
Arrestnummer 

C1Á5l/J12018 
Repertorium nummer 

2018/ 3Jt?t' 
Datum van uitspraak 

20 december 2018 
Notitienummer griffie 

2018/NT /218 
-

-

Notitienummer parket-generaal 

Hypothecaire inschrijving 

2e beklaagde: OPSCHORTING 

Aangeboden op 

2 l//J1 / 2o1 Z 

Niet te registreren 

Hof van beroep 
Gent 

Arrest 

tiende l<amer 

correctionele zaken 

r CO�ER 01-00001300132-0001-0023-01-01-11 
� 

L� 11111 1 1 111111111111111111111111111111 1 11 111111 111 _J 



Hof van beroep Gent - tiende kamer - 2018/NT /218 - p. 2 

Not.nr. GE.66.RW.500800/13 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE en van 

1. nr. , burgerlijke vennootschap onder de vorm van een 

coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal 

oogmerk, 

met maatschappelijke zetel te , ingeschreven 

in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) onder het nummer 

die keuze van woonplaats doet op het kantoor van haar verhuurdienst te 

- burgerlijke partij -

2. nr. burgerlijke vennootschap 

tegen 

1. nr. , /:/oi 

2. nr. Afofl 

onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk, 

met maatschappelijke zetel te 

ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) onder het 

nummer 

- burgerlijke partij -

geboren te op 

invalide en ruitenwasser, 

wonende te 

- beklaagde -

geboren te op 

invalide, 

wonende te 

- beklaagde -
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verdacht van: 

A. 

de eerste 

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 artikel 102bis, §9, 1° van het decreet d.d. 15 juli 1997 houdende de Vlaamse 
Wooncode, de verplichtingen bedoeld in artikel 92, § 3, 2° niet te hebben nagekomen, 
namelijk als huurder van een sociale huurwoning in de sociale huurwoning niet zijn 
hoofdverblijfplaats te hebben en er niet gedomicilieerd zijn, 

meer bepaald zijn hoofdverblijfplaats niet te hebben gehad in de huurwoning gelegen te 

te , in de periode van 01.06.2011 tot 24.03.2014 {OK 1/9, 27 en 126) 

B. 

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 artikel 102bis, §9, 1° van het decreet d.d. 15 juli 1997 houdende de Vlaamse 
Wooncode, de verplichtingen bedoeld in artikel 92, § 3, 1° niet te hebben nagekomen, 
namelijk als huurder van een sociale huurwoning de wijziging van de personen die de sociale 
huurwoning op duurzame wijze betrekken, niet onmiddellijk aan de betrokken verhuurder te 
hebben meegedeeld, 

meer bepaald niet te hebben meegedeeld dat zijn intrek had genomen in de 
, waardoor zij een sociale huurwoning gelegen te 

financieel voordeel geniet op het vlak van huurprijsberekening, 

bij samenhang, te 

en 126) 

, in de periode van 01.06.2011 tot 24.03.2014 (OK 2/9, 27 

* * * * 
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1. 

1.1 De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, kamer G30d, besliste bij 
vonnis van 2 januari 2018 op tegenspraak als volgt: 

"STRAFRECHTELIJK 

Verbetert de dagvaarding als volgt: 

"beklaagd van: 

A. 

de eerste 

{.") 

bij inbreuk op artikel 102bis, §9, 1° van het decreet d.d. 15 juli 1997 houdende de Vlaamse 

Wooncode, de verplichtingen bedoeld in artikel 92, § 3, ! 0 niet te hebben nagekomen {".) 

{". ) 

B. 

de tweede 

{".) 

bij inbreuk op artikel 102bis, §9, 1° van het decreet d.d. 15 juli 1997 houdende de Vlaamse 

Wooncode, de verplichtingen bedoeld in artikel 92, § 3, i0 niet te hebben nagekomen {".) 

{".)" 

Veroordeelt voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde 

telastlegging A {zoals verbeterd) tot een geldboete van 400 euro, vermeerderd met 50 

opdeciemen tot 2.400 euro, of een vervangende gevangenisstraf van 28 dagen. 
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Veroordeelt voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde 

telastlegging B (zoals verbeterd) tot een geldboete van 200 euro, vermeerderd met 50 

opdeciemen tot 1.200 euro, of een vervangende gevangenisstraf van 14 dagen. 

BIJDRAGEN EN KOSTEN 

Veroordeelt en elk tot betaling van een bijdrage 

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 hen elk tot betaling van de bijdrage tot het Begrotingsfonds voor de juridische 

tweedelijnsbijstand van 20 euro. 

Veroordeelt hen elk tot betaling van een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken 

van 51,20 euro. 

Veroordeelt en hoofdelijk tot betaling van de 

gerechtskosten voor het openbaar ministerie, begroot op 56,26 euro. 

Overtuigingsstukken 

Beveelt de overmaking aan het openbaar ministerie om te handelen als naar recht, van de 

overtuigingsstukken neergelegd ter griffie van de correctionele rechtbank te Gent onder de 

nrs. en 

BURGERRECHTELIJK 

Veroordeelt tot betaling van 3.698,96 euro aan 

meer de vergoedende intresten vanaf de gemiddelde datum (26 december 2012) tot vandaag 

en de gerechtelijke interesten vanaf de datum van het vonnis tot de dag van volledige 

betaling, en een rechtsplegingvergoeding van 780 euro. 

Veroordeelt tot betaling van 13.897,89 euro aan meer 

de vergoedende intresten vanaf de gemiddelde datum (26 december 2012) tot vandaag en 

de gerechtelijke interesten vanaf de datum van het vonnis tot de dag van volledige betaling, 

en een rechtsplegingvergoeding van 1.320 euro. 

