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Not.nr. DE.66.RW.102800/16/BW47
In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE en van

1. nr.

(RRN
geboren te

op

wonende te
- burgerlijke partij-

:RRN

2. nr.
geboren te

>P

wonende te
- burgerlijke partij -

DE WOONINSPECTEUR, bevoegd voor het Vlaamse Gewest,

3. nr.

met kantoren te 1000 Brussel, Havenlaan 88,
- eiser tot herstel tegen

1. nr.

3:Jl

IRRN
geboren te

met Belgische na_tionalitelt

op

arbeider,
wonende te
- beklaagde -

2.nr.

f:SJ

, met Belgische nationaliteit
geboren te

::m

wonende te
- beklaagde -

verdacht van:
De eerste en de tweede
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Om het wanbedrijf uitgevoerd te hebben of om aan de uitvoering ervan rechtstreeks
medegewerkt te hebben, door enige daad, tot de uitvoering zodanige hulp verleend te
hebben dat zonder zijn bijstand het misdrijf niet kon gepleegd worden,
Bij inbreuk op de artikel 5, strafbaar gesteld door artikel 20, § 1 all van het Decreet van 15
juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, als verhuurder, als eventuele onderverhuurder
of als persoon die een woning ter beschikking stelt, een woning die niet voldoet aan de
vereisten en normen van artikel 5 rechtstreeks of via tussenpersoon verhuurd, te huur
gesteld of ter beschikking gesteld te hebben met het oog op bewoning, zoals gewijzigd door
het Decreet van 29 maart 2013 houdende wijziging van diverse decreten wat de
woonkwaliteitsbewaking betreft, vanaf 11 augustus 2013 in het pand gelegen t e
kadastraal gekend als
eigendom van
geboren tE
op
wonende te
bij aanKoopakte van 20 mei 1998 verleden door
te
een ongeschikte en onbewoonbare woning te hebben verhuurd
notaris
aan
en
te
In de periode van 2 augustus 2016 (datum vaststellingen wooninspectie-stuk
2} tot en met 28 februari 2017 (stuk 78}

* * * *
1.1 De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, kamer D13M,
besliste bij vonnis van 26 november 2018 op tegenspraak als volgt:
"OP STRAFGEBIED

1.
Oe rechtbank VERKLAART eerste beklaagde SCHULDIG aan de feiten omschreven onder de
hierboven vermelde tenlastelegging;
TOEPASSING makend van artikel65, lid 1 van het Strafwetboek;
Oe rechtbank VEROORDEELT eerste beklaagde tot een GELDBOETE van VIJFHONDERD EURO,
verhoogd met 70 deciemen (x 8} of 4.000,00 euro;
ZEGT dat bij niet betaling binnen de door de wet bepaalde termijn de lastens eerste
beklaagde uitgesproken geldboete kan worden vervangen door een gevangenisstraf van 3
maanden;
Oe rech tbank verleent eerste beklaagde GEWOON UITSTEL van de tenuitvoerlegging van de
HELFT van de opgelegde geldboete voor een periode van drie jaar.
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Wijst eerste beklaagde er op dat het uitstel van rechtswege herroepen wordt ingeval
gedurende de proeftijd een nieuw misdrijf is gepleegd dat veroordeling tot een criminele straf
of hoofdgevangenisstraf van meer dan zes maanden zonder uitstel ten gevolge heeft gehad.

BIJdragen · vergoeding

Spreekt In hoofde van eerste beklaagde de verplichting uit om EENMAAL een bedrag van
25,00 euro, met 70 deciemen verhoogd, 200,00 euro bedragende, te betalen bij wijze van
bijdrage tot financiering van het Fonds tot financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke
gewelddaden;
Veroordeelt eerste beklaagde, krachtens artikel 4 §3 van de wet van 19 maart 2017 tot
oprichting van een Begratingsfonds voor de juridische tweedel/jnsbljstand, tot het betalen
van een bijdrage aan het Fonds van 20,00 euro;
Legt eerste beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de strafprocedure
van 53,58 euro overeenkomstig artikel 91, 2de lid en 148 van het koninklijk besluit van 28
december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken;

2.

De rechtbank VERKLAART tweede beklaagde SCHULDIG aan de feiten omschreven onder de
hierboven vermelde tenlastelegging;
TOEPASSING makend van artikel65, lid 1 van het Strafwetboek;
De rechtbank VEROORDEELT tweede beklaagde tot een GELDBOETE van VIJFHONDERD
EURO, verhoogd met 70 deciemen (x 8} of4.000,00 euro;
ZEGT dat bij niet betaling binnen de door de wet bepaalde termijn de lastens tweede
beklaagde uitgesproken geldboete kan worden vervangen door een gevangenisstraf van 3
maanden;
De rechtbank verleent tweede beklaagde GEWOON UITSTEL van de tenuitvoerlegging van de
HELFT van de opgelegde geldboete voor een periode van drie jaar.
Wijst tweede beklaagde er op dat het uitstel van rechtswege herroepen wordt ingeval
gedurende de proeftijd een nieuw misdrijf is gepleegd dat veroordeling tot een criminele straf
of hoofdgevangenisstraf van meer dan zes maanden zonder uitstel ten gevolge heeft gehad.
Bijdragen - vergoeding
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Spreekt in hoofde van tweede beklaagde de verplichting uit om EENMAAL een bedrag van
25,00 euro, met 70 deciemen verhoogd, 200,00 euro bedragende, te betalen bij wijze van
bijdrage tot financlering van het Fonds tot financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke
gewelddaden;
Veroordeelt tweede beklaagde, krachtens artikel 4 §3 van de wet van 19 maart 2017 tot
oprichting van een Begratingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, tot het betalen
van een bijdrage aan het Fonds van 20,00 euro;
Legt tweede beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de strafprocedure
van 53,58 euro overeenkomstig artikel 91, 2de 1/d en 148 van het koninklijk besluit van 28
december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten In strafzaken;

Kosten

Veroordeelt eerste en tweede beklaagde hoofdelijk tot de gerechtskosten, tot op heden
begroot op de som van 280, 79 euro.

