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veA,kwwnJ 
~De zaak van het OPENBAAR MINISTERIE en van : 

DE WOONINSPECTEUR van het Vlaams Gewest, met kantoren te 3000 Leuven, 
Dlestsepoort 6 bus 93, 

eiser tot herstel, 
vertegenwoordigd door meester 
belden advocaat aan de balie van 

loco meester 

tegen: 

met maatschappelijke zetel te 
ondernemingsnummer 

beklaagde, 

met 

vertegenwoordig door meester advocaat aan de balie van 

1 TENLASTELEGGING(EN) 

in het gerechtelijk arrondissement Brussel, 

oo het perceel gelegen te 
eigendom van vennootschap 

akte van oprichting en inbreng verleden door notaris 
1989, 

van 31 mei 2011 tot 18 februari 2014, 

~ekadastreerd als 
Ingevolge 

d.d. 22 september 

- om het misdrijf uitgevoerd te hebben of om aan de uitvoering ervan 
rechtstreeks meegewerkt te hebben, 

- om, door enige daad, tot de uitvoering zodanige hulp verleend te hebben 
dat zonder zijn bijstand het misdrijf niet kon gepleegd worden, 

- om, door giften, beloften, bedreigingen, misbruik van gezag of van macht, 
misdadige kuiperijen of arglistigheden, dit misdrijf rechtstreeks uitgelokt te 
hebben; 
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bij Inbreuk op artikel 5, strafbaar gesteld door artikel 20, § 1, eerste lid 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 vla tussenpersoon verhuurd, te huur gesteld of ter beschikking gesteld te hebben 
met het oog op bewoning, 

namelijk drie appartementen in een open bebouwing, 

overwegende dat de verdachte tevens gedagvaard wordt om zich overeenkomstig 
art. 42, 3° en 43bls sw. te horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring 
van een bedrag van € 47.080,00 zoals berekend In het aanvankelijk proces-verbaal 
van de Woonlnspectie van 17 januari 2012, zijnde de vermogensvoordelen die 
rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen, 

overwegende dat de verdachte tevens gedagvaard wordt om zich overeenkomstig 
art. 20bls 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 herstelvordering van de woonlnspecteur van 9 februari 2012, 

Overgeschreven op het hypotheekkantoor van . op B april 2015, ref. : 

2. BESTREDEN BESLISSING 

Gezien de hogere beroepen Ingesteld op : 

7 januari 2016 door het openbaar ministerie tegen de beklaagde; 
7 Januari 2016 door de eiser tot herstel; 

tegen een vonnis uitgesproken na tegenspraak door de 52ste kamer van de 
Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel d.d. 24 december 2015 dat 
onder meer als volgt beslist : 

Spreekt de vrij uit hoofde van de enige tenlasteleggingj 

Laat de kosten ten laste van de Belgische Staat. 
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WAT BETREFT DE HERSTELVORDERING: 

Verklaart zich onbevoegd om kennis te nemen van de herstelvordering, ge let op de 
vrijspraak van beklaagde, 

Kantmeldlng: 

Beveelt dat huldig vonnis op de kant van de overgeschreven dagvaarding 
Ingeschreven zal worden op de wijze bepaa ld in artikel 84 van de Hypotheekwet 
(onder het nummer op het hypotheekkantoor van 
IV). 

***** 
3. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 

Gehoord het verslag van raadsheer 

Gehoord het openbaar ministerie In zijn vordering. 

Gehoord de eiser tot herst el In zijn middelen, zoals ter zitting ontwlkkeld door 
meester 

Gehoord de beklaagde in zijn middelen van verdediging, zoals ter zitting ontwikkeld 
door meester 

Gezien de neergelegde conclusies en stukken. 

**** 

4. BEOORDELING 

A. Ontvankell}kheld 

Het openbaar ministerie en de gewestelijk stedenbouwkundig Inspecteur hebben 
tijdig en vormelijk regelmatlg hoger beroep Ingesteld. 

Belde hoger beroepen zijn ontvankelljk. 

