
Rechtsleer 
 

2022/3 | Tijdschrift Grondrechten en armoede - 110 

De strafrechtelijke aanpak van krotverhuur – overzicht van recht-

spraak 2021 

 

Tom VANDROMME 

Postdoc navorser Universiteit Antwerpen 

  

I - INLEIDING 

1. Artikel 23 Gw. garandeert voor eenieder het recht op een behoorlijke huisvesting. Een 

essentieel onderdeel van een behoorlijke huisvesting is de behoorlijke woningkwaliteit. Om 

die reden voerde de Vlaamse decreetgever in 1997 een algemeen regime van woningkwali-

teitsbewaking in1. Inmiddels is dit regime veelvuldig gewijzigd en opgenomen in boek 3 van 

de Vlaamse Codex Wonen van 20212. 

2. De Vlaamse decreetgever voerde enerzijds elementaire veiligheids-, gezondheids- en 

woningkwaliteitsvereisten in en zorgde anderzijds voor handhavingsinstrumenten, zowel op 

bestuursrechtelijk als op strafrechtelijk niveau. De bestuursrechtelijke handhavingsprocedure 

(of administratieve handhavingsprocedure) strekt ertoe verkrotte woningen op te sporen en 

ongeschikt of onbewoonbaar te verklaren, waarna op de eigenaar (houder van het zakelijk 

recht) de verplichting rust om de woning te renoveren. Zoniet zal hij na verloop van tijd een 

gemeentelijke of gewestelijke heffing moeten betalen. In de strafrechtelijke handhavingspro-

cedure worden verhuurders van verkrotte woningen opgespoord en geverbaliseerd, waarna zij 

kunnen worden gedagvaard voor de strafrechter. Tegelijk wordt via het instrument van de 

herstelvordering ook in de strafrechtelijke handhavingsprocedure het herstel van de woning-

kwaliteit nagestreefd.3 

3. In deze bijdrage wordt de rechtspraak van de hoven van beroep van 2021 in het 

Vlaamse Gewest geanalyseerd en besproken. In totaal gaat het over 47 arresten van de hoven 

van beroep van Antwerpen, Brussel en Gent. Deze arresten geven een goed beeld van de ver-

schillende aspecten van de strafrechtelijke handhavingsprocedure inzake woningkwaliteit. 

Alle arresten zijn geanonimiseerd opgenomen in de Arrestendatabank van de Vlaamse 

overheid (https://arrestendatabank.be/). 

 

                                                           

1 Titel III van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, BS 19 augustus 1997. Zie over de 

woningkwaliteitsbewaking in het algemeen: T. VANDROMME, Woningkwaliteitsbewaking in het Vlaamse Gewest, reeks 

Recht & Praktijk nr. 88, Mechelen, Kluwer, 2016, 341 p. 

2 Besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2020 tot codificatie van de decreten betreffende het Vlaamse woonbeleid, BS 

13 november 2020. 

3 Zie over de strafrechtelijke handhavingsprocedure: T. VANDROMME, “Verhuur van krotwoningen” in Comm.Straf., 

Mechelen, Kluwer, 2021, 77 p. 

https://arrestendatabank.be/
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II - REGELGEVEND KADER 

4. Zoals reeds aangehaald in de inleiding stonden de bepalingen inzake woningkwali-

teitsbewaking aanvankelijk opgenomen in de Vlaamse Wooncode. Bij besluit van de Vlaamse 

Regering van 17 juli 2020 werd de Vlaamse Wooncode samen met enkele andere decreten 

met betrekking tot wonen gecodificeerd tot de Vlaamse Codex Wonen van 2021.4 De Vlaam-

se Codex Wonen van 2021 trad in werking op 1 januari 2021. 

Tegelijk trad op 1 januari 2021 het decreet van 29 maart 2019 tot wijziging van het decreet 

van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, het 

decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en de Vlaamse Codex Fiscaliteit 

van 13 december 20135 in werking. Dit decreet wijzigde de strafbaarstelling grondig doordat 

ook in de strafrechtelijke procedure een tolerantiemarge werd ingevoerd: de verhuring van 

een woning met beperkte gebreken was niet langer strafbaar.6 

III - DE MISDRIJVEN 

5. Het strafrechtelijk gesanctioneerde misdrijf van ‘krotverhuur’ kan in het algemeen 

worden omschreven als het verhuren, te huur stellen of ter beschikking stellen van een niet-

conforme of overbewoonde woning of (studenten)kamer. In tegenstelling tot de administra-

tieve procedure, worden in de strafrechtelijke procedure enkel woningen en kamers geviseerd 

die niet door de eigenaar worden bewoond. 

Bij het aannemen van deze zware strafbepalingen werden de verhuurders aanbevolen telkens 

een plaatsbeschrijving op te maken “teneinde de (eigenaar-)verhuurder te goeder trouw te 

vrijwaren”, vooral voor de gevallen waarin deze niet verantwoordelijk kan worden gesteld 

voor het feit dat de woning niet meer beantwoordt aan de normen. Ook via een 

conformiteitsattest kan een verhuurder zekerheid krijgen dat zijn woning bij aanvang van de 

huurovereenkomst voldoet aan de minimale woningkwaliteitsvereisten. 

Het gewestelijke misdrijf krotverhuur mag niet worden verward met het federale misdrijf 

huisjesmelkerij.7 In bepaalde gevallen is er uiteraard wel samenloop tussen beide misdrijven. 

Section 1 - Het materieel element 

§ 1 - Het verhuren van een verkrotte woning 

6. Volgens artikel 3.34 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 is er sprake van een 

misdrijf “als een niet-conforme of overbewoonde woning, rechtstreeks of via tussenpersoon 

wordt verhuurd, te huur gesteld of ter beschikking gesteld met het oog op bewoning”. Hieruit 

vallen dan ook drie constitutieve elementen af te leiden. 

                                                           

4 T. VANDROMME, “Vaarwel Vlaamse Wooncode, welkom Vlaamse Codex Wonen van 2021”, Not.Fisc.M. 2021, 84-86. 

5 BS 29 april 2019. 

6 Zie over de wijzigingen die dit decreet doorvoert aan de woningkwaliteitsbewaking: T. VANDROMME, “Het nieuwe 

gezicht van de Vlaamse woningkwaliteitsbewaking: de wijzigingen door het decreet van 29 maart 2019”, RW 2019-20, 1043-

1055. 

7 Zie hiervoor T. VANDROMME, “Huisjesmelkerij” in Comm.Strafr., Mechelen, Kluwer, 2022, 41 p. 
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A) Woning 

7. In de eerste plaats is vereist dat het misdrijf betrekking heeft op een woning, hetgeen 

wordt gedefinieerd als “elk onroerend goed of het deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is 

voor de huisvesting van een gezin of alleenstaande”.8 Het gaat over zowel zelfstandige als 

niet-zelfstandige woningen (kamers). 

Terwijl het Hof van Cassatie in 2019 oordeelde dat onroerende goederen slechts onder het 

toepassingsgebied vallen indien de huisvestingsbestemming een zekere standvastigheid heeft, 

wat inhoudt dat het verblijf een duurzaam of anders gezegd permanent karakter moet hebben 

en dus niet occasioneel mag zijn9, oordeelde het Grondwettelijk Hof in 2021 dat ook 

woningen die slechts tijdelijk worden bewoond onder het begrip ‘woning’ in de zin van de 

Vlaamse Codex Wonen van 2021 vallen.10 Het gaat dus over alle huisvestingsvormen die 

onder de gewestelijke bevoegdheid huisvesting vallen.11 

Om te bepalen of een (deel van een) onroerend goed effectief een woning is, moet worden 

voortgegaan op de feitelijk vastgestelde fysieke plaatsgesteldheid ervan en op zijn 

hoofdzakelijke bestemming voor huisvesting of persoonlijke bewoning en niet wat 

desgevallend contractueel is overeengekomen.12 

B) Niet-conformiteit of overbewoning 

8. Vervolgens is vereist dat de woning niet conform is of overbewoond is. De kwaliteits-

normen waaraan woningen moeten voldoen, staan opgenomen in artikel 3.1 van de Vlaamse 

Codex Wonen van 2021 en werden uitgewerkt in drie technische verslagen. 

Het wijzigingsdecreet van 29 maart 2019 voert zoals gezegd in de strafrechtelijke procedure – 

naar analogie met de administratieve handhavingsprocedure – een tolerantiegrens in: de 

nieuwe strafbaarstelling heeft tot gevolg dat het misdrijf wordt beperkt tot het verhuren, ter 

beschikking stellen of te huur stellen met het oog op bewoning van een niet-conforme of 

overbewoonde woning. Een niet-conforme woning is een woning met minstens één gebrek 

van categorie II of III, terwijl een overbewoonde woning een woning is waar een 

overschrijding van de bezettingsnorm een veiligheids- of gezondheidsrisico of 

mensonwaardige levensomstandigheden veroorzaakt. Bijgevolg worden vanaf 1 januari 2021 

zowel de aanwezigheid van gebreken van categorie I13 als gewone overschrijdingen van de 

bezettingsnorm getolereerd. 

De wijziging in de strafbaarstelling heeft tot gevolg dat de rechter vanaf 1 januari 2021 moet 

nagaan of de feiten die het voorwerp uitmaken van de tenlastelegging en die gepleegd zijn 

vóór 1 januari 2021, ook nog strafbaar zijn na 1 januari 2021 volgens de nieuwe 

strafbaarstelling. In de meerderheid van de onderzochte arresten gaat het hof van beroep dit 
                                                           

8 Artikel 1.3, § 1, eerste lid, 66° Vlaamse Codex Wonen van 2021. 

9 Cass. 23 april 2019, P.18.1059.N, Huur 2019, 187. 

10 GwH 21 oktober 2021, nr. 149/2021. 

11 Zie daarvoor T. VANDROMME, “De gewestelijke bevoegdheid huisvesting in het licht van specifieke woonvormen”, 

TBP 2021, 188-202. 

12 RvS 23 april 2021, nr. 250.399. 

13 Merk wel op dat volgens het technisch verslag de aanwezigheid van zeven gebreken van categorie I gelijk staat aan een 

gebrek van categorie II. 
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na, waarbij steeds wordt besloten dat de feiten die het voorwerp uitmaken van de 

tenlastelegging ook na 1 januari 2021 nog strafbaar zijn, aangezien er tussen de vastgestelde 

gebreken minstens één gebrek van categorie II zit en de woning dus volgens de nieuwe 

systematiek niet-conform was.14 In de praktijk ging het openbaar ministerie immers niet over 

tot dagvaarding wanneer er slechts minimale gebreken waren aan het pand. 

9. De minimale woningkwaliteitsvereisten werden op basis van de decretale rechtsgrond 

in artikel 3.1 Vlaamse Codex Wonen van 2021 verder uitgewerkt in technische verslagen die 

als bijlagen 4, 5 en 6 bij het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 zijn gevoegd. Reeds 

eerder oordeelde het Grondwettelijk Hof dat deze techniek geen schending van het legaliteits-

beginsel in strafzaken inhoudt.15 De technische verslagen worden vervolgens verder toege-

licht in het zogenaamde technisch handboek, dat is vastgesteld bij ministerieel besluit16. Aan 

de hand van dit besluit moet de woningcontroleur beoordelen of een bepaald gebrek aanwezig 

is en zo ja, of het behoort tot de eerste, de tweede of de derde categorie. Dat de woningcontro-

leur deze beoordeling moet maken, die hij opneemt in een verslag, impliceert niet dat het le-

galiteitsbeginsel zou zijn geschonden, zoals onder meer verwoord In de artikelen 12, tweede 

lid en 14 Gw. De omschrijving van de categorieën in de Vlaamse Codex Wonen van 2021, 

zoals verder geconcretiseerd in het ministerieel besluit van 26 november 2020, is volgens het 

hof van beroep te Gent voldoende precies opgesteld zodat de draagwijdte ervan redelijk voor-

zienbaar is. Het is voor een persoon die een woning verhuurt of ter beschikking stelt op grond 

van deze bepalingen wel degelijk mogelijk om de handelingen en verzuimen te kennen, die 

zijn strafrechtelijke aansprakelijkheid meebrengen.17 

10. De rechtspraak van het Hof van Cassatie dat er geen voorafgaandelijk besluit onge-

schiktheid of onbewoonbaarheid vereist is, alvorens strafbaar te zijn18, behoudt zijn relevantie 

ook na 1 januari 2021. Het hof van beroep te Brussel bevestigde dit: niet de ongeschiktheid is 

de maatstaf, maar wel de loutere aanwezigheid van tekortkomingen van categorie II en/of III. 

