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Not.nr. GE.66.RW.102400/13 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE en van 

1. nr. DE WOON INSPECTEUR, 

tegen 

bevoegd voor het Vlaams Gewest, 

met kantoren te Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 93, 

- eiser tot herstel -

1. nr . . AJ as van Belgische nationaliteit, 

geboren tE · op 

bouwvakarbeider, 

wonende te 

- beklaagde -

2. nr. ~R 3 , van Belgische nationaliteit, 

geboren tE op 

wonende te 

- beklaagde -

verdacht van: 

A. 

de eerste en de tweede, 

om het wanbedrijf uitgevoerd te hebben of om aan de uitvoering ervan rechtstreeks 
medegewerkt te hebben, door enige daad, tot de uitvoering zodanige hulp verleend te 
hebben dat zonder zijn bijstand het misdrijf niet kon gepleegd worden, 

bij inbreuk op de artikel 5, strafbaar gesteld door artikel 20, § 1, al. 1 van het decreet van 15 
juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, als verhuurder, als eventuele onderverhuurder 
of als persoon die een woning ter beschikking stelt, een woning die niet voldoet aan de 
vereisten en normen van artikel 5 rechtstreeks of via tussenpersoon verhuurd, t e huur 
gesteld of ter beschikking gesteld te hebben met het oog op bewoning, zoals gewijzigd door 
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het decreet van 29 maart 2013 houdende wijziging van diverse decreten wat de 
woonkwaliteitsbewaking betreft, vanaf 11 augustus 2013, 

als verhuurder, in het pand gelegen te 

0~ , en van 
beiden wonende te 

eigendom van 
geboren te 

de ongeschikte woning 1 te hebben verhuurd aan 
en 

• kadastraal gekend als 
geboren te 

·, 0~ 

te in de periode van 8 oktober 2013 tot 10 september 2014 (st. 4, 112). 

•••• 

1.1 De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, kamer G30d, besliste bij 
vonnis van 7 november 2017 op tegenspraak als volgt: 

"STRAFRECHTELIJK 

Veroordeelt voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde telastlegging 
A tot een geldboete van 1.000 euro, vermeerderd met 50 opdeciemen tot 6.000 euro, of een 
vervangende gevangenisstraf van 3 maanden. 

Veroordeelt tot betaling van een bij drage aan het Bijzonder Fonds tot Hulp aan 
de Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden en aan de Occasionele Redders van 25 euro, 
vermeerderd met 70 opdeciemen tot 200 euro. 

Veroordeelt hem tot betaling van een vaste vergoeding voor beheerskosten In strafzaken 
van 51,20 euro. 

Veroordeelt voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde 
telastlegging A tot een geldboete van 1.000 euro, vermeerderd met 50 opdeciemen tot 
6.000 euro, of een vervangende gevangenisstraf van 3 maanden. 
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Veroordeelt tot betaling van een bijdrage aan het Bijzonder Fonds tot Hulp aan 
de Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddoden en aan de Occasionele Redders van 25 euro, 
vermeerderd met 70 opdeciemen tot 200 euro. 

Veroordeelt hoor tot betaling van een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken 
van 51,20 euro. 

WOONHERSTEL 

Beveelt en r het pond gelegen te 
kadostrooi gekend als aan te possen conform een 
doortoe volgens de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) vergunde toestond, dan wel 
het pand te slopen tenzij de sloop op basis van andere regelgeving Is verboden, en dit onder 
verbeurte van een dwangsom van 150 euro per dag vertraging in de nakoming van dit bevel 
lastens de veroordeelden ten voordele van de wooninspecteur. 

Bepaalt de termijn voor de uitvoering van de herstelmaatregel op 10 maanden vanaf de dag 
waorop dit vonnis wordt uitgesproken. 

Zegt voor recht dot de veroordeelden overeenkomstig ort. 20bis, §6, Vlaamse Wooncode de 
wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen van de stad -
onmiddellijk bij aangetekende brief of door afgifte tegen ontvangstbewijs op de hoogte 
brengen wanneer de opgelegde herstelmaatregelen vrijwillig werden of zullen zijn 
uitgevoerd. 

Machtigt de wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen van de stad 
om zelf het herstel uit te voeren indien de veroordeelden in gebreke blijven om dat te 

doen. 

Veroordeelt en tot vergoeding van alle uitvoeringskosten in geval 
van ambtshalve uitvoering overeenkomstig art. 20bis, §7 Vlaamse Wooncode. 

Verklaart het vonnis wat betreft de herstelvordering uitvoerbaar bij voorraad 
niettegenstaande iedere voorziening. 