Houdt ambtshalve de overige burgerlijke belangen aan. 11 

1.2 Tegen dit vonnis van 2 januari 2018 werd hoger beroep ingesteld op: 

19 januari 2018 door de beklaagde op strafgebied en op burgerlijk gebied; 
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23 januari 2018 door de beklaagde 
31 januari 2018 door het openbaar ministerie tegen de beide beklaagden. 

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: 

19 januari 2018 door de raadsman van de beklaagde 
23 januari 2018 door de raadsman van de beklaagde 
31 januari 2018 door het openbaar ministerie met betrekking tot de beide 
beklaagden. 

1.3 Op de terechtzitting van 22 juni 2018 werden, na partijen te hebben gehoord, 
conclusietermijnen vastgelegd en de rechtsdag bepaald op donderdag 15 november 2018. 

1.4 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 15 november 2018 in het Nederlands: 

2. 

de beklaagde in zijn middelen van verdediging, bijgestaan door meester 
Tanguy Van Steen kiste, advocaat met kantoor te Gent, 

de be klaagde in haar middelen van verdediging, bijgestaan door 
meester Eric Van Loo, advocaat met kantoor te Gent, 

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

de burgerlijke partij (burgerlijke vennootschap onder de vorm van een 
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal 
oogmerk) in haar middelen, vertegenwoordigd door meester Carmenta Decordier, 
advocaat met kantoor te Gent, 

de burgerlijke partij (burgerlijke vennootschap 
onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
met een sociaal oogmerk) in haar middelen, vertegenwoordigd door meester Wouter 
De Canck, advocaat met kantoor te Gent. 

2.1 Tegen het voormelde vonnis van 2 januari 2018 van de rechtbank van eerste aanleg 
Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, werd door de beklaagde hoger beroep 
aangetekend blijkens een op 19 januari 2018 ter griffie van de voormelde rechtbank 
afgelegde verklaring, waarbij tegen dit vonnis een onbeperkt hoger beroep werd ingesteld. 
Tevens werd door de beklaagde op diezelfde datum en op diezelfde griffie een 
verzoekschrift met grieven ("grievenformulier hoger beroep") neergelegd waarin nauwkeurig 
werd bepaald welke grieven tegen het voormelde vonnis worden ingebracht. 
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Voorts werd tegen het vonnis van 2 januari 2018 ook door de beklaagde 
hoger beroep aangetekend, namelijk blijkens een op 23 januari 2018 ter griffie van 

de voormelde rechtbank afgelegde verklaring, waarbij ook zij tegen dit vonnis een onbeperkt 
hoger beroep instelde, en waarbij zij tevens op 23 januari 2018 ter griffie een verzoekschrift 
met grieven ("grievenformulier hoger beroep") neerlegde waarin nauwkeurig werd bepaald 
welke grieven tegen het beroepen vonnis worden ingebracht. 

Ten slotte werd ook door het openbaar ministerie hoger beroep aangetekend tegen het 
voormelde vonnis, namelijk blijkens een op 31 januari 2018 ter griffie van de voormelde 
rechtbank afgelegde verklaring, waarbij dit hoger beroep werd gericht tegen de beide 
beklaagden. Tevens werd door het openbaar ministerie op diezelfde datum een 
verzoekschrift met grieven ("grievenformulier hoger beroep") ter griffie neergelegd met 
daarin een nauwkeurige bepaling van de grieven met betrekking tot de beide beklaagden. 

De hoger beroepen van de beklaagden en van het openbaar ministerie werden aldus tijdig 
en regelmatig naar de vorm ingesteld en zijn ontvankelijk (artt. 203-204 Sv.). 

2.2 De voormelde grievenformulieren werden alle opgesteld volgens het bij koninklijk besluit 
van 18 februari 2016 vastgestelde model (zoals van toepassing sinds dit model werd 
vervangen bij koninklijk besluit van 23 november 2017). 

In zijn op 19 januari 2018 neergelegde grievenschrift voert de beklaagde Alex Amey 
vooreerst grieven aan omtrent de procedure, namelijk omdat de motiveringsverplichting 
niet zou zijn nageleefd, omdat de bewijskracht van de stukken uit het strafdossier, met name 
zijn conclusies, volgens hem werd genegeerd alsook omdat de eerste rechter niet of 
onvoldoende zou hebben geantwoord op de middelen, zoals neergelegd in zijn conclusies. 
Voorts acht de beklaagde zich gegriefd door het beroepen vonnis in zoverre hij 
daarin schuldig werd verklaard aan de telastlegging A, in zoverre hem daarin een straf werd 
opgelegd, in zoverre de burgerlijke vordering gegrond werd verklaard en in zoverre hij werd 
veroordeeld tot de gerechtskosten en de bijdrage aan het Slachtofferfonds (waarbij de 
beklaagde alle voorgedrukte rubrieken van het modelformulier aankruiste en 
summier nader motiveerde in de voormelde zin). 

Volgens haar op 23 januari 2018 neergelegde grievenschrift acht de beklaagde 
zich gegriefd door het beroepen vonnis in zoverre zij daarin schuldig werd 

verklaard aan de telastlegging B, in zoverre haar daarin een straf werd opgelegd (en niet 
werd ingegaan op haar in subsidiaire orde gevorderde vraag tot opschorting of een 
werkstraf, en er evenmin uitstel van tenuitvoerlegging werd toegekend), en in zoverre de 
burgerlijke vordering gegrond werd verklaard (waarbij door de beklaagde 

wordt gespecificeerd dat er niet werd geantwoord op haar conclusies in dit 
verband). 
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Uit het door het openbaar ministerie op 31 januari 2018 ter griffie neergelegde 
grievenformulier blijkt dat het openbaar ministerie zich gegriefd acht door het bestreden 
vonnis in zoverre daarin werd geoordeeld over de strafmaat ten aanzien van de beide 
beklaagden, waarbij voorts werd gespecificeerd dat een volgberoep werd ingesteld. 