Een ongeschiktheidsverklaring is slechts een administratief gevolg dat gegeven wordt aan een 

gebrekkigheid of niet-conformiteit, maar is op zich irrelevant voor de strafbaarheid en het 

verhuurverbod. De afwezigheid van een ongeschiktverklaring zegt niets over de naleving van 

de minimale woningkwaliteitsvereisten. Enkel een conformiteitsattest doet daarover uitspraak 

en kan een vertrouwen van regelmatigheid scheppen.19 

11. Uit het gegeven dat de huurders bij aanvang van de huurovereenkomst een plaatsbe-

schrijving ondertekenden zonder enige opmerking te hebben gemaakt over de staat van de 

woning, kan niet worden afgeleid dat de woning bij aanvang van de huurovereenkomst vol-

deed aan de minimale woningkwaliteitsvereisten.20 

Het feit dat de gemeente de bewoners op het adres van de huurwoning had ingeschreven in de 

bevolkingsregisters, houdt evenmin het bewijs in dat de woning voldeed aan de minimale 

woningkwaliteitsvereisten. Op basis van de wet van 19 juli 1991 betreffende de 

                                                           

14 Zie bv. Gent 17 december 2021, nr. C/1678/2021; Gent 10 december 2021, nr. C/1611/2021; Antwerpen 15 september 

2021, nr. C/1233/2021; Brussel 3 juni 2021, nr. 855/2021; Brussel 1 april 2021, nr. C/529/2021. 

15 GwH 30 april 2015, nr. 47/2015, RW 2015-16, 459. 

16 Ministerieel besluit van 26 november 2020 houdende regels voor het invullen van technische verslagen van het onderzoek 

van de kwaliteit van woningen door een woningcontroleur, BS 16 december 2020. 

17 Gent 15 oktober 2021, nr. C/1349/2021. 

18 Cass. 9 september 2014, P.13.184.N. 

19 Brussel 25 februari 2021, nr. C/293/2021. 

20 Gent 30 april 2021, nr. C/674/2021. 
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bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de 

verblijfsdocumenten mag geen enkele inschrijving in de bevolkingsregisters worden 

geweigerd omwille van de veiligheid, de gezondheid, het urbanisme of de ruimtelijke 

ordening. De gemeente kan dus geen inschrijving in de bevolkingsregisters weigeren wanneer 

de betrokkene er zijn hoofdverblijfplaats heeft gevestigd en ook niet wanneer zou blijken dat 

de woning niet aan de minimale woningkwaliteitsvereisten voldoet. Een inschrijving in de 

bevolkingsregisters houdt dus geen goedkeuring of regularisatie van de onregelmatige 

toestand in.21 

12. Woningen moeten voldoen vooraleer ze worden verhuurd, maar ook tijdens de verhu-

ring moet de verhuurder zich gedragen als zorgvuldig verhuurder en indien nodig onder-

houds- en herstellingwerken uitvoeren. Een verhuurder heeft de verplichting om tijdens de 

volledige huurperiode toe te zien op de kwaliteit van de woning en op de conformiteit ervan 

aan de wettelijke vereisten, hetgeen een regelmatige controle van de staat van de verhuurde 

woning veronderstelt. Het is duidelijk dat de beklaagden tekort zijn geschoten in deze ver-

plichting wanneer zij desondanks toch wetens en willens besloten om de woning te (blijven) 

verhuren en de huurgelden op te strijken.22 

13. In de onderzochte arresten stellen de hoven van beroep vaak vast dat de gebreken 

structureel van aard zijn. Dit heeft twee belangrijke gevolgen. Enerzijds is er dan geen twijfel 

dat deze gebreken ook reeds bestonden bij aanvang van de tenlasteleggingsperiode.23 Ander-

zijds snijdt het verweer van de overtreder dat de gebreken zijn veroorzaakt door de bewo-

ner(s) dan geen hout, aangezien structurele gebreken reeds bij aanvang van de bewoning aan-

wezig waren en dus niet kunnen worden toegeschreven aan de bewoner(s).24 

C) Verhuring, terbeschikkingstelling of tehuurstelling met het oog op bewoning 

14. Tot slot moet de niet-conforme of overbewoonde woning worden verhuurd, te huur 

gesteld of ter beschikking gesteld met het oog op bewoning. Niet enkel de verhuur in de zin 

van artikel 1709 oud Burgerlijk Wetboek (BW) wordt gevat, maar ook de terbeschikking-

stelling, d.i. elke mogelijke manier waarop iemand het genot over een kamer of studentenka-

mer bekomt. 

Dat de huurcontracten niet alle namen bevatten die weerhouden zijn in de telastleggingen is 

niet relevant wanneer vaststaat dat de beklaagden de gebrekkige woningen verhuurden aan de 

gezinnen vermeld in de telastleggingen.25 

Indien er sprake is van onderverhuring, kunnen zowel de hoofdverhuurder als de 

onderverhuurder veroordeeld worden wegens krotverhuur. 

                                                           

21 Antwerpen 31 mei 2021, nr. 2021/4608. 

22 Antwerpen 15 september 2021, nr. C/1233/2021. 

23 Zie bv. Antwerpen 15 september 2021, nr. C/1233/2021; Antwerpen 15 september 2021, nr. C/1225/2021; Gent 10 

september 2021, nr. C/1128/2021; Brussel 3 juni 2021, nr. 855/2021. 

24 Zie bv. Gent 15 oktober 2021, nr. C/1349/2021; Antwerpen 15 september 2021, nr. C/1225/2021; Gent 10 september 

2021, nr. C/1128/2021; Gent 21 mei 2021, nr. C/768/2021; Antwerpen 20 januari 2021, nr. C/93/2021. 

25 Gent 30 april 2021, nr. C/674/2021. 
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De verhuring of terbeschikkingstelling met het oog op bewoning moet worden afgeleid uit de 

concrete elementen van het dossier. Een kamer werd volgens de beklaagde gebruikt door een 

personeelslid van het restaurant “om te rusten”. Onder dat laatste mag volgens het hof van 

beroep te Brussel ‘wonen’ worden begrepen, gelet op de foto’s van de kamers waar telkens te 

zien is dat zij worden gebruikt als slaapplaats (aanwezigheid van een bed), opslagplaats voor 

kledij en dat er wasproducten aanwezig zijn. Dat het personeelslid gedomicilieerd is op een 

ander adres en ook daar verblijft, neemt niet weg dat zijn verblijf in het betrokken pand, een 

vorm van wonen betreft.26 

In een concreet dossier was er twijfel of een appartement boven een handelszaak werd 

verhuurd met het oog op bewoning. Er werd met de huurder een handelshuurovereenkomst 

gesloten voor het handelsgelijkvloers en weliswaar ook het bovenliggende appartement. Maar 

enerzijds betwistte de verhuurder al voor de controle door de wooninspecteur dat het 

appartement verhuurd zou zijn voor bewoning en anderzijds bleek tijdens de controle van de 

wooninspecteur dat het appartement werd gebruikt als opslagruimte en niet werd bewoond.27 

Of er sprake is van tehuurstelling is een feitelijke kwestie waarover de feitenrechter soeverein 

oordeelt. Duidelijke aanwijzingen in die zin zijn het aanbrengen van een bordje ‘te huur’, het 

plaatsen van een zoekertje in een krant of op internet, verklaringen van getuigen die 

bevestigen dat de eigenaar op zoek is naar huurders, ... 

15. Het eigenaarschap is geen constitutief bestanddeel van het misdrijf en het is dus moge-

lijk dat een niet-eigenaar strafbaar is omdat het verhuren of ter beschikking stellen - gelet op 

de concrete feitelijke omstandigheden - aan hem kan worden toegerekend. Bijgevolg zal aan 

het beweerd verdwijnen van eigendomsrechten op het pand niet automatisch het gevolg wor-

den gekoppeld dat de betrokkene zich niet langer schuldig maakte aan het misdrijf.28 

Door op te treden als tussenpersoon stelt men daden van deelneming aan de verhuring van 

niet-conforme woningen, ook al is men zelf geen eigenaar of verhuurder.29 

§ 2 - Het verhuren van een constructie die niet bestemd is voor bewoning 

16. Volgens artikel 3.35 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 is er sprake van een 

misdrijf “wanneer een roerend of onroerend goed dat niet hoofdzakelijk voor wonen bestemd 

is, rechtstreeks of via tussenpersoon wordt verhuurd, te huur gesteld of ter beschikking ge-

steld met het oog op bewoning, terwijl dit goed gebreken vertoont die een veiligheids- of ge-

zondheidsrisico inhouden of terwijl in dit goed de basisnutsvoorzieningen, zoals elektriciteit, 

sanitair, kookgelegenheid en verwarmingsmogelijkheid ontbreken of niet goed functioneren”. 

Deze strafbaarstelling werd destijds ingevoerd in de Vlaamse Wooncode door het decreet van 

7 mei 2004, aangezien de Vlaamse Wooninspectie regelmatig vaststelde dat mensen werden 

gehuisvest in loodsen, garages en stallen. 

                                                           

26 Brussel 1 april 2021, nr. C/529/2021. 

27 Gent 17 december 2021, nr. C/1678/2021. 

28 Cass. 22 juni 2021, P.20.1345.N. 

29 Gent 17 september 2021, nr. C/1193/2021. 
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Er vallen drie constitutieve elementen af te leiden: 

- roerend of onroerend goed dat niet hoofdzakelijk voor bewoning is bestemd: hiermee 

worden enerzijds de onroerende goederen bedoeld die fysiek gezien niet zijn ingericht 

om er in te wonen, zoals loodsen, stallen, zolders en kelders (op voorwaarde dat ze 

niet zijn verbouwd tot kamer, studio of appartement) en anderzijds alle roerende 

goederen; 

- verhuur, tehuurstelling of terbeschikkingstelling met het oog op bewoning: deze 

begrippen hebben dezelfde invulling als bij artikel 3.34 van de Vlaamse Codex Wonen 

van 2021; 

- gebreken die een veiligheids- of gezondheidsrisico inhouden of waarbij de 

basisnutsvoorzieningen ontbreken of niet goed functioneren: met het begrip 

‘veiligheids- of gezondheidsrisico’s’ wordt verwezen naar het begrip uit de 

administratieve procedure, waar de gewestelijk ambtenaar de woning of kamer 

onbewoonbaar adviseert. Daarnaast is er ook sprake van een misdrijf indien in de 

genoemde constructies de basisnutsvoorzieningen ontbreken of niet goed 

functioneren. Te denken valt aan caravans waar geen onmiddellijk gezondheids- of 

veiligheidsrisico kan worden vastgesteld, maar waar wel behoorlijk sanitair ontbreekt. 

Er werden in de onderzochte rechtspraak geen toepassingsgevallen teruggevonden. 

§ 3 - Zegelverbreking 

17. Als derde misdrijf vermeldt artikel 3.53, vierde lid van de Vlaamse Codex Wonen van 

2021 dat het doorbreken van de verzegeling door de burgemeester of de Vlaamse verbalise-

rende ambtenaren wordt gelijkgesteld met zegelverbreking in de zin van artikel 283 tot en met 

288 van het Strafwetboek. 

Daarnaast is het doorbreken van de verzegeling eveneens een administratieve inbreuk. Het is 

enigszins eigenaardig om bestuurlijke beboeting te zien verschijnen in de 

woningkwaliteitsbewaking, waar de sanctionering tot nu toe zuiver strafrechtelijk verliep. 

