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De zaak van het OPENBAAR MINISTERIE en van : 

De WOONINSPECTEUR van het VlAAMSE GEWEST, met ondernemingsnummer 
, met kantoren te 1000 Brussel, Havenlaan 88 bus 22, 

eiser tot herstel, 
vertegenwoordigd door meester 
beiden advocaat te 

tegen: 

1) 

2) 

beklaagden, 

RRN 
wonende te 

RRN 
wonende te 

bijgestaan door meester 
advocaat te 

1. TENLASTELEGGING(EN) 

Beklaagd van, 

loco meester 

~eboren te )p 

2eboren te 

loco meester beiden 

***** 

als dader of mededader in de zin van artikel 66 van het Strafwetboek voor de 
volgende strafbare feiten: 

op het perceel gelegen te 
. eigendom van 

kadastraal gekend als 
ingevolge 

akte van aankoop verleden door notaris dd. 22 maart 2006, 

en op het perceel gelegen te 

en 
notaris dd. 11 maart 2011, 

, kadastraal gekend als 
eigendom van 

ingevolge akte van aankoop verleden door 

A een woning of specifieke woonvorm die niet voldoet aan de vereisten van art. 5 
§ 1 Vlaamse Wooncode verhuren, te huur stellen of ter beschikking stellen - feiten 
vanaf 11 augustus 2013 
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als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of als persoon die een woning ter 
beschikking stelt, een won ing of een specifieke woonvorm, als vermeld in artikel 5 § 
3 lid 1 van het Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, die niet 
voldoet aan de vereisten en normen, vastgesteld met toepassing van artikel 5 van 
voornoemd Decreet, rechtstreeks of via tussenpersoon, te hebben verhuurd, te 
huur gesteld of ter beschikking gesteld met het oog op bewoning, 
(art. 2 § 1, 31 •, en 20 § 1 lid 1 Decreet 15 juli 1997 houdende de Vlaamse 
Wooncode) 

1 te in de periode van 1 december 2015 tot en met 3 maart 2017 door 

namelijk verschillende woonentiteiten verhuurd te hebben die ongeschikt zijn, en 
omwille van ernstige veiligheids- en gezondheidsrisico's voor de bewoners, 
eveneens onbewoonbaar 

2 1ê_ in de periode van 13 september 2018 tot en met 13 november 
2018door en 
namelijk verschillende woonentiteiten ter beschikking te hebben gesteld voor 
bewoning, die ongeschikt zijn, en omwille van ernstige veiligheids- en 
gezondheidsrisico's voor de bewoners, eveneens onbewoonbaar 

met de omstandigheid dat het misdrijf heeft gepleegd sedert hij 
veroordeeld werd bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, 
uitgesproken op 27 februari 2014, tot een gevangenisstraf van 36 maanden met 
uitstel gedurende 5 jaar voor het gedeelte dat 12 maand overschrijdt, wegens 
invoer en bezit van verdovende middelen in het kader van een vereniging; vonnis of 
arrest in kracht van gewijsde gegaan op het ogenblik van de nieuwe feiten, en 
voordat vijf jaren zijn verlopen sinds hij zijn straf heeft ondergaan of sinds zijn straf 
verjaard is. 

Overwegende dat de verdachten tevens gedagvaard worden om zich 
overeenkomstig artikel 20bis van het decreet van 15 juli 1997 houdende de 
Vlaamse Wooncode, te horen veroordelen tot het herstel van de gebreken van de 
woningen, overeenkomstig de herstelvorderingen van de wooninspecteur van 11 
september 2017 en 22 januari 2019. 

Overwegende dat de verdachte tevens gedagvaard wordt om zich 
overeenkomstig art. 42, 3° en 43 bis Strafwetboek te horen veroordelen tot de 
bijzondere verbeurdverklaring van een bedrag van 13.100 euro, zijnde de 
vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf te zijn verkregen, 
berekend als volgt: 
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woning 1/2: minimum verhuurd van 1 januari 2016 tot 3 maart 2017 = 14 maanden 
x 400 euro= 5.600 euro 

woning 2/1: minimum verhuurd van 1 december 2015 tot 3 maart 2017 = 15 
maanden x 500 euro= 7.500 euro 

TOTAAL= 13.100 euro 

Overgeschreven op het kantoor Rechtszekerheid van op 02 december 
201~ en 

*********** 

2. BESTREDEN BESLISSING 

Gezien de hogere beroepen ingesteld op : 

20 oktober 2020 door de beklaagden; 
22 oktober 2020 door het openbaar miniserie tegen de beklaagden; 

tegen een vonnis uitgesproken na tegenspraak door de 25ste kamer van de 
Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel d.d. 8 oktober 2020 dat 
onder meer als volgt beslist: 

Op strafgebled 

Ten aanzien van 

Veroordeelt voor de opeenvolgende feiten van 
de tenlasteleggingen A.1 en A.2. tot een geldboete van € 750,00, te 

vermeerderen met de wettelijke opdecimes tot € 6.000,00 en bij niet
betaling vervangbaar door een gevangenisstraf van EEN MAAND. 

Veroordeelt tot betaling van: 
een bedrag van 25 euro, verhoogd met de opdecimes tot 200,00 EUR, als 
bijdrage aan het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke 
gewelddaden en aan de occasionele redders, 
1/2de van de overige gerechtskosten, die in totaal worden begroot op 
560,80 EUR. een vergoeding van 20 EUR, als bijdrage aan het 
Begrotingsfonds voor de juridische tweedelljnsbijstand, 
een vergoeding van 50 EUR. 
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Verklaart verbeurd in hoofde van de beklaagde 
bedrag van13.100 EUR. 