OP BURGERLIJK GEBIED
</' Herstelvordering

De rechtbank beveelt beklaagden hoofdelilk om over te gaan tot het herstel van de gebreken
van het betrokken pand gelegen te
kadastraal
zodat het pand opnieuw voldoet aan artikel
gekend als
5 van de Vlaamse Wooncode.
De rechtbank zegt dat dit herstel dient te worden gerealiseerd binnen een termijn van 1
JAAR na het In kracht van gewijsde treden van dit vonnis.

De rechtbank zegt voor recht dat de beklaagde na uitvoering van de werken de
wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen dient te verwittigen.
De rechtbank zegt voor recht dat indien de plaats niet wordt hersteld binnen een termijn van
1 JAAR na het in kracht van gewijsde treden van dit vonnis, de wooninspecteur en het college
van burgemeester en schepenen van de gemeente Zele worden gemachtigd om van
ambtswege In de uitvoering ervan te kunnen voorzien.
De rechtbank zegt voor recht dat wanneer de overtreder in gebreke blijft, hij verplicht is alle
uitvoeringskosten te vergoeden op vertoon van een staat, opgesteld door de overheid of
begroot en uitvoerbaar verklaard door de beslagrechter In de burgerlijke rechtbank.

01-00001646182-0005-0020- 01-01 -~
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De rechtbank zegt dat aan elk van de beklaagden een dwangsom zal worden opgelegd van
125 euro per dag vertraging bij de niet-uitvoering van het herstel wanneer het herstel niet
wordt uitgevoerd binnen de hoger bepaalde hersteltermijn.
De rechtbank zegt voor recht dat de voorgemelde termijn enkel aan de hoofveroordeling
wordt gekoppeld en geen dwangsomtermijn is In de zin van artikel1385bis Ger. Wb.
De rechtbank machtigt de wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen
om de kosten van artikel 17b/s, § 2 Vlaamse Wooncode te verhalen op beklaagden. De
rechtbank zegt voor recht dat zij deze kosten dienen te vergoeden op vertoon van een staat,
opgesteld door de overheid of begroot en uitvoerbaar verklaard door de beslagrechter in de
burgerlijke rechtbank.

v' Vordering
De rechtbank verklaart de vordering van de burgerlijke partij
ontvankelijk en deels gegrond.

en

De rechtbank veroordeelt beklaagden hoofdellik om aan elk van de burgerlijke partijen:
het bedrag van 750 euro te betalen, en te vermeerderen met de vergoedende
intrest tegen de wettelijke rentevoet vanaf 2 augustus 2016 tot vandaag en met
de gerechtelijke intrest tegen de wettelijke Intrestvoet op de hoofdsom vanaf
vandaag tot de dag van volledige betaling,
de kosten, begroot op 480 euro rechtspleglngsvergoeding."

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

en

1.3 Er werd een verzoekschrift In de zin van artikel 204 Wetboek van Strafvordering
ingediend op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling
Dendermonde, op:
21 december 2018 door de advocaat van de beklaagden
en
26 december 2018 door het openbaar ministerie.
1.4 Op de recht szitting van 9 januari 2020 (inleidingszitting) stelde dit hof, zelfde kamer, op
verzoek van partijen en na het openbaar ministerie te hebben gehoord, bij toepassing van
de artikelen 152, § 1 en 209bls, laatste lid, Wetboek van Strafvordering, conclusietermijnen
vast en bepaalde de rechtsdag op de rechtszitting van donderdag 23 april 2020.

r--PA GE
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De vastgelegde conclusietermijnen zijn nageleefd.

1.5 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 23 april 2020 in het Nederlands:
de beklaagden
bijgestaan door meester

en

In hun middelen van verdediging,
advocaat met kantoor te

het openbaar ministerie in zijn vordering bij monde van
generaal;
de burgerlijke partijen
vertegenwoordigd door meester

en

advocaat-

In hun mlddelen
advocaat met kantoor te

de eiser tot herstel in zijn middelen vertegenwoordigd door meester
meester
belden advocaat met kantoor te

voor

1.6 Op de rechtszitting van 23 april 2020 vroegen de beklaagden het hof om de behandeling
van de zaak uit te stellen omdat het openbaar ministerie op 21 april 2020 nieuwe stukken
aan het dossier zou hebben gevoegd. Ook zou de wooninspecteur nog niet zijn overgegaan
tot controle van de uitgevoerde renovatiewerken. Zowel de wooninspecteur als de
burgerlijke partijen verzetten zich tegen het gevraagde uitstel.
Het hof besliste om niet in te gaan op de vraag tot uitstel, nu de stukken waarvan sprake
stukken zijn die de beklaagden bekend zijn. Het gaat immers om e-mailcorrespondentle
tussen de beklaagden en de wooninspecteur daterend van de periode 17 maart 2020 - 31
maart 2020, waarbij de beklaagden aan de wooninspecteur verzochten om over te gaan tot
hercontrole van het pand, na uitgevoerde renovatiewerken. De wooninspecteur liet weten
niet op deze vraag te kunnen ingaan, aangezien op basis van de door de beklaagden
doorgestuurde foto's bleek dat de keuken nog niet was geplaatst. Een woning zonder
keuken voldoet niet aan de vereisten van artikel 5 Vlaamse Wooncode.
Hoe dan ook is het gegeven dat de woon inspecteur nog niet is overgegaa n tot hercontrole
op zichzelf geen reden waarom de zaak niet zou kunnen behandeld worden door het hof.