Maar zegelverbreking zal voor het Openbaar Ministerie niet onmiddellijk een prioriteit zijn, 

waardoor de verzegeling door het gebrek aan handhaving zijn kracht verliest. Bestuurlijke 

handhaving kan daar aan tegemoetkomen. 

Met ingang van 1 januari 2023 wordt het strafrechtelijk misdrijf zegelverbreking uit de 

Vlaamse Codex Wonen van 2021 gehaald en blijft enkel de bestuurlijke sanctionering over.30 

Er werden in de onderzochte rechtspraak geen toepassingsgevallen teruggevonden. 

                                                           

30 Artikel 3.53, vierde lid Vlaamse Codex Wonen van 2021 wordt met ingang van 1 januari 2023 opgeheven (zie daarvoor 

artikel 50 van het decreet van 9 juli 2021 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen, BS 10 

september 2021. 
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Section 2 - Het moreel element 

18. Het moreel element van deze drie misdrijven is hetzelfde: er is minstens onachtzaam-

heid vereist, maar dit volstaat. Dit wil zeggen dat de verhuurder of terbeschikkingsteller een 

gebrek aan voorzichtigheid of aan voorzorg kan worden verweten, zonder dat noodzakelijk is 

dat hij wetens en willens een gebrekkige kamer of woning heeft verhuurd. 

Het openbaar ministerie moet dus geen opzet in hoofde van de beklaagde aantonen en 

bijgevolg ook geen bijzonder opzet.31 Dit laatste in tegenstelling tot het misdrijf 

huisjesmelkerij, waar wel een bijzonder opzet is vereist, met name de intentie om misbruik te 

maken van de bijzonder kwetsbare positie van het slachtoffer én het bijzonder opzet om een 

abnormaal profijt te verwezenlijken.32 

§ 1 - Opzet 

19. In de meerderheid van de gevallen nam het hof van beroep aan dat in hoofde van de 

beklaagde opzet aanwezig was, met name dat hij wist dat de woning niet voldeed aan de mi-

nimale woningkwaliteitsvereisten en dat hij deze toch verhuurde of ter beschikking stelde. 

Er is sprake van opzet bij het plegen van de materiële handeling, die als de uiting van de vrije 

en bewuste wil van de beklaagde moet worden aangezien, wanneer deze het bestaan van een 

schulduitsluitingsgrond, zoals overmacht of onoverkomelijke dwaling, of van een 

rechtvaardigingsgrond, zoals noodtoestand, niet enigszins geloofwaardig maakt. Eventuele 

goede trouw in hoofde van de beklaagde is dus niet relevant. Dat de beklaagde niet 

onmiddellijk over de nodige fondsen beschikte om onmiddellijk de nodige herstellingen 

integraal uit te voeren en de herstellingswerken gefaseerd wou aanpakken, doet evenmin 

afbreuk aan zijn schuld.33 Ook wanneer de huurders via de huurdersbond de verhuurders in 

gebreke hebben gesteld voor gebreken aan de woning, is aangetoond dat de verhuurders op de 

hoogte waren en dat opzet aanwezig is.34 Een dergelijke ingebrekestelling door de huurders is 

echter niet noodzakelijk: verhuurders worden geacht de staat van de huurwoning op te 

volgen.35 Wanneer een eigenaar-verhuurder gedurende de lange verhuurperiode nooit het 

pand bezocht, heeft hij ontegensprekelijk doelbewust nagelaten toezicht te houden op de 

kwaliteit van de woning en is het opzet bewezen. Zoals gezegd heeft een eigenaar-verhuurder 

de verplichting om tijdens de volledige huurperiode toe te zien op de kwaliteit van de woning 

en op de conformiteit ervan aan de wettelijke vereisten, hetgeen een regelmatige controle van 

de staat van de verhuurde woning veronderstelt.36 

Het hof van beroep van Gent oordeelde dat het gegeven dat alle woonentiteiten waren 

verhuurd toen de beklaagde eigenaar werd van het pand en vóór de vaststelling dat ze 

ongeschikt waren, zonder relevantie is voor de beoordeling van de schuld. De beklaagde kon 

en moest zich vergewissen van de staat van het door hem gekochte en verder verhuurde pand. 

                                                           

31 Antwerpen 15 september 2021, nr. C/1225/2021. 

32 Antwerpen 20 januari 2021, RW 2020-21, 1505, noot T.V. 

33 Gent 10 december 2021, nr. C/1611/2021. 

34 Antwerpen 15 september 2021, nr. C/1233/2021. 

35 Gent 10 december 2021, nr. C/1611/2021. 

36 Antwerpen 15 september 2021, nr. C/1225/2021. 



Rechtsleer 
 

2022/3 | Tijdschrift Grondrechten en armoede - 118 

De beklaagde maakte niet aannemelijk dat de huurders weigerden de woningen te verlaten, 

niettegenstaande de huur was opgezegd en de beklaagde hen had verzocht om te vertrekken. 37 

In een andere zaak voerden de beklaagden aan dat zij onwetend waren en gedwaald hebben, 

ter staving waarvan zij onder meer wijzen op de afwezigheid van een 

ongeschiktheidsverklaring. Beklaagden kochten het goed aan in 2008. Het betrof 

onmiskenbaar een zogenaamd ‘opbrengstpand’, bestemd voor verhuring, inzonderheid aan 

studenten, gelet op de ligging ervan. Het pand bevatte een groot aantal wooneenheden en kon 

aldus een veelheid aan huurders huisvesten. Blijkens de verklaring van beklaagden hebben zij 

de vóór hun aankoop bestaande verhuurpraktijk eenvoudigweg verdergezet, zonder werken uit 

te voeren en zonder na te gaan of de verhuur volledig regelmatig was. De onwetendheid die 

beklaagden voorhouden inzake de reglementering betreffende de verhuur en huisvesting, is 

absoluut ongeloofwaardig. Iedere persoon die een pand met die specifieke bestemming 

aankoopt en op dergelijke schaal verhuurt, is zich er zonder de minste twijfel van bewust dat 

strenge normen gelden. Op die persoon rust ook de verbintenis om de overeenstemming met 

de kwaliteitsnormen na te gaan. In zover beklaagden voorhouden dat zij niet op de hoogte 

waren van de onregelmatigheden, is dat enkel aan hun eigen tekortkomingen te wijten en is 

hun beweerde dwaling niet onoverwinnelijk of verschoonbaar.38 

§ 2 - Onachtzaamheid 

20. Zoals gezegd is niet vereist dat de beklaagde wetens en willens het misdrijf pleegde, 

maar volstaat dat hij onachtzaam was of onvoldoende voorzorg aan de dag legde om na te 

gaan of de desbetreffende woning wel verhuurd of ter beschikking gesteld mocht worden of 

verder verhuurd of ter beschikking gesteld mocht worden. 

De beperkte kennis van het Nederlands biedt geen rechtvaardiging voor het plegen van het 

misdrijf krotverhuur. Welke talen beklaagden al dan niet spreken, doet ten slotte niets ter 

zake. Het neemt de toerekenbaarheid van de feiten aan hen niet weg, noch is het relevant voor 

de straftoemeting aangezien een verhuurder de nodige inspanningen moet doen om een 

eventuele taalbarrière of gebrek aan kennis van de wetgeving te overwinnen. Het feit dat een 

verhuurder dat niet zou doen, bevestigt enkel maar de afwezigheid van de wil om de 

wetgeving na te leven.39 

Ook (beweerde) menslievendheid is geen rechtvaardigingsgrond. Zo stelde een beklaagde dat 

hij de huurder heeft willen helpen door hem een woning te verhuren, nu hij in een 

echtscheidingsprocedure verwikkeld was en financiële problemen had, hetgeen evenwel geen 

afbreuk doet aan het strafbaar karakter van de verhuring40 en zeker geen rechtvaardiging 

vormt om een niet-conforme woning te verhuren. Het feit dat een verhuurder de huurders niet 

zomaar op straat wilde zetten en omwille van hun penibele financiële situatie gedoogde dat ze 

verder in het pand bleven wonen, neemt evenmin weg dat hij moest zorgen dat de 

woonentiteiten volledig, en niet slechts gedeeltelijk voldeden aan de minimale 

woningkwaliteitsvereisten. De verhuurder was door de woningcontrole bovendien 

gewaarschuwd voor eventuele strafrechtelijke vervolging, maar verkoos om de woning toch 

                                                           

37 Gent 24 december 2021, nr. C/1736/2021. 

38 Brussel 25 februari 2021, nr. C/293/2021. 

39 Brussel 1 april 2021, nr. C/529/2021. 

40 Gent 10 september 2021, nr. C/1128/2021. 
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verder te verhuren. Dit verder “gedogen” van de huurders om welke reden dan ook, is geen 

verzachtende omstandigheid.41 

Section 3 - Wie is dader? 

21. De misdrijven kennen een ruim toepassingsgebied en hebben dan ook vaak meerdere 

daders. De brede kring van daders is een bewuste keuze van de decreetgever die op die manier 

zo veel mogelijk partijen wou responsabiliseren om zich niet te bezondigen aan krotverhuur. 

22. Een echtgenote van de verhuurder werd door het openbaar ministerie mee vervolgd 

voor krotverhuur. Het hof van beroep te Brussel oordeelde terecht dat de beklaagde weliswaar 

aannemelijk maakte dat zij zich in de periode van de ten laste gelegde feiten niet meer inliet 

met de verhuur van de appartementen, maar zij had wel nog steeds, als mede-eigenaar, zeg-

genschap over het onverdeelde goed en het was met haar (minstens impliciete) toestemming 

dat de appartementen werden verhuurd. In die omstandigheden was ook zij verantwoordelijk 

voor de verhuur van de appartementen, die ongeschikt waren en ernstige gevaren inhielden 

voor de bewoners. Zij heeft wetens en willens het misdrijf gepleegd: zij was ongetwijfeld op 

de hoogte van de erbarmelijke staat van de appartementen, die nog steeds aan haar toebehoor-

den, en van het feit dat ze werden verhuurd.42 

Ook in een ander geval leidde het feit mede-eigenaar te zijn tot strafrechtelijke 

verantwoordelijkheid voor krotverhuur. De beklaagde werd samen met haar echtgenoot en 

zoon vervolgd. Het hof van beroep te Brussel oordeelde dat deze beklaagde zonder de minste 

twijfel op de hoogte was van de toestand en de bestemming van het pand, evenals van de 

integrale verhuur ervan aan een belangrijk aantal personen. Niettemin heeft zij haar 

eigendomsrechten niet gebruikt om de illegale praktijk te verhinderen of te stoppen. Zij heeft 

ook genoten van de onrechtmatige huuropbrengsten. Door die houding heeft zij het plegen en 

bestendigen van de misdrijven actief mogelijk gemaakt en gefaciliteerd. Bovendien blijkt zij 

in diverse huurovereenkomsten vermeld te worden als de ‘verhuurder’ en contactpersoon voor 

de huurder. Op die wijze heeft ook beklaagde een noodzakelijke bijdrage geleverd voor het 

plegen van de bewezen verklaarde feiten. Alle feiten zijn dan ook toerekenbaar aan deze 

beklaagde.43 

23. Een naakte eigenaar heeft in principe geen bevoegdheid om een woning te verhuren. 

Wanneer daarentegen uit de gegevens van het strafdossier blijkt dat een persoon 9/20 naakte 

eigendom bezit en zijn moeder 11/20 volle eigendom en 9/20 vruchtgebruik, kan deze per-

soon toch worden veroordeeld wegens krotverhuur wanneer blijkt dat hij de facto optrad als 

verhuurder. Uit de verklaringen van huurders bleek dat de moeder in een rusthuis verbleef en 

het uitsluitend de beklaagde was die zich inliet met de verhuring van de beide woningen, het-

geen door deze laatste ook niet werd betwist. De huurovereenkomsten stonden onder meer op 

naam van de beklaagde en werden door hem mede ondertekend. Op de plaatsbeschrijving met 

betrekking tot een van de woningen staat alleen de beklaagde als verhuurder vermeld en dit 

document werd ook alleen door hem ondertekend. Dat de beklaagde als naakte eigenaar niet 

over de hoedanigheid beschikte om de woningen te kunnen verhuren, is niet relevant. Uit het 

voorgaande blijkt immers dat hij in feite instond voor de verhuring van de woningen, terwijl 

