
Arrestnummer 

C I 1c~~ /2019 
. - -· 

Repertoriumnummer 

2019/}f~JY 

Datum van ultspraat 

25 oktober 2019 

Notltlcs'lummer srlffle 

2019/TP/5 
. : 

. I 

Notltlfllummer parket-sener aal 

VERBETEREND ARREST van 
arrest C/547/2019 dd. 17 mei 
2019 

Aangeboden op 

Niet te registreren 

L 

------~-------- --- -----·---- ·--- · - - - . -

Hof van beroep 
Gent 

Arrest 

tiende kamer 
correctionele zaken. 
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·- - - - -~ ---- ---- -- - - ------- - ~--- ----

________ 

Not.nr. 

-----------------~------------------~ 
________ . ..-

_.Jn--de-~;~-~-::-~-~-et OPENBAAR MINISTERIE en van 

_________ .-------------------------- 1. nr. DE WODNINSPECTEUR, 

met zetel te Vlrglnle LoveUnggebouw, 9000 Gent, 
Koningin Maria Hendrlkapleln 70 bus 93, __________________ _ 

tegen 

1. nr. 

• eiser tot herstel- __________ ..-__..----------- ------~-----------------

geboren te 

oogarts (p~rttfm-é;, 
won~lid;-te 

.-OP 
I {RRN' 

----
), 

------------- --- _____ .-- - ;:·::. __ /·-·:::::~:: -
., 

I (RRN •), 

op 

wonende te ., 

gedagvaard d~=:~:::ureur-generaal bij het hof van beroep te-Gëil(;~;:;::: -::- --- -----
verbeterend arrest te horen uitspreken betreffende het arr~st--v-an--het hof van beroep te 
Gent, tiende correctionele kamer, van mei 2019, _inza1<i( en 

, voornoemd, waarin omwUie va~t-eerr(;;aterlêle vergissing In het beschikkend 
gedeelte van het voormeld arrest t!~-he-rstelvordering met betrekking tot tè 

weggevallen Is (vergele~en-met de motivering op pagina 15 van hetzelfde arrest). 

1. De beklaagden-vÓ~;~:~~-~erden beklaagd van: 

_________ .-------------------~-----:~:~~:k-~p de artikelS, strafboor gesteld door ort/ke/10§1 o/1 von het Decreeli/On 15 jul/ 

- 1997 houdende de Vlaamse Wooncode1 als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of als 
persoon die een woning ter beschikking stelt~ een woning die niet voldoet aan de verei~ten en ____________ _ 

normen van artikel 5 rechtstreeks of via tussenpersoon verhuurd. te huur gestelrj __ erfé~ 
beschikking gesteld te hebben met het oog op bewoning, zoals gewijzigd d_etor--t;e-r Decreet 

__ .. ----

r PAGE 0 >-DDDD>O ,. •• •-ooo•- DD> ~=J>><iÎÎ:=~--r------~ 
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----- ------ - - - - ·---·- -.---- ---- ·-----.-. -.:..:.:......._ 
.-: -~-- -· 

··- · ·----~-------.....;., ____ ~.;.;.;_-------
; .-·· 

von 29 maart 2013-houdende wl}zlglng·vän .. dlverse decreten wat de woonlcwallteftsbewaklng 
betreft, vona/11.08.2013 __ ..... -······· 

... ---· 

.. ·· 

1. In het pand gelegen te 
eigendom van 

wonende te 

op 

~ geboren te . 
:~en van 

wonende te 

op 

een ongeschikte woning te hebben verhuurd aqJt.· 
----

en -··· 

kadastraal gekend als 
~ geboren te 

van 
wonende te 

op 

g_ebo;ên te 

te In de ~odii~n 01.05.2015 tot en met OS.OB.ZOJ6 (OK 2, st. JIJ.. U, 35-
41, 49-SO, OK 5, st •. .9-10f .. -·· 

____ .... ··aê eerste en de tweede 

Om het wonbedrijf uitgevoerd te hebben of om . aan de uitvoering ervan rechtstreeks 
medegewerkt te hebben, door enige daad. tot de uitvoering zodanige hulp verleend te 
hebben dot zonder zijn bijstond h~t misdrijf niet Icon gepleegd worden~ 

2. In het pand gelegen te 
~ eigendom van 

op ~ wonende te 

a. de ongeschikte· en onb~w.oonliä~ woning 

b. ~ .. onge;~hlkte en onbewoonbare woning 

.. kadástraol gekend als 
geboren te . 

