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Not.nr. 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE en van 

1. nr. DE WOONINSPECTEUR, 

tegen 

1. nr. _)$ 

verdacht van: 

die woonstkeuze doet bij zijn raadsman meester Bart Branders, 

advocaat met kantoor te 8400 Oostende, Archimedesstraat 7, 

- eiser tot herstel -

geboren te 

wonende te 

- beklaagde -

(RRN 

op 

in de periode van 04.01.2016 tot en met 31.10.2016: 

2e blad 

Bij inbreuk op artikel 5, strafbaar gesteld door artikel 20, §1, al. 1 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. 

Tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig art. 42 en 43bls Strafwetboek te horen 
veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring van hierna vermelde vermogensvoordelen 
die zich bevinden in het patrimonium van de gedaagde, namelijk van een bedrag van 
1.750,00 euro (350,00 euro/maand x 5 maanden), zijnde hetzij de vermogensvoordelen die 
rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen, hetzij de goederen en waarden die in de plaats 
ervan zijn gesteld, hetzij de inkomsten uit de belegde voordelen, waarbij de rechter, indien 
de zaken niet kunnen worden gevonden in het vermogen van de beklaagde, de geldwaarde 
daarvan dient te ramen (het equivalent bedrag). 

De kadastrale omschrijving van het onroerend goed dat het voorwerp van het misdrijf is, 
zijnde: 
ligging: 
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..... ···~-~·~,·~------------------------

aard en oppervlakte: huis, OS a 40 ca, 
wijk en nummer van het kadaster: 
en de eigenaars ervan geïdentificeerd zijnde als: 

(1/8 BE), 

en (1/8BEJ, 
(1/8 BE), 

(1/2 VE en Y2 VG), 
(1/8 BE) . 

die de eigendomstitel 
overleden op 

hebben verkregen uit hoofde van de nalatenschap van 

* * * * 

1.1 De rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Veurne, kamer V15, besliste 
bij vonnis van 19 oktober 2018 op tegenspraak als volgt: 

"Verklaart de feiten vermeld onder de tenlastelegging in hoofde van beklaagde 
~ewezen. 

Veroordeelt beklaagde voor de bewezen verklaarde tenlastelegging 
tot een geldboete van VIJFHONDERD EURO, verhoogd met 50 opdeciemen en aldus gebracht 
op DRIEDUIZEND EURO of een vervangende gevangenisstraf van DRIE MAANDEN. 

Veroordeelt tot de kosten, berekend en vastgesteld samen op 
éénendertlg euro zesenzeventig cent, meer een vergoeding van drieënvijftig euro en 
achtenvijftig cent. 

Verplicht de veroordeelde om boven de correctionele hoofdstraf een bedrag van twintig euro 
{€20,00) te betalen bij wijze van bijdrage tot de financiering van het begratingsfonds voor de 
juridische tweedelijnsbijstand. 

En gezien de hogervermelde veroordeling. 
Zegt voor recht dat de veroordeelde verplicht is tot het betalen van een bedrag van één keer 
vijfentwintig euro bij wijze van financiering van het Fonds ingesteld bij artikel 28 van de wet 
van 1 augustus 1985, bedrag vermeerderd met zeventig qeciemen, zij een bedrag van één 
keer tweehonderd euro. 

Beveelt overeenkomstig artikel 42 en 43bis van het Strafwetboek de bijzondere 
verbeurdverklaring van het vermogensvoordeel voortspruitend uit het bewezen verklaarde 
misdrijf begroot op 1.750 €. 

Beveelt aan beklaagde over te gaan tot het wegwerken van de gebreken aan het gebouw 
met inbeqrip van de woongelegenheden daarin aanwezig gelegen te 

nader In de oorspronkelijke dagvaarding vermeld, binnen een 
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hersteltermijn bepaald op 10 maanden vanaf de dag waarop dit vonnis in kracht van 
gewijsde zal treden 

Beveelt dat voor het geval dat de gebreken aan bovenvermeld gebouw niet worden hersteld 

binnen voormelde termfin de wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen 
van gemeente van ambtswege in de uitvoering van het opgelegde herstel kunnen 
voorzien. 

Machtigt de wooninspecteur om de kosten van herhuisvesting, bedoeld in artikel 17bis § 2 

van de Vlaamse Wooncode te verhalen op de veroordeelde. 