B. Op strafgebied 
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1. Gegrondheid strafvordering 
1. 
De eerste rechter heeft de argumentatie van beklaagde gevolgd en 
haar vrijgesproken op volgende gronden (samengevat): 

N De lncrimlnatleperlode (van 31 mei 2011 tot 18 februari 2014) moet opgedeeld 
worden in de periode van 31 mei 2011 tot 27 oktober 2011 en de periode van 
27 oktober 2011 tot 18 februari 2014 omdat de vanaf 27 
oktober 2011 geen eigenaar meer was van het pand, door de verkoop ervan 
aan en bij onderhandse 
verkoopakte van die datum. Die eigendomsoverdracht vloeit volgens de eerste 
rechter voort uit het feit dat de onderhandse overeenkomst van 27 oktober 
2011 geen uitstel van eigendomsoverdracht bepaalde en dat de kopers bij 
vonnis van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel van 22 juni 
2015 werden veroordeeld over te gaan tot het verlijden van de authentieke 
akte. De eerste rechter oordeelde gebonden te zijn door genoemd vonnis op 
grond van artlkel 16 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van 
Strafvordering. 

N Tot 27 oktober 2011 genoot beklaagde van een 
rechtvaardigingsgrond In de zin van artikel 70 van het Strafwetboek omdat op 
dat moment een administratiefrechtelijke beteugelingsprocedure liep waarbij 
de bevoegde overheid verdere bewoning/verhuur/terbeschlkklngstelllng 
toeliet. 

- Vanaf 27 oktober 2011 kon beklaagde niet langer strafbaar zijn 
aangezien zij geen eigenaar meer was en bijgevolg het pand ook niet meer kon 
verhuren of ter beschikking stellen. 

Beklaagde voert ook voor het hof die argumentatie. 

2. 
Het hof treedt de eerste rechter en beklaagdE 

1.1 Geen rechtvaardigingsgrond 
1. 

niet bij . 

Beklaagde meent dat er geen sprake kan zijn van strafbaarheid voor de 
periode vóór 27 oktober 2011 of vóór de aanvang van de strafrechtelijke fase, die zij 
situeert op het ogenblik van het aanvankelijk proces-verbaal, 17 januari 2012 . 
Daaraan voorafgaand zou er louter sprake zijn van een administratieve fase waarin 
aan beklaagde een regularisatieperiode zou moeten worden gegund -
wat enerzijds zou blijken uit het feit dat zij een termijn van 12 maanden (of 36, 
Indien een stedenbouwkundige vergunning nodig zou zijn) had om de woning In 
orde te stellen en anderzijds uit het feit dat In de besluiten van de burgemeester de 
verdere bewoning tot 1 februari 2012 werd toegestaan. 
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2. 
De eerste rechter en beklaagde verbinden aan de mogelijkheid om aan 
het misdrijf en de feitelijke probleemtoestand een administratiefrechtelijke 
afhandellngswijze te geven, onterecht het gevolg dat voor de misdrijven binnen die 
'administratieve periode' geen strafvervolging mogelijk zou zijn . 

De administratieve afhandeling en de beslissingen van de bevoegde overheden zijn 
volledig vreemd aan de vraag of er al dan niet sprake is van een misdrijf en van een 
strafrechtelijke aansprakelijkheid. Zij zijn niet bij machte de strafwet (tijdelijk) 
buiten werking te stellen, noch om absolutie te schenken voor een bestaande 
inbreuk. Ook een spontane regularisatie maakt een in het verleden begane inbreuk 
en de strafrechtelijke aansprakelijkheid ervoor trouwens niet ongedaan. 

De In de Vlaamse Wooncode en haar uitvoeringsbesluiten opgenomen 
administratiefrechtelijke afhandelingswijze heeft als doel een administratief kader 
te scheppen voor het In regel stellen van voor bewoning bestemde gebouwen, 
waarbij een evenwicht wordt gezocht tussen de belangen van alle betrokkenen en 
de algemene belangen van nood aan veiligheid en het mensenrecht op 
menswaardig wonen. Die administratieve procedures hebben evenwel geen 
sanctionerende doelstelling. Zij verplichten de verantwoordelijke persoon enkel de 
wet na te leven (waarbij een redelijke regularisatietermijn wordt verleend indien 
een Inbreuk werd vastgesteld), maar leggen geen straf op voor het feit dat die 
persoon de wet tot aan de regularisatie niet naleefde. 