Ten aanzien van beklaagde 

het 

Veroordeelt beklaagde voor de opeenvolgende 

feiten van de tenlasteleggingen A.2 tot een geldboete van € 500,00, te 

vermeerderen met de wettelijke opdeciemen tot € 4.000,00 en bij 

niet-beta li ng vervangbaar door een gevangenisstraf van EEN MAAND. 

Veroordeelt beklaagde tot beta ling van : 

- een bedrag van 25 euro, verhoogd met de opdecimes tot 200,00 
EUR, als bijdrage aan het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van 

opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, 
- 1/2de van de overige gerechtskosten, die in totaal worden begroot 

op 560,80 EUR. een vergoeding van 20 EUR, als bijdrage aan het 
Begrotingsfonds voor de juridische tweedel ijnsbijstand, 

- een vergoeding van 50 EUR. 

Herstelvordering 

1. 
Wat betreft het gebouw aan de 

Verklaart de herstelvordering van de wooninspecteur, gericht tegen 

en ontvankelijk en 
gegrond. 

Veroordeelt en om aan 
het pand, gelegen te aan het gebouw gelegen 

een andere 
bestemming te geven. 

Zegt dat en het 
herstel ook kan real iseren door het pand te slopen, voor zover die sloop 
niet verboden is door wettelijke, decretale of reglementa ire bepalingen. 

Zegt dat dat het herstel dient te worden gerespecteerd (respectievelijk: 
de herbestemming of de sloop d ient te worden uitgevoerd), binnen een 
termijn van tien maanden na beteken ing van dit vonnis, op straffe van 
een dwangsom van € 150,00 per dag waarop het verbod wordt 

overtreden (respectievelijk: per dag vertraging in de uitvoering van de 
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herbestemming of sloop), met een maximum aan te verbeuren 
dwangsom men van € 600.000,00. 

Zegt dat - voor zover en 

in gebreke blijven na afloop van de genoemde t ermijn de 
herbestemming of de sloop uit te voeren - de wooninspecteur en het 

college van burgemeeste r en schepenen van 
gemachtigd worden de genoemde herbestemming af te dwingen of de 

sloop te realiseren op kosten van 

Zegt dat de wooninspecteur en het college van burgemeester en 

schepenen van de kosten van herhuisvesting van de 
bewoners van de betrokken appartementen kunn en ve rhal en op 

en 

Verklaart deze beslissingen uitvoerbaar bij voorraad. 

2. 
Wat betreft het gebouw aan 

Ver klaart de herstelvordering van de wooninspecteur, gericht tegen 

ontvankelijk en gegrond. 

Veroordeelt om aan het pand, gelegen 

kadastraal gekend als 

een andere bestemming te geven. 

Zegt dat het herstel ook kan realiseren door het 

pand te slopen, voor zover die sloop niet verboden is door wettelijke, 
decretale of reglementalre bepalingen . 

Zegt dat dat het herstel dient te worden gerespecteerd (respectievelijk : 

de herbestemming of de sloop dient te worden uitgevoerd), binnen een 
termijn va n tien maanden na betekening van dit vonnis, op st raffe van 

een dwa ngsom van € 150,00 pe r dag waarop het verbod wordt 
overtreden (respectievelijk: per dag vertraging in de uitvoering van de 

herbestemming of sloop), met een maximum aan te verbeuren dwangsommen 

van C 600.000,00. 
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Zegt dat - voor zover In gebreke blij f t na afloop van 

de genoemde termijn de herbestemming of de sloop uit te voeren - de 

wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen van 
gemachtigd worden de genoemde herbestemming af te dwingen of 

de sloop te realiseren op kosten van 

Zegt dat de wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen 

van de kosten van herhuisvestin~ van de bewoners van de 

betrokken appartementen kunnen verhalen op 

Verklaart deze beslissingen uitvoerbaar bij voorraad. 

Publicatie 

Beveelt dat huidig vonnis op de kant van de overgeschreven dagvaardingen 

vermeld zal worden op de wijze bepaald in de artikelen 3 en 84 van de 

Hypotheekwet, op kosten van beklaagden en 

Mededeling aan de wooninspecteur 

Zegt dat een afschrift van dit vonnis door de griffie van deze rechtbank zal 

worden meegedeeld aan de wooninspecteur, voor afloop van de termijn om 
hoger beroep in te ste llen, overeenkomstig artikel 20bls, §Sbis, van het 

Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode. 

****** 

3. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 

Gehoord het verslag van raadsheer 

Gehoord het openbaar ministerie in zijn vordering. 

Gehoord de eiser tot herstel in zijn middelen, zoals ter zitting ontwikkeld door 
meester 
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Gehoord de beklaagden in hun middelen van verdediging, zoals ter zitting 
ontwikkeld door meester 

Gezien de neergelegde conclusies en stukken. 

*********** 

4. BEOORDELING 

1. 
De beklaagden en het openbaar ministerie hebben naar de vorm regelmatig hoger 
beroep ingesteld en tevens tijdig een grievenformulier ingediend. 

De hogere beroepen zijn ontvankelijk en niet vervallen. 

