concrete uitvoering van deze renovatiewerken nam pas een aanvang in de loop van 2018, 
lang nadat de laatste huurder was vertrokken. Hoe dan ook doet een eventuele verdere 
bewoning door een of meerdere huurders niets af aan de juistheid van de door de 
Wooninspectie gedane vaststellingen en het gegeven dat de beklaagden de 
verantwoordelijkheid voor de vastgestelde gebreken niet kunnen afschuiven op de huurders. 

De telastlegging B is voor het hof bewezen gebleven. 

8.1 De telastleggingen A.1 tot en met A.15 betreffen de zogenaamde huisjesmelkerij. 

Huisjesmelkerij is het uitbuiten van een persoon omwille van zijn (bijzondere) kwetsbare 
positie, waarbij de huisjesmelker er in slaagt een abnormaal hoge huurprijs te verkrijgen 
door misbruik te maken van de kwetsbare positie van het slachtoffer, omdat hij weet dat die 
niet op de reguliere woningmarkt terecht kan. Een ongeschikte en, sterker nog, een 
onbewoonbare woning verhuren is verboden, zodat de ontvangst van een huurprijs voor 
dergelijke woning in beginsel niet kan en dit dus een abnormale huurprijs betreft. 
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Ook wie niet op de reguliere woningmarkt terecht kan heeft recht op een behoorlijke 
huisvesting, wat een grondwettelijk beschermd recht is. Het is niet omdat een persoon die 
zich in een kwetsbare positie bevindt anders geen woonst zou kunnen bekomen, dat, zelfs 
om hem/haar te helpen, een woning mag worden verhuurd, die niet beantwoordt aan de 
minimale gezondheids-, veilighelds-en woonkwaliteitsverelsten. 

8.2 Zoals hiervoor in de randnummers 7.1 tot en met 7.8 besproken, bleken de 
appartementen stuk voor stuk ongeschikt voor bewoning en mochten ze niet worden 
verhuurd. Elke huuropbrengst die de beklaagden hiermee realiseerden, moet dan ook 
worden beschouwd als een abnormaal profijt. 

Het staat bovendien vast dat de beklaagden de appartementen verhuurden of ter 
beschikking stelden in omstandigheden die in strijd zijn met de menselijke waard igheid. Elk 
van de appartementen was voorzien van enkel glas en slechts één slecht werkende 
gaskachel die zich in de leefruimte bevond. De andere ruimtes, zoals bijvoorbeeld de 
badkamer, konden zelfs niet worden verwarmd. Verschillende huurders klaagden dan ook 
dat het er in de winter zeer koud was. In elk van de appartementen was er gevaar voor CO
intoxicatie, in twee appartementen was er ook elektrocutiegevaar. In elk van de 
appartementen was er schimmelvorming als gevolg van condensatievocht en ook in de 
gemeenschappelijke gang was er vochtschade. In de achteraan op de tweede en derde 
verdieping gelegen appartementen was er geen ontsnappingsmogelijkheid in geval van 
brand. In de gemeenschappelijke kelder rook het voortdurend naar rioolwater. Uit de 
verklaring van huurder van het appartement achteraan op de derde 
verdieping, blijkt dat de verlichting in de gemeenschappelijke gang al lange tijd niet goed 
werkte waardoor hij 's avonds oo het gevoel de trap moest opgaan (verklaring van 1 juli 
2015, stuk 13 strafdossier). verklaarde dat er geen warm water was en 
dat hij gebruik maakte van een waterkoker om zich te wassen (stuk 77 strafdossier). 

Zoals in randnummer 7.2 besproken, waren de beklaagden er wel degelijk van op de hoogte 
dat sommige appartementen (waaronder appartement 1/1) werden bewoond door veel 
meer personen dan vermeld in het huurcontract. De beklaagden lieten deze toestand 
bewust voortbestaan. Door het verblij f van deze bewoners te tolere ren, hebben de 
beklaagden de appartementen ook aan hen ter besch ikking gesteld, in de zin van artikel 
433decies Strafwetboek. 

8.3 Wat betreft de verhuur aan 

Deze huurder betrok eerst appartement 3/1 op de derde verdieping, maar verhuisde daarna 
naar appartement 1/1 op de eerste verdieping. Uit het strafdossier blijkt enkel dat hij de 
Afghaanse nationaliteit heeft, dat hij werkte als kelner en ongeveer 1.400 euro per maand 
verdiende. Bij verhoor op 5 januari 2016 verklaarde hij 875 euro huur te betalen (stuk 75 
strafdossier). Er zijn geen andere gegevens beschikbaar over zijn administratieve, sociale of 
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fysieke toestand. Het is volgens het hof dan ook niet zeker dat hij zich in een kwetsbare 
toestand bevond. 

De telastlegging A.1 is niet bewezen. 