Belde aspecten - administratief en strafrechtelijk - hebben aldus elk een eigen 
finaliteit en vloeien niet chronologisch In elkaar over, maar bestaan parallel naast 

elkaar. 

De termijn die wordt bepaald om een woning conform te maken (vastgelegd In 
artikel 18 van het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de kwalitelts- en 
veiligheidsnormen voor woningen van 12 juli 2013), houdt voorts niet In dat de niet
conforme woningen gedurende die termijn verder kunnen worden verhuurd of ter 
beschikking gesteld. Die termijn doet generlei afbreuk aan het strafrechtelijk 
sanctloneerbare verbod ongeschikte woningen te verhuren of ter beschikking te 
stellen. De persoon die belast Is met het conform maken van de woningen moet 
aldus niet enkel werken uitvoeren, maar in afwachting van die conformiteit in 
beginsel ook, en onmiddellijk, Iedere verhuur en terbeschikkingstelling stoppen. De 
regularisatietermijn verandert daaraan niets. 

3. 
Ook de beslissingen van de burgemeester waarbij verdere bewoning werd 
toegestaan, namen het misdrijf en de toerekenbaarheid ervan aan beklaagde 

niet weg. 
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Die beslissing beoogt Immers enkel een menswaardige oplossing te bieden aan de 
huurders - die beter af zijn met een gebrekkig dak boven hun hoofd dan geen dak 
en die een rechtsgrond moeten hebben om In de woning te blijven nu hun 
huurovereenkomsten absoluut nietig zijn - maar betekent niet dat de verhuurder 
niet langer een Inbreuk begaat of het recht verwerft ongeschikte woningen te 
verhuren. Het Is Immers de verhuurder die de precaire toestand wetens en wlllens 
heeft veroorzaakt en niet heeft beëindigd. Indien de verhuurder - beklaagde 

- de verhuur niet was gest art (of had voortgezet) In daartoe ongeschikte 
appartementen, hadden zij de huurders niet in die netelige situatie gebracht en was 
een beslissing van de burgemeester niet nodig geweest. 

Het noodzakelijkerwijze gedogen van de verderzett ing van het misdrijf doet dan ook 
generlei afbreuk aan het voortduren van dat misdrijf, noch aan de strafrechtelijke 
verantwoordelijkheid ervoor. 

4. 
In tegenstelling tot wat de eerste rechter besllste en beklaagde 
aanvoert, Is er voor geen enkel onderdeel van de incriminatleperlode een 
rechtvaardigingsgrond voor handen. 

1.2 Eigendom van het pand 

1. 
Artikel 20 van de Vlaamse Wooncode stelt strafbaar: "de verhuurder, de eventuele 
onderverhuurder of diegene die de woning ter beschikking stelt", die een pand met 
het oog op bewoning "rechtstreeks of vla een tussenpersoon11 verhuurt, te huur stelt 
of ter beschikking stelt. 

De strafbepaling vereist aldus niet dat de vervolgde persoon eigenaar Is van het 
verhuurde of ter beschikking gestelde goed. Het eigenaarschap Is geen constitutief 
bestanddeel van het misdrijf en het is mogelijk dat een niet-eigenaar strafbaar Is 
omdat het verhuren of ter beschikking stellen - gelet op de concrete feltelljke 
omstandigheden en verhoudingen - aan hem kan toegerekend worden. 

Aldus kan aan het beweerde verdwijnen van eigendomsrechten van de 

2. 

>P het pand niet automatisch het gevolg gekoppeld worden dat de 
zich niet (langer) schuldig maakte aan het misdrijf. 

De eerste rechter heeft In art ikel 16 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek 
van Strafvordering ten onrechte een gezag van gewijsde toegeschreven aan een 
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beslissing van de burgerlijke rechter aangaande een burgerrechtelijke kwestie die 
ook van belang zou zijn voor de beoordeling van de strafvordering. 