Zegt voor recht dat op vordering van de wooninspecteur door de veroordeelde een 
dwangsom zal worden verbeurd van 150 euro per dag vertraging in de nakoming van dit 

bevel, te rekenen vanaf het verstrijken van de termijn van 10 maanden vanaf de dag waarop 
dit vonnis In kracht van gewijsde zal treden. 

Zegt voor recht dat de mogelijkheid tot het opleggen van een dwangsomtermijn in de zin van 

artikel1385bis vierde lid Ger. W. wordt uitgesloten. 

Veroordeelt beklaagde tot de betaling van een rechtsp/egingsvergoeding ten belope van 

1.440 € aan de wooninspecteur, bevoegd en handelend namens het Vlaamse Gewest. 

Veroordeelt beklaagde tot de betaling van een morele schadevergoeding ten belope van elk 
500 € aan de burgerlijke partij en (tesamen 1000 €} meer de 

vergoedende rente vanaf 31:10.2016 tot heden en vanaf heden meer de gerechtelijke 

intresten. 

Veroordeelt beklaagde tot de betaling van een rechtsoleainasvergoeding ten belope van 480 

€ aan de burgerlijke partij en samen. 

Verklaart huidig vonnis uitvoerbaar bij voorraad. " 

1.2 Tegen dit vonnis werd hoger beroep ingesteld op: 
13 november 2018 door de beklaagde 
strafrechtelijke veroordeling van het vonnis"; 

15 november 2018 door het openbaar ministerie. 

"enkel" tegen "de 

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 West-Vlaanderen, afdeling 
Veurne, op: 

13 november 2018 door de raadsman van de beklaagde 
15 november 2018 door het openbaar ministerie. 
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1.4 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 22 november 2019 in het Nederlands: 

- de beklaagde 
meester 

in zijn mlddelen van verdediging, vertegenwoordigd door 
, advocaat met kantoor te 

-het openbaar ministerie in zijn vordering bij monde van , advocaat-generaal, 

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

2.1 De onderscheiden verklaringen van hoger beroep tegen het vonnis van 1:9 oktober 2018 
gedaan op de griffie van de rechtbank die het vonnis heeft gewezen, werden tijdig en 
regelmatig naar de vorm gedaan. 

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

2.2 In het door de advocaat van de beklaagde ingediende 
"grievenformulier hoger beroep", opgesteld volgens het door de Koning vastgestelde model, 
wordt bepaald welke grieven tegen het voormeld vonnis worden Ingebracht, namelijk met 
betrekking tot de straf en de herstelvordering. Met de verklaring van beroep enkel gericht 
tegen de strafrechtelijke veroordeling gaf de beklaagde als appellant te kennen dat hij 
beroep wenste aan te tekenen tegen alle beslissingen die onder de strafvordering vallen, 
waaronder het herstel valt, ook al is het een maatregel van burgerlijke aard. Aldus valt de 
grief die betrekking heeft op het herstel binnen de perken van de verklaring van beroep. 

In het door het openbaar ministerie ingediende "grievenformulier hoger beroep" wordt 
bepaald welke grieven tegen het voormeld vonnis worden ingebracht, namelijk met 
betrekking tot de straf. Tevens werd een volgberoep vermeld, wat meebrengt dat het 
openbaar ministerie, binnen de perken van het door de beklaagde ingestelde beroep, zich de 
grieven van de beklaagde eigen maakt. 

De hiervoor vermelde grieven van de partijen zijn nauwkeurig bepaald. 

2.3 De hoger beroepen van respectief de beklaagde 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 Wetbo~k van St rafvordering. In dit verband stelt het hof 
vast dat er geen redenen zijn om ambtshalve een grief in de zin van de voormelde bepaling 
op te werpen. 
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Gelet op de verklaringen van beroep en vervolgens de grieven heeft het hof enkel te 
oordelen over de straf en de herstelvordering. Op grond van hetvonnis van 19 oktober 2018 
staat de schuld van de beklaagde aan de hiervoor vermelde enige telastlegging definitief 
vast, gezien deze beslissing van de eerste rechter niet bestreden is. Ook de beslissing van de 
eerste rechter over de burgerlijke rechtsvordering is niet bestreden en definitief. 