8.4 Wat betreft het ter beschikking stellen van het appartement 1/1 aan 

en . maar waarbij het huurcontract op naam stond van 

Uit de verklaring van (stuk 19 strafdossier) blijkt dat hij zelf, 
~n asielzoekers waren, afkomstig uit Afghanistan, 

die voordien samen in een asielcentrum hebben verbleven. Het is dus bewezen dat ze zich in 
een kwetsbare toestand bevonden, als gevolg van hun precaire administratieve toestand. 
Door het voor bewoning ongeschikte, mensonwaardige appartement aan hen ter 
beschikking te stellen, maakten de beklaagden misbruik van de kwetsbare positie van deze 
bewoners. Als gevolg van hun precaire administratieve toestand konden ze immers niet 
terecht op de reguliere woningmarkt. Het gegeven dat de beklaagden van deze bewoners 
geen huur ontvingen, althans niet rechtstreeks, is niet relevant. Uit de verklaring van 

blijkt dat ze hun aandeel in de huur (samen met een bi jdrage voor 
de gezamenlijke aankoop van bijvoorbeeld voeding) aan betaalden, die de 
huur vervolgens doorstortte aan de beklaagden (stuk 19 strafdossier, zie ook de verklaring 
van van 5 januari 2016 - stuk 75 strafdossier). Dat hierbij 
mogelijk persoonlijk winst zou hebben gemaakt, neemt de strafbaarheid van de feiten voor 
de beklaagden niet weg. 

Van de overige bewoners blijkt uit het strafdossier enkel dat ze de Afghaanse national iteit 
hebben, maar is voor het overige niets gekend over hun administratieve of sociale toestand. 

De telastleggingen A.2, A.3 en A.6 zijn dus bewezen, maar dit is niet het geval voor de 
telastleggingen A.4, A.S, A.7 en A.B. 

8.5 Wat betreft de verhuur aan er 

. afkomstig uit Nepal maar van Belgische nationaliteit, en 
bewoonden het appartement aan de straatzijde van de tweede verdieping. 
verklaarde bij verhoor op 7 juli 2015 (stuk 21 strafdossier): "Ik leg deze verklaring af in het 
bijzijn van mijn echtgenote die reeds sedert 2008 bij me woont. Ikzelf woon 
reeds sedert 2007 in het appartement 0002~ betreft het appartement op de 2de verdieping -
straatzijde. Het is sedert toen dat er vanalles aan het pand defect was, bij mijn weten heeft 
de lift nooit gewerkt. Ook mijn appartement was niet In orde, maar ik kon niet onmiddellijk 
anders. Het is een afweging tussen de ligging en de kosten ten opzichte van het comfort." Op 

het ogenblik van het afleggen van zijn verklaring was zijn echtgenote zwanger. Ze vonden 
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het appartement niet goed om er een kind in op te voeden, reden waarom ze op zoek gingen 
naar een andere woning. Uit deze gegevens blijkt onvoldoende dat de huurders zich in een 
kwetsbare positie bevonden als gevolg van bijvoorbeeld hun sociale of administratieve 
toestand. Ook het feit dat ze een kind verwachtten is onvoldoende om daartoe te beslu iten, 
nu de zwangerschap er hen net toe aanzette om een andere woning te zoeken. 

De telastlegging A.9 is niet bewezen. 

8.6 Wat betreft de verhuur aan 

huurde het appartement aan de achterzijde van de tweede verdieping. 
Hij is de huurder met wie de beklaagden een huurovereenkomst afsloten, na de bezoeken 
van de Wooninspectie en dus nadat ze ervan in kennis waren gesteld dat het avoartement 
niet geschikt was voor bewoning en niet meer mocht worden verhuurd. 
Is een man van Afghaanse nationaliteit. Uit het door de beklaagden' voorgelegde stuk 18 
blijkt dat de huur voor de maanden oktober en november 2015 werd betaald door het 

te . De huurprijs bedroeg 525 euro. Dit toont voldoende aan dat 
zich in een kwetsbare sociale positie bevond door f inanciële problemen. Hieruit 

blijkt bovendien dat de beklaagden effectief huur voor het appartement hebben ontvangen. 
Door het voor bewoning ongeschikte, mensonwaard ige appartement aan 

te verhuren, maakten de beklaagden misbruik van zijn kwetsbare positie. 

De beklaa~den zetten in conclusies uiteen dat het appartement destijds (sinds december 
2013) aan werd verhuurd, die het op zijn beurt onderverhuurde aan 
vluchtelingen. Er volgde een strafonderzoek lastens wegens 
huisjesmelkerij, maar hij werd buiten vervolging gesteld. De beklaagden stellen dat ze niet 
op de hoogte werden gesteld van dit strafonderzoek en dus ook niet wisten dat hun huurder 
het appartement onderverhuurde. Dit alles doet niet ter zake, nu de beklaagden enkel 
worden vervolgd voor de verhuur van het appartement aan en niet aan 
de onderhuurders van Daarbij komt dat de incriminatieperiode 
beperkt is tot de periode van 1 september 2015 tot 1 november 2016. 
had het appartement toen al lang verlaten. 