Dat artikel heeft niet die draagwijdte, maar stelt enkel dat de strafrechter bij het 
beoordelen van een burgerrechtelijk aspect - bijvoorbeeld de vraag wie eigenaar is 
van een goed of de vraag of er een afstammlngsband bestaat tussen personen -
onverminderd het burgerlij k recht moet toepassen en respecteren. 

Niets verbiedt de strafrechter daarbij evenwel om eventueel tot een ander besluit 
te komen dan een burgerlijke rechter. De strafrechter is niet gebonden door het 
gezag van gewijsde van de burgerrechtelijke beslissing. In deze zaak Is dat des te 
meer het geval, nu het openbaar ministerie, noch de Woonlnspecteur betrokken 
waren In de burgerlijke procedure en in geen geval gebonden kunnen zijn door het 
vonnis van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel van 22 juni 
2015. 

Er zij daarbij opgemerkt dat het hierboven genoemde vonnis van 22 juni 2015 geen 
uitspraak doet over de dag waarop de eigendomsrechten van de op 
de kopers zou zij n overgegaan, maar die kopers enkel veroordeelt tot medewerking 
aan het verlijden van de authentieke akte. Genoemd vonn is kan dan ook sowieso 
geen steun bieden voor de bewering dat het eigendomsrecht op het pand zou zijn 
overgegaan op 27 oktober 2011. 

3. 
Er is voorts geen enkel juridisch gegeven dat erop wijst dat de 
27 oktober 2011 geen eigenaar meer was van het pand. 

De onderhandse verkoopsovereenkomst van 27 oktober 2011 bepaalt: 

vanaf 

"De ondergetekende enerzijds verklaart te verkopen aan de ondergetekende 
anderzijds, onder de waarborg als naar recht en voor vrij en onbelast van alle 
hypotheken, schulden en beletsels hoegenaamd op het oqenbllk van het verli/den 
der notariële akte" (onderstreping door de het hof) 
En 
"voorgeschreven goed Is vrl/ en onbelast vanaf de notariële akte; De koper zal ervan 
het genot bekomen uiter/1/k bli het tekenen van de authentieke akte" (onderstreping 
door het hof) 

Daaruit volgt dat partijen overeenkwamen het eigendomsrecht niet op datum van 
de onderhandse overeenkomst, maar pas bij het verlijden van de authentieke akte 
te laten overgaan. 

Navolgend kwam het niet onmiddellijk tot het verlijden van een authentieke akte 
door een interne twist binnen beklaagde . Nadat de kopers beklaagde 
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dagvaardden om haar tot het verlijden van de notariële akte te 
dwingen, sloten de partijen in de loop van die procedure een dading, op 1 april 
2014. In artikel 1 van die overeenkomst van 1 april 2014 werd bepaald: 
" gaat akkoord om de Meergezinswoning aan dhr. 

en mevr. tegen een verkoopprijs van 230.000 EUR te 
verkopen. 

erkent dat dhr. en mevr. 
op de verkoopprijs reeds een voorschot van 10.000 EUR hebben 

betaald. 
Het saldo van de verkoopprijs, m.n. 220.000 EUR, Is betaalbaar bil de ondertekening 
van de authentieke verkoopakte. 
De partijen verklaren en erkennen te weten dat betreffende Meergezinswoning geen 
enkele waarborg kan worden verschaft, het in de toestand van heden wordt 
verkocht en bestemd Is voor een integrale renovatie teneinde het opnieuw geschikt 
voor bewoning conform hedendaagse comfortelsen te maken." (onderstreping door 
het hof) 

Opnieuw blijkt daaruit dat er op 27 oktober 2011 geen eigendomsoverdracht was. 
Er kan uit die akte in tegendeel afgeleid worden dat het de bedoeling was dat pas 
bij het verlijden van de akte te laten gebeuren. 

Het feit dat in de dadlngovereenkomst werd bepaald dat de kopers de verbintenis 
aangingen om de onroerende voorheffing en leegstandsbelastingen vanaf 2011 te 
betalen, heeft op zich niet tot gevolg dat zij op dat moment al eigenaar werden. Het 
Is partijen toegestaan een dergelijke overeenkomst te sluiten, los van de vraag wie 
de tltularls van de eigendomsrechten en de rechtstreekse schuldenaar van die 
fiscale schulden is. 