3.1 De Vlaamse Wooncode beoogt het waarborgen van het fundamenteel recht op 
menswaa'rdig wonen. Personen die onroerende goederen verhuren met winstoogmerk 
moeten bij de verhuur of terbeschikkingstelling van woningen de door de overheid 
opgelegde kwaliteitsnormen en - vereisten strikt naleven en mogen niet besparen op 
investeringen hiertoe. 

Gelet op het winstoogmerk dat bij het plegen van het misdrijf werd nagestreefd, is een 
geldboete noodzakelijk en passend als maatschappelijke vergelding en om de beklaagde 
ertoe aan te zetten de woonkwaliteitsregels voortaan wel strikt na te leven. De hierna 
bepaalde geldboete is een passende aansporing hiertoe. 

De verwijzingen door de beklaagde naar het gebrekkig onderhoud waaraan zijn huurders 
zich zouden hebben schuldig gemaakt, zetten het hof niet aan tot het verlenen van de gunst 
van het uitstel van de tenuitvoerlegging van de opgelegde geldboete. De beklaagde, die nog 
steeds woningen verhuurt, moet immers op effectieve wijze aangezet worden tot strikte 
naleving van de wooncode. De hierna bepaalde geldboete is niet disproportioneel met de 
ernst van het misdrijf. Deze straf zal de beklaagde niet sociaal declasseren of zijn reclassering 
op onevenredige wijze in het gedrang brengen. 

Het bewezen misdrijf werd gepleegd na 31 december 2011 en voor 1 januari 2017, zodat het 
hof de geldboete verhoogt met 50 deciemen. De hierna bepaalde vervangende 
gevangenisstraf zet de beklaagde in voldoende mate aan tot betaling van de opgelegde 
geldboete. 

3.2 Omdat niet aanvaardbaar is dat de beklaagde in het bezit blijft van de winst van het door 
hem gepleegde misdrijf, beveelt het hof de bijzondere verbeurdverklaring van de 
vermogensvoordelen van dit misdrijf, wat het openbaar ministerie schriftelijk vorderde. 

De beklaagde genoot huurinkomsten voor de verhuur van woningen die niet voldeden aan 
de wettelijke minimale kwaliteitsvereisten. Deze huurinkomsten vormen wederrechtelijke 
vermogensvoordelen. 

Het hof begroot de vermogensvoordelen op 1.750 euro. De verbeurdverklaring van dit 
bedrag vormt geen onredelijk zware straf. 

Gezien deze vermogensvoordelen niet meer in het vermogen van de beklaagde 
identificeerbaar zijn slaat de verbeurdverklaring op het equivalent bedrag. 
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4. Het hof veroordeelt de beklaagde tot de kosten van de strafvordering, zoals hierna 
bepaald. 

De bijdrage tot financiering van het Bijzonder Fonds tot Hulp aan de Slachtoffers van 
Opzettelijke Gewelddaden en aan de Occasionele Redders dient te worden bepaald op 25 
euro, sinds 1 januari 2017 te vermeerderen met 70 deciemen tot 200 euro, ongeacht de 
datum van de bewezen verklaarde feiten. Deze bijdrage heeft een eigen aard en is geen 
straf. 

Met toepassing van artikel 4, § 3 en artikel 5, § 1 van de wet van 19 maart 2017 tot 
oprichting van een Begratingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, in werking 
getreden op 1 mei 2017 ingevolge artikel 6 van het koninklijk besluit van 26 april 2017 tot 
uitvoering van de wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begratingsfonds voor de 
juridische tweedelijnsbijstand, moet de beklaagde ook worden veroordeeld tot het betalen 
van een bijdrage van 20 euro aan het Begratingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand. 

De vaste vergoeding voor de kostprijs van het verloop der strafprocedure waartoe iedere 
veroordeelde vóór 1 januari 2020 diende te worden veroordeeld (en die tot 1 januari 2020 
na indexatie 54,76 euro bedroeg: zie de omzendbrief 131/6 van 24 juni 2019, BS 15 juli 
2019), en de verhoging van de kosten kan thans niet meer worden opgelegd. Immers werd 
artikel 91 van het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement 
op de gerechtskosten in strafzaken, waarin behalve de verhoging van de gerechtskosten met 
maximaal tien procent wegens de correspondentiekosten ook de voormelde vergoeding was 
voorzien, opgeheven bij artikel 43 van het Koninklijk besluit van 15 december 2019 tot 
vaststelling van de organisatie van de arrondissementele bureaus gerechtskosten en de 
procedure volgens dewelke gerechtskosten in strafzaken en gelijkgestelde kosten worden 
toegekend, geverifieerd, betaald en teruggevorderd (BS 27 december 2019, tweede editie). 
Dit besluit trad in werking op 1 januari 2020 (art. 46 Koninklijk besluit van 15 december 
2019). 