2.1 De onderscheiden verklaringen van hoger beroep tegen het vonnis van 26 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 grievenformu lieren 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
ingediende "grievenformulier hoger beroep", opgesteld volgens het door de Koning
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vastgestelde model, wordt bepaald welke grieven tegen het vonnis worden ingebracht,
namelijk op strafgebied met betrekking tot:
de procedure, met als reden: "weigering heropening debatten om kennis te nemen van

vonnis en dossier inzake cannabiskweek in pand door burgerlijke partijen";
de schuld, met als reden: "huurster heeft gebouw zelf onbewoonbaar gemaakt huurster bewoonde gebouw niet en huurde voor de cannabiskweek door haar zonen";
de straf, met als reden: "alle straffen (geldboeten) en bijdragen, huurster is zelf schuldig
aan onbewoonbaarheid - tenlastelegging is niet bewezen".
Daarnaast zijn de beklaagden gegriefd door de beslissingen van de eerste rechter op
burgerlijk gebied, met name onder meer met betrekking tot de herstelvordering en de
schadevergoeding verschuldigd aan de burgerlijke partij. Tot slot kruisten ze ook de rubriek
"Andere" aan, waarin ze preciseerden het niet eens te zijn met de beslissing over de
ge rechtskosten en de rechtsplegingsvergoeding.
Ook In het door het openbaar ministerie ingediende "gr/evenjormuller hoger beroep" wordt
bepaald welke grief tegen het vonnis wordt ingebracht, namelijk op strafgebied met
betrekking tot de straf. Het openbaar ministerie verduidelijkt daarbij dat het meent dat de
door de eerste rechter opgelegde straf te laag is.
De hiervoor vermelde _grieven van de partijen zijn nauwkeurig bepaald.
2.3 De hoger beroepen van respectief de beklaagden
en
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 zoals bedoeld in artikel 210 Wetboek van Strafvordering. In dit verband stelt het hof
vast dat er geen redenen zijn om ambtshalve een grief in de zin van deze bepaling op te
werpen.
3. De dagvaarding voor de eerste rechter werd met toepassing van artikel 20ter van de
Vlaamse Wooncode op 9 februari 2018 overgeschreven op het kantoor rechtszekerheid te
met als referentie
De dagvaarding werd eveneens
ingeschreven in het vergunningenregister van de gemeente
met dossiernummer

4. De eerste rechter vatte de feiten samen als volgt:
"Op 2 augustus 2016 gaan de Wooninspectie Oost-Vlaanderen over tot controle van het pand
gelegen aan de
na contactname door de
omwille van een vermoeden van een misdrijf. Het
huisvestingsambtenaar gemeente
pand omvat één zelfstandige woning en bestaat uit een leefruimte, keuken en badkamer met
r--PAG E
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toilet op het gelijkvloers. Op de
zolderverdieping 1 slaapkamer.