Ten slotte is er de authentieke akte tussen beklaagde en de kopers 
waarin ondubbelzinnig bepaald wordt dat de kopers de volle eigendom verwerven 
op datum van die akte (22 oktober 2015) en (pas) vanaf dan het volle genot en bezit 
van het pand hebben. 

Op basis van die elementen moet besloten worden dat beklaagde 
eigenaar was van het litigieuze pand tot 22 oktober 2015 en dus gedurende de 
gehele incrlminatleperlode. Zij had dan ook tijdens die hele tijdsspanne 
onverminderd de juridische positie en macht om het goed te verhuren of ter 
beschikking te stellen, dan wel daar een einde aan te maken. 

Dat wordt bevestigd door: 
- de verklaring die - bestuurster van beklaagde 

op 17 februari 2014 aflegde, met name dat beklaagde 
moment nog steeds eigenaar was. 

op dat 
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- de verklaring in het verhoor van 25 oktober 2012 van de heer die 

4. 

stelt dat hij eigenaar zal worden op 28 november 2012 - zijnde de datum die op 
dat moment voorzien was voor het verlijden van de authentieke akte. 

Voorts is er geen enkel element In de voorgelegde gegevens dat erop zou wijzen dat 
beklaagde als eigenaar op enig ogenblik in de incriminatieperiode niet 
(meer) de volle feitelijke macht had om te beslissen welk gebruik van het pand werd 
gemaakt - Inzonderheid om de verhuur of terbeschlkklngstelling verder te zetten, 
dan wel te beëindigen. 

De ter zitting aangevoerde overdracht van de huurovereenkomsten op het moment 
van de eigendomsoverdracht (op 27 oktober 2011} blijkt niet uit de beschikbare 
stukken. Inzonderheid is er geen overeenkomst in die zin, noch een clausule 
desbetreffend In de overeenkomst van 27 oktober 2011 of enige latere akte. 

Evenmin kan vastgesteld worden dat de huurinkomsten vanaf 27 oktober 2011 niet 
langer geïnd werden door beklaagde Het tegendeel kan afgeleid 
worden uit de verhoren van de twee huurders op 17 januari 2012 waarin zij stelden 
de huur en kosten te betalen aan de eigenaar, waarmee zij - gelet op het 
bovenstaande, maar ook feitelijk afleidbaar uit het geheel van het strafdossier -
niemand anders konden bedoelen dan beklaagde De huur voor beide 
op 17 Januari 2012 verhoorde huurders startt e In, respectievelijk, april 2007 en Juli 
2008 - zij spreken niet van een verandering in verhuurder of eigenaar. 

De heer en de hee1 hebben evenmin gesproken over een 
overdacht van huurovereenkomst en/of -Inkomsten. 

Er moet besloten worden dat In de lncrlminatieperlode er geen andere persoon dan 
beklaagde was die de appartementen In het litigieuze gebouw 
verhuurde of ter beschikking stelde. 

1.3 Omvang van de Inbreuk 

1. 
Beklaagde betwist niet dat In het lltlgleuze pand twee appartementen 
werden verhuurd die niet voldeden aan de woningkwaliteltsverelsten van artikel 5 
van de Vlaamse Wooncode. Dat blijkt onomstotelijk uit de vaststellingen van de 
verbalisanten bij de controle op 17 Januari 2012 en de aan het aanvankelijk proces
verbaal van die datum gevoegde stukken. 
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Zoals uiteengezet, kan beklaagde !lch voor die inbreuk niet beroepen 
op een rechtvaardigheidsgrond, noch de verantwoordelijkheid ervoor geheel of 
gedeeltelijk afwentelen op een andere persoon. 

Dat beklaagde het in de enige telastlegging beschreven misdrijf 
pleegde, staat dan ook vast. 