GERECHTSKOSTEN 

Veroordeelt en hoofdelijk tot betal ing von de gerechtskosten 
gevallen aan de zijde van het openbaar ministerie en begroot op 303 euro. " 
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1.2 Tegen dit vonnis werd hoger beroep ingesteld op: 

5 december 2017 door de belde beklaagden tegen alle beschikkingen; 
7 december 2017 door het openbaar ministerie tegen de beide beklaagden. 

1.3 Er werd een verzoekschrift in de zin van artikel 204 van het Wetboek van Strafvordering 
ingediend op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, 
op: 

S december 2017 door de raadsman van de beide beklaagden; 
7 december 2017 door het openbaar ministerie. 

1.4 Op de rechtszitting van 27 april 2018 legde het hof conclusietermijnen vast en bepaalde 
de rechtsdag op vrijdag 7 september 2018. 

1.5 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 7 september 2018 in het Nederlands: 

- de beklaagden en in hun mlddelen van verdediging, 
vertegenwoordigd door meester Saskia Beeckmans, advocaat met kantoor te Brussel, voor 
Pierre Deutsch, advocaat met kantoor te Chaumont-Gistoux, 

- het openbaar ministerie In zijn vordering bij monde van Frederic Vroman, substituut
procureur-generaal, 

- de eiser tot herstel in zijn mlddelen vertegenwoordigd door meester Klaas De Pauw, voor 
meester Veerle Tollenaere, beiden advocaat met kantoor te Gent. 

2.1 De onderscheiden verklaringen van hoger beroep tegen het vonnis van 7 november 2017 
gedaan op de griffie van de rechtbank die het vonnis heeft gewezen, werden tijdig en 
regelmatig naar de vorm gedaan. 

De verzoekschriften houdende de grieven, die tegen het vonnis worden Ingebracht, werden 
eveneens t ijdig ingediend. 

2.2 In het door de advocaat van de beklaagden . en Ingediende 
"grievenformulier hoger beroep", opgesteld volgens het door de Koning vastgestelde model, 
wordt bepaald welke grieven tegen het voormeld vonnis worden Ingebracht, namelijk op 
strafgebied met betrekking tot de strafmaat en met betrekking tot de vrijspraak en op 
burgerlijk gebied met betrekking tot de ontvankelijkheld en het causaal verband. 

De grief 'vrijspraak' is in beginsel niet nauwkeurig: de eerste rechter besliste niet tot 
vrijspraak. De beklaagde beperkte op de rechtszitting van 7 september 2018 overeenkomstig 
artikel 206, zesde lid, Wetboek van Strafvordering echter zijn beroep door afstand te doen 
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van de grief 'vrijspraak', evenals van de grief m.b.t. de 'burgerlijke vordering', zijnde de 
herstelvorderlng. Het hof verleent de beklaagde akte van deze afstand. 

In het door het openbaar ministerie ingediende "grievenformulier hoger beroep" wordt 
bepaald welke grieven tegen het voormeld vonnis worden ingebracht, namelijk op 
strafgebied met betrekking tot de strafmaat ("De strafmaat is te laag") en 'andere', namelijk 
een volgberoep als volgt verwoord : "Gelet op het hoger beroep van de veroordeelden volgt 
het openbaar ministerie het ingestelde hoger beroep en tekent het, wat deze partijen betreft, 
ook hoger beroep aan wat de lastens hem uitgesproken straffen betreft." 

Ingevolge het volgberoep van het openbaar ministerie, neemt het openbaar ministerie In 
beginsel de grieven van de beklaagde over, binnen de perken van het door het openbaar 
ministerie ingestelde hoger beroep, namelijk in casu dus wat betreft de strafmaat en de 
"vrijspraak"; ook ten aanzien van het openbaar ministerie geldt in beginsel dat de grief over 
'vrijspraak' niet nauwkeurig is, gezien de eerste rechter niet besliste tot vrijspraak. Het 
openbaar ministerie deed op de rechtszitting van 7 september 2018 ook afstand van deze 
grief, evenals, voor zover van toepassing, van zijn grief over de beslissing m.b.t. de 
herstelvordering. 

Op de rechtszitting van 7 september 2018 verklaarden alle partijen bovendien akkoord te 
gaan dat het debat voor het hof, gelet op de grieven en de afstand van de grieven, 
behoudens wat betreft de grief met betrekking tot de strafmaat, beperkt wordt tot de 
strafmaat. 

2.3 De hoger beroepen van respectief de beklaagden en en het 
openbaar ministerie, zoals hiervoor aangegeven beperkt, werden tijdig en regelmatig naar 
de vorm ingesteld en zijn ontvankelijk (art. 203 en 204 van het Wetboek van Strafvordering). 