Om de redenen aangehaald in randnummer 7.2 is het volgens het hof niet bewezen dat de 
beklaagden niet anders konden dan het appartement aan te verhuren. 
Overigens is ook niet aangetoond dat het is die het bewuste 
appartement ten tijde van de bezoeken door de Wooninspectie heeft gekraakt. 

verklaarde Immers bij verhoor op 11 januari 2016: 11/k kan u bevestigen 
woonachtig te zijn op een appartement te meerbepaald 
huur ik het appartement op de tweede verdieping -achterzijde gebouw- met nummer 
Ik ben er in augustus komen wonen, er woonde al een vriend in het gebouw en ik had gezien 
dat het appartement vrij was. Ik had het nummer gekregen van de huisbaas, 

en contacteerde hem telefonisch." Deze verklaring is volgens het hof geloofwaardig. 
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Uit het strafdossier blijkt inderdaad dat nog enige tijd na de 
ongeschiktverklaring in het appartement is blijven wonen, ook al waren de andere 
appartementen al ontruimd. Hij verklaarde echter het moeilijk te hebben om een ander 
onderkomen te vinden, wat niet verwonderlijk is rekening houdend met zijn kwetsbare 
financiële toestand. Bovendien dateert deze "bezetting" van na de incriminatieperiode van 
de telastlegging A.lO. 

De beklaagden wijzen ~rop dat deze huurder het appartement heeft misbruikt, onder meer 
door het plat dak, grenzend aan een achtergelegen kamer als terras te gebruiken en er vuur 
op te stoken. Ook dit dateert van na de incriminatieperiode nu dit pas werd vastgesteld op 7 
september 2016. Het neemt niet weg dat de beklaagden in de periode van 1 september 
2015 tot 1 november 2015 wel degelijk misbruik hel:)ben gemaakt van de kwetsbare positie 
van deze huurder. 

De telastlegging A.10 is bewezen. 

8.7 Wat betreft de verhuur aan 

huurde het appartement gelegen op de derde verdieping aan de straatkant. Hij 
betaalde maandelijks 635 euro huur, de kosten voor het waterverbruik inbegrepen. 

Deze huurder, van Afghaanse nationaliteit, verklaarde op 3 augustus 2015 (stuk 38 
strafdossier): "Ik kan u bevestigen reeds enige tijd woonachtig te zijn in een appartement te 

(Meer bepaald) woon ik sedert december 2013 in het 
appartement op de derde verdieping, aan de straatkant. Daarvoor woonde ik in 
maar ik verhuisde naar om hier werk te zoeken." Uit de dossiergegevens blijkt niet of 
hij na zijn verhuis naar het appartement verhuurd door de beklaagden, effectief werk heeft 
gevonden. Voor het overige is er niets geweten over zijn administratieve, socia le of fysieke 
toestand. Het Is dan ook niet zeker dat hij zich in een kwetsbare toestand bevond. 

De telastlegging A.ll is niet bewezen. 

8.8 Wat betreft het ter beschikking stellen van het appartement vooraan op de derde 
verdieping aan en waarbij het 
huurcontract op naam stond van 

van Afghaanse nationalitéit, verklaarde in terechtgekomen te 
zijn, om er werk te zoeken. Hij werkte via dagcontracten bij een visbedrljf. Soms werkte hij 
één dag per week, soms vier dagen. Hij verdiende 42 euro bruto per dag, daarnaast legde de 
RVA een stukje bij. Hij stelde niet anders te kunnen dan in het bewuste appartement te 
wonen, omdat hij niet genoeg verdiende voor een andere woning (zie zijn verklaringen van 
18 juni 2015 en 9 juli 2015, stukken 36 en 40, p. 71 strafdossier). 
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Oo~ eveneens afkomstig uit Afghanistan, verklaarde geen vast werk te 
hebben, reden waarom h)j moeilijk een andere woning kon vinden hoewel hij eigenlijk zo 
vlug mogelijk wilde verhulzen {verhoor op 1 juli 2015 - stuk 16 strafdossier). 

stelde bij verhoor op 25 juli 2015 sedert april van dat jaar in het 
appartement te wonen (stuk 37 strafdossier). Eerst woonde hij in . maar hij 
had het moeilijk om daar werk te vinden. Uit het strafdossier blijkt niet of hij op het ogenblik 
van zijn verhoor aan de slag was. Ook hij heeft de Afghaanse nationaliteit. Er zijn geen 
verdere gegevens bekênd over zijn administratieve, sociale of fysieke toestand. 