2. 
De aanvang van de incrlmlnatleperlode Is 31 mei 2011. 

Die aanvangsdatum wordt bewezen door: 
- de beschrijving die de verbalisanten van de situatie geven In het aanvankelijk 

proces-verbaal (een eerste controle werd uitgevoerd op 1 Juni 2011, waarbij 
Inbreuken werden vastgesteld) 
het besluit van de burgemeester van 22 jull 2011 waarbij de woning ongeschikt 
werd verklaard (en waarin beschreven wordt dat een onderzoek startte In april 
2011 na een klacht van de huurster van het appartement op de tweede 
verdieping) 
de verklaringen van de twee huurders die aangeven te huren sinds 
respectlevellj k 2007 en 2008. 

ZIJ geldt zowel voor het appartement op de tweede verdieping (waarop het besluit 
van de burgemeester van 22 juli 2011 betrekking had) als voor dat op de eerste 
verdieping, nu Is komen vast te staan dat het gebouw waarin de appartementen 
zich bevonden op zich al dertig st rafpunten had wegens onvoldoende 
brandveiligheid en de gebreken die op 17 januari 2012 werden vastgesteld ten 
aanzien van het appartement op de eerste verdieping dermate structureel waren en 
vergevorderde gevolgen betroffen, dat zij zonder de minste twijfel al bestonden op 
1 juni 2011. 

3. 
De einddatum van de aangevoerde lncrlmlnatleperlode (18 febru ari 2014) kan 
evenwel niet zonder meer bijgetreden worden. 

Na het aanvankelijk proces-verbaal van 17 januari 2012 Is er Immers geen 
informatie meer Inzake de bezetting van het pand. De diverse verhoren van na die 
datum raken dat onderwerp niet aan, noch is er een controle in het pand, noch 
administratieve Informatie Inzake de bezetting van het pand. 

Uit het verhoor van de huurder van het appartement op de eerste verdieping blijkt 
dat hij al verhulsdozen aan het pakken was omdat hij op zoek was naar een nieuwe 
woonst. 
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Voorts werd de woning ongeschikt verklaard en bij besluit van de burgemeester van 
13 oktober 2011 (waarbij de woning ongezond en onbewoonbaar werd verklaard) 
werd bevolen dat de bewoners het pand zouden verlaten tegen 15 december 2011, 
termijn die bij besluit van 14 december 2011 verlengd werd naar 1 februari 2012. 

In dat laatste besluit wordt aangegeven dat de bewoners op dat moment nog 
steeds in het pand aanwezig zijn en dat zij nog geen oplossing hebben gevonden. 
Voorts wordt gesteld dat het Tiet de hoogste prioriteit die oplossing moet 

bewerkstelligen. 

Nadien Is er geen verlenging van de ontruimingstermijn gekomen. 

Uit die elementen kan met voldoende zekerheid afgeleid worden dat de illegale 
bezetting van het pand heeft geduurd tot 1 februari 2012. 

Er is geen bewijs dat daarna één of meerdere appartementen (opnieuw) werden 
verhuurd of ter beschikking gesteld. 

De lncrlmlnatieperiode van de telastlegging moet bijgevolg worden aangepast als 
volgt: "tussen 31 mei 2011 en 1 februari 201211

• 

4. 
Voorts kunnen de eerste rechter en beklaagde gevolgd worden dat enkel de 
verhuur van het appartement op de eerste en tweede verdieping bewezen wordt, 
terwijl dat niet zo is voor dat op het gelijkvloers. 

De telastlegging is In die mate- met betrekking tot twee appartementen - bewezen 
ten aanzien van beklaagde 

De telastlegging Is niet bewezen In zover ze betrekking heeft op het appartement op 
het gelijkvloers. 

2. Straftoemeting 

1. 
De bewezen verklaarde feiten vormen een zeer ernstige inbreuk die de fysieke en 
psychologische integriteit van de slachtoffers bedreigt. De feiten hebben potentieel 
zwaarwichtige gevolgen voor de gezondheid en het leven van de bewoners. 
Beklaagde was - gelet op de ernst en omvang van de tekortkomingen - duidelijk op 
de hoogte van de ongeschiktheid van de appartementen maar heeft die niettemin 
verhuurd en heeft de Inbreuk slechts onder druk en met behulp van de overheid 
(het dat vervanglngswoonsten zocht) beëindigd. Uit het feit dat beklaagde 
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onwillig was om Investeringen te doen in het pand, blijkt dat zij louter uit was op 
geldgewin, zonder zich te bekommeren om de noden van haar huurders. 