5. De wooninspecteur stelt een herstelvordering in strekkende tot het uitvoeren van 
renovatie-, verbeterings-of aanpassingswerkzaamheden, dit is het herstel van alle gebreken, 
waardoor het pand zal voldoen aan de minimale kwaliteitsvereisten en er geen gebreken 
meer zullen overblijven. 

De herstelmaatregelen van artikel 20bis Vlaamse Wooncode beogen als een bijzondere vorm 
van teruggave, de gevolgen van de door artikel 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 20bis Vlaamse Wooncode, hun ontstaansgeschiedenis 
en de doelstellingen van de decreetgever volgt dat het gevorderde herstel in hoofdorde tot 
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integraal herstel moet strekken, dit wil zeggen tot het wegwerken van alle gebreken aan het 
onroerend goed teneinde 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. 

Uit niets volgt dat een integraal herstel werd verwezenlijkt. De beklaagde voert aan dat de 
woning intussen volledig werd gerenoveerd, al moeten nog kleine werken worden 
uitgevoerd, die volgens de beklaagde echter niet zouden beletten dat de woning 
beantwoordt aan de (kwaliteitsvereisten van de) wooncode. De beklaagde levert van deze 
bewering nochtans niet het bewijs op de wettelijk voorziene wijze. De beklaagde vraagt het 
hof dat een deskundige zou worden aangesteld om de overeenstemming van de woning met 
de wooncode na te gaan. De beklaagde verliest echter artikel 20bis, § 6 Vlaamse wooncode 
uit het oog dat bepaalt: "Als de overtreder de gevorderde of de door de rechtbank opgelegde 
herstelmaatregelen vrijwillig heeft uitgevoerd, brengt hij de wooninspecteur en het college 
van burgemeester en schepenen daarvan onmiddellijk op de hoogte. De kennisgeving wordt 
aangetekend verstuurd of wordt afgegeven tegen ontvangstbewijs. Na ontvangst van de 
vergoeding, vermeld in het tweede lid, doet de ambtenaar, vermeld in artikel 20, § 2, eerste 
lid, een controle ter plaatse en stelt hij een proces-verbaal van vaststelling op." De beklaagde 
heeft geen verzoek tot dergelijke controle gedaan en er is aldus geen proces-verbaal van 
herstel voorhanden. Er is geen reden om een deskundige aan te stellen. 

De herstelvordering is concreet gemotiveerd vanuit de bekommernis om een minimale 
woonkwaliteit te waarborgen en omschrijft in concreto welke gebreken werden vastgesteld 
die verhinderen dat de woning voldoet aan de minimale kwaliteitsvereisten. 

De eiser in herstel vordert in de herstelvordering de niet-nakoming van het bevel tot herstel 
te sanctioneren met de verbeurte van een dwangsom. 

Gelet op het talmen van de beklaagde in het verleden om tot het herstel over te gaan, wordt 
terecht de verbeurte van een dwangsom gevorderd bij niet naleving van het bevel tot 
herstel. De dossiergegevens tonen aan dat de beklaagde al ruim de kans geboden werd het 
herstel uit te voeren, doch dat hij verkoos de afloop van deze zaak af te wachten. De hierna 
uitgesproken modaliteiten vormen een gepaste en noodzakelijke aansporing van de 
beklaagde om nu effectief zelf tot herstel over te gaan. 