Het hof beslist in het voorliggende arrest binnen de perken van de hoger beroepen en van 
de grieven zoals bedoeld in artikel 210 Wetboek van Strafvordering. 

In dit verband stelt het hof vast dat er geen redenen zijn om ambtshalve een grief in de zin 
van de vermelde bepaling op te werpen. 

Gelet op de beperkte devolutieve werking van de beroepen, op grond van de verklaringen 
van hoger beroep en vervolgens de grievenformulieren en in acht genomen de afstand van 
de hiervoor vermelde grieven, staat het krachtens het vonnis van 7 november 2017 vast dat 
de beklaagden elk schuldig zijn aan de enige telastlegging en dat zij veroordeeld zijn tot het 
(woon)herstel. 

De saisine van het hof is aldus beperkt tot de strafmaat. 
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3. Terecht stelde de eerste rechter vast dat de felten voor elke beklaagde de opeenvolgende 
en voortgezette uitvoéring zijn van een zelfde misdadig opzet en legde hij elke beklaagde 
een straf op. 

De beslissing van de eerste rechter over de straf is juist naar keuze van straf en omvang en 
verantwoording ervan. Het hof verwlj~t naar de overwegingen onder randnummer 8 van het 
beroepen vonnis en maakt deze tot de zijne. 

4. De eerste rechter besliste juist over de bijdrage aan het Slachtofferfonds, de vergoeding 
voor administratieve kosten en de kosten van de strafvordering. 

Het hof veroordeelt de beklaagden 
strafvordering in beroep. 

en hoofdelijk tot de kosten van de 

S. Met toepassing van artikel 4, § 3 en artikel 5, § 1 van de wet van 19 maart 2017 tot 
oprichting van een Begratingsfonds voor de juridische tweedelljnsbljstand, In werking 
getreden op 1 mei 2017 Ingevolge artikel 6 van het koninklijk besluit van 26 april 2017 tot 
uitvoering van de wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begratingsfonds voor de 
juridische tweedelijnsbljstand, moeten de beklaagden tenslotte ook nog worden 
veroordeeld tot het betalen van een bijdrage van 20 euro aan het Begratingsfonds voor de 
juridische tweedelijnsbijstand. De beroepen beslissing, die het hof bevestigt, moet aldus 
worden aangevuld ten aanzien van elke beklaagde. 

OP DEZE GRONDEN 
Het hof, 

rechtsprekend op tegenspraak, 

gelet op de artikelen hiervoor aangehaald en de.artikelen: 

- 211 Wetboek van Strafvordering, 
- 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der t alen in gerechtszaken, 

verleent de beklaagden en en het openbaar ministerie akte van hun 
respectieve afstand van de grieven m.b.t. 'vrijspraak' en 'op burgerlijk gebied', zijnde de 
beslissing over de herstelvordering; 

stelt vast dat het vonnis van 7 november 2017 definitief is wat betreft de beslissing over de 
schuld van elke beldaagde aan de enige telast legging en wat betreft de beslissing over de 
herstelvordering; 

verklaart de beroepen voor het overige ontvankelijk en er ten gronde over beslissend: 
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bevestigt het beroepen vonnis van 7 november 2017 voor zover nog bestreden, met de 
volgende aanvulling: 

veroordeelt de beklaagden en elk tot het betalen van een bijdrage 
van 20 euro euro aan het Begratingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand; 

veroordeelt de beklaagden en hoofdelijk tot de kosten van de 
strafvordering In beroep, voor het openbaar ministerie begroot op 140,72 euro. 
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Kosten beroep: 
Afschrift vonnis: 

Afschriften akten HB: 
Opstelrecht HB bekl. : 

Dagv. beklaagden: 
Dagv. eiser tot herstel : 

+10%: 

Totaal: 

€ 36,00 
€6,00 

€ 35,00 
{ 25,06 
€ 25,87 

{ 127,93 
€ 12,79 

€ 140,72 

Dit arrest is gewezen te Gent door het hof van beroep, tiende correctionele kamer, 
samengesteld uit kamervoorzitter Erlk Van de Stjpe, als voorzitter, en de raadsheren Bart 
Meganck en Steven Van Overbeke, en in openbare rechtszitting van 12 oktober 20l8 
uitgesproken door voorzitter Erik Van de Sijpe, in aanwezigheid van Frederic Vroman, 
substituut-procureur-generaal, met bijstand van griffier Leentje Mouton. 

leentje Mouton 

c_ \ I 

Bart Meganck - er--' Erlk Van d 