1ste

verdieping bevinden zich twee slaapkamers en op de

De inspectie stelde de volgende gebreken vast aan het gebouw:
Het plat dak van de badkamer is verzakt.
De afdekplaat van het stopcontact boven de ijskast in de keuken ontbreekt. De geleiders
onder spanning zijn aanraakbaar. Het 1s nodig een afdekplaat op het stopcontact te
plaatsen.
De wasmachine en de droogkast zijn op minder dan 10 cm naast het bad geplaatst, om
een veilige aansluiting te bekomen is het noodzakelijk deze toestellen op minimum 60cm
verwijderd van de badrand op te stellen (zone 3), uitgebreid tot 1m indien geen
bijkomende differentieelschakelaar is geplaatst.
Voor de aansluiting van het verwarmingstoestel in de keuken is een zwarte elastomeer
flexibel gebruikt. Het is verboden flexibele leidingen te gebruiken op vaste toestellen. Bij
gebruik kunnen deze flexibels oververhitten en lekken, of lekken door verduring, met
risico op brand en/of ontploffing tot gevolg. Het is verboden deze leidingen te gebruiken
bij aansluiting van vaste gastoestellen, deze moeten voorzien zijn van een harde
aansluiting of van een soepele leiding, met hoge temperatuurweerstand "type RHT" en
label AGB-BG\1, geschikt voor vaste gastoestellen. op vakkundige wijze gemonteerd
volgens de geldende normen. Voor de aansluiting van het verwarmingstoestel in de
leefruimte is een metalen flexibel gebruikt. Het is onduidelijk of deze flexibel van het RHTtype is. Het is nodig dit door een erkend vakman te laten nakijken en attest voor te leggen
of de leiding te vervangen door een soepele leiding, met hoge temperatuurweerstand
"type RHT".
De woning is niet op elke bouwlaag uitgerust met minstens één rookmelder als vermeld in
artikel 2, 2° van het decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door
optische rookmelders.
Aan de achtergevel is de kroonlijst verweerd.
Het gebouw heeft een totaal van 33 strafpunten.
Aan de woning werden de volgende gebreken vastgesteld.
Schade door insijpelend vocht aan het plafond van de badkamer. Tijdens het onderzoek
loopt het hemelwater via het vals plafond in de badkamer. Vochtschade aan het plafond
van de voorste slaapkamer. Schade door insijpelend vocht ter hoogte van het
dakvlakraam straatzijde.
Schade door doorslaand vocht in de linkerhoek van de voorste en achterste slaapkamer.
Ter hoogte van het raam in de keuken ontbreken er enkele muurtegels.
Er is houtrot aan het voorste dakvlakraam van de slaapkamer op de zolderverdieping.
De vloertegels in de keuken zijn beschadigd. Ter hoogte van de buitendeur zijn ze verzakt.
Schade door opstijgend vocht aan de mu,ur tussen keuken en leefruimte.
In de badkamer ontbreken er enkel mozaïektegels op de wand tussen badkamer en
keuken en aan de badwand.
Het plafond van de voorste slaapkamer is beschadigd.
Op de overloop ontbreekt een deel van de vloerp/Jnt.
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In de woning is een gaskachel in de leefruimte geïnstalleerd. De rookgassenafvoer van dit
toestel Is niet voldoende aansluitend aangewerkt Om rls/co op terugslag van de
rookgassen te vermijden Is het noodzakelijk de afvoer luchtdicht aan te werken in de
schoorsteen met gepaste materialen (mortel, .... ). Tevens is er geen verluchtingsrooster
aanwezig om voldoende zuurstof aan te voeren. Deze gebreken vormt een verhoogd
risico op CO-vergiftiging. Om een ve/1/ge aansluiting te verkrijgen Is het noodzakelijk de
afvoer luchtdicht aan te werken In de schoorsteen met gepaste materiafen (mortel, ...,).en
een niet afsluitbare verluchtingsrooster te voorzien van minimum 150cm 2 vrije
oppervlakte rechtstreeks naar buiten en dit op vakkundige wijze en volgens de geldende
normen uitgevoerd.
In de keuken is een gaskachel geïnstalleerd. Er is geen verluchtingsrooster aanwezig om
voldoende verbrandingslucht aan te voeren. Dit gebrek vormt een verhoogd risico op COvergiftiging. Om een veilige aansluiting te verkrijgen is het noodzakelijk niet afsluitbare
verluchtlngsrooster te voorzien van minimum 150 cm 2 vrije oppervlakte rechtstreeks naar
buiten en dit op vakkundige wijze en volgens de geldende normen uitgevoerd.
In de badkamer is een gasgeiser geïnstalleerd. Er is geen ver/uchtlngsrooster aanwezig
om voldoende verbrandingslucht aan te voeren. Dit gebrek vormt een verhoogd risico op
CO-vergiftiging. Om een veilige aansluiting te verkrijgen Is het noodzakelijk niet
afsluitbare verluchtingsrooster te voorzien van minimum 150 cm 2 vrije oppervlakte
rechtstreeks naar buiten en dit op vakkundige wijze en volgens de geldende normen
uitgevoerd.
Het omrandend afdekplaatje van de lichtschakelaar in keuken ontbreekt. Het Is nodig dit
te plaatsen.
De woning heeft een totaal van 71 punten op het technisch verslag en is dus ongeschikt.
Omwille van de ernstige gezondhelds- en veiligheidsrisico's voor de bewoners, is de woning
eveneens onbewoonbaar. De bezettingsnorm van de woning is gelijk aan 8 personen. Dit
betekent dat de woning zonder de hoger opgesomde en beschreven gebreken, op basis van
het aantal woonlokalen (5) en de netto-vloeroppervlakte (91,7m 2 ) geschikt Is voor bewoning
door maxlmaal8 personen.
De woning wordt bewoond door:
geborenDIJ
geboren op
'}eborenop

te
te
tl

nationaliteit: Belgie;
nationaliteit: België,·
nationaliteit: Belgie.