Op de rechtszitting van 15 november 2018 heeft het openbaar ministerie verklaard afstand 
te doen van de grieven die voortvloeien uit het volgberoep, behalve in zoverre dit betrekking 
heeft op de straftoemeting ten aanzien van de beide beklaagden, zodat door het openbaar 
ministerie enkel nog de grieven omtrent de straftoemeting ten aanzien van de beide 
beklaagden worden gehandhaafd. Hiervan kan er akte worden verleend zoals hierna 
bepaald. 

Het hof beslist in het voorliggende arrest binnen de perken van de grieven zoals bedoeld in 
artikel 210 van het Wetboek van Strafvordering. In dit verband stelt het hof vast dat er geen 
redenen zijn om ambtshalve een grief in de zin van het voormelde artikel 210 op te werpen. 

3. 
Het hof stelt vast dat de op de terechtzitting van 22 juni 2018 vastgestelde 
conclusietermijnen werden nageleefd. 

De omstandigheid dat er op 17 november 2018, dit is nadat de zaak in beraad werd 
genomen, door de raadsman van de beklaagde nog 
"syntheseconclusies" op elektronische wijze werden neergelegd ter griffie, is irrelevant, daar 
die conclusies volledig identiek zijn (met inbegrip van de gekopieerde handtekening van de 
raadsman van de beklaagde met de "syntheseconc/usies" die op 13 
november 2018 - dit is tijdig - door de raadsman van de beklaagde op 
elektronische wijze werden neergelegd ter griffie. 

4. 
4.1 De aan de beklaagde ten laste gelegde en hierna bewezenverklaarde feiten, 
omschreven onder de telastlegging A, en de aan de beklaagde ten laste 
gelegde en hierna bewezenverklaarde feiten, omschreven onder de telastlegging B, zijn in 
hoofde van elke respectievelijke beklaagde de opeenvolgende en voortgezette uitvoering 
van een zelfde misdadig opzet, daar zij onderling verbonden zijn door eenheid van doel en 
verwezenlijking, waarvan de termijn van verjaring voor het geheel van die feiten, die elk 
onderling niet gescheiden zijn door een langere termijn dan de verjaringstermijn, slechts 
begint te lopen vanaf het laatste feit, dat zich situeert op 24 maart 2014. Sedertdien is geen 
vijf jaar verstreken. De strafvordering tegen de beklaagden is derhalve niet vervallen door 
verjaring. 

4.2 Terecht verbeterde de eerste rechter de telastleggingen A en B, in die zin: 
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dat de verwijzing in de telastlegging A naar artikel 92,§3-2° Vlaamse Wooncode moet 
worden gelezen als een verwijzing naar artikel 92,§3-1° Vlaamse Wooncode; 
dat de verwijzing in de telastlegging B naar artikel 92,§3-1° Vlaamse Wooncode moet 
worden gelezen als een verwijzing naar artikel 92,§3-2° Vlaamse Wooncode. 

Het betreft hier telkens de verbetering van een louter materiële vergissing, die de feitelijke 
inhoud van deze respectievelijke telastleggingen ongewijzigd laat, en waarop de partijen zich 
hebben verweerd. Het hof bevestigt deze verbeteringen, die bij deze worden overgenomen 
in het voorliggende arrest. 

Telkens hierna naar de telastlegging A, respectievelijk de telastlegging B wordt verwezen, 
betreft het de aldus verbeterde telastleggingen. 

4.3 De in de telastleggingen A en B bedoelde feiten zijn tot op heden ongewijzigd strafbaar 
gebleven, en dit ongeacht de wijziging van artikel 92,§3 en van artikel 102bis,§9 Vlaamse 
Wooncode door de artikelen 39-3° en 44-5° van het decreet van 14 oktober 2016 houdende 
wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen. 

4.4 Het hof merkt nog op dat de procedurele grieven die door de eerste beklaagde 
werden aangevoerd, louter betrekking hebben op de omstandigheid dat de eerste 

rechter volgens hem niet of minstens onvoldoende heeft geantwoord op zijn conclusies, 
waardoor de bestreden beslissing niet regelmatig met redenen zou zijn omkleed, alsook op 
de omstandigheid dat de eerste rechter volgens hem de bewijskracht van de stukken van het 
strafdossier, waaronder zijn conclusies, zou hebben miskend. Daar de eerste beklaagde 

zijn voor de eerste rechter ontwikkelde verweer volledig opnieuw ontwikkelt voor het 
hof, vallen deze procedurele grieven samen met de inhoudelijke verweermiddelen van de 
eerste beklaagde, die het hof hierna ontmoet. 

5. 
5.1 Op grond van de gegevens van het strafdossier en de behandeling voor het hof zijn de 
schuld van de eerste beklaagde aan de feiten, voorwerp van de telastlegging A, 
en de schuld van de tweede beklaagde aan de feiten, voorwerp van de 
telastlegging B, voor het hof bewezen gebleven. 