I 

te hebben verhuurd aan 

t te hebben verhuurd aan 

c. de ongeschikte en onbewoonbare woning te hebben verhuurd aan 
en 

d. de ongeschikte en onbewoonbare woning 
en 

te hebben verhuurd aan 

.. :··· ... 
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... •b·---------------------

e. de ongeschikte en onbewoonbpre wPnlng . te hebben verhuurd aan 

te op 02.09.20!3 (OK J, st. 5·13, 89,U6-J30,132-135 en 150, OK 5, st. 1-8,15} 

3. In het pond gelegen te 
~ eigendom van 

, kadastraal gekend als 
geboren te 

op ~ wonende te 

a. de ongeschikte woning op het gelijkvloers te hebben verhuurd aan 
en 

' • , 

te In de ~rlode Win 21.10.201.5 tot en met U.U-2016 (OK 3, st. 4-5, 1, 41-54, 
OK 5, st. 1~12) 

b. de ongeschikte en onbewoonbare woning op de tweede verdieping te hebben 
verhuurd aan 

te In de periode van 21.10.2015 tot en met 31.01.2016 (OK 3, st. 4-1, 33-34, 56-
64, OK 5, st. 1~12) 

4. In het pond gelegen te ! 
eigendom van 

van 
wonende te 

kadastraal gekend als : 
geboren te op 

geboren te op 

een ongeschikte en onbewoonbare woning te hebben verhuurd aan 
en 

~ en 

belden 

te In de periode van 01.12.2015 tot en met 22.12.2016 (OK 4, st. 4-5,1!1-20, 32-
36, OK 5, st. 12} 

met de omstandigheid dat van de activiteit een gewoonte wordt gemaakt 

Vermogensvoordeel: ort. 42 en 43 bis s.w.b. 

De eerste en de tweede (evens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig art. 42 en 43bls 
van het Strafwetboek, te horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring van 24. 770 
euro 
zijnde 

L. _J 
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-·· ··-··-·-----------------------

1. hetriJ de vermogenwoordelen die rechtstreeks uit het misdrlff zijn verlcregen, 
2. hetziJ goederen en waarden die in de plaats ervan zijn geste/ct 
3. hetzl} 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 romen (het equivalent bedrag}. 

-huuropbrengst tenlostelegging A.J:14 maanden aan een maandelijkse huurprijs van 500 
euro, J maand aan een huurprijs van 250 euro: 7.250.euro 
-huuropbrengst tenlastelegging A.3.a.: 4 maanden aan een maandelijkse huurprijs van 480 
euro (er werd geen huur meer betaald sinds maart 201.6}: 1.920 euro · 
-huuropbrengst tenlastelegging A.4:13 maanden aan een maondelljlcse huurprijs van 1.200 
euro: 1.5. 600 eurd' · 

2. Bij arrest van 17 mel2019 besllste.het hof op tegenspraak het volgende: 

"verklaart de beroepen ontvankelijk en er ten gronde over beslissend: 

bevestigt het beroepen vonnis Jn de beslissing tot hèt aanhouden van de burgert~ke 
belangen; 

wiJzigt het beroepen vonnis voor zover bestreden voor het overige als volgt: 

op strafgebled: 

veroordeelt de beklaagde voor de bewezen telastleggingen Al, A2a, A2b; 
A2c, A2d, A2e, A3a, A3b en A4 samen tot een geldboete van 5.000 euro, verhoogd met SO 
declemèn tot 30.000 euro of een vervangende gevangenisstraf van drie maanden; 