Het is volgens het hof daarom bewezen dat en zich in 
een kwetsbare sociale toestand bevonden. Wat betreft, bestaat hierover 
redelijke twijfel. Door het voor bewoning ongeschikte en mensonwaardige appartement aan 

en ter beschikking te stellen, maakten de beklaagden 
misbruik van de kwetsbare sociale toestand waarin ze zich bevonden. Als gevolg van hun 
f inanciële problemen konden ze immers niet terecht op de reguliere woningmarkt. Het 
gegeven dat de beklaagden van deze bewoners geen huur ontvingen, althans niet 
rechtstreeks, is niet relevant. en betaalden maandelijks 
respectief 250 euro en 200 euro aan die de volledige huurprijs vervolgens aan de 
beklaagden overmaakte. 

De telastleggingen A.12 en A.13 zijn bewezen, de telastlegging A.14 is niet bewezen. 

8.9 Wat betreft de verhuur aan en 

en zijn echtgenote bewoonden het 
appartement gelegen aan de achterzijde van de derde verdieping. Bij verhoor op 1 juli 2015 
verklaarde dat ze maandelijks bijna 500 euro huur betaalden (volgens een zelf 
door de beklaagden opgemaakt overzicht 371,44 euro - zie stuk 21 van de beklaagden) en 
daarnaast 150 euro voor gas en elektriciteit (stuk 12 strafdossier). Ze hadden vele klachten 
over de staat van het appartement en de gemeenschappelijke delen. Op de vraag van de 
verhoorder waarom ze in het appartement bleven wonen, antwoordde "We 
kunnen niet anders, we moeten in het centrum van blijven wonen omwille van onze 
jobs en voor die prijs vinden we niets anders. Ik heb nog kredieten lopen bij de bank dus ben 
beperkt qua budget." Het hof leidt hieruit af dat ze zich in een kwetsbare financ iële - en dus 
sociale- toestand bevonden. De beklaagden maakten misbruik van deze kwetsbare toestand 
door hen het onbewoonbare, mensonwaardige appartement te verhuren. Dat de bewoners 
nog enige tijd In het appartement bleven wonen na de ongeschiktheidsverklaring, zonder dat 
ze huur zouden hebben betaald, neemt niet weg dat de beklaagden gedurende de 
incriminatieperiode een abnormaal profijt hebben gerealiseerd. 

De telastlegging A.15 is bewezen. 
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8.10 Rekening houdend met het grote aantal huurders aan wie de beklaagden de 
ongeschikte, mensonwaardige appartementen verhuurden en de lange duur van de 
bewezen verklaarde misdrijven, is de verzwarende omstandigheid dat ze hiervan een 
gewoonte maakten eveneens bewezen. 

9. Tot 30 juli 2018 luidde artikel 5, tweede lid, Strafwetboek als volgt: 11Wanneer de 
rechtspersoon verantwoordelijk gesteld wordt uitsluitend wegens het optreden van een 
geiäentificeerde natuurlijke persoon, kan enkel degene die de zwaarste fout heeft begaan 
worden veroordeeld. Indien de geiäentificeerde natuurlijke persoon de fout wetens en willens 
heeft gepleegd kan hij samen met de verantwoordelijke rechtspersoon worden veroordeeld." 

Artikel 2 van de wet van 11 juli 2018 tot wijziging van het Strafwetboek en de voorafgaande 
titel van het Wetboek van Strafvordering wat de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van 
rechtspersonen betreft, die in werking trad op 30 juli 2018, vervangt artikel 5 Strafwetboek 
door de volgende bepaling: 

11Een rechtspersoon is strafrechtelijk verantwoordelijk voor de misdrijven die hetzij een 
intrinsiek verband hebben met de verwezenlijking van zijn doel of de waarneming van zijn 
belangen, of die, zoals blijkt uit de concrete omstandigheden, voor zijn rekening zijn 
gepleegd. 

( ... ) 

De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersonen sluit die van de natuurlijke 
personen, die daders zijn van dezelfde feiten of eraan hebben deelgenomen, niet uit." 

Nu de strafuitsluitingsgrond die vervat was in het vroegere tweede lid van artikel 5 
Strafwetboek op grond van de nieuwe wet niet langer van toepassing is op de datum van dit 
arrest, maar wel nog gold op het ogenblik van de feiten van de bewezen telastleggingen die 
zich voor 30 juli 2018 situeerden, past het hof, voor zover van toepassing, artikel 5, tweede 
lid (oud) Strafwetboek toe. 