Het hoger beroep van de beklaagden betreft de schuldigverklaring aan de feiten van 
de telastleggingen, de strafmaat met inbegrip van de verbeurdverklaring ten 
aanzien van beklaagde en de 'burgerlijke vordering'. Hoewel het 
vakje '1. strafgebied - andere maatregelen: herstelmaatregel - dwangsom - .. .' niet 
werd aangekruist, leidt het hof uit het aanvinken van de 'beschikkingen op 
burgerlijk gebied' af dat de beklaagde de bedoeling had om het hoger beroep 
eveneens te richten tegen de herstelmaatregelen die de eerste rechter heeft 
opgelegd. Een herstelmaatregel is burgerlijk van aard. 

Het hoger beroep van het openbaar ministerie betreft een volgberoep en is 
eveneens gericht tegen de uitgesproken straf. 

De ten laste gelegde feiten maken voor beklaagde de 
opeenvolgende en voortgezette uitvoering van eenzelfde misdadig opzet uit. Tussen 
deze feiten is geen termijn van vijf jaar verstreken, zodat de verjaringstermijn ook 
voor de feiten van telastlegging A.1 (feiten van 1 december 2015 tot en met 3 maart 
2017) een aanvang neemt op de datum tot waarop het laatste feit heeft 
voortgeduurd, namelijk 13 november 2018. Geen van de feiten van de 
telastleggingen Is bijgevolg verjaard. 

Er zijn geen andere ambtshalve grieven op te werpen over de punten vermeld in 
artikel 210, tweede lld, Wetboek van Strafvordering. 

De rechtstreekse dagvaarding waarmee de strafvordering bij de strafrechter is 
gebracht, werd op 2 december 2019 overgeschreven op het kantoor 
Rechtszekerheid tE 

2. 
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De woonlnspecteur vordert om de conclusie van beklaagden en 
te weren uit de debatten, omdat zij laattijdig werd neergelegd en 

hij daarom niet de gelegenheid heeft gekregen om op deze conclusie te 
antwoorden. 

Op de inleidingszitting van 4 juni 2021 heeft het hof een conclusiekalender 
vastgesteld. De beklaagden kregen de gelegenheid om conclusies neer te leggen 
tegen 31 december 2021 en 2 september 2022. De wooninspecteur kon conclusies 
neerleggen tot 29 april 2022. 

De beklaagden hebben één conclusie neergelegd, namelijk op 2 september 2022. 

De wooninspecteur kon aldus binnen de vastgestelde conclusietermijnen niet meer 
antwoorden op de conclusie van de beklaagden. 

Anderzijds stelt het hof vast dat de conclusie van de beklaagden, die namens de 
beklaagden ter zitting werd toegelicht, geen argumentatie bevat die de 
woonlnspecteur kon verrassen. De woonînspecteur kon in zijn enige conclusie 
anticiperen op deze argumentatie, wat ook gebeurd is. Na het verstrijken van de 
eerste conclusietermijn voor de beklaagden hebben zich bovendien nieuwe feiten 
voorgedaan die van belang kunnen zijn voor de beoordeling van de zaak. Zo werden 
nog verschillende bijkomende werken uitgevoerd in beide panden met het oog op 
herstel, werden op 1 februari 2022 en 10 augustus 2022 nieuwe controles 
uitgevoerd In het pand te en werd op 28 juli 2022 een 
omgevingsvergunning aangevraagd voor het pand te 

In deze specifieke omstandigheden is het hof van oordeel dat de neerlegging van de 
conclusie door de beklaagden geen blijk geeft van een deloyale proceshouding of 
rechtsmisbruik zou uitmaken. De rechten van verdediging van de wooninspecteur 
werden niet geschonden, nu deze op de argumentatie van de beklaagden in zijn 
conclusie kon anticiperen, en hij via zijn raadsman de gelegenheid heeft gekregen 
om ter zitting te antwoorden op de conclusie van de beklaagden, wat ook gebeurd 
is In een grondig onderbouwd pleidooi. 

Het hof gaat bijgevolg niet in op de vordering van de wooninspecteur om de enige 
conclusie van de beklaagden te weren uit de debatten. 

3. 
De advocaat van beklaagde heeft ter zitting verzocht om de zaak 
uit te stellen, nu er inmiddels voor het pand te een omgevingsvergunning 
werd aangevraagd en de werken in het pand bijna voltooid zouden zijn . 
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De feiten van de telastlegging betreffende het pand te dateren van de 
periode van 1 december 2015 tot en met 3 maart 2017. In deze omstandigheden is 
er geen aanleiding om de behandeling van de zaak uit te stellen. Bij de beoordeling 
van de strafmaat houdt het hof er rekening mee dat de beklaagde inmiddels reele 
inspanningen heeft gedaan om het pand te in overeenstemming te 
brengen met de regelgeving (zie de bespreking hieronder). In het kader van de 
herstelvordering (zie de bespreking hieronder) wordt bovendien aan de beklaagde 
een redelijke termijn verleend om alsnog tot herstel over te gaan. 

4. 
De eerste rechter heeft de feiten zoals die blijken uit het strafdossier correct 
weergegeven In het bestreden vonnis (p. 5 'Beschrijving van het strafonderzoek'). 

Het hof treedt deze uiteenzetting bij en maakt ze tot de zijne. 

Aan dit feitenrelaas kan worden toegevoegd dat de wooninspecteur inmiddels op 
18 januari 2021 zowel voor het pand te als het pand te een 
geactualiseerde herstelvorderlng heeft opgesteld, rekening houdend met de 
gewijzigde regelgeving. 

