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Hof van beroep Gent, arrest van 17 december 2021 

 

 

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

strafmaat – Bijzondere verbeurdverklaring – Burgerlijke partijstelling huurder – 

Nietigverklaring huurovereenkomst – Begroting schadevergoeding 

 

 

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

en onbewoonbare woningen in een pand van september 2017 tot januari 2020. 

 

Het feit dat de huurders de staat van het gehuurde goed kenden, daarover nooit zouden hebben 

geklaagd en geen huurwaarborg hebben moeten betalen was voor het bewezen verklaren van 

de misdrijven en het bepalen van de strafmaat niet relevant voor het hof van beroep. Evenmin 

als het verweer van de beklaagde dat hij de huurders niet zomaar op straat wilde zetten en hen 

toeliet dat ze verder in het pand bleven wonen omwille van hun penibele financiële situatie. Bij 

de straftoemeting (minimumgeldboete) hield het hof van beroep wel rekening met onder meer 

het feit dat de beklaagde zelf de achterstallige rekeningen voor de nutsvoorzieningen van de 

huurders van één van de woningen heeft betaald. 

 

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

vermogensvoordelen uit het misdrijf (de huuropbrengsten) uitgesproken. Voor het bepalen van 

de omvang van de vermogensvoordelen hield het hof van beroep onder meer rekening met het 

feit dat de huurders van één van de woningen hebben verklaard dat zij tussen 2018 en januari 

2020 geen huur hebben betaald aan de beklaagde. Het feit dat de beklaagde de kosten van de 

nutsvoorzieningen in de plaats van de huurders heeft betaald, achtte het hof van beroep niet 

relevant voor het bepalen van de omvang van de vermogensvoordelen. 

 

Op vordering van de huurder van één van de woningen die zich burgerlijke partij had gesteld, 

verklaarde het hof van beroep de huurovereenkomst nietig en veroordeelde het de beklaagde 

tot de terugbetaling van de huurgelden die de huurder aan de verhuurder had betaald. De 

vordering van de beklaagde tot betaling door de huurder van een bezettingsvergoeding wees 

het hof van beroep af. Het hof van beroep veroordeelde de beklaagde ook tot betaling aan de 

huurder/burgerlijke partij van een schadevergoeding voor morele schade en administratiekosten. 

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. 

 

Noot: 

 

Zie ook i.v.m. nietigverklaring huurovereenkomst: 

– hof van beroep Gent, 28 mei 2021, C/804/2021 (nietigverklaring; www.arrestendatabank.be) 

– hof van beroep Brussel, 3 juni 2021, 1475/2021 (geen nietigverklaring; elders in dit nummer) 

– hof van beroep Brussel, 28 oktober 2021, 1475/2021; elders in dit nummer) 

 

http://www.arrestendatabank.be/