De huurder overhandigde het huurcontract. Uit dit huurcontract blijkt onder meer het
volgende:
het contract werd afgesloten tussen
m
het contract werd afgesloten voor een periode van 1 jaar;
het contract ging In op 14/02/2014;
de huurprijs bedraagt 500 euro;
de huurwaarborg bedraagt 1000 euro.
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. . ·-· ··- ·-------- - - - - - - - - - - - - - - Uit het verhoor van de huurder blijkt dat betrokkene In het pand verblijft smds 1/3/14. Het
maar diens moeder
contract werd afgesloten op 14/2/14 met beklaagde
regelt alles. Betrokkene heeft
maar 1 maal gezien. De huurprijs bedraagt 500 euro.
De huur werd steeds correct betaald met uitzondering van de laatste twee maanden. Deze
huurgelden staan wel ter beschikking op een rekening. Aan de moeder liet betrokkene
verschillende malen (op verschillende manieren) weten dat In het huls tal van gebreken
aanwezig zijn maar men reageert niet. De aangetekende zending werd zelfs niet afgehaald.
De bewoners verrichtten zei/ veel werken in de woning. Bewoners zijn ten einde raad en dit
voornamelijk door de ernstige vochtlnsijpeling. Men vreest voor kortsluiting. Ook gaat alles
kapot door het vocht.
Eerste beklaagde verklaart in verhoor het volgende.
Hij is de eigenaar van het pand van toen hij 10 of 11 jaar oud was. Zijn ouders hebben het
pand voor hem gekocht. Zijn moeder regelt de verhuur.
Er Is een huurachterstal van 3.500 tot 4.000 euro. Ze hebben een procedure voor het
vredegerecht aangespannen.
Hij wil het pand renoveren.
De huurders verlieten het pand (op 28 februari 2017) en eerste beklaagde kondigde- via zijn
raadsman - aan dat hij de gebreken ging herstellen. De Inspectie ontvmg echter nog geen
melding van herstel."
5. De grief van de beklaagden dat de eerste rechter ten onrechte weigerde de debatten te
heropenen om kennis te nemen van het dossier met betrekking tot de cannabiskweek door
de burgerlijke partijen, Is zonder voorwerp. Dit dossier maakt deel uit van het debat in hoger
beroep, nu de beklaagden een kopie van dit dossier voegden aan hun stukken.
te
6.1 Het Is ook voor het hof bewezen dat de woning In de
door de beklaagden verhuurd en/of ter beschikking gesteld aan
niet voldeed aan de minimale verelsten van veiligheid, gezondheld en woonkwaliteit zoals
bedoeld in artikel 5 van de Vlaamse Wooncode. Dit blijkt onmiskenbaar uit de vaststellingen
van de wooninspecteur, zoals weergegeven op blad 2, 3 en 4 van het proces-verbaal van 2
en de bijlagen twee (t echnisch verslag)
augustus 2016 met nummer
en drie (omstandig verslag). Ook de foto's in bijlage aan dit proces-verbaal (p. 20 tot en met
p. 29 strafdossier) tonen dit aan.
Ten onrechte stellen de beklaagden dat het de huurder en haar zonen zelf zijn, die de
woning onbewoonbaar hebben gemaakt. De gebreken die de wooninspecteur vaststelde,
zijn structureel van aard. Ze hebben betrekking op de basisuitrusting van een woning, zoals
die moet worden voorzien door de verhuurder. Ze kunnen daarom niet worden
toegeschreven aan een gebrekkig onderhoud door de huurder en haar inwonende zonen.
Zoals hoger aangehaald, vertoonde het pand ernstige vochtschade en dit onder meer in de
badkamer. Tijdens het plaatsbezoek van de wooninspecteur liep het hemelwater via het vals
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plafond in de badkamer. Ook het plafond van de voorste slaapkamer vertoonde vochtschade
en de wooninspecteur stelde schade door doorslaand vocht vast in de linkerhoek van de
voorste en achterste slaapkamer. Aan de muur tussen keuken en leefruimte was er schade
door opstijgend vocht. Het is onmogelijk dat al deze vochtschade, vastgesteld op
verschillende plaatsen verspreid in het huis, werd veroorzaakt door het plaatsen door de
bewoners van zware voorwerpen op het plat dak van de achterbouw. Uit de door de
beklaagden voorgelegde foto's blijkt trouwens dat het in geen geval om zware voorwerpen
gaat (zie stuk 3 van de beklaagden). Op deze foto's is enkel een lattenbodem van een bed te
zien en een beperkt aantal houten balken. Deze voorwerpen bevinden zich op een andere
plaats dan de hoek waar het plat dak zwaar was verzakt.
Ook de niet correcte installatie van de gaskachels In de leefruimte en keuken, met gevaar
voor CO-intoxicatie tot gevolg, zijn de uitsluitende verantwoordelijkheid van de beklaagden,
net als de foutieve installatie van de gasgeiser in de badkamer. Het zijn immers de
beklaagden die hadden moeten (laten) voorzien in voldoende verluchtingsroosters en een
juiste aansluiting van de afvoer. Dergelijke gebreken kunnen onmogelijk het gevolg zijn van
een gebrekkig onderhoud door de bewoners.
Verder valt niet in te zien hoe de verwering van de kroonlijst aan de achtergevel of het
ontbreken van rookmelders zou kunnen toegeschreven worden aan de bewoners. Tot slot
maken de beklaagden niet aannemelijk dat de andere vastgestelde gebreken, zoals de
beschadiging of het ontbreken van verschillende vloer- en muurtegels en het ontbreken van
het omrandend afdekplaatje van de lichtschakelaar in de keuken, het gevolg zijn van daden
gesteld door de bewoners.
Al deze vaststellingen en gegevens worden niet weerlegd door het feit dat de beklaagden
het pand destijds zelf hebben bewoond, laat staan door de installatie van twee deuren,
zeven ramen, een rolluik en een keuken In de periode 2004- 2007 (stukken 5 en 6 van de
beklaagden). Het spreekt voor zich dat een woning die verhuurd wordt, moet worden
voorzien van deuren, ramen en een keuken.
Ook het gegeven dat de elektrische installatie werd gekeurd, is niet relevant. De
wooninspecteur maakte hierover immers geen opmerkingen.
De verklaringen die de beklaagden voorleggen van voormalige (kandidaat-)huurders en
kennissen (stuk 1 van de beklaagden) tonen niet aan dat de vastgestelde gebreken toe te
schrijven zijn aan de bewoners. De meerderheid van deze verklaringen blijkt betrekking te
hebben op de periode 2010 - 2013, terwijl de beklaagden worden vervolgd voor het
verhuren van een ongeschikte en onbewoonbare woning in de periode van 2 augustus 2016
tot en met 28 februari 2017.
Het is voor het hof wel degelijk bewezen dat de huurder de toestand van het pand niet
zomaar heeft aanvaard en hierover verschillende keren bij de beklaagden heeft geklaagd. In
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een aangetekende brief van 21 juni 2016 aan de beklaagden (p. 36 strafdossier) verwijst ze
naar herhaaldelijke telefonische en persoonlijke gesprekken over "de onhoudbare situatie
van het huis". De Inhoud van deze brief is volgens het hof geloofwaardig en niet jngegeven
door de bedoeling om aan haar verplichtingen tot het betalen van huur te ontsnappen of om
zo sneller een sociale huurwoning te verkrijgen . De brief dateert Immers van voor de
dagvaarding door de beklaagden voor de vrederechter tot ontbinding van de
huurovereenkomst en het blijkt niet dat de beklaagden op deze brief hebben gereageerd,
anders dan door de dagvaarding. De bewering van de beklaagden dat de huurder weigerde
toegang te verschaffen tot de woning met het oog op het nazicht van de boiler, wordt
tegengesproken door de e-mail van 22 december 2016 van de advocaat van de huurder (zie
stuk 4 van de beklaagden).
Tot slot stelde de wooninspecteur tijdens zijn plaatsbezoek niet vast dat er in of rond het
pand afval werd achtergelaten, laat staan dat dergelijk afval op enigerlel wijze zou hebben
bijgedragen tot de door hem vastgestelde toestand van het pand. Uit de foto's die deel
blijkt dit evenmin.
uitmaken van het proces-verbaal
niet in de verhuurde
6.2 De beklaagden beweren dat de huurder,
woning zou hebben ~ewoond, maar in werkelijkheid verbleef bij haar vriend, op het adres
aan het
te
De huurder zou volgens de
van brasseriE
beklaagden dan ook domici liefraude hebben gepleegd.
Zoals de eerste rechter terecht stelde, is dit niet bewezen en neemt dit het misdrijf niet weg.
Het Is niet omdat de huurder op 6 oktober 2016 verklaarde de keuken van haar woning
nauwelijks te gebruiken, dat hieruit blijkt dat ze in werkelijkheid niet in de woning verbleef.
De beklaagden verwijzen slechts naar een deel van haar verklaring. Als reden waarom ze
nauwelijks in haar keuken kwam, stelde ze: "Ik kom daar niet graag omdat de bouwfysische