spreekt voor de beklaagde de bijzondere verbeurdverklaring uit van de 
vermogensvoordelen uit de bewezen telastleggingen Al, A2a, A2b, A2c, A2d, Ale, A3a, A3b 
en A4 voor een equivalent bedrag van 14.170 euro en wijst deze verbeurdverklaarde 
bedragen ten belope_ van de hierna respectlef toegekende bedragen toe aan de burgerlijke 
partijen; · 

veroordeelt de beklaagde voor de bewezen telastleggingen A2a, Alb, 
A2c, A2d, A2e, A3a, A3b en A4 samen tot een geldboete van 5.000 euro, verhoogd met 50 
declemen tot 30.000 euro of een vervangende gevangenisstraf van drie maanden; 
spreekt voor de beklaagde de bijzondere verbeurdverklaring uit van de 
vermogensvoordelen uit de bewezen telastleggingen Ala, A2b~ A2c, Ald, A2e, A3a, A3b en 

Lil ...J 
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A4 voor een equivalent bedras van 10.000 euro en wijst deze verbeurdverklaarde bedragen 
ten belope van de hierna respectlef toegekende bedragen toe aan de burgerlijke partijen; 

legt de beklaagden en de verplichting op elk 
een bedras van 25 euro, vermeerderd met 70 declemen en aldus gebracht op telkens 200 
euro te betalen als bijdrage tot de financlering van het fonds tot hulp aan de slachtoffers van 
opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders; 

legt de beklaagden en de verplichting op elk 
een b.~rag van 53,58 euro te betalen afs vergoeding voor de kostprijs van het verloop van 
de strafprocedure; 

veroordeelt de beklaagden en . tot het betalen 
van elk een bijdrage van 20 euro aan het Begratingsfonds voor de juridische 
tweedelljnsbijstand; 

veroordeelt de beklaagden en hoofdelijk tot 
betaling van de kosten, deze kosten ondeelbaar veroorzaakt zijnde door de bewezen 
misdrijven die hun gemeen zijn, voor het openbaar ministerie begroot op 496,76 euro In 
eerste aanleg en 259,31 euro In beroep; 

woonherstel: 

beveelt en het pand gelegen te 
aan te passen naar een stedenbouwkundig vergunde toestand, dan 

wel het te slopen tenziJ de sloop verboden Is, onder verbeurte van een dwangsom van 150 
euro per dag vertraging In de nakoming van dit bevel lastens elk van de veroordeelden ten 
voordele van de woonlnspedeur; 

bepaalt de termijn voor de uitvoering van de herstelmaatregel op 10 maanden vanaf de dag 
van het in kracht van gewijsde gaan van dit arrest; 
zegt voor recht dat de veroordeelden overeenkomstig art. 20bis, §6, Vlaamse Wooncode de 
wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen van de stad 
onmiddellijk bij aangetekende brief of door afgifte tegen ontvangstbewijs op de hoogte 
brengen wanneer de opgelegde herstelmaatregelen vrijwillig werden of zullen zijn 
uitgevoerd; 

machtigt de wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen van de stad 
om zelf het herstel uit te voeren Indien de veroordeelden in gebreke blijven om dat te 

doen. 
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veroordeelt en_.. tot vergoeding. van alle 
uitvoeringskosten In geval van a_~tsh~Îive uitvoering overeenkomstig art. 20bls, §7 Vlaamse 
Wooncode. ·· 

beveelt en aan het pand gelegen te 
, werken uit te voeren waardoor het pand voldOet aan de minimale 

·· kwallteltsverelsten en er geen gebreken meer overblijven, onder verbeurte van een 
dwanJSOm van 150 euro per das vertraging In de nakoming van dit bevellastens elk van de 
veroordeelden ten voordele van de woonlnspecteur. 