5.2 De eerste beklaagde huurde als alleenstaande man een sociale woning, 
gelegen aan de , van de sociale woningmaatschappij 
(burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk, te dezen burgerlijke partij, hierna sporadisch 
verkort weergegeven als ' ). Het wordt niet betwist dat de eerste beklaagde 

gedurende de geïncrimineerde periode een relatie had met de tweede beklaagde 
die een sociale woning huurt, gelegen aan de te 

van de sociale woningmaatschappij 
(burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte 
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aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk, te dezen eveneens burgerlijke partij en hierna 
sporadisch verkort weergegeven als " "). 

Dienaangaande wordt de eerste beklaagde vervolgd omdat hij, in strijd met 
artikel 92,§3-1° Vlaamse Wooncode, als huurder van een sociale huurwoning niet zijn 
hoofdverblijfplaats heeft gehad in de woning aan de te 
(telastlegging A). De tweede beklaagde wordt vervolgd omdat zij, in 
strijd met artikel 92,§3-2° Vlaamse Wooncode, als huurster van een sociale huurwoning, niet 
heeft meegedeeld dat de eerste beklaagde zijn intrek had genomen in haar 
sociale huurwoning aan de te (telastlegging B). Beide misdrijven 
worden strafbaar gesteld door artikel 102bis,§9-1° Vlaamse Wooncode. 

5.3 Vooraf merkt het hof op dat de misdrijfperiode in de beide telastleggingen werd 
gedateerd "in de periode van 1 juni 2011 tot 24 maart 2014". Het eindpunt van de beide 
misdrijfperiodes moet klaarblijkelijk worden verklaard doordat op die datum (24 maart 
2014) het zwarte voertuig break geparkeerd stond aan de huurwoning van de 
tweede beklaagde aan de te (zie de drie 
foto's, genomen op verschillende tijdstippen van de dag op 24 maart 2014, stuk 126 van 
onderkaft 1 en van onderkaft 2 van het strafdossier). Met betrekking tot dit voertuig had de 
eerste beklaagde eerder, op 19 augustus 2013, verklaard dat dit voertuig de 
eigendom is van de tweede beklaagde maar dat hij dit voertuig 
gebruikt omdat zijn eigen voertuig stuk is (stuk 62 onderaan van onderkaft 1 
van het strafdossier). 

Evenwel kan uit de gegevens van het strafdossier niet ondubbelzinnig worden afgeleid 
waarom het aanvangstijdstip van de beide telastleggingen werd gesitueerd op 1 juni 2011 
(waarbij het hof er terloops op wijst dat de vaststellingen van plaatsvervangend 
gerechtsdeurwaarder dateren van 1 juni 2012, zie onderaan 
stuk 16 van onderkaft 1 en van onderkaft 2 van het strafdossier). Hoewel de eerste 
beklaagde reeds vanaf 12 september 2003 (met een korte onderbreking in de 
periode van 8 mei 2006 tot 13 juni 2006) zijn officiële domicilie blijkt te hebben gehad op het 
adres van zijn sociale woning aan de te :zie stuk 92 van onderkaft 1 
en van onderkaft 2 van het strafdossier) - en dit tot 25 maart 2016 (met nog een korte 
onderbreking in de periode van 30 augustus 2013 tot 11 september 2013, zie verder) - blijkt 
er geen specifiek onderzoek te zijn gevoerd met betrekking tot de periode van 1 juni 2011 
tot en met 31 december 2011, terwijl het enige huurcontract dat door Nordt 
voorgelegd betrekking heeft op de huurovereenkomst die met ingang van 1 januari 2012 
werd gesloten tussen als verhuurder en de eerste beklaagde als 
huurder van de sociale woning aan de te (zie de kopie van het 
bewuste huurcontract, stuk 1 van de door de burgerlijke partij voor de eerste 
rechter op de terechtzitting van 3 oktober 2017 neergelegde stukkenbundel). 
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Weliswaar blijkt uit het strafdossier dat de tweede beklaagde reeds in 
januari 2011 door erop werd aangesproken dat 
haar vriend bij haar inwoonde, wat door de tweede beklaagde werd betwist (zie de stukken 
9-10-11-12 van onderkaft 1 en van onderkaft 2 van het strafdossier), doch met betrekking 
tot de periode van 1 juni 2011 tot en met 31 december 2011 blijken er geen concrete 
vaststellingen te zijn verricht. Ook uit de kopie van een schrijven van 

van 17 december 2012 waarbij deze aan haar raadsman 
meedeelde dat zij "reeds een jaar" meldingen ontving dat er een vriend zou inwonen bij de 
tweede beklaagde (stuk 19 van onderkaft 1 en van onderkaft 2 van het 
strafdossier), kan niet met zekerheid worden afgeleid dat de eerste beklaagde toen effectief 
woonde bij de tweede beklaagde. Thans is het niet meer mogelijk om nog enig relevant 
onderzoek te bevelen met betrekking tot de periode van 1 juni 2011 tot en met 31 
december 2011. 

De telastlegging A (in hoofde van de eerste beklaagde ) en de telastlegging B (in 
hoofde van de tweede beklaagde zijn dan ook niet bewezen in zoverre 
ze betrekking hebben op de periode van 1 juni 2011 tot en met 31 december 2011. 