De strafvordering 

5. 
Uit de vaststellingen van de woonlnspecteur blijkt : 

rl~t beklaagde in het pand te 
kadastraal gekend als aan 

personen woongelegenheden verhuurde waarbij de bewoners niet afhankelijk 
waren van gemeenschappelijke voorzieningen inzake de functies toilet, 
bad/douche of kookgelegenheid, en 
dat beklaagden en in het pand gelegen te 

kadastraal gekend als 
op de eerste verdieping aan 

personen een woongelegenheid verhuurden waarbij de bewoners niet 
afhankelijk waren van gemeenschappelijke voorzieningen inzake de functies 
toilet, bad/douche of kookgelegenheid, en op de tweede verdieping 
verschillende kamers verhuurden waarbij de bewoners afhankelijk waren van 
gemeenschappelijke voorzieningen inzake de functies toilet, bad/douche en /of 
keuken. 

Al de woongelegenheden vielen bijgevolg op het moment van de te laste gelegde 
feiten onder de toepassing van de artikelen 5 en 20 van het decreet van 15 juli 1997 
houdende de Vlaamse Wooncode. 
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De strafbaarstelling van die feiten in artikel 20, §1, van de Vlaamse Wooncode is 
met de inwerkingtreding van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 op 1 januari 2021 
(voluit: de decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020 bij 
besluit van de Vlaamse regering van 17 juli 2020 tot codificatie van de decreten 
betreffende het Vlaamse woonbeleid) opgenomen in het artikel 3.34 van de 
Vlaamse Codex Wonen van 2021. 

Die nieuwe strafbepaling bevat in hoofdorde dezelfde constitutieve bestanddelen 
en bepaalt dezelfde straffen als voorheen. 

De actuele strafbaarstelling onder artikel 3.34 van de Vlaamse Codex Wonen van 
2021 is gewijzigd ten opzichte van de Vlaamse Wooncode. Waar onder de Vlaamse 
Wooncode ieder gebrek strafbaarheid meebracht, is dat nu slechts het geval 
wanneer de woning (of kamer) als niet-conform (of overbewoond) kan bestempeld 
worden. 
Er is sprake van een 'conforme woning' en 'conformiteit' indien de woning geen 
gebreken vertoont die worden vermeld in artikel 3.1, §1, derde lid, 2° en 3°, van de 
Vlaamse Codex Wonen van 2021 (artikel 1, §1, 7° en 8°, van de Vlaamse Codex 
Wonen van 2021), met name gebreken van categorie Il of 111. 
Gebreken van categorie I vormen wel tekortkomingen inzake de 
woningkwaliteitsvereisten maar brengen op zich geen strafbaarheid mee. Dat is 
slechts anders Indien de woning zes of meer gebreken van categorie I telt, In welk 
geval dat omgezet wordt in een strafbaar gebrek van categorie ll. 

De woonkwaliteitsvereisten worden nu vastgesteld in artikel 3.1, §1 en §2, van de 
Vlaamse Codex Wonen van 2021 en in artikel 3.2 en bijlage 5 van het Besluit van de 
Vlaamse Regering van 11 september 2020 tot uitvoering van de Vlaamse Codex 
Wonen van 2021 ('Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021'). Zij va llen grotendeels 
samen met de woonkwaliteitsverelsten die de oude regelgeving stelde (zie artikel 2 
en bijlage 1 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 betreffende 
de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen). 

6. 
Het staat vast dat de Inbreuken op de woonkwaliteltsvereisten, zoals vastgesteld in 
de processen-verbaal en onder gelding 
van de Vlaamse Wooncode, ook gebreken vormen in de zin van de Vlaamse Codex 
Wonen van 2021. 

De woning voldeed noch onder de oude, noch onder de actuele regelgeving aan de 
minimale woonkwal iteltsvereisten. 

Een en ander blijkt uit de geactualiseerde herstelvorderingen van 18 januari 2021, 
waarin de gebreken die werden vastgesteld op 3 maart 2017 in het pand te 
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en op 13 november 2018 in het pand te worden 
ondergebracht onder de categorisering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 die 
thans van toepassing is. 

Voor wat betreft het pand te 
vastgesteld: 

Aan het gebouw: 
o Categorie Il 

werden onder meer volgende gebreken 

• Indicatie van risico op ontploffing/brand aan gasinstal latie: 

• Aanwezigheid van gasfles naast t rap op tweede verdieping; 
• Aansluiting kookfornuis keuken met elastîmeren slang, die niet mag worden 

gebruikt voor aansluiting van gastoestellen; 

• Afsluitkraan is niet bereikbaar. 
o Categorie 111 
• Indicatie van risico op elektrocutie/brand Inzake elektriciteit: 

• Twee elektrische verdeelkasten met aanraakbare geleiders onder spanning 
achter inkomdeur; 

• Afschermingspaneel in hout. 

Aan woning 0/ 1: 
o Categorie Il 
• Vochtschade door insijpelend vocht in leefruimte, badkamer en slaapkamer; 
• Sporen condenserend vocht met schimmelvorming in slaapkamer ter hoogte 

van dakkoepel; 
• Sporen condenserend vocht met schimmelvorming aan buitenmuur; 
• Afvoer gootsteen lekt; 
• Geen twee vrije geaarde stopcontacten in keuken; 
• Onvoldoende rechtstreekse toevoer buitenlucht bij verwarmingsketel m kelder; 
• Trappen naar kelder en verdieping zonder trapleuning. 
o Categorie 111 
• Elektrische aansluiting aan geiser in badkamer met tape aan elkaar gezet; 
• Lichtpunt in leefruimte niet afgeschermd, waardoor elektrische geleiders onder 

spanning aanraakbaar zijn; 
• In leefruimte en slaapkamer en in achterste lokaal links onvoldoende 

natuurlijke verlichting. 