                                                           

41 Gent 17 december 2021, nr. C/1678/2021. 

42 Brussel 17 september 2021, nr. C/1235/2021. 

43 Brussel 25 februari 2021, nr. C/293/2021. 
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hij nochtans zeer goed wist dat deze niet voldeden aan de minimale woningkwaliteitsvereisten 

en dus niet verhuurd mochten worden.44 

Wanneer daarentegen een persoon de naakte eigendom erft ingevolge het overlijden van zijn 

vader, terwijl de moeder voor de helft volle eigenaar is en voor de helft vruchtgebruiker en uit 

het strafdossier niet blijkt dat deze persoon de woning rechtstreeks of via een tussenpersoon 

heeft verhuurd, ter beschikking gesteld of te huur gesteld en evenmin dat zij op een andere 

manier hebben meegewerkt aan de verhuring, is deze persoon niet schuldig aan het misdrijf 

krotverhuur.45 

24. Ook rechtspersonen kunnen zich schuldig maken aan het misdrijf krotverhuur. Zo 

werd geoordeeld dat de verhuring van de ongeschikte woningen kaderde binnen het maat-

schappelijk doel en de activiteiten van de rechtspersoon, en dat deze in haar naam en voor 

haar rekening werden gerealiseerd. De rechtspersoon was de verhuurder in de huurovereen-

komsten. De rechtspersoon heeft als professioneel verhuurder geen enkele inspanning gedaan 

om de conformiteit van de verhuurde wooneenheden na te gaan, blijvend te controleren of te 

garanderen. Dat gebeurde zelfs niet na de diverse interventies en controles waarbij de onvei-

ligheid en ongeschiktheid van de woningen werd vastgesteld. Zij heeft die feiten dan ook we-

tens en willens gepleegd. Het feit dat die beslissingen, handelingen en het bewuste nalaten 

van de nodige ingrepen, feitelijk werden tot stand gebracht door haar enige zaakvoerder en 

dus samenvallen met diens persoonlijke strafrechtelijke verantwoordelijkheid, doet geen af-

breuk aan de toerekenbaarheid van de feiten aan de rechtspersoon.46 In een ander geval was 

de beklaagde een Poolse firma die Poolse werknemers detacheerde aan Belgische bedrijven in 

de bouwsector. De inbreuken hebben een intrinsiek verband met de verwezenlijking van het 

doel van de rechtspersoon en werden bovendien specifiek voor haar rekening begaan, daar zij 

op deze wijze bepaalde uitgaven, kosten, investeringen en verliesposten heeft vermeden en 

zodoende haar financiële positie kon versterken. De Poolse firma maakt niet aannemelijk dat 

zij interne maatregelen heeft genomen om het wederrechtelijk handelen te controleren en te 

voorkomen. Het betreft een kleine rechtspersoon met een eenvoudige structuur, zodat er geen 

groot verschil bestaat tussen de individualiseerbare beslissingen van de natuurlijke personen 

die namens haar optreden of haar vertegenwoordigen en het corporatief handelen. Het gedrag 

en beleid van deze natuurlijke persoon is dermate determinerend dat ook in hoofde van de 

rechtspersoon de eigen fout van de bewezen verklaarde misdrijven is komen vast te staan.47 

Section 4 - De straffen 

§ 1 - De gevangenisstraf en geldboete 

25. De straffen zijn identiek voor de drie misdrijven: een gevangenisstraf van 6 maanden 

tot 3 jaar en/of een geldboete van 500 tot 25.000 euro. De gevangenisstraf en de geldboete 

moeten niet verplicht samen worden uitgesproken. Dit geeft de rechter de mogelijkheid om de 

concrete straf af te stemmen op de concrete overtreder. 

                                                           

44 Antwerpen 20 januari 2021, nr. C/93/2021. 

45 Antwerpen 29 september 2021, nr. C/1310/2021. 

46 Brussel 3 juni 2021, nr. 855/2021. 

47 Antwerpen 15 september 2021, nr. C/1226/2021. In dezelfde zin Antwerpen 15 september 2021, nr. C/1225/2021. 
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Aangezien het hier over strafrechtelijke geldboetes gaat, moeten deze telkens nog 

vermeerderd worden met de opdeciemen (voor feiten vanaf 1 januari 2017 vermenigvuldiging 

met 8). 

Deze strafmaat biedt enige vrijheid aan de rechter en de strafrechter moet de uiteindelijke 

strafmaat dan ook motiveren zonder daarbij passe-partout-formules te gebruiken. Een 

strafmaat kan worden gemotiveerd met verwijzing naar het feit dat de regelgeving over het 

Vlaamse woonbeleid onder meer het waarborgen van het fundamenteel recht op menswaardig 

wonen beoogt; personen die onroerende goederen verhuren met winstoogmerk moeten bij de 

verhuring of terbeschikkingstelling van woningen de door de overheid opgelegde 

kwaliteitsnormen en –vereisten strikt naleven en mogen niet besparen op investeringen 

daartoe, en de feiten zijn bijzonder laakbaar aangezien de verhuurder duidelijk misbruik 

maakte van de kwetsbare positie van de huurders, zich in het geheel niet bekommerend om 

hun woonsituatie.48 

Een sociale huisvestingsmaatschappij die werd veroordeeld wegens krotverhuur kreeg 

gedeeltelijk uitstel van tenuitvoerlegging van de geldboete. Deze geldboete was volgens het 

hof van beroep te Gent absoluut noodzakelijk om de beklaagde de ernst van de door haar 

gepleegde misdrijven te doen beseffen en om haar te weerhouden van recidive. Anderzijds 

hield het hof rekening met het sociaal doel van de beklaagde, de financieel beperkte 

inkomsten, het verouderd patrimonium dat haar te beurt viel en reeds ondernomen acties. Een 

volledig effectieve geldboete zou immers de verdere werking van de beklaagde en diens 

sociaal doel te veel ondermijnen.49 

26. Indien van de betrokken activiteit een gewoonte wordt gemaakt of indien het een daad 

van deelneming aan de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid van een vereniging betreft, onge-

acht of de schuldige de hoedanigheid van leidend persoon heeft, gelden verzwaarde straffen. 

Deze bedragen dan een gevangenisstraf van 1 tot 5 jaar en/of een geldboete van 1.000 tot 

100.000 euro. 

In de geanalyseerde arresten kwam het hof van beroep in een aantal gevallen tot de conclusie 

dat van het misdrijf krotverhuur een gewoonte werd gemaakt. 

- Beklaagden hebben de verhuur op professionele wijze gevoerd. Hun bedoeling was de 

exploitatie van het pand met winstmaximalisatie. Dat gebeurde lange tijd en werd 

voortgezet ondanks herhaalde interpellaties door de overheden. Het staat dan ook vast 

dat zij van het plegen van de bewezen verklaarde misdrijven een gewoonte maakten.50 

- Omdat de tenlastelegging betrekking heeft op 17 panden waarvan maar liefst 7 panden 

naast ongeschikt ook onbewoonbaar werden verklaard en waarbij de beklaagde niet 

reageerde op de eerdere besluiten tot ongeschiktverklaring van de woningen, de 

vaststelling dat de woningen gedurende lange tijd aan verschillende personen werden 

verhuurd en niet of vaak op niet afdoende wijze gevolg werd gegeven aan de vraag 

van de huurders om de gebreken te herstellen, moet worden afgeleid dat het misdrijf 

herhaaldelijk en geregeld werd gesteld en dus een strafbare gewoonte betrof in hoofde 

                                                           

48 Cass. 8 juni 2021, P. 21.0343.N. Zie ook Gent 5 februari 2021, nr. C/201/2021. 

49 Gent 17 september 2021, nr. C/1194/2021. 

50 Brussel 3 juni 2021, nr. 855/2021. 
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van de beklaagde. Het feit dat de beklaagde – een sociale huisvestingsmaatschappij – 

een patrimonium zou hebben van 8.916 panden doet hieraan niets af, temeer omdat de 

beklaagde de gebreken niet verhielp na eerdere besluiten tot ongeschiktverklaring en 

de klachten reeds lang gekend waren maar bleven aanslepen.51 

- De beklaagde heeft een groot pand (en een bijgebouw) met talrijke wooneenheden 

zonder onderbreking en quasi steeds integraal verhuurd in strijd met de minimale 

woningkwaliteitsnormen, gedurende meer dan drieënhalf jaar. Zij heeft met 

professionele omvang woningen verhuurd zonder zich te bekommeren om de kwaliteit 

ervan. Diverse interventies van de wooninspecteur, verhoren en herstelvorderingen 

hebben de beklaagde er niet van kunnen weerhouden die praktijken verder te zetten; 

de enkele ingrepen die ze deed schoten blijkbaar telkens tekort. Het is duidelijk dat zij 

zich niet stoorde aan de door de wet gestelde vereisten en haar gebruikelijke, 

onwettige manier van werken lange tijd onverstoorbaar verder zette. De verzwarende 

omstandigheid van de gewoonte is bijgevolg aanwezig.52 

Het bestaan van een gewoonte volgt echter niet noodzakelijk uit de enkele omstandigheid dat 

de betrokken activiteit sloeg op verschillende wooneenheden. Weliswaar strekte het misdrijf 

zich uit over een zekere periode, doch het voltrok zich in eenzelfde pand, waaruit het hof van 

beroep te Gent afleidde dat de verzwarende omstandigheid van de gewoonte niet bewezen 

was.53 

§ 2 - De bijzondere verbeurdverklaring 

27. Op basis van de algemene bepalingen uit het Strafwetboek54 moeten de huurgelden 

verbeurd verklaard worden als illegaal verkregen vermogensvoordeel. Het openbaar ministe-

rie zal de ontvangen huurgelden ramen (aantal maanden van de tenlastelegging, vermenigvul-

digd met de huurprijs) en daar de verbeurdverklaring van vorderen.  

In principe moeten alle huurgelden worden verbeurdverklaard en moet er geen rekening 

worden gehouden met uitgaven die de veroordeelden deden bij de verhuring of 

terbeschikkingstelling, zoals de betaling van de onroerende voorheffing, de brandverzekering 

of de kosten van het af te betalen krediet.55 Ook het feit dat de huurder ondanks de 

vastgestelde gebreken verklaarde zeer tevreden te zijn over de woning, is geen reden om de 

vermogensvoordelen niet verbeurd te verklaren of een factor bij het bepalen van het bedrag 

ervan.56 

De verbeurdverklaring is een straf en moet daarom persoonlijk worden opgelegd. Een 

hoofdelijke verbeurdverklaring is niet mogelijk.57 Wanneer op basis van de beschikbare 

gegevens niet kan worden vastgesteld hoe de huurinkomsten werden verdeeld, spreidde het 

                                                           

51 Gent 17 september 2021, nr. C/1194/2021. 

52 Brussel 20 mei 2021, nr. C/769/2021. 

53 Gent 17 december 2021, nr. C/1677/2021. 

54 Artikel 42, 3° Sw. 

55 Gent 10 september 2021, nr. C/1128/2021. Zie ook Gent 17 december 2021, nr. C/1678/2021; Gent 26 februari 2021, nr. 

C/346/2021. 