bepaalt de termijn voor de uitvoering van de herstelmaatregel op 10 maande.n-·vai(het In 
kracht van gewijsde gaan van dit arrest; · ... ···· 

zegt ~r recht dat de veroordeelden overeenkomstig .~rt•kéfÎÓbis, §6, Vlaamse wooncode 
· de wooninspecteur en het college van burge.meester en schepenen van de stad 

onmiddellijk bij aangetekende brief ot.doo( afglfte tegen ontvangstbewijs op de hoogte 
brengen wanneer de opgelegde ·· ·fi~rstelmaatregelen vrijwillig werden of zullen zijn 
uitgevoerd;· ...-

machtlgt..de··wo.onlnspecteur en het college van burgemeester en schepenen van de stad 
··om zelf het herstel uit te voeren Indien de veroordeelden In gebreke blijven om dat te 

doen; 

veroordeelt en tot vergoeding van alle 
uitvoeringskosten In gev~l van ambtshalve uitvoering overeenkomstig artikel 20b/s, §7 ............. · 
Vlaamse wooncode; 

op burgerlijk gebied: 

veroordeelt de beklaagde .-ó~ te betalen aan de burgerlijke partij 
In eigen naam _.eerf .. vergoeding van 500 euro te vermeerderen met de 

vergoedende Intrest va_naf-2.idecember 2015 tot de datum van dit arrest en vanaf dan meer 
de gerechtelijk~.intréSt tot de dag van volledige betaling en de kosten met Inbegrip van een 
rechtsplegings~ergoedlng van 780 euro in eerste aanleg en 780 euro In beroep; 

... ·· . 

veroordeelt de beklaagde om te betalen aan de burgerlijke partij 
, In haar hoedanigheid van wettelijke vertegenwoordiser van de persoon en de 

goederen van haar kinderen en voor elk 
kind een vergoeding van 500 euro te vermeerderen met de vergoedende Intrest vanaf 22 .......... ...-
december 2015 tot de dag van dit. arrest en vanaf dan meer de gerechtelijke Intrest _ _tot· de 

... ·· 

r PAGE: Dl-DDDQlq,~ib~-0007-0011-0l~D~-~-
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dag van volledige betaling en de kosten met Inbegrip van een rechtsplegingsvergoedlng van 
480 euro In eerste aanleg en 480 euro In beroep, telkens voor elk kind; 

zegt dat met toepassing van artikel 379, r lid, Burgerlijk Wetboek het aan elk van de 
mtnderjarige kinderen en , to.egekende 
bedrag, zal geplaatst worden op een rekening die op naam van de mlnderjarige Is geopend 
en die, behoudens het recht op wettelijk genot, onbeschlkbaar zal zijn tot het tijdstip van 
hun meerderjarigheid; 

wijst het meer of anders gevorderde af als ongegrond; 

veroordeelt en hoofdetijk om te betalen aan de 
burgerlijke partij een vergoeding van 500 euro te vermeerderen met de 
vergoedende Intrest vanaf 2 september 2013 tot de dag van dit arrest, vanaf dan meer de 
gerechtelijke lntr~st op de hoofdsom en de vergoedende Intrest tot de dag van volledige 
betaling en de kosten; 

veroordeelt en hoofdelijk om te betalen aan de 
burgerlijke partij een vergoeding van 500 euro te vermeerderen met 
de vergoedende Intrest vanaf 2 september 2013 tot de dag van dit arrest, vanaf dan meer de 
gerechtelijke Intrest tot de dag van volledige betaling en de kosten met Inbegrip van een 
rechtsplegingsvergoeding van 240 euro In eerste aanteg en 240 euro In beroep;n 

3. De vordering van het openbaar ministerie strekt tot verbetering van een materiële 
vergissing, meer bepaald het wegvallen In het dictum van het arrest van 17 mei 2019 van de 
herstelmaatregelen waartoe was beslist met betrekking tot het pand te , 

4. Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 26 september 20191n het Nedertands: 

· de bektaagde .. 
I 

- het openbaar ministerie In zijn vordering bi) monde van advocaat-generaal. 