Aan woning 1/2 
o Categorie Il 

• Stopcontact in keuken met aardpen, maar niet aangesloten aan aarding; 
• Plafond in keuken, slaapkamer en leefruimte beschadigd door insijpelend 

vocht; 
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• Buitenmuren badkamer aangetast door condenserend vocht met 
schimmelvorming; 

• Toilet kan niet worden afgescheiden van woon- en keukenfunctie; 
• Geen twee vrije geaarde stopcontacten in keuken; 
• Onvoldoende rechtstreekse toevoer buitenlucht bij verwarmingsketel in 

kelder; 
• Trappen naar kelder en verdieping zonder trapleuning. 

Aan woning 2/1 
o Categorie I 1 
• Buitenmuur slaapkamer aan raam en binnenmuren badkamer aangetast door 

condenserend vocht met sch immelvorming; 
• Geen twee vrije geaarde stopcontacten in keuken; 
• Onvoldoende rechtstreekse toevoer buitenlucht bij verwarmingsketel in kelder; 
• Trappen naar kelder en verdieping zonder trapleuning. 

Aan woning 2/2 
o Categorie Il 
• Buitenmuur keuken aangetast door condenserend vocht met 

schimmelvorming; 
• Toilet kan niet worden afgescheiden van woon- en keukenfunctie; 
• Geen twee vrije geaarde stopcontacten in keuken; 
• Onvoldoende rechtstreekse toevoer buitenlucht bij verwarmingsketel in kelder; 
• Trappen naar kelder en verdieping zonder trapleuning; 
• De woning is te klein. 
o Categorie 111 
• Afdekplaatsje stopcontact In keuken gebarsten, waardoor elektrische geleiders 

aanraakbaar zijn. 

De woningen 0/2 en 1/1 waren op het ogenblik van de vaststellingen niet 
toegankelijk. Gelet op de ernstige gebreken aan het gebouw (zie hierboven) 
voldeden ook deze woningen hoe dan ook niet aan de decretaal vastgestelde 
minimale woon kwaliteitsvereisten. 

Voor wat betreft het pand te 
vastgesteld; 

- Aan het gebouw: 
o Categorie Il 

werden onder meer volgende gebreken 

• Indicatie van risico op ontploffing/brand aan gasinstallatie: 
• De kelder waar de hoofdgaskraan zich bevindt, is niet toegankelijk voor alle 

bewoners. 
o Categorie 111 
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• Geen aardingsinstallatie/differentieelschakelaar aan elektrische installatie; 
• Afscherm kappen van messchakelaars in kelder ontbreken. 

Aan woning 0/1; 
■ Gasleiding in keuken 2K1 niet voorzien van metalen stop, met risico op gas in 

woning tot gevolg. 

Aan kamer 2/1 
o Categorie Il 
■ Kelder waar hoofdschakelaarkast en zekeringskast zich bevinden is niet 

toegankelijk voor alle bewoners; 
■ Lavabo met toevoer van warm en koud water ontbreekt; 
■ Borstwering te laag; 
• Kamer kan niet op slot. 
o Categorie 111 
■ Stopcontact naast toegangsdeur keuken hangt los; geleiders onder spanning 

zijn aanraakbaar. 

Aan kamer 2/2 
o Categorie Il 
■ Kelder waar hoofdschakelaarkast en zekerlngskast zich bevinden, is niet 

toegankelijk voor alle bewoners; 
• Lavabo met toevoer van warm en koud water ontbreekt; 
• Te weinig stopcontacten; 
• Borstwering te laag; 
• Kamer kan niet op slot. 

In tegenstelling tot wat de beklaagden aanvoeren in hun conclusie, dient de 
incriminatieperiode voor de telastlegging A.2 niet pas vastgesteld te worden vanaf 
de datum van onbewoonverklaring van het pand te door de 
burgemeester (op 31 januari 2019). De aangehaalde gebreken werden (objectief) 
vastgesteld op 13 november 2018, terwijl de woning op dat ogenblik reeds ten 
minste vanaf 13 september 2018 bewoond werd. De beslissing van 
onbewoonbaarverklaring is een louter administratieve maatregel, die geen afbreuk 
doet aan het feit dat reeds voordien werd vastgesteld dat niet voldaan was aan de 
decretaal bepaalde woonkwaliteitsvereisten, waarvan de niet-naleving aanleiding 
geeft tot strafsancties. 

7. 
Uit de vaststellingen van de wooninspecteur bhjkt dat alle woongelegenheden in 
het pand te op het ogenblik van de vaststellingen (3 maart 2017) 
bewoond werden. 
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Uit de vaststellinl?'en van de wooninspecteur blijkt dat ook alle woongelegenheden 
in het pand te op het ogenblik van de vaststellingen (13 augustus 2018) 
bewoond werden, met uitzondering van kamers 2/2 en 2/3. 