De lange tijd sedert dewelke de beklaagde reeds kon overgaan tot het herstel van het pand 
en de ruime termijn welke hem hiertoe nog wordt verleend, brengen mee dat er geen reden 
is om bij toepassing van artikel 1385bis, laatste alinea, Gerechtelijk Wetboek nog een zekere 
termijn te bepalen waarna de beklaagde pas de dwangsom zal kunnen verbeuren. 
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Dictum 

Toegepaste wetsartikelen: 

Het hof maakt toepassing van de hiervoor aangehaalde art ikelen, met inbegrip van deze 
vermeld in de enige telast legging, en van de artikelen: 
- 211 Wetboek van St rafvordering, 
- 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der ta len in gerechtszaken, 

Perken van het hoger beroep: 

Het hof stelt vast dat gelet op de verklaringen van hoger beroep en vervolgens de 
grievenformulieren de volgende besl issingen van het vonnis van 19 oktober 2018 niet 
best reden en definitief zijn: 

-de beslissing over de schuld van de beklaagde aan de enige telast legging; 
- de beslissing over de burgerlijke rechtsvordering. 

Beslissing van het hof: 

Het hof, 
rechtsprekend op tegenspraak, 

verklaart de beroepen ontvankelijk en er ten gronde over beslissend: 

wijzigt het beroepen vonnis voor zover bestreden als volgt: 

op strafgebied: 

veroordeelt de beklaagde tot betaling van een geldboete van 500 euro, 
verhoogd met 50 deciemen tot 3.000 euro of een vervangende gevangenisstraf van drie 
maanden; 

beveelt ten aanzien van de beklaagde de bijzondere verbeurdverklaring 
van de vermogensvoordelen van het bewezen misdrijf voor een equivalent bedrag van 
1.750 euro; 

veroordeelt de beklaagde tot betaling van een bedrag van 25 euro, 
vermeerderd met 70 deciemen en zo gebracht op 200 euro te betalen als bijdrage tot de 
financiering van het fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan 
de occasionele redders; 
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veroordeelt de beklaagde tot betaling van een bijdrage van 20 euro aan 
het Begratingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand; 

veroordeelt de beklaagde tot betaling van de kosten van de 
strafvordering, voor het openbaar ministerie opnieuw begr.oot op 255,87 euro in eerste· 
aanleg en begroot op 118,90 euro in beroep; 

wat betreft het herstel: 

tot het beveelt op vordering van de wooninspecteur de beklaagde 
herstel van het pand te kadastraal gekend als 

door uitvoering van het volgende 
binnen een termijn van tien maanden nadat dit arrest in kracht van gewijsde is: 

het uitvoeren van renovatie-, verbeterings-, of aanpassingswerkzaamheden (dit is het herstel 
van alle gebreken), waardoor het pand voldoet aan de minimale kwaliteitsvereisten van 
artikel 5 Vlaamse Wooncode, meer bepaald het wegwerken door middel van renovatie-, 
verbeterings- en aanpassingswerken van de gebreken aan het gebouw en de daarin 
aangebrachte woongelegenheden, zodat dit gebouw en de daarin ondergebrachte 
woongelegenheden voldoen aan de veiligheids-, gezondheids-, en woonkwaliteitsvereisten 
zoals bedoeld In artikel 5 Vlaamse Wooncode, opdat het aantal punten in het technisch 
verslag wordt teruggebracht op nul, dan wel over te gaan tot de sloop van het gebouw, 
tenzij dit verboden is; 

zegt dat op vordering van de wooninspecteur door de beklaagde een 
dwangsom van 150 euro zal worden verbeurd 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, 

zegt dat voor de beklaagde geen dwangsom meer zal verbeuren boven 
een totaal bedrag van 100.000 euro aan dwangsommen; 

beveelt dat voor het geval voornoemd pand niet binnen de opgelegde termijn werd hersteld 
de wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen ~an de gemeente 

3mbtshalve in de uitvoering van de bevolen herstelmaatregel zullen kunnen 
voorzien, met de daaraan verbonden kosten ten laste van de beklaagde 
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Kosten eerste aanleg opnieuw begroot: 
Dagv. bekl. : € 25,87 

Hypoth. lnschr.: € 230,00 

Kosten beroep: 
Afschrift vonnis: 

Afschriften akten HB: 
Opstelrecht HB bekl.: 

Dagv. bekl.: 
Dagv. eiser tot herstel: 

€ 255,87 

€ 24,00 
€ 6,00 

€ 35,00 
€ 26,52 
€ 27,38 

€ 118,90 

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

en plaatsvervangend magist raat en in openbare rechtszitting 
van 31 januari 2020 uitgesproken door wnd. kamervoorzitter . in aanwezigheid 
van advocaat-generaal, met bijstand van griffier 
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