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Correctionele rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, vonnis van 7 

januari 2020 

 

 

Vlaamse Wooncode – Verhuring niet-conforme (sociale) woningen – Inbreuken veiligheids-, 

gezondheids- en woonkwaliteitsnormen – Geen overmacht – Verzwarende omstandigheid van 

gewoonte – Geen verbeurdverklaring vermogensvoordelen – Bevel tot herstel van de gebreken 

– Billijke schadevergoeding aan sociale huurders 

 

 

WoninGent, een sociale huisvestingsmaatschappij, wordt strafrechtelijk vervolgd voor het 

verhuren van 17 ongeschikte – waarvan 7 onbewoonbare – woningen. Volgens de objectieve 

vaststellingen van de Wooninspectie voldeden deze woningen niet aan de elementaire 

veiligheids-, gezondheids- en woningkwaliteitsvereisten in artikel 5 van de Vlaamse Wooncode 

(thans artikel 3.1 Vlaamse Codex Wonen) maar werden ze toch verhuurd voor bewoning. De 

strafrechter oordeelt dat WoninGent zich niet kan verschuilen achter het feit dat zij ondanks al 

haar inspanningen geconfronteerd werd met allerlei vertragende factoren. Woningen moeten 

immers aan voormelde normen voldoen vooraleer ze verhuurd worden en bovendien waren de 

gebreken overwegend structureel van aard en niet toerekenbaar aan de huurders die al jaren 

klaagden en herstel eisten. 

 

WoninGent beroept zich tevergeefs op overmacht (artikel 71 Strafwetboek) als 

schulduitsluitingsgrond, meer bepaald een gebrek aan financiële middelen en een gebrek aan 

een passend financieringsmodel ter verwezenlijking van haar doel. De strafrechter oordeelt dat 

de argumenten van WoninGent, in dit verband, haar misdrijven niet kan rechtvaardigen. Zij 

kende de gebreken aan de woningen en kon dan ook eenvoudig beslissen om deze woningen 

niet langer te verhuren. 

 

De strafrechter stelt tevens uit de feiten vast dat de inbreuken een strafbare gewoonte (artikel 

20 Vlaamse Wooncode, thans artikel 3.36 Vlaamse Codex Wonen) van WoninGent betroffen. 

 

Bij het bepalen van de strafmaat houdt de strafrechter rekening met het fundamenteel recht op 

menswaardig wonen (artikel 4 Vlaamse Wooncode, thans artikel 1.5 Vlaamse Codex Wonen), 

het recht op menswaardig leven (artikel 23 Grondwet), de moeilijke omstandigheden waarin 

sociale huisvestingsmaatschappijen moeten werken zonder dat dit de misdrijven van 

WoninGent kan verschonen, de misdrijven de gezondheid van haar huurders in het gedrang 

brachten, en de inspanningen die WoninGent intussen heeft gedaan. De strafrechter veroordeelt 

WoninGent tot een geldboete van 25.000 euro en verleent uitstel voor 15.000 euro voor de duur 

van 3 jaar. 

 

De strafrechter wijst de vordering van het Openbaar Ministerie tot verbeurdverklaring van de 

vermogensvoordelen van WoninGent af omdat niet met zekerheid vaststaat dat WoninGent, die 

te kampen heeft met structurele boekhoudkundige verliezen, winsten heeft gehaald uit het 

plegen van de misdrijven. 

 

De strafrechter beveelt ook, onder verbeurte van een dwangsom, het herstel (van alle 

vastgestelde gebreken) dat door de Wooninspecteur werd gevorderd (artikel 20bis Vlaamse 

Wooncode, thans artikel 3.43 en 3.44 Vlaamse Codex Wonen), van de woningen die nog niet 

vrijwillig hersteld waren binnen een termijn van 12 maanden. 
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De strafrechter veroordeelt WoninGent nog tot betaling van een billijke schadevergoeding aan 

de huurders die zich burgerlijke partij hebben gesteld. 