8. 
Gelet op wat voorafgaat, zijn de feiten van telastlegging A.1 bewezen ten aanzien 
van beklaagde en de feiten van telastlegging A.2 ten aanzien van 
beklaagden :!n 

Het feit dat beklaagde enkel mede-eigenaar is geworden van het 
pand t e om in staat te stellen om een 
hypothecaire lening te verkrijgen, doet geen afbreuk aan het feit dat de feiten van 
telastlegging A.2 ook ten aanzien van bewezen zijn. In haar 
hoedanigheid van (mede-)eigenaar dient zij er mee op toe te zien dat haar 
eigendom niet wordt ter beschikking gesteld voor bewoning zonder dat is voldaan 
aan de woonkwaliteitsvereisten die decretaal zijn vastgesteld . 

Ook het feit dat er inmiddels een aantal werken zijn uitgevoerd en dat er voor het 
pand te een omgevingsvergunning werd aangevraagd die een 
herbestemming laat verhopen, doet geen afbreuk aan wat voorafgaat. Het feit dat 
er Inmiddels werken werden uitgevoerd, kan wel van belang zijn bij de beoordeling 
van de herstelvordering (zie de bespreking hieronder). 

9. 
De feiten zijn ernstig. Het recht op veilig wonen met garantie van de minimale 
kwaliteitsvereisten, is een fundamenteel mensenrecht. 

De huurders werden blootgesteld aan veiligheidsrisico's en ongezonde 
levensomstandigheden. 

Voor wat betreft de beklaagde is de door eerste rechter opgelegde 
gelboete van 6.000 euro (750 euro vermeerderd met 70 opdeciemen) passend. 

De beklaagde komt vanwege zijn strafverleden niet meer In aanmerking voor 
opschorting van de straf of voor gewoon uitstel. 

Beklaagde heeft de feiten overigens gepleegd in staat van 
herhaling, nadat hij bij vonnis van de correctionele rechtbank te Brussel, 46e kamer, 
van 27 februari 2014, dat ik kracht van gewijsde is getreden, werd veroordeeld tot 
zesendertig maanden gevangenisstraf en een geldboete. 

Vanwege het tijdsverloop sinds de feiten en de vaststelling dat uit de voorgelegde 
stukken blijkt dat de beklaagde inmiddels talrijke werken heeft uitgevoerd om de 
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gebreken die in beide panden werden vastgesteld te verhelpen, waaruit blijkt dat hij 
thans van goede wil is, staat het hof aan beklaagde probatieuitstel 
toe voor het volledig bedrag van de geldboete, mits naleving van volgende 
probatievoorwaarden gedurende een termijn van drie jaar: 

o Geen strafbare feiten plegen; 

o Een vast adres hebben en, na w1Jz1gmg ervan, de nieuwe verblijfplaats 

onmiddellijk meedelen aan de justitie-assistent die met de begeleiding is belast; 

o Gevolg geven aan de oproepingen van de probatiecommissie en aan de justitie

assistent die met de begeleiding is belast . 

Beklaagde heeft ter zitting verzocht om haar opschorting van 
straf te verlenen. 

Beklaagde voldoet aan de voorwaarden gesteld door artikel 3 van 
de wet van 29 juni 1964. De feiten schijnen niet van die aard te zijn dat ze gestraft 
moet worden met een hoofdstraf van meer dan vijf jaar correctionele 
gevangenisstraf of een zwaardere straf en de beklaagde heeft nog geen 
correctionele veroordelingen opgelopen. 

Zonder de ernst van de gepleegde misdrijven weg te cijferen, oordeelt het hof dat 
het opleggen van een straf niet langer vereist is voor beklaagde 

Het hof houdt daarbij rekening met het tijdsverloop sinds de feiten, met de relatief 
beperkte lncriminiatieperiode (twee maanden) van de feiten waarvoor zij wordt 
vervolgd en met het feit dat de gebreken inmiddels hersteld werden. Een 
strafrechtelijke veroordeling zou de verdere toekomst van de beklaagde ernstig 
kunnen bemoeilijken, zonder dat er voor het openbaar belang nog baat is bij het 
opleggen van een straf. In deze omstandigheden zal een opschorting, opgelegd voor 
een duur van drie jaar, de doeleinden van de strafvervolgmg kunnen 
verwezenlijken. 

10. 
Het openbaar ministerie vordert in zijn geschreven vordering, die Is opgenomen in 
de rechtstreekse dagvaarding, de verbeurdverklaring van een wederrechtelijk 
vermogensvoordeel van 13.100 euro ten laste van beklaagde dat 
deze beklaagde met de verhuur van de wooneenheden In de woning te 
zou hebben verworven In periode van telastlegging A.1. 

heeft op 3 maart 2017 aan de wooninspectie verklaard 
dat hij de woning op de eerste verdieping achteraan in het pand te 
bewoonde sinds 1 januari 2016 voor een huurprijs van 500 euro per maand. 
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heeft op 3 maart 2017 aan de wooninspectie verklaard 
dat op de tweede verdieping vooraan in het 
pand te bewoonde sinds 1 december 2005 voor een huurprijs van 500 
euro per maand, vermeerderd met 130 euro aan kosten. 

Op grond van deze verklaringen acht het hof het bewezen dat beklaagde 
een bedrag van ten minste 13.100 euro aan illegale vermogensvoordelen 

heeft verworven. De eerste rechter heeft dit bedrag terecht (bij equivalent) 
verbeurd verklaard ten laste van beklaagde Deze 
verbeurdverklaring is niet onredelijk en is noodzakelijk om beklaagde tot het inzicht 
te brengen dat het niet loont wederrechtelijk ongeschikte woongelegenheden te 
verhuren. 