Overeenkomstig artikel 5, tweede lid (oud) Strafwetboek is een rechtspersoon strafrechtelijk 
verantwoordelijk voor misdrijven die hetzij een intrinsiek verband hebben met de 
verwezenlijking van zijn doel of de waarneming van zijn belangen, of die, naar blijkt uit de 
concrete omstandigheden, voor haar rekening zijn gepleegd. Wanneer de rechtspersoon 
verantwoordelijk gesteld wordt uitsluitend wegens het optreden van een geïdentificeerde 
natuurlijke persoon, kan enkel degene die de zwaarste fout heeft begaan worden 
veroordeeld. Cumulatie in de vervolging en veroordeling van de rechtspersoon en de 
natuurlijke persoon is evenwel mogelijk indien de geïdentificeerde natuurlijke persoon de 
fout wetens en willens heeft gepleegd. 
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De is een patrimoniumvennootschap. Ze heeft dus als maatschappelijk 
doel het beheer van roerend en onroerend vermogen. De bewezen verklaarde misdrijven 
houden dan ook een Intrinsiek verband met de verwezenlijking van het doel en de 
waarneming van de belangen van de vennootschap en werden alleszins voor haar rekening 
gepleegd. 

pleegde de feiten wetens en willens en had ter zake 
beslissingsbevoegdheid in de vennootschap. 

De misdrijven dienen daarom te worden toegerekend aan de beide beklaagden. 

10. De beklaagden pleegden de misdrijven van de telastleggingen A.2, A.3, A.6, A.lO, A.12, 
A.13, A.lS en B met eenzelfde misdadig opzet, zodat het hof voor ze samen een straf 
toepast, namelijk de zwaarste (art. 65, eerste lid Strafwetboek). 

De door de beklaagden gepleegde feiten zijn zeer ernstig. De beklaagden maakten zich 
schuldig aan de uitbuiting van personen die in een kwetsbare toestand verkeerden en 
verhuurden appartementen die niet voldeden aan de door de overheid opgelegde 
gezondhelds-, velligheids- en woonkwaliteitsvereisten. Ze hadden enkel hun eigen financiële 
belangen voor ogen. De gezondheld en velligheld van de huurders was voor hen van totaal 
ondergeschikt belang. 

De beide beklaagden hebben nog een blanco strafregister. Het hof houdt er rekening mee 
dat ze ondertussen toch de nodige inspanningen deden om de appartementen volledig te 
renoveren en dat ze hierin veel geld investeerden, zij het dat deze renovatiewerken nog niet 
volledig zijn afgewerkt. 

Voor de eerste beklaagde zijn een overigens wettelijk verplichte 
minimumgevangenisstraf van een jaar en een geldboete van 1.000 euro absoluut 
noodzakelijk als maatschappelijke vergelding en om hem te weerhouden van recidive. De 
boete dient zoveel keer te worden toegepast als er slachtoffers zijn van het misdrijf van de 
telastlegging A, In dit geval acht. Wel verleent het hof aan de eerste beklaagde gewoon 
uitstel voor de volledige gevangenisstraf en voor de helft van de opgelegde geldboete van 
1.000 euro. De eerste beklaagde voldoet hiertoe aan de wettelijke voorwaarden, aangezien 
hij nog niet werd veroordeeld tot een criminele straf of tot een hoofdgevangenisstraf van 
meer dan twaalf maanden of tot een gelijkwaardige straf die in aanmerking genomen wordt 
overeenkomstig artikel 99bis Strafwetboek, terwijl de in deze zaak opgelegde straf niet meer 
dan vijf jaar gevangenisstraf bedraagt. Deze gunstmaatregel zal voor de eerste beklaagde 
een bijkomende stimulans zijn om voortaan geen dergelijke misdrijven meer te plegen. Voor 
een maximale vrijwaring van de maatschappelijke belangen voorziet het hof in de maximale 
proeftermijn, zowel voor de gevangenisstraf als voor de geldboete. 
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De hierna bepaalde vervangende gevangenisstraf spoort de beklaagde voldoende aan tot 
het betalen van de geldboete. 

Met toepassing van artikel 433terdecies Strafwetboek moet de eerste beklaagde worden 
ontzet uit de rechten van artikel 31, eerste lid Strafwetboek, gedurende een termijn van vijf 
jaar. 

Ook voor de tweede beklaagde is een geldboete van 1.000 euro, te vermenigvuldigen met 
het aantal slachtoffers, passend en noodzak~lijk om er haar toe aan te zetten de van 
toepassing zijnde rechtsregels voortaan na te leven. Het hof verleent eveneens aan de 
tweede beklaagde gewoon uitstel voor de helft van de opgelegde geldboete. Net als de 
eerste beklaagde voldoet de tweede beklaagde aan de wettelijke voorwaarden daartoe. 

Nu de bewezen feiten werden gepleegd na 1 januari 2012, maar voor 31 december 2016, 
moeten de opgelegde geldboeten worden vermeerderd met 50 deciemen. 