De beklaagde en de eiser tot herstel waren niet aanwezig en werden 
niet vertegenwoordigd door een advocaat. 

r--PAGE Dl-DDDDl~~22b9-0006-DDl1-0l-Di-~ · 
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5. Uit de overwegingen van het arrest van 17 mei 2019 volgt dat beslist werd tot het 
gegrond verklaren van de herstelvordering van de wooninspecteur met betrekking tot het 
pand te 

In het overwegend gedeelte van het arrest van 17 mei 2019 overwoog het hof onder 
randnummer 6 het volgende: 

"( ... ) 

De wooninspecteur vordert wat betreft het pond te het herstel van 
het betrokken pand zodat het In overeenstemming is met artikelS Wooncode. 

( ... }. 

Het gevorderde herstel moet worden bevolen en dit binnen een termijn van tien maanden 
vanaf de dat~m van het In kracht van gewijsde gaan van dit arrest." 

Het hof nam ook de overwegingen v~n het beroepen vonnis Inzake het opleggen van· een 
dwangsom over. 

Deze beslissing werd niet herhaald In het dictum van het arrest van 17 mei 2019. 

Met het oog op onder meer een correcte uitvoering verbetert het hof het arrest van 17 mei 
2019 zoals hierna bepaald. 

6. Het hof laat het stukkenbundefdat tijdens het beraad ter griffie door . 
neergelegd buiten het beraad. 

Dictum 

· Toegepaste wetsartikelen: 

Het hof maakt toepassing van de hiervoor aangehaalde artikelen en van de artikelen; 
- 2, 794, 795, 798, 799 en 800 van het Gerechtelijk Wetboek, 
- 185, 190 en 211 Wetboek van Strafvordering, 
- 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen In gerechtszaken. 

Besllsslna van het hof 
Het hof, 
rechtsprekend op tegenspraak wat betreft 

en de eiser tot herstel: 
en bij verstek van 

Lil _I 
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verklaart de vordering tot verbetering ontvankelijk en als volgt gegrond: 

verbetert het dictum van het arrest van 17 mei 2019 door de volgende aanvulling: 

"beveelt en aan het pand gelegen te 
werken uit te voeren waardoor het pand voldoet aan de minimale 

kwal/teltsvereisten en er geen gebreken meer overblijven, onder verbeurte van een 
dwangsom van 150 euro per dag vertraging In nakoming van dit bevel lastens elk van de 
veroordeelden ten voordele van de wooninspecteur; 

bepaalt de termijn voor de uitvoèrlng van de herstelmootregel op tien maanden vanaf de dag 
van het In krocht van gewijsde gaan van dit arrest; 

zegt voor recht dat de veroordeelden overeenkomstig artikel 20bls, § 6, Vlaamse Wooncode 
de wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen van de stad 
onm!ddellijlc bij aangetekende brief of door afgifte tegen ontvangstbewijs op de hoogte 
brengen wanneer de opgelegde herstelmaatregelen vrijwillig werden f!! zullen zijn 
uitgevoerd; 

machtigt de wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen van de stad 
om zelf het herstel uit te voeren Indien de veroordeelden in gebreke blijven om dat te 

doen; 

veroordeelt en tot vergoeding von alle 
uitvoeringskosten in geval van ambtshalve uitvoering overeenkomstig artikel 20bis, § 7 
Vlaamse Wooncode:" 

zegt dat door de griffier op de kant van de verbeterde beslissing van 17 mei 2017 melding 
dient te worden gemaakt van het dictum van dit verbeterend arrest; 

laat de kosten, gevallen aan de zijde van het openbaar ministerie met betrekking tot deze 
verbetering, _voor zoveel als nodig begroot op 53,62 euro, ten laste van de Staat. 

L 
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---- -:-... .. _;.;:_· _____ -- -
· ... · · 

.. .. ---~· ··------------~.....,;;,;... ______ _ 
Kosten verbeterend arrest ten laste· van de Staat: 

Oa~,.bekl:':· 

Dagv ... ~rsertot herstel.: 
( 27,10 
( 26,52 

€53,62 

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

en en In openbare rec:htszitting van 25 olctober 2019 .......... ·· 
uitgesproken door wnd. kamervoorzitter ., In aanwezigheld van ~~---
advocaat-generaal, met bijstand van griffier 1. 

L _J 