5.4 Voorts stelt de tweede beklaagde ten onrechte dat de 
strafrechtelijke omschrijving van het misdrijf in de dagvaarding niet precies zou zijn bepaald. 
De telastlegging B maakt immers uitdrukkelijk melding van de door artikel 102bis, §9, 1° 
Vlaamse Wooncode strafbaar gestelde verplichting, bedoeld in artikel 92, §3-2° Vlaamse 
Wooncode, die expliciet in de telastlegging B wordt weergegeven, namelijk "als huurder van 

een sociale huurwoning de wijziging van de personen die de sociale huurwoning op 

duurzame wijze betrekken, niet onmiddellijk aan de betrokken verhuurder te hebben 

meegedeeld", waarbij dit in die telastlegging feitelijk nader wordt gespecificeerd als "meer 

bepaald niet te hebben meegedeeld dat zijn intrek had genomen in de sociale 

huurwoning gelegen te waardoor zij een financieel 

voordeel geniet op het vlak van huurprijsberekening" . Met de verwijzing naar het feit dat 
"zijn intrek had genomen" in haar sociale huurwoning, doelt de telastlegging B 

dan ook onmiskenbaar op het feit dat deze laatste de sociale huurwoning van de tweede 
beklaagde op duurzame wijze heeft betrokken, zodat er geen reden toe is om de 
telastlegging B aan te passen of te heromschrijven. 

Het hof volgt de tweede beklaagde evenmin in haar verweer dat de 
verwijzing in artikel 92, §3-2° Vlaamse Wooncode naar het "op duurzame wijze betrekken" 

van de sociale huurwoning geen voldoende nauwkeurige normatieve inhoud zou hebben en 
derhalve strijdig zou zijn met het legaliteitsbeginsel. De bewuste decretale bepaling is 
immers voldoende nauwkeurig omschreven, met name voor de sociale huurders, die aldus 
wel degelijk weten wat van hen wordt verwacht. Dit klemt in het voorliggende geval te meer 
daar de tweede beklaagde reeds op 11 januari 2011 een schrijven had 
ontvangen van de , waarin melding werd gemaakt van 
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de "inwoon van uw vriend11
1 

en waarin zij werd aangemaand om het inkomen van deze 
laatste mee te delen (stuk 9 van onderkaft 1 en van onderkaft 2 van het strafdossier). 

5.5 Uit de gegevens van het strafdossier, waaronder de vaststellingen van de toezichthouder 
van het Agentschap Inspectie RWO (Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend 
erfgoed), zoals gerelateerd in het aanvankelijk proces-verbaal 1 en 

), kan worden afgeleid dat de eerste beklaagde in de 
periode van 1 januari 2012 tot 24 maart 2014 niet zijn hoofdverblijfplaats hield in de door 
hem gehuurde sociale woning aan de , maar wel in de sociale 
huurwoning van de tweede beklaagde aan de te 

wat door deze laatste niet werd gemeld aan 

Vooreerst bevestigt het abnormaal lage verbruik op het vlak van nutsvoorzieningen, met 
name van gas en vooral elektriciteit, dat de eerste beklaagde zijn appartement 
aan de te niet of nauwelijks effectief bewoonde. Aldus bedroeg het 
elektriciteitsverbruik voor de periode van 17 juli 2013 tot 19 augustus 2013 slechts 0,1 kWh. 
Deze extreem lage verbruikswaarden kunnen, anders dan door de eerste beklaagde wordt 
voorgehouden, geenszins worden verklaard doordat ze dateren van in de zomerperiode, 
daar ook in de zomerperiode elektriciteit wordt verbruikt. Zelfs wanneer moet worden 
aangenomen dat de verbruiksperiode van 17 juli 2013 tot 19 augustus 2013 niet zonder 
meer kan worden geëxtrapoleerd naar een volledig jaar, en zelfs wanneer rekening wordt 
gehouden met de omstandigheid dat de huurwoning van de eerste beklaagde niet over een 
koelkast en een fornuis beschikte (zie verder), dan nog kan een elektriciteitsverbruik van 0,1 
kWh in de gegeven omstandigheden slechts worden verklaard door het feit dat de woning 
niet daadwerkelijk werd bewoond, en niet door een extreem zuinige of alternatieve 
levenswijze van de eerste beklaagde. Het verweer van de eerste beklaagde dat hij steeds 
een nagenoeg constant laag elektriciteitsverbruik heeft, snijdt dan ook geen hout en is niet 
van aard om het bovenstaande te ontkrachten. Hetzelfde geldt voor het feit dat het 
waterverbruik van het appartement aan de 
beklaagde wél rond het gemiddelde zou liggen. 

te volgens de eerste 

Naar aanleiding van de huiszoeking met toestemming die op 19 augustus 2013 werd 
gehouden, stelden de verbalisanten trouwens vast dat er in het appartement geen koelkast 
noch een kookfornuis aanwezig was, terwijl er ook geen voedselvoorraad was in de keuken 
(stuk 5 onderaan en stukken 73-78 van onderkaft 1 van het strafdossier). De omstandigheid 
dat het appartement van de eerste beklaagde wel nog bemeubeld was en er kledij van hem 
aanwezig was, doet geen afbreuk aan de voormelde vaststellingen en toont geenszins aan 
dat de eerste beklaagde in zijn huurappartement aan de te 

effectief zijn hoofdverblijf had. 

Het verweer van de eerste beklaagde dat hij zijn was door zijn vriendin - de tweede 

beklaagde - liet doen, is niet pertinent en doet geen afbreuk aan het gegeven dat hij niet 
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effectief en gewoonlijk verbleef in zijn sociale huurwoning aan de te 
Dat de eerste beklaagde, zoals hij zelf aangeeft, nooit een maaltijd zou nuttigen in zijn 

woning omdat hij als glazenwasser constant "op de baan" is, in zijn voertuig zijn maaltijden 
nuttigt en geen behoefte meer zou hebben aan een maaltijd wanneer hij 's avonds 
thuiskomt, is onaannemelijk en bevestigt dat hij feitelijk gewoonlijk verbleef in de sociale 
huurwoning van de tweede beklaagde aan de te 

Voorts kan uit de verklaringen van meerdere buren van de eerste beklaagde worden afgeleid 
dat de eerste beklaagde slechts zelden aanwezig was in zijn appartement en daar 
hoogstens een tweetal keren per week overnachtte, terwijl behalve de getuige 
ook andere buren van de tweede beklaagde bevestigden dat er een 
koppel woonde op het adres van de tweede beklaagde, waarmee onmiskenbaar de eerste 
en de tweede beklaagde worden bedoeld. 

