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Hof van beroep Gent, arrest van 10 september 2021 

 

 

Vlaamse Wooncode – Verhuren ongeschikte en onbewoonbare woning – Bewijs – Bepalen 

strafmaat – Bijzondere verbeurdverklaring – Burgerlijke partijstelling huurder – Begroting 

schadevergoeding 

 

 

Het hof van beroep veroordeelt de beklaagde voor het strafbare verhuren van een ongeschikte 

en onbewoonbare woning aan de burgerlijke partij van februari 2014 tot januari 2017. 

 

Voor het bewijs van het strafbare feit was voor het hof van beroep het feit dat de burgerlijke 

partij/huurder de wooninspectie niet heeft gevraagd om het onderzoek naar de geschiktheid en 

bewoonbaarheid van het verhuurde pand te verrichten niet relevant. Evenmin als het verweer 

van de beklaagde dat hij geen misbruik heeft gemaakt van de kwetsbare toestand van zijn 

huurder die hij zou hebben willen helpen omdat hij in een echtscheidingsprocedure was 

verwikkeld en financiële problemen had of dat de huurprijs in die periode werd herleid van 500 

naar 250 euro per maand. 

 

Voor het bepalen van de strafmaat (minimum geldboete waarvan de helft met uitstel) hield het 

hof van beroep onder meer rekening met het feit dat de beklaagde zijn huurder met familiale en 

financiële problemen heeft willen helpen. 

 

Het hof van beroep heeft de bijkomende straf van de bijzondere verbeurdverklaring van de 

vermogensvoordelen uit het misdrijf (de huuropbrengsten) uitgesproken. Het feit dat de huurder 

ondanks de gebreken aan de woning zeer tevreden zou zijn geweest over de woning, achtte het 

hof van beroep niet relevant voor het verbeuren en het bepalen van de omvang van de 

vermogensvoordelen. 

 

De huurder had zich burgerlijke partij gesteld om de terugbetaling van de huurgelden te 

vorderen. Het hof van beroep aanvaardde dat de huurder materiële schade heeft geleden door 

het misdrijf. Hij heeft in die periode in een ongeschikte en onbewoonbare woning moeten leven. 

Zijn levenskwaliteit werd hierdoor aangetast. Maar het hof van beroep merkte ook op dat de 

huurder toch een zeker genot van de woning heeft gehad. Het hof van beroep concludeerde dat 

de huurder/burgerlijke partij geen aanspraak kon maken op een volledige terugbetaling van de 

huurgelden en herleidde bijgevolg de vergoeding voor betaalde huurgelden. Het hof van beroep 

kende ook een vergoeding toe aan de huurder/burgerlijke partij voor de kosten van 

achternageloop, maar niet voor de kosten van brandverzekering en onroerende voorheffing 

omdat deze laatste kosten geen oorzakelijk verband hadden met het misdrijf. Het hof van beroep 

kende ook een rechtsplegingsvergoeding voor de procedure in eerste aanleg en in hoger beroep 

toe aan de huurder/burgerlijke partij omdat hij zich heeft laten bijstaan door een advocaat. 

 