toestand van de keuken ook In zeer slechte staat is. Mijn twee zonen zijn zelfstandig: ze
vullen de vaatwas, koken dagelijks hun eigen eten, kortom ze hebben mij op dat vlak niet
nodig." (zie stuk 11 van de beklaagden).
Het hof gaat dan ook niet in op de in ondergeschikte orde geformuleerde vraag van de
beklaagden om een onderzoek te bevelen naar deze zogenaamde domlclliefraude.
6.3 Verder stellen de beklaagden dat de huurder en haar zonen de woning gebruikten voor
de kweek en handel In cannabis. Ook dit zou volgens de beklaagden een van de oorzaken zijn
van de toestand van woning, zoals vastgesteld door de wooninspecteur.
Uit de gegevens van het strafdossier waarvan de beklaagden een kopie voorleggen (stuk 11
van de beklaagden) en het vonnis van 3 september 2018 van de rechtbank van eerste aan leg
Oost-Vlaanderen, afdeling
blijkt dat
inderdaad werd
veroordeeld voor het verbouwen van cannabisplanten en het bezit en de verkoop van
cannabis en dit in de periode van 1 mei 2016 tot en met 6 oktober 2016.
is
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de zoon van

Uit het strafdossier, noch uit het vonnis blijkt nochtans dat
laat staan zijn moeder en broer, de woning specifiek voor dat doel hadden
ingericht en gebruikten. Het hof t reedt de burgerlijke partijen bij dat de door de
wooninspecteur vastgestelde gebreken geen enkel verband houden met het kweken van
cannabis. Zoals hoger al gezegd, zijn de gebreken structureel van aard en hebben ze
betrekking op de basisuitrusting van een woning, zoals die moet worden voorzien door de
verhuurder. Terecht stellen de burgerlijke partijen dat er in de woning op geen enkel
ogenblik een cannabisplantage werd aangetroffen. De wooninspecteur maakt hiervan
nergens melding In zijn proces-verbaal en ook de politie stelde dit niet vast bij de
huiszoeking op 6 oktober 2016 in het kader van het strafonderzoek naar de drugsactiviteiten
van
6.4 Voor wat het zogenaamde ontbreken van het moreel element van het misdrijf betreft,
verwijst het hof naar wat hoger in randnummer 6.1 werd gezegd over de herhaalde klachten
van de huurder en het gebrek aan reactie hierop door de beklaagden. Bovendien hebben de
beklaagden blijkbaar niet voldaan aan hun verplichting om het pand regelmatig te
controleren. De beklaagden hebben elk de hun t e last gelegde feiten wetens en willens
gepleegd, dit is bewust en zonder dat een rechtvaardigings- of verschoningsgrond enigszins
aannemelijk werd gemaakt.
7. De Vlaamse Wooncode beoogt het waarborgen van het fundamenteel recht op
menswaardig wonen. Bij het verhuren van een pand moeten de door de overheid opgelegde
kwaliteitsnormen en -vereisten strikt worden nageleefd en mag niet bespaard worden op
de hiervoor noodzakelijke investeringen. De beklaagden zijn in deze verplichting
tekortgeschoten .
werd drie keer veroordeeld voor verkeersinbreuken. Daarnaast
veroordeelde het hof van beroep te Brussel hem bij arrest van 24 september 2019 tot een
gevangenisstraf van twaalf maanden en een geldboete voor hP.t oozettellik toebrengen van
slagen of verwondingen met verzwarende omstandigheden.
werd vijf keer
veroordeeld voor verkeersinbreuken.
Voor dergelijke feiten die met winstoogmerk worden gepleegd is een geldboete de meest
passende sanctie als maatschappelijke vergelding en om de beklaagden aan te sporen
voortaan wel alle regels na te leven. Rekening houdend met de ernst van de aan de woning
vastgestelde gebreken, meent het hof dat de door eerste rechter opgelegde geldboete te
laag is.
In plaats van een geldboete van 500 euro, waarvan de helft met uitstel, legt het hof aan de
beide beklaagden een effectieve geldboete op van 1.000 euro. Uit geen enkel gegeven blijkt
dat een effectieve geldboete de beklaagden sociaal zou declasseren. Deze geldboete, te
verhogen met 70 deciemen, Is volgens het hof absoluut noodzakelijk om recidive te
voorkomen.
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De hierna bepaalde vervangende gevangenisstraf strekt ertoe om In een voldoende
vervangende straf te voorzien zo de beklaagden de geldboete niet zouden betalen.
8. De beklaagden zijn hoofdelijk gehouden tot de kosten, in de beide aanleggen aan de zijde
van het openbaar ministerie begroot zoals hierna bepaald.
Daarnaast veroordeelt het hof elk van de beide beklaagden tot het betalen va n:
de bijdrage van 25 euro tot financiering van het bijzonder Fonds tot hulp aan de
slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders (art. 29 van
de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen). Deze bijdrage,
die een eigen aard heeft en geen straf Inhoudt, wordt vermeerderd met 70 deciemen
tot 200 euro, en dit ongeacht de datum van de bewezen verklaarde feiten;
de bijdrage van 20 euro aan het Begratingsfonds voor de juridische
tweedelljnsbijstand, met toepassing van artikel 4, § 3 en artikel 5, § 1 van de wet van
19 maart 2017 tot oprichting van een Begratingsfonds voor de ju ridische
tweedelljnsbljstand.
9.1 De wooninspecteur stelde op 22 augustus 2016 op ontvankelijke wijze een
herstelvordering in die erin bestaat dat de beklaagden alle gebreken van de woning dienen
weg te werken, waardoor de woning volledig voldoet aan de minimale kwaliteitsvereisten
van artikel 5 Vlaamse Wooncode. Op 30 augustus 2016 sloot het college van burgemeester
en schepenen van de gemeente
zich aan bij deze herst elvorderîng.
9.2 De he rstelmaatregelen van artikel 20bis Vlaamse Wooncode beogen als een bijzondere
vorm van teruggave, de gevolgen van de door artike l 20 § 1, Vlaamse Wooncode bedoelde
misdrijven teniet te doen en de door artikel 5 Vlaamse Wooncode bedoelde elementaire
veiligheids-, gezondheids-en woonkwaliteitsnormen te verwezenlijken.
Uit de tekst van de artikelen 5, 20 en 20b/s Vlaamse Wooncode, hun ontstaansgeschiedenis
en de doelstellingen van de decreetgever volgt dat het gevorderde herstel in hoofdorde tot
integraal herstel moet strekken, dit wil zeggen tot het wegwerken van alle gebreken aan het
onroerend goed om het te laten voldoen aan de vereisten en normen vastgesteld krachtens
artikel 5 Vlaamse Wooncode.
Behoudens een vastgesteld integraal herstel, mag de vordering slechts worden afgewezen in
het geval van kennelijke onredelijkheid.
De herstelvordering is in dit geval niet kennelijk on redelijk. Ze is bovendien concreet
gemotiveerd vanuit de bekommernis om een minimale woonkwaliteit te waarborgen.
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In tegenstelling tot wat de beklaagden stellen, is het herstel nog niet volledig doorgevoerd.
De beklaagden voerden weliswaar renovatiewerken uit, maar uit de e-mailcorrespondentie
met de wooninspecteur In de periode van 17 maart 2020- 31 maart 2020 blijkt dat er nog
een nieuwe keuken moet worden geïnstalleerd. Een woning zonder keuken voldoet niet aan
de vereisten van artikel 5 Vlaamse Wooncode. Een hercontrole in de zin van artikel 20bis § 6
Vlaamse Wooncode Is dan ook nog niet aan de orde.
Het is dan ook nog steeds opportuun om het herstel te bevelen. Dat de woning ·momenteel
niet op de huurmarkt wordt aangeboden en dat
het pand zelf zal bewonen
na de renovatlewerken, is niet relevant.
De In de herstelvordering voorziene termijn van tien maanden is voldoende om de
beklaagden toe te laten tot herstel over te gaan.