11. Het openbaar ministerie heeft voor de tweede beklaagde schriftelijk de bijzondere 
verbeurdverklaring van de uit de misdrijven voortkomende vermogensvoordelen gevorderd, 
zoals hoger weergegeven. 

Omdat niet aanvaardbaar is dat de tweede beklaagde in het bezit zou blijven van de winst 
van de door haar gepleegde en bewezen verklaarde misdrijven, moeten de 
vermogensvoordelen principieel verbeurd worden verklaard. Deze bijkomende straf strekt 
ertoe de tweede beklaagde te doen beseffen dat oneerlijk geldgewin niet lonend is. 

De verbalisanten begrootten de vermogensvoordelen op in totaal 117.810 euro (stuk 153 
strafdossier). Rekening houdend met de periode dat de verschillende huurders effectief op 
het adres van de gehuurde appartementen ingeschreven stonden, vordert het openbaar 
ministerie hiervan slechts 86.015 .euro (zie p. 6 van de conclusies van het openbaar 
ministerie, neergelegd voor de eerste rechter). 

Ook volgens het hof moeten de gerealiseerde vermogensvoordelen worden geraamd op 
86.015 euro. Om de tweede beklaagde geen onredelijk zware straf op te leggen, herleidt het 
hof het te verbeuren bedrag tot 50.000 euro. 

Nu deze vermogensvoordelen niet in het vermogen van de tweede beklaagde 
identificeerbaar zijn, slaat de verbeurdverklaring op het equivalent bedrag. 

12. Het hof bevestigt de beslissing van de eerste rechter tot opheffing van het beslag op het 
onroerend goed, gelegen te kadastraal ge.kend onder 

(art. 433quaterdecies Strafwetboek). Dit 
onroerend goed verbeuren, zou een onredelijk zware straf uitmaken. 
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13. De beklaagden zijn hoofdelijk gehouden tot de kosten, in de beide aanleggen aan de 
zijde van het openbaar ministerie begroot zoals hierna bepaald, al deze kosten ondeelbaar 
veroorzaakt zijnde door de voor hen bewezen verklaarde telastleggingen. 

Terecht veroordeelde de eerste rechter de beklaagden allebei ook tot het betalen van de 
bijdrage van 25 euro tot financiering van het bijzonder Fonds tot hulp aan de slachtoffers 
van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, vermeerderd met 70 
deciemen tot 200 euro (art. 29 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere 
bepalingen). 

Daarnaast zijn de beide beklaagden een bijdrage van 20 euro verschuldigd aan het 
Begratingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand (artikel 4, § 3 en artikel 5, § 1 van de 
wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begratingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand, in werking getreden op 1 mei 2017). 

De vaste vergoeding voor de kostprijs van het verloop der strafprocedure waartoe iedere 
veroordeelde vóór 1 januari 2020 diende te worden veroordeeld en de verhoging van de 
gerechtskosten met maximaal tien procent wegens de correspondentiekosten, kunnen niet 
meer worden opgelegd. Immers werd artikel 91 van het koninklijk besluit van 28 december 
1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken opgeheven bij 
artikel 43 van het koninklijk besluit van 15 december 2019 tot vaststelling van de organisatie 
van de arrondissementele bureaus gerechtskosten en de procedure volgens dewelke 
gerechtskosten in strafzaken en gelijkgestelde kosten worden toegekend, geverifieerd, 
betaald en teruggevorderd (BS 27 december 2019, tweede editie). Dit besluit trad in werking 
op 1 januari 2020 (a,rt. 46 koninklijk besluit van 15 december 2019). 

14.1 De eerste rechter beval de beklaagden het onroerend goed te herstellen door het 
wegwerken van alle gebreken aan het gebouw en de daarin ondergebrachte 
woongelegenheden, zodat ze volledig voldoen aan de minimale kwaliteitsvereisten van 
artikel 5 Vlaamse Wooncode. Hij gaf de beklaagden daarvoor een termijn van tien maanden 
en veroordeelde hen (hoofdelijk) tot een dwangsom van 150 euro per dag vertraging in de 
nakoming van het bevel. 

De wooninspecteur vraagt om de beslissing van de eerste rechter te bevestigen. 