Er wordt bij de straftoemeting in het voordeel van beklaagde rekening gehouden 
met de relatief beperkte duur van de lncrimlnatleperiode en het verloop van de t ijd 
sinds het einde ervan. De strafvervolging werd niet binnen een redelijke termijn 
beslecht; er zij onder meer gewezen op een vierenhalf jaar durende procedure voor 
het hof van beroep, vertraging die niet aan beklaagde te wijten Is. 

Een opschorting van de uitspraak van een veroordeling staat niet In verhouding met 
de ernst van de feiten, zou onvoldoende ontradend werken en de doelstellingen 
van de strafvervolging niet dienen. Een effectieve bestraffing is daartoe 
noodzakelijk. 

De overschrijding van de redelijke termijn wordt gecompenseerd door een 
geldboete op te leggen die lager Is dan degene die zou zijn opgelegd bij afwezigheid 
van die overschrijding en die bovendien lager Is dan de overeenkomstig artikel 20 
van de Vlaamse Wooncode juncto artikel 41bls van het Strafwetboek minimaal op 
te leggen geldboete van 3.000 euro. 

Rekening houdend met die elementen en de hieronder bepaalde 
verbeurdverklaring, Is een geldboete van 1.000 euro, te vermeerderen met 50 
opdeciemen, een gepaste bestraffing. 

2. 
In de inleidende dagvaarding vorderde het openbaar ministerie een 
verbeurdverklaring van Illegale vermogensvoordelen ten belope van 47.080,00 
euro, op basis van de berekening van de huuropbrengsten in het aanvankelijk 
proces-verbaal van 17 januari 2012. 

Die berekening kan evenwel onmogelijk gevolgd worden aangezien zij 
huurinkomsten In rekening brengt vanaf 2007, lang vóór de lncrlminatleperiode. 

Enkel de In de lncrlmlnatleperiode ontvangen huurgelden kunnen In aanmerking 
worden genomen, bijgevolg maximaal acht maanden. 

Er ligt geen objectief bewijs voor Inzake de omvang van de huurgelden voor het 
appartement op de tweede verdieping. Beklaagde spreekt de huurder 
van het appartement op de tweede verdieping tegen (475 euro tegenover 625 
euro). Het door beklaagde toegegeven bedrag van 475 euro wordt In 
aanmerking genomen. Voor het appartement op de eerste verdieping Is er geen 
discussie dat de huurprijs 490 euro bedroeg. 
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De huurster van het appartement op de tweede verdieping heeft verklaard dat zij 
vanaf oktober 2011 geen huur meer betaalde. Bijgevolg worden voor dat 
appartement slechts 4 maanden in rekening gebracht. 

De In de lncriminatleperlode door het bewezen verklaarde misdrijf gegenereerde 
vermogensvoordelen voor beklaagde bedragen dan ook: 
(8 x 490) + (4 x 475) = 5.820 euro. ' 

De verbeurdverklaring van deze vermogensvoordelen Is noodzakelijk om de 
beklaagde te doen Inzien dat het niet naleven van de 
woonkwaliteltsnormen niet lonend kan zijn. 

Aangezien die gelden niet meer individueel Identificeerbaar aanwezig zijn in het 
vermogen van beklaagde worden ze bij equivalent verbeurd 
verklaard. 

3. Naast de straf, wordt de beklaagde veroordeeld tot : 
een bijdrage aan het Slachtofferfonds van 25 euro, met opdeciemen gebracht 
op 200 euro; 

- een bijdrage aan het Begrotingsfonds voor de juridische tweedelljnsbljstand; 
de kosten van de strafvordering; 

- een vaste vergoeding, die krachtens artikel 91 van het Algemeen reglement op 
de gerechtskosten In strafzaken van 28 december 1950, zoals hersteld bij 
artikel 1 KB "tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 1950 
houdende het algemeen reglement op de gerechtskosten In strafzaken", dat in 
werking Is getreden op 3 september 2020, wordt vastgesteld op 50 euro. 