Het bewijs van de telastlegging A is dan ook, anders dan door de beklaagden wordt 
voorgehouden, geenszins op een determinerende wijze gebaseerd op {de extrapolatie van) 
het energieverbruik van de eerste beklaagde. 

Tevens blijkt uit het strafdossier niet alleen dat de eerste beklaagde gebruik 
maakte van het zwarte voertuig break van de tweede beklaagde 

, maar ook dat door een buurvrouw van de tweede beklaagde meermaals werd 
opgemerkt dat hij met dit voertuig 's morgens vanuit de huurwoning van de tweede 
beklaagde aan de te naar zijn werk 
vertrok. Dat dit voertuig ook door de tweede beklaagde zelf en door haar zoon werd 
gebruikt, is in dit verband niet relevant. 

Bovendien heeft de eerste beklaagde tijdens de geïncrimineerde periode zijn 
domicilieadres gedurende een, weliswaar zeer korte, tijdspanne officieel op het adres van de 
sociale huurwoning van de tweede beklaagde aan de 
te gelegd, namelijk in de periode van 30 augustus 2013 tot 11 september 2013 {zie 
de gegevens in onderkaft 8 met de identiteit en het gerechtelijk verleden van de eerste 
beklaagde). Het verweer van de eerste beklaagde dat deze domiciliewijziging verkeerdelijk 
en buiten zijn weten zou zijn gebeurd door de wijkagent en aldus op een vergissing zou 
berusten, is totaal ongeloofwaardig. Voor het overige kan uit de omstandigheid dat de 
eerste beklaagde zijn domicilieadres reeds op 11 september 2013 opnieuw heeft gewijzigd, 
geenszins worden afgeleid dat hij niet op een duurzame wijze bij de tweede beklaagde zou 
inwonen, wat immers een louter feitelijk gegeven is. 

Uit al de voormelde gegevens blijkt dan ook dat het verweer van de eerste beklaagde 
en van de tweede beklaagde dat zij louter een zogenaamde 

latrelatie hadden en slechts sporadisch - volgens de eerste beklaagde hoogstens een à twee 
nachten per week - bij elkaar overnachtten zonder dat zij effectief samenleefden, niet 
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geloofwaardig is, en dat integendeel beiden wel degelijk op een duurzame wijze 
samenwoonden en effectief en bestendig samen verbleven in de sociale huurwoning van de 
tweede beklaagde aan de te . Dat 

nooit klachten heeft ontvangen omtrent de effectieve bewoning door de eerste 
beklaagde in zijn sociale huurwoning aan de te en dienaangaande 
dan ook geen stukken voorlegt, is hierbij irrelevant. 

Aan het bovenstaande wordt evenmin afbreuk gedaan door de omstandigheid dat de 
beklaagden reeds eerder, in de periode van 1995 tot 2004, een relatie hebben gehad, en 
opnieuw een relatie zijn gestart in 2011 (welke relatie in de zomer van 2016 opnieuw werd 
beëindigd). Het verweer van de beklaagden dat zij in de tweede fase van hun relatie hadden 
besloten om niet meer samen te wonen, is in het licht van de voormelde gegevens totaal 
onaannemelijk. 

Tijdens de periode van 1 januari 2012 tot 24 maart 2014 had de eerste beklaagde 
aldus niet zijn hoofdverblijfplaats in de sociale huurwoning aan de te 

in die zin dat hij aldaar niet effectief en gewoonlijk verbleef (art. 2, §1, eerste lid, 10° 
Vlaamse Wooncode), terwijl hij er zelfs gedurende twaalf dagen niet eens was 
gedomicilieerd. Dienvolgens heeft hij zich schuldig gemaakt aan het niet-nakomen van de in 
artikel 92,§3-1° Vlaamse Wooncode voorgeschreven verplichting, wat strafbaar wordt 
gesteld door artikel 102bis,§9-1° Vlaamse Wooncode. 

Daar de eerste beklaagde in diezelfde periode op een duurzame wijze heeft 
bijgewoond in de sociale huurwoning van de tweede beklaagde aan de 

te zonder dat de tweede beklaagde deze duurzame bijwoonst 

heeft gemeld aan , heeft de tweede beklaagde 
zich schuldig gemaakt aan het niet-nakomen van de in artikel 92,§3-2° 

Vlaamse Wooncode voorgeschreven verplichting, wat eveneens strafbaar wordt gesteld 
door artikel 102bis,§9-1° Vlaamse Wooncode. 

Het hof volgt voorts niet het verweer van de tweede beklaagde dat zij 
in dezen niet wetens en willens zou hebben gehandeld. Als huurster van een sociale woning 

besefte de tweede beklaagde immers maar al te goed dat zij ertoe gehouden was om de 
duurzame biiwoonst van de eerste beklaagde mee te delen aan de 

, wat zij doelbewust niet heeft gedaan. In tegenstelling tot 
wat door de tweede beklaagde wordt voorgehouden, vereist de domiciliefraude die erin 
bestaat om als huurder van een sociale huurwoning de wijziging van de personen die de 
sociale huurwoning op duurzame wijze betrekken, niet onmiddellijk aan de betrokken 
verhuurder te hebben meegedeeld, geenszins dat de huurder op de hoogte is van de 
bedoeling van de persoon die zijn of haar sociale huurwoning op een duurzame wijze 
betrekt. Het volstaat dat de huurder van de sociale huurwoning beseft dat een derde zich op 
een duurzame wijze in zijn of haar sociale huurwoning komt vestigen zonder dat de 
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verhuurder daarvan op de hoogte is, en desondanks nalaat dit mee te delen aan de 
verhuurder. 