14.2 Ten onrechte stellen de beklaagden dat de herstelvordering ongegrond, minstens 
zonder voorwerp is. Het gegeven dat verschillende bewoners nog in het pand zijn blijven 
wonen ook na de ongeschiktheidsverklaring, belette de beklaagden niet om toch de nodige 
aanpassings- en herstellingswerken uit te voeren om de verschillende appartementen 
opnieuw geschikt voor bewoning te maken. Uit geen enkel dossiergegeven blijkt dat de 
bewoners de beklaagden hebben verhinderd om dergelijke werken uit te voeren. De loutere 
bewering van de beklaagden dat dit het geval was, volstaat niet om dit aannemelijk te 
maken, laat staan te bewijzen. 
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Zoals blijkt uit de neergelegde stukken (zie stukken 41 tot 80 van de beklaagden), hebben de 
beklaagden inmiddels zeer grondige renovatie- en herstelwerken aangevat , waarbij het 
aanta l woongelegenheden met het oog op de brandveiligheid zelfs werd teruggebracht t ot 
drie. Dit betekent niet dat de herstelvordering zonder voorwerp is geworden. Uit stuk 80 van 
de beklaagden blijkt dat het einde van de werken pas is voorzien voor de maand mei 2020. 
Ook vond nog geen nieuwe controle plaats zoals bedoeld in artikel 20, § 6 Vlaamse 
Wooncode. Het is dus nog steeds opportuun om het herstel te bevelen. Het hof bevestigt de 
daarover door de eerste rechter genomen beslissing. 

14.3 Nu de beklaagden lange tijd hebben getalmd om over te gaan tot herstel, voorzag de 
eerste rechter terecht een dwangsom van 150 euro bij de niet naleving van het bevel tot 
herstel. 

Omdat de aangevatte renovatie- en herstelwerken zich on·dertussen in een eindfase 
bevinden, volstaat de door de eerste rechter voorziene uitvoeringstermijn van t ien 
maanden. 

De lange tijd waarin de beklaagden al konden overgaan tot het herstel van het pand en 
ruime termijn die hen hiertoe nog wordt verleend, brengen mee dat er geen redenen zijn 
om bij toepassing van artikel 1385bis, laatste alinea, Gerechtelijk Wetboek nog een zekere 
termijn te bepalen waarna de beklaagde pas de dwangsom zal kunnen verbeuren. 

14.4 Aan de wooninspecteur, een herstelvorderende overheidsinstantie die in het algemeen 
belang een wettelij ke opdracht uitoefent, komt geen rechtsplegingsvergoeding toe, noch 
voor de procedure in eerste aanleg, noch voor de procedure in hoger beroep. 

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

Toegepaste wetsartikelen: 

Het hof maakt toepassing van de hiervoor aangehaalde artikelen en van de artikelen: 
5, 20, 20bis en 20ter van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, 
100, 433decies, 433undecies en 433terdecies Strafwetboek, 
211 Wetboek van Strafvordering, 
24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken. 

Perken van het hoger beroep: 

Het hof stelt vast dat de beslissing in het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg West
Vlaanderen, afdeling Brugge van 23 november 2018 om de eerste beklaagde 
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en de tweede beklaagde de 
definitief is. 

Beslissing van het hof: 

Het hof, 
rechtsprekend op tegenspraak, 

vrij te spreken voor de telastlegging C, 

verklaart de beroepen ontvankelijk en er ten gronde over beslissend: 

wijzigt het beroepen vonnis voor zover bestreden als volgt: 

op strafgebled: 

herkwalificeert de feiten van de telastleggingen A.l tot en met A.lS zoa ls hoger besproken 
in randnummer 4 .3; 

spreekt de eerste beklaagde vrij voor de telastleggingen A.l, A.4, A.S, 
A.7, A.8, A.9, A.ll en A.14, maar verklaart hem schuldig aan de telastleggingen A.2, A.3, A.6, 
A.lO, A. l 2, A.13, A.15 en B; 

veroordeelt de eerste beklaagde voor de bewezen verklaarde 
telastleggingen samen tot een hoofdgevangenisstraf van een jaar en tot een geldboete van 
8.000 euro, verhoogd met 50 deciemen tot 48.000 euro of een vervangende gevangenisstraf 
van drie maanden; 

verleent de eerste beklaagde gewoon uitstel voor de volledige 
gevangenisstraf van een jaar gedurende een proeftermijn van vijf jaar en voor de helft van 
de opgelegde geldboete van 8.000 euro, met name 4.000 euro verhoogd met 50 deciemen 
tot 24.000 euro, voor een termijn van drie jaar; 

ontzet de eerste beklaagde met toepassing van artikel 433terdecies 
Strafwetboek gedurende een termijn van vijf laar uit het recht om: 

1 o openbare ambten, bedieningen of betrekkingen te vervullen; 
r verkozen te worden; 
3° enig ereteken te dragen of enige adellijke titel te voeren; 
4° gezworene of deskundige te zijn, als instrumentair of attesterend getuige bij akten 
op te treden; in rechte te getuigen, anders dan om enkel inl ichtingen te geven; 
5° geroepen te worden tot het ambt van voogd, toeziend voogd of curator, behalve 
over hun eigen kinderen, of om het ambt van gerechtelijk raadsman, gerechtelijk 
bewindvoerder over de goederen van een vermoedelijk afwezige of voorlopig 
bewindvoerder uit te oefenen; 