56 Gent 10 september 2021, nr. C/1128/2021. Zie ook Gent 26 februari 2021, nr. C/346/2021. 

57 Cass. 3 september 2013, P.10.1836.N, RW 2015-16, 265. 
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hof van beroep te Brussel de verbeurdverklaring over de veroordeelden in verhouding met 

hun eigendomsrechten op het pand.58 

De verbeurdverklaring van de huurgelden kan sinds de inwerkingtreding van de wet van 11 

februari 2014 op 18 april 2014 niet meer met uitstel worden opgelegd.59 

28. Het bedrag van de verbeurdverklaring zal evenwel worden verminderd wanneer de 

veroordeelden aannemelijk kunnen maken dat de bewoners huurachterstal hadden.60 

Daarnaast moet de strafrechter er rekening mee houden door de verbeurdverklaring van de 

huurgelden geen onredelijke straf op te leggen. In een aantal gevallen werd daarom het 

verbeurd te verklaren bedrag verminderd61, bv. rekening houdende met het feit dat de 

veroordeelden ook al een verkrottingsheffing moesten betalen aan het Vlaamse Gewest62 of 

met het feit dat de veroordeelden al aanzienlijke inspanningen hebben geleverd om de woning 

te laten voldoen aan de minimale woningkwaliteitsvereisten63. Wanneer de veroordeelden 

geen inzicht geven over hun vermogenstoestand, kan evenwel niet worden geconcludeerd dat 

de verbeurdverklaring hen in een onaanvaardbare financiële toestand zou brengen.64 

Geen verbeurdverklaring werd uitgesproken ten aanzien van de echtgenote van de verhuurder, 

die mede-eigenaar was van de verhuurde appartementen en daarom strafrechtelijk 

aansprakelijk was wegens krotverhuur, maar geen huurinkomsten genoot, aangezien die 

volgens de gegevens van het dossier rechtstreeks naar de echtgenoot gingen.65 

29. De verbeurdverklaarde huurgelden kunnen op basis van artikel 43bis, derde lid Sw. 

worden toegewezen aan de burgerlijke partij. 

IV - PROCEDURELE ASPECTEN 

30. De vaststellingen van wooninspecteurs hebben bijzondere bewijswaarde. Wooninspec-

teurs zijn immers opsporingsambtenaren, die daartoe in een bijzondere wet een bijzondere 

opdracht kregen. Zij stellen zintuiglijk de staat van de woningen vast. Uit deze vaststellingen 

volgt dat in zaken die tot voor de strafrechter komen, de woningen de vermelde ernstige ge-

breken vertoonden en de woningen aldus niet voldeden aan de minimale woningkwaliteits-

vereisten. De technische kwalificaties vloeien voort uit de zintuiglijke vaststellingen van de 

opsporingsambtenaren, zodat de bijzondere bewijskracht ook hierop betrekking heeft. Er is 

geen sprake van loutere gevolgtrekkingen of vermoedens zonder bewijswaarde. De vaststel-

lingen in de processen-verbaal vormen duidelijk een samenhangend geheel dat volledig bij-

zondere bewijswaarde heeft.66 

                                                           

58 Brussel 25 februari 2021, nr. C/293/2021. 

59 Antwerpen 20 januari 2021, nr. C/91/2021. 

60 Brussel 3 juni 2021, nr. 855/2021. 

61 Antwerpen 29 september 2021, nr. C/1310/2021; Gent 10 september 2021, nr. C/1128/2021; Brussel 3 juni 2021, nr. 

855/2021; Brussel 20 mei 2021, nr. C/769/2021. 

62 Gent 5 februari 2021, nr. C/201/2021. 

63 Antwerpen 15 september 2021, nr. C/1233/2021; Antwerpen 15 september 2021, nr. C/1225/2021. 

64 Brussel 25 februari 2021, nr. C/293/2021. 

65 Brussel 17 september 2021, nr. C/1235/2021. 

66 Gent 21 mei 2021, nr. C/770/2021. 
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31. Een woningkwaliteitsonderzoek veronderstelt de betreding van een woning, hetgeen in 

principe een inbreuk maakt op de onschendbaarheid van de woning. De wooninspecteur of 

verbalisant moet dus een geldige titel hebben om de woning te betreden. Tegelijk moet een 

dergelijk woningkwaliteitsonderzoek worden beschouwd als een huiszoeking. 

Wooninspecteurs of verbalisanten kunnen zich beroepen op de gemeenrechtelijke 

mogelijkheden om tot huiszoeking over te gaan: huiszoeking na heterdaad (enkel voor 

wooninspecteurs67), huiszoeking met huiszoekingsbevel van de onderzoeksrechter of 

huiszoeking met toestemming van de bewoner. Daarnaast voegt artikel 3.38, tweede lid 

Vlaamse Codex Wonen van 2021 nog een mogelijkheid toe: huiszoeking met machtiging van 

de politierechter. 

32. In de meerderheid van de gevallen zal het woningkwaliteitsonderzoek gebeuren met 

toestemming van de bewoner. In bepaalde gevallen werd de geldigheid van de huiszoeking 

betwist door de beklaagde. 

Wanneer een bewoner zonder enig voorbehoud toestemming heeft gegeven tot huiszoeking in 

zijn kamer, geeft hij tevens toestemming tot huiszoeking van de gemeenschappelijke delen 

van de kamerwoning (inclusief keuken, hal ... ) behoudens wanneer uit de concrete 

omstandigheden van de zaak het tegenovergestelde kan worden afgeleid. Daarnaast is bij 

kamerwoningen vereist dat voor een huiszoeking in elke kamer telkens de toestemming van 

de bewoner van die kamer wordt verkregen.68 De bewoner van een bepaalde kamer kan 

immers geen toestemming geven voor een huiszoeking in de kamer van iemand anders. 

In een ander geval verkreeg de wooninspecteur de schriftelijke en voorafgaandelijke 

toestemming van de meerderjarige zoon van het echtpaar dat de woning huurde, aangezien hij 

de enige aanwezige was op het ogenblik dat de wooninspecteur aan de woning aanbelde. Het 

hof van beroep te Antwerpen stelde vast dat de zoon op dat ogenblik op duurzame wijze het 

werkelijk genot van de woning had en één van de titularissen was van het genot van de 

grondwettelijk gewaarborgde onschendbaarheid van de woning. Hij kon bijgevolg bij 

afwezigheid van zijn ouders geldig toestemming geven, hetgeen ook volstond om deze 

huiszoeking regelmatig te laten plaatsvinden. De toestemming van de zoon was onbeperkt en 

gold voor de gehele woning, inclusief de privatieve kamers van de andere afwezige 

gezinsleden, nu uit de concrete omstandigheden van de zaak niet het tegendeel kon worden 

afgeleid. Toen zijn moeder arriveerde, heeft zij geen enkel bezwaar geuit tegen de 

huiszoeking die op dat moment bezig was en waarvoor al geldige toestemming was gegeven 

door de zoon. De afwezigheid van toestemming van de moeder maakt de huiszoeking niet 

ongeldig.69 

V - DE HERSTELVORDERING 

33. Naar analogie met de herstelvordering van de stedenbouwkundig inspecteur uit het 

toenmalige decreet op de ruimtelijke ordening voerde het wijzigingsdecreet van 7 juli 2006 

een herstelvordering in (zie artikel 3.43 e.v. van de Vlaamse Codex Wonen van 2021). De 

                                                           

67 Wooninspecteurs hebben volgens artikel 3.37 Vlaamse Codex Wonen van 2021 de hoedanigheid van officier van 

gerechtelijke politie en hulpofficier van de procureur des Konings. 

68 Antwerpen 15 september 2021, nr. C/1225/2021. 

69 Antwerpen 29 september 2021, nr. C/1310/2021. 
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Vlaamse Codex Wonen van 2021 is er immers op gericht de kwaliteit van het Vlaamse wo-

ningenbestand te verbeteren. 

Verhuurders van woningen die niet aan de kwaliteitseisen voldoen, opsporen, bestraffen en 

hen – door middel van verbeurdverklaring van de huurgelden – het door het misdrijf 

verworven voordeel ontnemen, speelt daarbij een belangrijke rol. Daarmee zijn evenwel de 

gebreken aan de woning of kamer niet hersteld. De decreetgever was daarom van oordeel dat 

in de strafrechtelijke procedure meer aandacht moet besteed worden aan het herstel van de 

woning. 

De herstelvordering strekt niet tot de vergoeding van schade aan particuliere belangen, maar 

wel tot het ongedaan maken van de gevolgen van het misdrijf in het algemeen belang.70 

34. In principe wordt de herstelvordering samen met de strafvordering voor de strafrechter 

gebracht. Het openbaar ministerie behartigt dan zowel de straf- als de herstelvordering, maar 

de herstelvorderende overheid kan zich ook als procespartij (‘eiser tot herstel’) manifesteren 

tijdens het strafproces.  

Daarnaast kan de herstelvorderende overheid de herstelvordering ook voor de burgerlijke 

rechter brengen, bijvoorbeeld wanneer het openbaar ministerie het strafdossier heeft 

geseponeerd of wanneer de strafvordering is vervallen door betaling van een minnelijke 

schikking. De burgerlijke rechter kan dan uiteraard geen straf opleggen, maar moet wel 

onderzoeken of de verwerende partij het misdrijf krotverhuur heeft gepleegd en moet 

vervolgens oordelen over de herstelvordering.  

§ 1 - De herstelvorderende overheid 

35. De herstelvordering wordt ingesteld door de wooninspecteur of door het college van 

burgemeester en schepenen op wier grondgebied het pand zich bevindt. Het herstel kan ook 

door de rechter ambtshalve worden bevolen, dat is. zonder een vordering van de wooninspec-

teur of het college van burgemeester en schepenen. 

Door het toekennen van een herstelvorderende bevoegdheid worden de wooninspecteur en het 

college van burgemeester en schepenen ‘eiser tot herstel’. Dit wil zeggen dat zij kunnen 

optreden als een formele procespartij tijdens het geding. Zij kunnen bijgevolg vrijwillig 

tussenkomen als procespartij, rechtstreeks dagvaarden, indien nodig beroep of cassatieberoep 

aantekenen en zelfs voor een eerste maal tussenkomen in graad van beroep.71 

De herstelvorderende overheid heeft twee manieren om een herstelvordering in te leiden: 

enerzijds door de herstelvordering bij gewone brief naar het parket van de procureur des 

Konings te verzenden, anderzijds via dagvaarding voor de burgerlijke rechtbank van het 

gerechtelijk arrondissement waar het pand gelegen is. In het eerste geval zal de 

herstelvordering worden behartigd door het parket of door de wooninspecteur of het college 

van burgemeester en schepenen zelf, die via een raadsman in het geding tussenkomen. In het 

                                                           

70 Brussel 17 september 2021, nr. C/1234/2021. 

71 T. VANDROMME, Woningkwaliteitsbewaking in het Vlaamse Gewest, Reeks recht & praktijk nr. 88, Mechelen, Kluwer, 

2016, 219, nr. 505. 
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tweede geval zal de herstelvorderende overheid de overtreder dagvaarden en optreden als 

eisende partij, volgens de regels van het Gerechtelijk Wetboek. 

De wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen kunnen zich bij elkaars 

herstelvordering aansluiten. 

De herstelvordering van de wooninspecteur wordt door hem ondertekend en wordt 

uitgebracht namens het Vlaams Gewest. De herstelvordering van het college van 

burgemeester en schepenen kan pas worden uitgebracht na een collegebeslissing, in 

tegenstelling tot het ongeschikt- of onbewoonbaarheidsbesluit dat door de burgemeester wordt 

genomen. 

36. Zoals gezegd bepaalt de Vlaamse Codex Wonen van 2021 dat het herstel 

ook ambtshalve door de rechter kan worden opgelegd. Indien het parket bijvoorbeeld overgaat 

tot dagvaarding van een overtreder zonder dat de wooninspecteur of het college van burge-

meester en schepenen een herstelvordering hebben uitgebracht, moet de rechter het herstel 

bevelen wanneer hij het misdrijf krotverhuur bewezen acht en op voorwaarde dat het herstel 

nog noodzakelijk is (zie daarvoor infra, nr. 37). Wel moet de rechter de mogelijkheid van een 

ambtshalve veroordeling tot herstel in het debat brengen, zodat de beklaagde zich daarover 

kan verdedigen.72 

§ 2 - De noodzaak van een veroordeling tot herstel 

37. De rechter moet het herstel bevelen zolang dit noodzakelijk is, dit wil zeggen zolang 

het uitvoeren van het herstel nodig is om opnieuw een conforme toestand te bekomen. Zolang 

de woning niet-conform is of nog overbewoond is, kan de eigenaar het pand niet opnieuw te 

huur stellen, verhuren of ter beschikking stellen, aangezien dit opnieuw een wanbedrijf zou 

uitmaken. 