Het hof houdt de burgerlijke belangen aan overeenkomstig artikel 4 Voorafgaande 
Tltel Wetboek van Strafvordering. 

C. HerstelvorcJ.erlng 

1. 
Op vraag van de nieuwe eigenaars van het pand werd op 10 Januari 2017 een 
nieuwe controle uitgevoerd door de woonlnspectle. ZIJ trof geen Inbreuken meer 
aan. 

2. 
Bijgevolg kan vastgesteld worden dat de herstelvordering geen vqorwerp meer 
heeft, zoals ook gevorderd door de woon inspecteur. 
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OM DEZE REDENEN, 
HET HOF, 

RECHTSPREKEND NA TEGENSPRAAK; 

Gelet op de volgende artikelen : 

- 11, 12, 14, 16, 24, 25, 31 tot 37 en 41 van wet van 15 juni 1935 betreffende het 

gebruik der talen In gerechtszaken; 
- 162, 182, 185, 190, 191, 194, 195, 210, 221 en 211bls Wetboek van 

Strafvordering; 
- 5 en 20 van de Vlaamse Woon code; 
- 5, 7, 38, 40, 41bls, 42, 43, 43bls en 100 van het Strafwetboek; 
- 91 van het Algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzak~n van 28 

december 1950; 
- 84 van de Hypotheekwet; 

Verklaart het hoger beroep van het openbaar ministerie en de woonlnspecteur 

ontvankelijk. 

Spreekt, binnen de perken van de hogere beroepen, opnieuw recht als volgt. 

Op strafgebled 

Beslist bij eenparigheid. 

Doet het bestreden vonnis te niet. 

Zegt dat de telastlegging In die zin wordt aangepast dat de incrlmlnatleperiode wordt 
verbeterd naar: "tussen 31 mei 2011 en 1 februari 2012" 

Spreekt beklaagde vrij voor de feiten van de verbeterde t elastlegging In 
zover deze betrekking heeft op het appartement op het gelijkvloers. 

Veroordeelt beklaagde voor de feiten van de verbeterde telastlegging in 
zover deze betrekking heeft op de appartementen op de eerste en tweede verdieping 
tot een geldboete van 6.000 euro (1.000 euro, vermeerderd met 50 opdeciemen). 

Verklaart 5.820 euro verbeurd ten laste van beklaagde . als bedrag dat 
overeenstemt met de uit de bewezen verklaarde feiten genoten vermogensvoordelen. 

' 
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Veroordeelt beklaagde tot betaling van : 
- een bedrag van 200 euro (25 euro verhoogd met 70 opdeciemen), als bijdrage 

aan het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan 
de occasionele redders, 

- een bedrag van 20 euro als bijdrage aan het begrotingsfonds voor 

tweedelijnsbljstand 
- een vaste vergoeding van 50 euro, 
- de kosten van de strafvordering, begroot op 162,87 euro. 

Houdt de burgerlijke belangen aan overeenkomstig artikel 4 Voorafgaande Titel 
Wetboek van Strafvordering. 

Herstelvordering 

Doet de beslissingen van het bestreden vonnis inzake de herstelvordering van de 

woon inspecteur te niet. 

Stelt vast dat de herstelvordering van de woonlnspecteur geen voorwerp meer heeft. 

Zegt dat iedere partij de eigen kosten inzake de herstelvordering blijft dragen. 

Publicatie 

Beveelt dat het gegeven arrest op de kant van de overgeschreven gedinglnleldende 
akte wordt Ingeschreven op de wijze vermeld In artikel 84 van de Hypotheekwet van 

16 december 1851, op kosten van beklaagde 
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Aldus gevonnist door: 

- de heer 
- mevrouw 
- de heer 

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, 

An 11it~esproken (conform artikel 782 bis Ger. W.) door de voorzitter, ~ 
in openbare terechtzitting van 30 november 2020 waar aanwezig waren : 

- de heer 
- de heer 
- de heer 

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

griffier, 