9.3 De eiser tot herstel vordert de niet-nakoming van het bevel tot herstel te sanctioneren
door het verbeuren van een dwangsom.
Nu de vaststellingen van de wooninspecteur al van 2 augustus 2016 dateren en de
beklaagden tot op datum van dit arrest nog steeds niet zijn overgegaan tot integraal herstel,
vordert de wooninspecteur terecht de verbeurte van een dwangsom bij niet naleving van
het bevel tot herstel.
De eerste rechter legde een dwangsom op van 125 euro per dag vertraging in de nako ming
van het bevel. De wooninspecteur tekende op ontvankelijke wijze in conclusies (impliciet)
incidenteel beroep aan tegen deze beslissing en vraagt dat het hof een dwangsom van 150
euro per dag zou opleggen.
Een dwangsom van 125 euro per dag is naar het oordeel van het hof voldoende om de
beklaagden ertoe aan te zetten het opgelegde herstel integraal uit te voeren.
De lange tijd waarin de beklaagden al konden overgaan tot het volledige herstel van het
pand en de ruime termijn die hen hiertoe nog wordt verleend, brengen mee dat er geen
reden Is om bij toepassing van artlkel1385bis, laatste alinea, Gerechtelijk Wetboek nog een
zekere termijn te bepalen waarna de beklaagden pas de dwangsom zullen kunnen
verbeuren.
Het hof machtigt de wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen van de
gemeente
overeenkomstig artikel 20bis § 7, eerste lid, Vlaamse Wooncode om tot
ambtshalve uitvoering over te gaan, voor het geval het herstel In de oorspronkelijke
toestand niet binnen de gestelde termijn wordt uitgevoerd.

01-0000 1 646182-0016-0020-01-01-~

r--PAGE

L

1!11•
..
.~

[!)

..