De loutere stopzetting van de bewoning is bijgevolg onvoldoende om de herstelvordering 

zonder voorwerp te maken. Evenmin is het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor 

stedenbouwkundige handelingen of de opmaak van een renovatie- of sloopplan voldoende 73. 

Zolang de woningen niet zijn hersteld, herbestemd of gesloopt, is er nog geen einde gemaakt 

aan de gevolgen van het misdrijf en blijft de herstelvordering dus actueel. 

38. Behoudens bewijs van het tegendeel geldt alleen een proces-verbaal van uitvoering in 

de zin van artikel 3.46, derde lid Vlaamse Codex Wonen van 2021 als bewijs van het herstel 

en van de datum van het herstel. De verantwoordelijkheid voor de melding van de uitvoering 

van een vrijwillig herstel ligt bij de overtreder. 

Wanneer uit geen enkel dossiergegeven blijkt dat de beklaagde het herstel inmiddels vrijwillig 

heeft uitgevoerd en dat hij met toepassing van artikel 3.46, eerste lid Vlaamse Codex Wonen 

van 2021 de wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen daarvan heeft 

                                                           

72 Antwerpen 20 januari 2021, nr. C/91/2021. 

73 De verklaarde wil om tot sloop over te gaan is immers niet voldoende om de effectieve uitvoering te verzekeren (Brussel 2 

april 2021, nr. 2021/2866). 
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verwittigd met het oog op hercontrole, blijft een veroordeling tot herstel noodzakelijk.74 Het 

louter beweren dat het herstel is uitgevoerd en het voorleggen van foto’s van bepaalde 

renovatiewerken, maakt de herstelvordering niet zonder voorwerp wanneer de beklaagden niet 

aantonen dat ze de wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen op de 

hoogte hebben gesteld van het herstel, zoals vereist door artikel 3.46, eerste lid Vlaamse 

Codex Wonen van 2021.75 

39. Wanneer aan een eigenaar een opschorting van de verkrottingsheffing werd toege-

staan76, wordt de herstelvordering niet zonder voorwerp en verhindert dit dus geen veroorde-

ling tot herstel. De opschorting van de verkrottingsheffing blijft immers zonder gevolg voor 

de strafbaarheid van het verhuren, te huur stellen of ter beschikking stellen met het oog op 

bewoning van de woningen die niet voldeden aan de minimale woningkwaliteitsvereisten.77 

De strafrechtelijke handhavingsprocedure staat inderdaad autonoom ten opzichte van de ad-

ministratieve en erop volgende fiscale handhavingsprocedure. 

40. Wanneer het bewijs voorligt dat de herstelvordering is uitgevoerd, zal de rechter de 

herstelvordering zonder voorwerp verklaren. Dit verhindert echter niet dat de beklaagde (in 

strafzaken) of de verweerder (in burgerlijke zaken) tot de kosten wordt veroordeeld, wanneer 

blijkt dat op het ogenblik van het inleiden van de gerechtelijke procedure de herstelvordering 

nog niet zonder voorwerp was.78 

41. Zoals gezegd heeft de herstelvorderende overheid ook de mogelijkheid om het herstel 

te vorderen voor de burgerlijke rechter. Deze mogelijkheid geeft de herstelvorderende over-

heid een zekere beleidsmarge, die zij naar redelijkheid moet invullen. Het is onredelijk en 

foutief om beroep aan te tekenen om de eigenaars tot herstel te laten veroordelen van een wo-

ning, terwijl enkel de buitenmuren zonder plafond overeind stonden en er geen nutsvoorzie-

ningen meer waren. In deze toestand was het risico op recidive onbestaande en de eigenaars 

hadden verklaard dat de volledige sloop enkel mogelijk was na ontvangst van een verkave-

lingsvergunning, uit gevaar de naburige woning te beschadigen.79 Wanneer er daarentegen 

geen enkele reactie komt van de eigenaar en er geen bewijs voorligt dat het herstel is doorge-

voerd, gaat de herstelvorderende overheid terecht over tot dagvaarding voor de burgerlijke 

rechter en moet de overtreder worden veroordeeld tot herstel.80  

§ 3 - Het voorwerp van de herstelvordering 

42. Om het juiste voorwerp van de veroordeling tot herstel te bepalen, moet de rechter 

nagaan of de woning in aanmerking komt voor renovatiewerkzaamheden. Concreet houdt dit 

in dat er moet worden bepaald of er geen stedenbouwkundige inbreuken zijn die eraan in de 

weg staan dat aan de woning werken zouden worden uitgevoerd en dat de toestand die strijdig 

is met de ruimtelijke ordening door die werken zou worden bestendigd.81 

                                                           

74 Gent 17 september 2021, nr. C/1200/2021. 

75 Gent 28 mei 2021, nr. C/804/2021. 

76 Zie daarvoor artikel 2.5.7.0.2 en 2.5.7.0.3 Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013. 

77 Antwerpen 20 januari 2021, nr. C/93/2021. 

78 Brussel 18 november 2021, nr. C/1567/2021. 

79 Brussel 2 april 2021, nr. 2021/2866. 

80 Antwerpen 3 mei 2021, nr. 2021/3816. 

81 Brussel 17 september 2021, nr. C/1234/2021. 
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43. Het voorwerp van de herstelvordering houdt principieel het wegwerken van de gebre-

ken aan het pand in, zodat de woningen of kamers die er deel van uitmaken, terug voldoen 

aan de minimale woningkwaliteitsvereisten. 

Wat betreft het wegwerken van de gebreken heeft de introductie van een tolerantiemarge in de 

strafrechtelijke handhavingsprocedure grote gevolgen. Terwijl vóór 1 januari 2021 steeds het 

herstel van alle gebreken moest worden gevorderd (aangezien er sprake was van een misdrijf 

zodra er één gebrek was) wat leidde tot een grondig herstel, is dat vanaf 1 januari 2021 niet 

meer het geval. Vanaf dan strekt de herstelvordering ertoe de woning of het pand dat het 

gebouw met de aanwezige woningen omvat, conform te maken en de overbewoning te 

beëindigen. Een herstelvordering of veroordeling tot herstel zal dus ook uitgevoerd zijn indien 

de woning nog gebreken van categorie I heeft of bij gewone overschrijdingen van de 

bezettingsnorm.  

Indien de overtreder tijdens het wegwerken van de gebreken zodanig te werk gaat dat 

hierdoor nieuwe gebreken van categorie II of van categorie III ontstaan, werden de gebreken 

niet degelijk hersteld en is er van conformiteit dus geen sprake. De herstelvordering dient 

immers om de woningkwaliteit te verbeteren en de tekst van de Vlaamse Codex Wonen van 

2021 schrijft uitdrukkelijk dat de herstelvordering ertoe strekt de woning of het pand dat het 

gebouw met de aanwezige woningen omvat, conform te maken. 

De rechter hoeft niet te specifiëren welke werken precies door de veroordeelde moeten 

worden uitgevoerd. De toekenning van de herstelvordering houdt in dat de veroordeelde de 

woning of kamers conform moet maken en eventuele overbewoning moet beëindigen. Bij 

controle op de uitvoering van de opgelegde herstelvordering moet de wooninspecteur nagaan 

of dat inderdaad het geval is. Dit kan geen problemen opleveren met de vereiste duidelijke 

motivering van een veroordeling: uit de regelgeving kan de veroordeelde duidelijk afleiden 

welke werken hij precies moet uitvoeren. 

Indien het herstel van de gebreken van categorie II en van categorie III kennelijk onredelijk 

zou zijn, moet de rechter de herstelvordering afwijzen.82 Er dient dan door de overtreder in 

concreto aangetoond te worden waarom het voordeel voor de woningkwaliteit niet opweegt 

tegen de last die aan hem zou worden opgelegd bij een veroordeling tot herstel. De rechter 

moet in dat geval motiveren in welk opzicht het herstel van een bepaald gebrek onevenredig 

is aan het nadeel dat daaruit voortvloeit voor de overtreder in verhouding tot het voordeel van 

het herstel van dat gebrek voor het algemeen belang, met name de verbetering van de 

woningkwaliteit en het daarmee gekoppelde grondrecht op wonen. Wanneer de rechter 

vaststelt dat het opleggen van het herstel voor een bepaald gebrek kennelijk onredelijk zou 

zijn, betekent dit dus niet noodzakelijk dat dit ook voor andere gebreken zo zou zijn.83 

44. Als de rechtbank echter vaststelt dat de (kamer)woning niet in aanmerking komt voor 

renovatiewerkzaamheden, of dat het gaat om een goed dat niet bestemd is voor bewoning (ar-

tikel 3.35 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021), beveelt ze de overtreder om er een ande-

re bestemming aan te geven overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelij-

                                                           

82 Cass. 4 oktober 2011, P.11.0312.N, Amén. 2012, 191, Pas. 2011, 2129, T.Strafr. 2012, 90, noot T. VANDROMME. 

83 T. VANDROMME, Woningkwaliteitsbewaking in het Vlaamse Gewest, reeks Recht & Praktijk nr. 88, Mechelen, Kluwer, 

2016, 228, nr. 529. 
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ke Ordening van 15 mei 2009, of om de woning of het goed te slopen, tenzij de sloop ervan 

verboden is op grond van wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen. 

Hiermee wordt uitdrukkelijk een oplossing geboden voor die gevallen waarin het fysiek 

onmogelijk is om een pand te laten voldoen aan de minimale woningkwaliteitsvereisten (bv. 

ingesloten ruimten zonder natuurlijke verlichting) of die gevallen waarbij een 

stedenbouwkundige inbreuk werd vastgesteld en om die reden geen herstel van de gebreken 

kan worden gevorderd. 

De rechter heeft geen opportuniteitskeuze bij het bepalen van het voorwerp van de 

herstelmaatregel. Ofwel is er een beletsel om het herstel van de gebreken te bevelen (d.w.z. 

herbestemming of sloop), ofwel is dit beletsel er niet (d.w.z. herstel van de gebreken). 

Uit het alternatieve karakter van de herstelmaatregel van herbestemming of sloop volgt dat 

indien de rechter vaststelt dat deze herstelmaatregel niet kan worden bevolen, omdat niet 

blijkt dat de stedenbouwkundige toestand van het onroerend goed het bevelen van een 

integraal herstel belet, hij ertoe gehouden is het herstel van de conformiteit als principiële 

herstelmaatregel te bevelen, behoudens kennelijke onredelijkheid. Zo oordeelde het hof van 

beroep te Brussel dat de wooninspecteur onvoldoende aantoonde dat de woning op het 

moment van de uitspraak nog steeds niet in aanmerking zou komen voor werkzaamheden 

wegens de onvergunde toestand, aangezien er inmiddels een voorwaardelijke 

regularisatievergunning was en in een proces-verbaal dat werd opgesteld na afgifte van die 

vergunning de wooninspecteur niet vaststelde dat de voorwaarden niet werden gevolgd. 

Bijgevolg beval het hof het herstel van de gebreken.84 Ook wanneer de beklaagde een 

omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen heeft verkregen die de 

stedenbouwkundige inbreuk dekt, is er geen beletsel meer om het herstel van de gebreken te 

bevelen.85 

De beweerde vaststelling dat sloop de enige werkbare optie is omwille van de ernst van de 

gebreken, vormt geen beletsel om het herstel van de gebreken te bevelen. Dit belet evenwel 

niet dat een eventuele sloop van de panden door de beklaagde in de toekomst tegemoetkomt 

aan het bevel tot herstel86 (zie over de laatste ook het volgende randnummer). 