11. 
De eerste rechter heeft elk van de beklaagden terecht veroordeeld tot betaling van 
een bijdrage aan het Begrotingsfonds juridische tweedelijnsbijstand van 20 euro, 
die thans moet worden vastgesteld op een geïndexeerd bedrag van 24 euro en van 
een vaste vergoeding van 50 euro. 

De eerste rechter heeft beklaagde terecht veroordeeld tot een 
bijdrage van 200 euro aan het slachtofferfonds. 

Het hof veroordeelt beide beklaagde hoofdelijk tot betaling van de kosten van de 
strafvordering in eerste aanleg, begroot op 560,80 euro en van de kosten In hoger 
beroep. 

12. 
Het hof beveelt de publicatie van dit arrest door inschrijving op de kant van de 
overgeschreven inleidende dagvaarding op het bevoegde kantoor van de Algemene 
Administratie van de Patrimoniumdocumentatie moet gebeuren overeenkomstig 
artikel 3.49 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en artikel 84 van de 
Hypotheekwet. 

De herstelvordering 

13. 
De herstelvordering is geent op de bewezen verklaarde misdrijven, zoals thans 
omschreven In artikel 3.34 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021. 

De vordering vindt thans haar rechtsgrond in artikel 3.43 van de Vlaamse Codex 
Wonen van 2021. 
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Krachtens die bepaling kan de strafrechter naast de straf de overtreder bevelen om 
werken uit te voeren om de woning of het pand dat het gebouw met de aanwezige 
woningen omvat, conform te maken en om de overbewoning te beëindigen. 

14. 
De woon inspecteur heeft voor de woning gelegen te 

op 22 januari 2019 een herstelvordering opgesteld. 

De advocaat van de wooninspecteur heeft ter zitting bevestigd dat deze vordering 
thans zonder voorwerp is geworden, rekening houdend met de vaststellingen van de 
woonlnspectie van 10 augustus 2022. 

Het hof verleent akte van het feit dat de herstelvordering voor dit pand thans 
zonder voorwerp is. 

15. 
De wooninspecteur heeft voor de woning gelegen te 

op 11 september 2017 een 
herstelvordering opgesteld. 

Ter zitting heeft de advocaat van beklaagde aangevoerd dat er een 
omgevingsvergunning werd aangevraagd om het pand op te splitsen in twee 
woongelegenheden, en dat '90%' van de werken tot herstel van de gebreken 
teneinde te voldoen aan de woonkwaliteitsvereisten, werd uitgevoerd. 

Aldus staat het vast dat de herstelvordering voor dit pand in dit stadium (nog) niet 
zonder voorwerp is. De omgevingsvergunning werd nog niet verleend en de werken 
werden nog niet voltooid . 

Uit de stukken van het strafdossier blijkt dat het pand zonder de vereiste 
stedenbouwkundige vergunning werd opgesplitst in verschillende woonentiteiten. 
De herstelmaatregel dient er daarom toe te strekken om het onroerend goed een 
andere bestemming te geven, of om het te slopen. Indien 
herstelstelwerkzaamheden zouden worden bevolen, zou dit immers betekenen dat 
nieuwe stedenbouwkundige inbreuken zouden moeten worden gepleegd, namelijk 
het uitvoeren van onvergunde werken, waardoor de onvergunde situatie zou 
worden bestendigd. 

De herstelmaatregel tot herbestemming of sloop is niet kennelijk onredelijk. 

De herstelvordering is gemotiveerd vanuit het oogpunt van elementaire veiligheids, 
gezondhelds- en woonkwaliteitsvereisten. Door het opleggen van deze 
herstelvordering wordt vermeden dat de woongelegenheden die manifest niet 
voldoen aan de elementaire woonkwaliteitsvereisten, verder/opnieuw bewoond 
worden. Deze maatregel belet niet dat de beklaagde de aanwezige wooneenheid/ 
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wooneenheden alsnog mag herstellen na het verkrijgen van een omgevings
vergunning. 

De genoemde voordelen die de herstelmaatregel voor de woningkwaliteit oplevert 
staan in redelijke verhouding tot de last die ze voor de overtreder, namelijk 
beklaagde veroorzaken. 

Het feit dat inmiddels een omgevingsvergunning werd aangevraagd voor het pand 
met het oog op opsplitsing in twee woongelegenheden, en dat inmiddels talrijke 
werken werden uitgevoerd en dat het pand inmiddels ontruimd werd om deze 
werken te kunnen uitvoeren, heeft niet tot gevolg dat de herstelvordering 
(kennelijk) onredelijk zou zijn . Aan de beklaagde wordt een redelijke termijn 
verleend ten einde het pand alsnog te herbestemmen, en om de vereiste werken uit 
te voeren om de aanwezige wooneenheden te herstellen nadat een omgevings
vergunning werd verkregen. 

16. 
Het komt gepast voor om aan de beklaagde een naar redelijkheid 
bepaalde hersteltermijn van achttien maanden toe te kennen vanaf de betekening 
van het arrest. 

Het is van belang dat de beklaagde zelf de veroordeling tot het herstel nakomt, 
gelet op de beperkte overheidsmiddelen, de zware procedure van aanbesteding en 
de lange duur nodig voor een ambtshalve uitvoering. Een dwangsom is daartoe het 
meest efficiënte middel. 