_j

Hof van beroep Gent· t1ende kamer - 2019/NT/329- p, 17

9.4 Met toepassing van artikel 20b/s, § 8 Vlaamse Wooncode machtigt het hof de
wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen om de kosten van
herhuisvesting te verhalen op de beklaagden.
9.5 Er zijn geen gegronde redenen voorhanden om de beslissing wat de herstelvordering
betreft uitvoerbaar te verklaren bij voorraad.
10.1 De beklaagden zijn gehouden om de schade te vergoeden die de burgerlijke partijen
er
hebben geleden door het bewezen misdrijf. Het
gegeven dat het huurcontract enkel werd afgesloten tussen de beklaagden en
is daarbij zonder belang.
Is de zoon van
en
woonde samen met zijn moeder in de bewuste woning.
10.2 Het staat vast dat de burgerlijke partijen een zekere more le en materië le schade
hebben geleden door het voor de beklaagden bewezen verklaarde misdrijf. Ze hebben enige
tijd moeten leven in een ongeschikte en onbewoonbare woning. Hun levenskwaliteit werd
hierdoor aangetast en het is bewezen dat ze hierdoor allerlei kosten hebben moeten maken.
Oe eerste rechter begrootte deze schade in billijkheid juist op 750 euro voor elk van de beide
burgerlijke partijen, te vermeerderen met de interesten.
Het gegeven dat
ook in de procedure voor de vrederechter met
betrekking tot de ontbinding van de huurovereenkomst schadevergoeding vorderde, vormt
geen beletsel voor de toekenning van deze schadevergoeding. Het vonnis van de
vrederechter van 15 juni 2017, waarbij enkel aan
een morele en
materieel vermengde schadevergoeding van 500 euro werd toegekend, is nog niet definitief:
:eken de immers beroep aan tegen dit vonnis.
10.3 Krachtens artikel 162bis, samen gelezen met artikel 211 Wetboek van Strafvordering,
veroordeelt het hof de beklaagden tot het beta len aan de burgerlijke partijen van de
rechtsplegingsvergoeding bepaald in artikel 1022 Gerechtelijk Wetboek. Deze
rechtsplegingsvergoeding is verschuldigd per aanleg en de begroting ervan heeft het bedrag
van de vordering als maatstaf en wordt bepaald door artikel 2 van het koninklijk besluit van
26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de rechtspleglngsvergoeding In artikel
1022 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aan elk van de burgerlijke partijen komt een rechtsplegingsvergoeding toe van 480 euro per
aanleg.

Toegepaste wetsartikelen:
Het hof maakt toepassing van de hiervoor aangehaalde artikelen, de in de telastlegging
aangehaalde artikelen en van de artikelen:
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211 en 211bis, Wetboek van Strafvordering,
24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der ta len in gerechtszaken.

Beslissing van het hof:
Het hof,
recht sprekend op tegenspraak,
verklaart de beroepen ontvankelijk en er ten gronde over beslissend met eenparige
stemmen:
wijzigt het beroepen vonnis voor zover bestreden als volgt:
op strafgebied:
verklaart de beklaagde

schuldig aan de feiten van de enige telastlegging;

veroordeelt de beklaagde
voor deze feiten tot een geldboete van 1.000
euro, verhoogd met 70 deciemen tot 8.000 euro of een vervangende gevangenisstraf van
drie maanden;
verklaart de beklaagde

schu ldig aan de feiten van de enige telastfegging;

veroordeelt de beklaagde
voor deze feiten tot een geldboete van 1.000
euro, verhoogd met 70 deciemen tot 8.000 euro of een vervangende gevangenisstraf van
drie maanden;
veroordeelt de beklaagden
en
elk tot beta ling van een
bedrag van 25 euro, vermeerderd met 70 declemen en zo gebracht op telkens 200 euro, als
bijdrage tot de financlering van het fonds tot hulp aan de slachtoffers va n opzettelijke
gewelddaden en aan de occasionele redders;
en
elk tot betaling van een
veroordeelt de beklaagden
bijdrage van 20 euro aan het Begratingsfonds voor de j uridische tweedelijnsbijstand;
en
hoofdelijk tot betaling van
veroordeelt de beklaagden
de kosten van de strafvordering, voor het openbaar ministerie begroot op 255,26 euro in
eerste aanleg en 162,22 euro in beroep;
wat betreft de herstelvordering:
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beveelt de beklaagden
van het pand gelegen te

en

over te gaan tot het herstel
kadastraal gekend als
door het wegwerken door middel van renovatie-,
verbeterings- en aanpassingswerken van de gebreken van de woning, zodat deze woning
voldoet aan de elementaire veillgheids-, 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;
zeet voor recht dat op vordering van· de wooninspecteur door de beklaagden
en
een dwangsom zal worden verbeurd van 125 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 en het college van burgemeester en
schepenen van de gemeente
met toepassing van artikel 20bis § 7, eerste lid, Vlaamse
Wooncode tot ambtshalve uitvoering ervan;
machtigt de wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen met toepassing
van artikel 20bls, § 8 Vlaamse Wooncode, om de kosten van herhulsvesting te verhalen op
de beklaagden;

op burgerlijk gebied:
veroordeelt de beklaagden
en
hoofdelijk tot betaling aan
elk van de burgerlijke partijen
er
van een bedrag va n 750
euro, vermeerderd met de vergoedende intresten vanaf 2 augustus 2016 tot de dag van dit
arrest, vanaf dan meer de gerechtelijke intresten (op de hoofdsom en vergoedende
Interesten samen) tot de dag van betaling, telkens aan de wettelijke intrestvoet;
en
hoofdelijk tot betaling van
veroordeelt de beklaagden
de kosten van elk van deze burgerlijke partijen, met inbegrip van de
rechtspleglngsvergoeding begroot op 480 euro in eerste aanleg en 480 euro in beroep;
wijst het meer of anders gevorderde af als ongegrond.
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Kosten eerste aanleg:
Dagvaarding:
Hypoth. lnschr.:
€ 255,26

Kosten beroep :
Afschrift vonnis:
Afschriften akten HB:
Opstelrecht HB bekl.:
Dagv. beklaagden:
Dagv. BP'n:
Dagv. eiser tot herstel:

€42,00
€6,00
€35,00
€ 26,48
€ 26,48
€ 26,26
€ 162,22

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 rechtszitting van 29 mei 2020
uitgesproken door wnd. kamervoorzitter
in aanwezigheid van
advocaat-generaal, met bijstand van griffier
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