Het hof volgt de beklaagden evenmin in hun verweer dat de gegevens die afkomstig zijn van 
de getuige die een buurvrouw is van de tweede beklaagde 

en waarmee zij in onmin leeft, niet voldoende objectief zouden zijn. De 
verklaringen van de getuige en de door haar genomen foto's sporen immers 
met de overige gegevens van het strafdossier, en er blijkt voor het overige nergens uit dat 
die gegevens niet of onvoldoende betrouwbaar zouden zijn. Het is trouwens geenszins 
correct te stellen dat alle belastende verklaringen afkomstig zouden zijn van de persoon van 
de getuige , daar ook andere buren van de beklaagden verklaringen hebben 
afgelegd die relevant zijn voor de beoordeling van de telastleggingen A en B. Dat de getuige 

blijk zou geven van gevoelens van jaloezie, woede en haat, is in die context 
dan ook niet relevant. 

In weerwil van het verweer van de beklaagden omtrent hun privéleven (art. 22 Gw.), zijn er 
voorts geen redenen voorhanden om de door de getuige genomen foto's uit 
de debatten te weren, daar niet is voldaan aan de criteria van artikel 32 Voorafgaande Titel 
Wetboek van Strafvordering. Dat de Vlaamse Wooncode welbepaalde ambtenaren 
bevoegdheid verleent voor het desbetreffende toezicht en de controle (zie 102bîs,§2 
Vlaamse Wooncode), laat deze vaststelling onverlet. 

6. 
6.1 De feiten die het voorwerp vormen van de bewezenverklaarde telastlegging A zijn in 
hoofde van de eerste beklaagde de opeenvolgende en voortgezette uitvoering 
van eenzelfde misdadig opzet, zodat er slechts één straf moet worden uitgesproken (art. 65, 
eerste lid, Sw.). 

Door gedurende een lange periode zijn sociale huurwoning niet als hoofdverblijfplaats te 
hebben gebruikt terwijl hij heel goed wist dat hij als huurder daartoe verplicht was, heeft de 
eerste beklaagde flagrant een decretale verplichting genegeerd die in het kader 
van een sociaal huurstelsel ertoe strekt het grondwettelijk vastgelegde recht op een 
behoorlijke huisvesting van iedereen te waarborgen (art. 23 Gw.). Hierdoor heeft de eerste 
beklaagde onterecht genoten van een "sociale korting", zoals bedoeld in artikel 47 van het 
Socialehuurbesluit, zijnde het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot 
reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse 
Woon code. 

Bovendien werd de eerste beklaagde in het verleden reeds meermaals 
veroordeeld, zowel door de politierechtbank als door de correctionele rechtbank, en dit 
wegens diverse misdrijven. 
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De hierna bepaalde effectieve geldboete houdt hiermee rekening en is naar het oordeel van 
het hof voorts absoluut noodzakelijk om de eerste beklaagde te weerhouden van 
recidive. 

De bewezenverklaarde feiten werden gepleegd in de periode van 1 januari 2012 tot 24 
maart 2014, dit is na 31 december 2011 maar vóór 1 januari 2017, zodat de geldboete, 
uitgedrukt in euro, met 50 opdeciemen moet worden verhoogd. 

De hierna bepaalde vervangende gevangenisstraf strekt ertoe om in een voldoende 
effectieve vervangende straf te voorzien mocht de geldboete niet worden betaald door de 
eerste beklaagde. 

6.2 De tweede beklaagde verzocht ter terechtzitting van het hof in 
ondergeschikte orde dat haar de gunst van de opschorting van de uitspraak van de 
veroordeling zou worden toegekend. Dienaangaande verleende het openbaar ministerie ter 
terechtzitting van het hof een ongunstig advies. 

Het hof is evenwel van oordeel dat op het verzoek van de tweede beklaagde 
kan worden ingegaan. Mede gelet op het relatief gunstige strafverleden van de 

tweede beklaagde, die op een verkeersgerelateerde veroordeling door de politierechtbank 
na nog niet eerder werd veroordeeld, is het hof van oordeel dat aan deze beklaagde een 
proeftijd kan worden toegestaan door het opschorten van de uitspraak van de veroordeling 
zoals hierna bepaald. De tweede beklaagde voldoet hiertoe aan de 
wettelijke voorwaarden, aangezien zij nog niet werd veroordeeld tot een criminele straf 
noch tot een hoofdgevangenisstraf van meer dan zes maanden of tot een gelijkwaardige 
straf die in aanmerking genomen wordt overeenkomstig artikel 99bis van het Strafwetboek, 
en de bewezenverklaarde feiten niet van die aard schijnen te zijn dat ze gestraft moeten 
worden met een hoofdstraf van meer dan vijf jaar correctionele gevangenisstraf (art. 3 van 
de Probatiewet van 29 juni 1964). 

Het toekennen van de gunst van de opschorting van de uitspraak van de veroordeling 
gedurende de hierna bepaalde proeftijd biedt naar het oordeel van het hof de beste garantie 
om de tweede beklaagde ervan te weerhouden om zich in de toekomst 
nog schuldig te maken aan het plegen van strafbare feiten. 

7. 

De beklaagden zijn gehouden tot de kosten, gevallen in de beide aanleggen aan de zijde van 
het openbaar ministerie in de mate zoals hierna bepaald. 