45. De wisselwerking tussen beide herstelvormen werd verduidelijkt in een arrest van het 

Hof van Cassatie van 11 mei 2021.87 Voor het geval de uitvoering van de volgens de Vlaamse 

Codex Wonen van 2021 bevolen herbestemming van een onroerend goed overeenkomstig de 

Vlaamse Codex RO niet tot gevolg heeft dat de woonfunctie ervan ongedaan wordt gemaakt, 

moet de rechter behalve die alternatieve maatregel ook het integraal herstel bevelen, bestaan-

de in het wegwerken van de gebreken aan het onroerend goed teneinde het te laten voldoen 

aan de minimale woningkwaliteitsvereisten. Dit is onder meer het geval wanneer een eenge-

zinswoning werd opgesplitst in meerdere woongelegenheden zonder dat hiervoor een omge-

vingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen werd bekomen en de strafrechter de 

beklaagde veroordeelt wegens het verhuren van die woongelegenheden die niet voldeden aan 

de minimale woningkwaliteitsvereisten.  

                                                           

84 Brussel 17 september 2021, nr. C/1234/2021. 

85 Gent 24 september 2021, nr. C/1254/2021. 

86 Gent 17 september 2021, nr. C/1194/2021. 

87 Cass. 11 mei 2021, P.20.1220.N, RW 2021-22, 823, noot T. VANDROMME. 
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Een veroordeling tot herbestemming of sloop verhindert dus niet dat de veroordeelde toch de 

gebreken aan de woning herstelt wanneer hij de stedenbouwkundige inbreuk regulariseert (via 

een regularisatievergunning of door vrijwillig terug te keren naar de vergunde toestand). Voor 

de gevallen waarin de veroordeelde voor die optie kiest, moet de veroordeling tot 

herbestemming of sloop ondergeschikt ook het herstel van de gebreken bevelen.88 Het 

bevelen van de subsidiaire herstelmaatregel herbestemming of sloop betekent dan ook niet 

noodzakelijk dat het pand niet meer zal kunnen worden bestemd voor bewoning.89 Ook het 

hof van beroep te Brussel preciseerde dat een veroordeling tot herbestemming ook kan 

inhouden dat men terugkeert naar de oorspronkelijke bestemming van het pand, in casu een 

eengezinswoning. Wanneer een beklaagde die werd veroordeeld tot herbestemming een 

omgevingsvergunning zou verkrijgen die de opsplitsing in appartementen toelaat, kan hij het 

onroerend goed daartoe bestemmen, mits hij ook de woongebreken herstelt overeenkomstig 

de minimale woningkwaliteitsvereisten.90 

Omgekeerd verhindert een veroordeling tot herstel van de gebreken niet dat de veroordeelde – 

met vergunning – aan de woningen een andere bestemming geeft of ze sloopt. 

Wanneer een beklaagde zowel voor stedenbouwmisdrijven als voor krotverhuur wordt 

vervolgd en er zowel een herstelvordering volgens de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 

van 15 mei 2009 als volgens de Vlaamse Codex Wonen van 2021 voorligt, kan de rechter na 

de herstelvordering volgens de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 te 

hebben bevolen91 – waardoor de stedenbouwkundige inbreuk wordt hersteld – het herstel van 

de gebreken aan de woning bevelen.92 

46. De rechtbank bepaalt de termijn voor de uitvoering van de werken, die maximaal twee 

jaar bedraagt. De termijn moet in verhouding staan tot de geschatte duurtijd van de opgelegde 

werken. De herstelvorderende overheid kan in de herstelvordering als expert ter zake een 

voorstel van termijn doen. Dit voorstel is niet bindend voor de rechter. 

Het hof of de rechtbank die een uitspraak doet over een herstelvordering (correctioneel of 

burgerlijk), stuurt een afschrift van het vonnis of arrest aan de herstelvorderende overheid 

binnen de verstek-, beroeps- of cassatietermijn. 

De overtreder brengt de wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen 

onmiddellijk bij aangetekende brief of bij afgifte tegen ontvangstbewijs, op de hoogte indien 

hij de opgelegde werken vrijwillig heeft uitgevoerd. 

Daarop gaat de wooninspecteur of een verbalisant ter plaatse en stelt hij een proces-verbaal 

van vaststelling op. 

                                                           

88 Voor meer toelichting kan worden verwezen naar T. VANDROMME, “De herstelvordering woningkwaliteit in geval van 

stedenbouwkundige inbreuken: schenkt het Hof van Cassatie klare wijn?” (noot onder Cass. 11 mei 2021, P.20.1220.N), RW 

2021-22, 826-829. 

89 Gent 17 september 2021, nr. C/1193/2021. 

90 Brussel 18 juni 2021, nr. C/923/2021. 

91 In principe is zelfs niet vereist dat een herstelvordering volgens de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 

voorligt. Op basis van artikel 6.3.1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 kan de rechter ook ambtshalve het 

herstel bevelen. 

92 Brussel 20 mei 2021, nr. C/769/2021. 
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Het wijzigingsdecreet van 29 april 2011 voerde het principe in dat hercontroles om vast te 

stellen of een herstelvordering uitgevoerd is, betalend zijn. Hiermee wil de Vlaamse 

decreetgever voorbarige meldingen van herstel ontmoedigen en de overtreders aansporen om 

onmiddellijk het volledige herstel door te voeren. De Vlaamse Regering bepaalt het bedrag 

van de vergoeding en de nadere regelen voor de inning ervan. Dat is gebeurd in artikel 3.47 

van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021. De eerste hercontrole is gratis. Nadien dient 

een vergoeding betaald te worden van 74,25 euro per onderzochte woning, 103,95 euro voor 

een kamerwoning met één kamer en 14,85 euro per bijkomend onderzochte kamer 

(geïndexeerde bedragen voor 2022). De vergoeding moet betaald worden vooraleer de 

wooninspecteur ter plaatse gaat. 

Indien tijdens de controle ter plaatse kan worden vastgesteld dat de herstelvordering integraal 

werd uitgevoerd, stelt de wooninspecteur een proces-verbaal van uitvoering op. Behoudens 

bewijs van het tegendeel geldt enkel het proces-verbaal van uitvoering als bewijs van het 

herstel en van de datum van het herstel. Ook voor herstelvorderingen die door het college van 

burgemeester en schepenen zijn ingeleid, zal de wooninspecteur van het Vlaams Gewest dus 

de uitvoering ervan moeten controleren. 

Zolang door de wooninspecteur geen proces-verbaal werd opgesteld, waaruit blijkt dat de 

opgelegde herstelmaatregel volledig werd uitgevoerd, kan door het college van burgemeester 

en schepenen geen conformiteitsattest worden afgeleverd. 

§ 4 - Tegen wie kan een herstelvordering worden ingeleid? 

47. De herstelvordering wordt ingeleid tegen de overtreder, dit is diegene die het strafbaar 

feit heeft gepleegd. De rechter bepaalt wie hij schuldig acht en alle veroordeelden moeten 

worden veroordeeld tot het herstel. Ook rechtspersonen kunnen uiteraard tot herstel worden 

verplicht. 

Niet enkel de eigenaar of houder van het zakelijk recht op het goed kan tot herstel worden 

veroordeeld. De veroordeling tot herstel is het gevolg van het bewezen verklaarde misdrijf 

(ook de burgerlijke rechter moet vaststellen dat de betrokkene zich heeft schuldig gemaakt 

aan het verhuren van krotwoningen) en bijgevolg kan ook een niet-eigenaar worden 

veroordeeld tot herstel. Het feit dat de woning inmiddels werd verkocht en de veroordeelde 

niet langer de eigenaar is, verandert dus niets aan de herstelverplichting93, net zoals de 

verklaring van de kopers dat zij bereid zijn de gebreken aan de woning te herstellen94. De 

gerechtelijke uitspraak die de veroordeelde tot het herstel verplicht, vormt voor hem een titel 

om het herstel van de eventuele nieuwe eigenaar af te dwingen, naast het feit dat hij ten 

aanzien van de eventuele nieuwe eigenaar een informatieplicht hierover heeft.95 Ook de 

verbeurdverklaring van het pand (als gevolg van een veroordeling wegens huisjesmelkerij) 

verhindert niet dat het herstel moet worden bevolen. De verantwoordelijkheid voor dat herstel 

verdwijnt immers niet indien men geen zakelijke rechten meer heeft op het onroerend goed.96 

                                                           

93 Gent 24 september 2021, nr. C/1255/2021; Brussel 17 september 2021, nr. C/1234/2021. 

94 Gent 17 september 2021, nr. C/1193/2021. 

95 Gent 24 september 2021, nr. C/1255/2021; Gent 21 mei 2021, nr. C/770/2021. 

96 Brussel 28 oktober 2021, nr. C/1475/2021. 
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48. Het herstel van de gebreken bevrijdt alle veroordeelden. Het speelt geen rol door wie 

of in welke context de gebreken hersteld werden. Bij verkoop van het pand, waarbij de nieu-

we eigenaar het pand volledig renoveert, zal het door de nieuwe eigenaar doorgevoerde her-

stel vanzelfsprekend bevrijdend werken voor de veroordeelde. 

49. Niet-veroordeelde eigenaars moeten de uitvoering van een veroordeling tot herstel 

door de veroordeelde gedogen.97 Om kopers van woningen waarop een herstelvordering of -

maatregel rust te beschermen, bevat de Vlaamse Codex Wonen van 2021 specifieke informa-

tieverplichtingen.98 

§ 5 - De dwangsom bij gebrek aan vrijwillige uitvoering door de veroordeelde 

50. Naast het bepalen van de termijn voor de uitvoering van de werken, kan de rechter 

eveneens een dwangsom bepalen per dag vertraging in de tenuitvoerlegging van de werken. 

Dit gebeurt op vordering van de wooninspecteur of het college van burgemeester en schepe-

nen. Net zoals bij het bepalen van de hersteltermijn kan de herstelvorderende overheid in de 

herstelvordering een voorstel van dwangsom doen. De rechter is hierdoor niet gebonden. 

Een vrijwillige uitvoering van de opgelegde herstelmaatregelen verdient vanuit het oogpunt 

van het algemeen belang de voorkeur, gezien een ambtshalve uitvoering van de 

herstelmaatregelen kosten voor de gemeenschap veroorzaakt, waarbij er geen enkele 

zekerheid bestaat over de recuperatie van deze kosten bij de veroordeelde.99 Het koppelen van 

een dwangsom aan de veroordeling tot herstel is om die reden aangewezen. 

Aan de veroordeling tot herstel wordt zoals gezegd een hersteltermijn gekoppeld. De 

dwangsom begint in principe te verbeuren na het verstrijken van deze hersteltermijn, op 

voorwaarde dat de veroordeling tot herstel tijdens de hersteltermijn aan de veroordeelde is 

betekend. Daarnaast bevat artikel 1385bis, vierde lid Ger.W. de mogelijkheid om een 

bijkomende dwangsomtermijn toe te kennen aan de veroordeelde, die pas begint te lopen na 

het verstrijken van de hersteltermijn. Aangezien in de praktijk veroordeelden al over een 

lange termijn beschikten tussen het uitbrengen van de herstelvordering en de behandeling van 

die vordering voor de rechter, is er geen reden om de veroordeelde nog een bijkomende 

dwangsomtermijn toe te kennen.100 

In toepassing van artikel 1385ter Ger.W. kan de rechter een maximale dwangsom bepalen. 

Daartoe is in principe evenmin een reden, aangezien dit de effectiviteit van de dwang die 

moet uitgaan van een dwangsom beperkt.101 

51. Of al dan niet door de veroordeelde een dwangsom is verschuldigd, hangt af van de 

datum van herstel. Zoals eerder vermeld wordt deze datum vastgesteld door het proces-

verbaal van uitvoering, opgesteld door de wooninspecteur. 

                                                           

97 Artikel 3.49, § 3 Vlaamse Codex Wonen van 2021. 

98 Artikel 3.49 tot en met 3.51 Vlaamse Codex Wonen van 2021. 

99 Gent 24 september 2021, nr. C/1255/2021; Gent 17 september 2021, nr. C/1200/2021; Gent 17 september 2021, nr. 

C/1194/2021. 