r-- PAGE 01-00001621231-0030-0033-01 -01-~ 

L ~ ~ 



Hof van beroep Gent- tiende kamer- 2019/NT / 156 - p. 31 

6° een wapen of munitie te vervaardigen, te wijzigen, te herstellen, over te dragen, 
voorhanden te hebben, te dragen, te vervoeren, in, uit, of door te voeren, of te 
dienen In de Krijgsmacht; 

spreekt de tweede beklaagde de vrij voor de telast leggingen A.l, A.4, 
A.S, A.7, A.8, A.9, A.11 en A.14, maar verklaart haar schuldig aan de telastleggingen A.2, A.3, 
A.6, A.10, A.12, A.13, A.15 en B; 

veroordeelt de tweede beklaagde de voor de bewezen verklaarde 
telastleggingen samen tot een geldboete van 8.000 euro, verhoogd met 50 deciemen tot 
48.000 euro; 

verleent de tweede beklaagde de gewoon uitstel voor de helft van de 
opgelegde geldboete van 8.000 euro, met name 4.000 euro verhoogd met 50 deciemen tot 
24.000 euro, voor een termijn van drie jaar; 

spreekt voor de tweede beklaagde de de bijzondere verbeurdverklaring 
uit van de vermogensvoordelen uit de bewezen verklaarde misdrijven, namelijk voor een 
equivalent bedrag van 50.000 euro; 

veroordeelt de beklaagden en ~Ik tot betaling 
van een bedrag van 25 euro, vermeerderd met 70 deciemen en zo gebracht op telkens 200 
euro te betalen als bijdrage tot de financiering van het fonds tot hulp aan de slachtoffers van 
opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders; 

veroordeelt de beklaagden en de ~ Ik tot betaling 
van een bijdrage van 20 euro aan 
tweedelijnsbijstand; 

het Begratingsfonds voor de juridische 

veroordeelt de beklaagden ~n de hoofdelijk tot 
betaling van de kosten van de strafvordering, voor het openbaar ministerie begroot op 
1.181,17 euro in eerste aanleg en 175,89 euro in beroep; 

heft het beslag op het onroerend ~oed ~eieRen te 
kadastraal gekend onder 

wat betreft de herstelvordering: 

beveelt de beklaagden en de 

op; 

over te gaan tot 
herstel van het pand gelegen te kadastraal gekend onder 

door het wegwerken door middel van 
renovatie-, verbeterings- en aanpassingswerken van de gebreken aan het gebouw en de 
daarin ondergebrachte woongelegenheden, zodat dit gebouw en de erin ondergebrachte 
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woongelegenheden voldoen aan de elementaire vei ligheids-, gezondheids- en 
kwaliteitsvereisten van artikel 5 Vlaamse Wooncode, en dit binnen een termijn van tien 
maanden, te rekenen vanaf de dag waarop dit arrest in kracht van gewijsde zal treden; 

zegt voor recht dat op vordering van de wooninspecteur door de beklaagden 
en de hoofdelijk een dwangsom zal worden verbeurd van 150 euro 

per dag vertraging in de nakoming van dit bevel, te rekenen vanaf het verstrijken van de 
termijn van tien maanden vanaf de dag waarop dit arrest in kracht van gewijsde zal zijn 
getreden; 

machtigt, voor het geval dat het herstel in de oorspronkelijke toestand niet binnen de 
gestelde termijn wordt uitgevoerd, de wooninspecteur overeenkomstig artikel 20bis § 7, 
eerste lid, Vlaamse Wooncode tot ambtshalve uitvoering ervan; 

machtigt de wooninspecteur om de kosten, bedoeld in artikel 17bis, § 2 Vlaamse Wooncode 
te verhalen op de beklaagden; 

op burgerlijk gebied: 

houdt ambtshalve de burgerlijke belangen aan. 
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Kosten eerste aanleg: 
beslag.: 

Dagv. 1e beklaagde: 
Dagv. 2e beklaagde: 

Hypoth. inschr.: 
lnschr. kantoor rechtszekerh.: 

Kosten beroep: 
Afschrift vonnis: 

Afschriften akten HB: 
Opstelrecht HB bekl.: 

Dagv. 1e beklaagde: 
Dagv. 2e beklaagde: 

Dagv. eiser tot herstel: 

€ 861,07 
€ 25,05 
€ 25,05 

€ 230,00 
€ 40,00 

€ 1.181,17 

€ 57,00 
€ 6,00 

€ 35,00 
€ 26,10 
€ 26,10 
€ 25,69 

€ 175,89 

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

en plaatsvervangend magistraat die mede over de zaak heeft 
. beraadslaagd en in de onmogelijkheid verkeert het arrest te ondertekenen (art. 785 Ger.W.) 
en in openbare rechtszitting van 24 april 2020 uitgesproken door wnd. kamervoorzitter 

in aanwezigheid van advocaat-generaÇII, met bijstand van griffier 
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