Voor het geval het herstel niet binnen de hierboven gestelde termijn wordt 
uitgevoerd, dient een dwangsom van 100 euro per dag vertraging (met een 
maximum aan te verbeuren dwangsommen van 200.000 euro) te worden opgelegd. 
Deze som staat in verhouding tot de aard en de omvang van het opgelegde herstel 
en is de noodzakelijke geldelijke prikkel om beklaagde tot de volledige uitvoering 
aan te zetten. 

Het college van burgemeester en schepenen van en de 
wooninspecteur dienen te worden gemachtigd om het herstel desnoods 
ambtshalve uit te voeren (art. 3.47 Vlaamse Codex Wonen 2021) en de kosten van 
een eventuele herhuisvesting van de bewoners te verhalen op beklaagde 

(art. 3.48 Vlaamse Codex Wonen 2021). 

OM DEZE REDENEN, 
HET HOF, 
RECHTSPREKEND NA TEGENSPRAAK; 
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Gezien de in het bestreden vonnis aangehaalde wetsbepalingen alsook de artikelen: 

24 en 25 van de Wet van 15 juni 1935 betreffende het gebruik der talen in 
gerechtszaken; 
210 en 211 van het Wetboek van Strafvordering; 

- artikel 1.3 § 1 en §2, 25° en 26°, 3.1, 3.6, 3.31, 3.34, 3.36, 3.37, 3.43, 3.47, 3.48 
en 3.49 van de decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 
2020 bij besluit van de Vlaamse regering van 17 juli 2020 tot codificatie van de 
decreten betreffende het Vlaamse woonbeleid (Vlaamse Codex Wonen van 
2021); 

- 42,3° en 43 bis van het Strafwetboek; 
1, 3 en 8 van de Wet van 24 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel 
en de probatie; 
84 van de Hypotheekwet; 

Verklaart de hogere beroepen van de beklaagden 
en van het openbaar ministerie ontvankelijk; 

Opnieuw beslissend; 

Vernietigt het bestreden vonnis; 

en 

Op strafrechtelijk gebied 

Verklaart beklaagde schuldig aan de feiten van telastleggingen A.1 
en A.2; 

Veroordeelt beklaagde Negens deze feiten, verenigd, gepleegd in 
staat van herhal ing, tot een geldboete van 6.000 euro (750 euro vermeerderd met 
70 opdeciemen), bij niet-betaling binnen de wettelijke termijn te vervangen door 
een gevangenisstraf van 15 dagen. 
Stelt de tenuitvoerlegging van de geldboete uit gedurende drie jaar mits naleving 
van volgende probatlevoorwaarden: 

o Geen strafbare feiten plegen; 

o Een vast adres hebben en, na w11z1ging ervan, de nieuwe verblijfplaats 

onmiddellijk meedelen aan de justitie-assistent die met de begeleiding is belast; 

o Gevolg geven aan de oproepingen van de probatiecommissie en aan de justitie

assistent die met de begeleiding Is belast. 

Verklaart een bedrag van 13.100 euro verbeurd ten laste van beklaagde 
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Verklaart de feiten van telastlegging A.2 bewezen ten aanzien van beklaagde 

Schort de uitspraak van de straf voor beklaagde 
een termijn van drie jaar; 

Veroordeelt beklaagde en 

::>p gedurende 

- tot betaling van elk 24 euro aan het fonds voor juridische 
tweedelijnsbijstand; 
- tot betaling van elk een vaste vergoeding van 50 euro; 
- hoofdelijk tot betaling van de kosten voor de strafprocedure in eerste 
aanleg, begroot op 560,80 euro en de kosten van het hoger beroep, begroot op 
179,80 euro. 

Veroordeelt beklaagde 
Slachtofferfonds. 

Over de herstelvordering 

tot betaling van 200 euro aan het 

Verleent akte van het feit dat de herstelvordering voor het pand gelegen te 
zonder voorwerp is. 

Veroordeelt beklaagde om het pand gelegen te 

hetzij een andere bestemming, overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening, te geven dan de in de telastlegging omschreven 
verhuur met het oog op bewoning, 
hetzij de woning te slopen, tenzij de sloop verboden is op grond van wettelijke, 
decretale of reglementaire bepalingen, 

binnen een termijn van achttien maanden na de dag dat dit arrest in kracht van 
gewijsde is getreden, op voorwaarde dat het betekend werd, op straffe van een 
dwangsom van 100 per dag vertraging, met een maximum aan te verbeuren 
dwangsommen van 200.000 euro. 

Machtigt het college van burgemeester en schepenen van en de 
wooninspecteur om het herstel desnoods ambtshalve uit te voeren en om de 
kosten van een eventuele herhuisvesting van de bewoners te verhalen op 
beklaagde 

Publicatie 
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Beveelt de publicatie van dit arrest op het bevoegde kantoor van de Algemene 
Administratie van de Patrimoniumdocumentatie overeenkomstig artikel 3.49 van de 
Vlaamse Codex Wonen v;in ?.021 en artikel 84 van de Hypotheekwet, op kosten van 
beklaagden ~n 

Aldus gevonnist door : 

********* 

raadsheer, d.d. voorzitter, 
raadsheer, 
raadsheer, 

magistraten van de 15de kamer van het hof van beroep te Brussel die aan de 
beraadslaging hebben deelgenomen en het beraad hebben beëindigd, 

en uicg,sproKen \Conrorm amKe1 t?:>L 01s \JeT:-Vlh-f-OOOr ae voorzitter, 
in openbare terechtzitting van 27 oktober 2022 waar aanwezig waren : 

raadsheer, d.d. voorzitter, 
substituut-procureur-generaal, 

griffier, 