100 Gent 17 september 2021, nr. C/1200/2021. 

101 Gent 17 september 2021, nr. C/1194/2021. 
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52. Op basis van artikel 1385quinquies Ger.W. kan een partij die werd veroordeeld tot een 

dwangsom aan de dwangsomrechter vragen hem gedeeltelijk of volledig vrij te stellen van de 

betaling van de dwangsom, wanneer hij zich in de onmogelijkheid bevindt om de hoofdver-

oordeling uit te voeren.102 Sinds 17 augustus 2020 bepaalt artikel 1385quinquies Ger.W. uit-

drukkelijk dat ook de partij op wiens verzoek de dwangsom is opgelegd de verhoging van de 

dwangsom of een bijkomende dwangsom kan vragen wanneer de veroordeelde in gebreke 

blijft de hoofdveroordeling uit te voeren. 

Een argument van een tot herstel veroordeelde partij dat hij in de (tijdelijke) onmogelijkheid 

was het herstel uit te voeren omdat hij in de periode 2010-2019 ook andere panden moest 

renoveren en onvoldoende middelen had om die renovatiewerken zelf met de medewerking 

van zijn zonen uit te voeren, werd niet aanvaard. Een financiële onmogelijkheid wordt 

immers niet aanvaard; de veroordeelde had er voor kunnen opteren een of meerdere woningen 

te verkopen om financiële middelen te bekomen. Hetzelfde geldt voor het argument dat het 

bedrag van de verbeurde dwangsommen ruim de waarde van het pand waarop de veroordeling 

betrekking heeft, overschrijdt. De dwangsom als geldelijke prikkel verliest haar nut immers 

niet doordat deze hoog zou oplopen.103 

§ 6 - De mogelijkheid tot ambtshalve uitvoering 

53. Voor het geval dat de werken door de overtreder niet binnen de door de rechter gestel-

de termijn worden uitgevoerd, beveelt het vonnis dat de wooninspecteur, het college van bur-

gemeester en schepenen of eventueel de burgerlijke partij ambtshalve in de uitvoering ervan 

kan voorzien. Het Hof van Cassatie oordeelde eerder dat de machtiging tot ambtshalve uitvoe-

ring steeds moet worden gegeven wanneer iemand tot herstel wordt veroordeeld.104 

Wanneer de overtreder in gebreke blijft, is hij verplicht 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. 

Als openbare besturen of derden wegens het in gebreke blijven van de veroordeelde of de 

nieuwe eigenaar gedwongen zijn om het vonnis uit te voeren, wordt de daaruit voortvloeiende 

schuldvordering gewaarborgd door een wettelijke hypotheek. Die waarborg dekt ook de 

schuldvordering ten gevolge van de kosten van de hypothecaire formaliteiten, die door hen 

zijn voorgeschoten en die ten laste komen van de veroordeelde. 

VI - DE VORDERING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJEN 

54. Slachtoffers van het misdrijf krotverhuur kunnen zich burgerlijke partij stellen ter ver-

goeding van de schade die hen is berokkend door het bewezen verklaarde misdrijf. Bij krot-

                                                           

102 Zie hierover T. VANDROMME, “De onmogelijkheid om een veroordeling tot herstel van de woningkwaliteit uit te 

voeren” (noot onder Cass. 12 juni 2018, P.17.1035.N), RW 2020-21, 219-223. 

103 Antwerpen 8 december 2021, nr. C/1720/2021. Zie hierover ook T. VANDROMME, “De onmogelijkheid om een 

veroordeling tot herstel van de woningkwaliteit uit te voeren” (noot onder Cass. 12 juni 2018, P.17.1035.N), RW 2020-21, 

219-223. 

104 Cass. 8 september 2020, P 20.0221.N. Zie voor een toepassing Gent 21 mei 2021, nr. C/771/2021; Antwerpen 3 mei 

2021, nr. 2021/3816. 
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verhuur gaat het dan over de betaalde huurgelden en een eventuele bijkomende schadever-

goeding voor schade aan de inboedel, verhuiskosten of morele schade. 

Toch is de rechtspraak verdeeld over welke burgerlijke gevolgen het misdrijf krotverhuur 

precies genereert. 

55. Enerzijds werd geoordeeld dat de strafrechter de huurovereenkomst niet nietig kan 

verklaren en bijgevolg evenmin de verhuurder kan veroordelen tot terugbetaling van de ont-

vangen huurgelden. Enkel de burgerlijke rechter is volgens deze rechtspraak bevoegd om een 

eventuele contractuele sanctie van de nietigverklaring uit te spreken. Ook op een andere grond 

kan de strafrechter de verhuurder niet veroordelen tot de integrale terugbetaling van de huur-

gelden, aangezien de bewoners in ruil voor de huurgelden de woning mochten bewonen en 

indien zij geen kamer of studio hadden gehuurd van de veroordeelde, zij elders huisvesting 

moesten bekomen. De betaalde huurgelden staan niet in oorzakelijk verband met het bewezen 

verklaarde misdrijf krotverhuur.105 

56. In andere arresten ging het hof van beroep daarentegen wel over tot nietigverklaring 

van de huurovereenkomsten wanneer daartoe wordt verzocht door een burgerlijke partij. De 

door artikel 44 Sw. en artikel 161 Sv. bedoelde teruggave houdt volgens deze rechtspraak, 

naast het louter teruggeven van goederen die aan de eigenaar werden ontnomen en die in han-

den van het gerecht zijn gekomen, elke maatregel in die beoogt de materiële gevolgen van het 

bewezen verklaarde misdrijf teniet te doen, met als doel het herstel van de feitelijke toestand 

zoals die bestond voor het plegen van het bewezen verklaarde misdrijf en dus de vrijwaring 

van het algemeen belang. De teruggave kan dus ook bestaan uit de nietigverklaring van een 

overeenkomst. Aangezien vaststaat dat de veroordeelde het misdrijf heeft gepleegd door mid-

del van de huurovereenkomst, moet deze dan ook nietig worden verklaard. De nietigverkla-

ring van de huurovereenkomst, zoals ze wordt uitgesproken door de strafrechter, onderscheidt 

zich niet van de nietigheid die de burgerlijke rechter in voorkomend geval uitspreekt. De nie-

tigheid uit te spreken door de strafrechter vloeit echter niet voort uit de regels van het verbin-

tenissenrecht, maar uit de vermelde bepalingen van het Strafwetboek en het Wetboek van 

Strafvordering. Voor de nietigverklaring is niet vereist dat de burgerlijke partij de veroordeel-

de voorafgaandelijk in gebreke heeft gesteld. Het gevolg van de nietigverklaring is dat de be-

klaagde de huurgelden, betaald in de incriminatieperiode, moet terugbetalen. Een compense-

rende bezettingsvergoeding werd niet toegekend: de strafrechter is enkel bevoegd om te oor-

delen over vorderingen die voortvloeien uit het misdrijf waarvoor het is gevat. De vordering 

tot het bekomen van een bezettingsvergoeding, te compenseren met de bedragen die de ver-

oordeelde aan de burgerlijke partij is verschuldigd, is vreemd aan de strafvordering waarvoor 

het hof is gevat.106 

57. In nog andere gevallen kent het hof van beroep een schadevergoeding toe aan de 

voormalige bewoner(s). Het feit enige tijd gewoond te hebben in een ongeschikte en/of onbe-

woonbare woning heeft een zekere materiële schade tot gevolg. Deze schade is volgens het 

hof van beroep te Gent echter niet volledig gelijk te stellen met de betaalde huurgelden, aan-

                                                           

105 Brussel 3 juni 2021, nr. 855/2021. 

106 Gent 17 december 2021, nr. C/1678/2021; Gent 28 mei 2021, nr. C/804/2021. 
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gezien de bewoners toch een zeker genot van de woning hebben gehad en wordt daarom be-

perkt tot een deel van de betaalde huurgelden.107 

In andere gevallen werd ook een morele schadevergoeding toegekend aan de burgerlijke 

partij. Ze moest immers samen met haar minderjarig kind wonen in een woning die niet 

voldeed aan de woningkwaliteitsnormen. De gebreken die ertoe hebben geleid dat de woning 

onbewoonbaar werd verklaard, konden gevaarlijke situaties opleveren, zoals CO-

intoxicatie.108 

58. Daarnaast werd geoordeeld dat de betaling van de huurgelden niet zonder meer als een 

volledige schadepost kan worden aangemerkt. Dat automatisme zou slechts voorliggen indien 

de burgerlijke partijen aantonen dat zij bij afwezigheid van de bewezen verklaarde feiten een 

andere huisvesting zonder kosten hadden bekomen, wat niet het geval is. Wel kan worden 

aanvaard dat de prijs die zij moesten betalen het huurgenot dat zij in de plaats kregen, te bo-

ven ging. Die genotsderving vormt schade die door de verhuur van de gebrekkige woningen 

werd veroorzaakt, zodat zij door de beklaagde moet worden vergoed. In navolging van de 

rechter in eerste aanleg, bepaalde het hof van beroep de genotsderving op de helft van de be-

taalde huur en veroordeelde het de beklaagden tot terugbetaling van die bedragen.109 

59. Niet alleen de slachtoffers van krotverhuur kunnen zich burgerlijke partij stellen. Ook 

de overheid leidt in bepaalde gevallen schade door het misdrijf krotverhuur. 

Een gemeente vorderde een bedrag van 5.000 euro wegens materiële schade en 1 euro voor 

morele schade. Voor de materiële schade voerde de gemeente aan dat verschillende 

gemeentelijke diensten enorm veel tijd moesten investeren in het kader van de vaststelling en 

het onderzoek van de feiten. De brandweer moest de vijf panden onderzoeken en een verslag 

opstellen. De dienst huisvesting investeerde "honderden uren" in de zaak. De burgemeester en 

de administratieve diensten van de stad maakten kosten voor het nemen en betekenen van de 

beslissingen tot ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring (kennisgevingen, hoorzittingen, 

betekeningen, ...). Deze prestaties zijn volgens de gemeente het gevolg van het onrechtmatig 

gedrag van de beklaagde. Het hof van beroep te Gent oordeelde dat de gemeente inderdaad 

een zekere schade leed door de bewezen verklaarde misdrijven. Zo moest de brandweer 

verschillende tussenkomsten verlenen en bezorgden de diverse dossiers de dienst huisvesting 

extra werk. Dat de gemeente als overheid hoe dan ook instond voor de organisatie van de 

brandweer en hoe dan ook voor de veiligheid moest zorgen, brengt niet mee dat zij kosten die 

vergoedbare schade uitmaken en die het gevolg zijn van een onrechtmatige daad, c.q. een 

misdrijf, niet zou kunnen verhalen op de persoon die deze schade veroorzaakte en deze 

overheid deze kosten blijvend moet dragen als dit niet wettelijk zo is bepaald. Nergens is 

bepaald dat de concrete kosten die de brandweer maakte, en die toen voor rekening van de 

stad vielen, en kosten die in het kader van de huisvesting gemaakt werden, ten laste van de 

gemeente moeten blijven. Bij gebrek aan gegevens die een precieze berekening van de 

materiële schade toelaten, begrootte het hof deze schade in billijkheid op 2.501 euro. Naast 

deze materiële schade kan de overheid ook een zekere morele schade lijden. Dit is volgens het 

hof van beroep in deze zaak het geval, nu de goede naam en de uitstraling van de gemeente 

wat betreft haar woonbeleid en woonklimaat werd aangetast, mede gelet op de omvang en de 

                                                           

107 Gent 10 september 2021, nr. C/1128/2021. In dezelfde zin Gent 17 september 2021, nr. C/1194/2021. 

108 Gent 17 december 2021, nr. C/1678/2021. 

109 Brussel 28 oktober 2021, nr. C/1475/2021. 
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ernst van de feiten. De beklaagde voert aldus ten onrechte aan dat de vordering van de 

gemeente wat betreft de morele schadevergoeding niet ontvankelijk en ongegrond is. De 

begroting van deze schade op 1 euro is gegrond.110  

Tom Vandromme 

                                                           

110 Gent 21 mei 2021, nr. C/770/2021. 
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