De eerste beklaagde dient ook, als veroordeelde tot een correctionele hoofdstraf, te worden 
verplicht tot het betalen van de bijdrage van 25,- EUR tot financiering van het bijzonder 
Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele 
redders (art. 29 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen). 
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Deze bijdrage, die een eigen aard heeft en geen straf inhoudt, dient thans vermeerderd te 
worden met 70 opdeciemen tot 200,- EUR, en dit ongeacht de datum van de 
bewezenverklaarde feiten. 

Tevens zijn de beide beklaagden gehouden tot de vaste vergoeding voor de kostprijs van het 
verloop der strafprocedure, die thans, na indexatie, 53,58 EUR bedraagt (zie art. 91 van het 
koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de 
gerechtskosten in strafzaken, zoals gewijzigd door art. 1 van het koninklijk besluit van 13 
november 2012, BS 29 november 2012; omzendbrief 131/5 van 25 september 2018, BS 4 
oktober 2018), alsook tot de bijdrage aan het Begrotingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand, die thans 20,- EUR bedraagt (art. 4, §3 en art. 5 van de wet van 19 
maart 2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand). 

De in beslag genomen en ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, 
afdeling Gent, onder de OS-nummers en neergelegde 
voorwerpen (CD-roms met foto's) worden ter beschikking gesteld van het openbaar 
ministerie teneinde ermee te handelen als naar recht. 

8. 
8.1 De sociale woningmaatschappij stelde zich voor de eerste rechter burgerlijke 
partij tegen de eerste beklaagde en vorderde een materiële schadevergoeding 
van 100,- EUR wegens kosten van achternageloop, een materiële schadevergoeding wegens 
de "onterecht uitgekeerde sociale korting" aan de eerste beklaagde ten bedrage van 
3.597,96 EUR, en een morele schade van 1,- EUR. De eerste rechter verklaarde deze 
vordering gegrond, zijnde dus ten belope van 3.698,96 EUR (= 100,- EUR+ 3.597,96 EUR+ 1,
EUR), meer de vergoedende rente vanaf 26 december 2012 (gemiddelde datum) en meer de 
gerechtelijke rente. 

Thans voor het hof verzoekt de sociale woningmaatschappij 
vonnis op burgerlijk vlak te bevestigen. 

het bestreden 

De eerste beklaagde verklaarde ter terechtzitting in ondergeschikte orde de 
gevorderde materiële schadevergoeding wegens de "onterecht uitgekeerde sociale korting" 

ten bedrage van 3.597,96 EUR niet te betwisten. Gelet op de berekening van de uitgekeerde 
sociale korting door de sociale woningmaatschappij , is deze schadepost dan ook 
gegrond. 

Ten onrechte wordt de post materiële schadevergoeding wegens kosten van achternageloop 
ten belope van 100,- EUR betwist door de eerste beklaagde . Het is immers 
bewezen dat de sociale woningmaatschappij administratieve kosten heeft 
moeten maken ingevolge de door de eerste beklaagde gepleegde feiten. Dat de eerste 
beklaagde nooit in gebreke werd gesteld, doet hieraan geen afbreuk. 
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Tevens is het bewezen dat de sociale woningmaatschappij , gelet op haar 
maatschappelijk doel, als maatschappij moreel werd geraakt door de feiten. Bij gebrek aan 
concrete beoordelingscriteria kan de desbetreffende morele schade slechts in billijkheid 
worden begroot op het gevorderde bedrag van 1- EUR. 

De vordering van de sociale woningmaatschappij is aldus gegrond ten belope 
van het gevorderde bedrag van 3.698,96 EUR (= 100,- EUR+ 3.597,96 EUR+ 1,- EUR). Hierop 
is er vergoedende rente verschuldigd vanaf 26 december 2012 (gemiddelde datum) en 
voorts gerechtelijke rente zoals hierna bepaald. 

De eerste beklaagde dient voorts te worden veroordeeld tot betaling van een 
rechtsplegingsvergoeding aan de burgerlijke partij aangezien deze laatste ten 
aanzien van de eerste beklaagde in het gelijk wordt gesteld en tijdens de behandeling ten 
gronde, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep, werd vertegenwoordigd door een 
advocaat. 

Gelet op de bedragen zoals gevorderd in de voor de eerste rechter en in de voor dit hof 
neergelegde conclusie is de burgerlijke partij in beginsel gerechtigd op een 
(geïndexeerde) rechtsplegingsvergoeding van 780,- EUR (basisbedrag) per aanleg, d.w.z. op 
tweemaal 780,- EUR. Er worden geen redenen aangevoerd om af te wijken van het wettelijk 
vastgelegde basisbedrag. 

8.2 vorderde voor de eerste rechter dat de 
tweede beklaagde zou worden veroordeeld tot betaling van een 
materiële schadevergoeding van in net totaal 13.897,89 EUR, welke vordering door de eerste 
rechter gegrond werd verklaard (vermeerderd met rente vanaf een gemiddelde datum, 
namelijk vanaf 26 december 2012). 

Thans voor het hof herneemt de deze vordering, die 
wordt betwist door de tweede beklaagde 

Het gevorderde bedrag van 13.897,89 EUR bliikt te bestaan uit het verschil tussen de 
basishuurprijs en de door de tweede beklaagde betaalde huurprijs, en 
dit gedurende de periode van 1 juni 2011 tot en met maart 2014. 

Nog afgezien van de bedenking dat de feiten te dezen slechts bewezen zijn met ingang van 1 
januari 2012 (zie hoger, randnr. 5.3), kan het hof slechts schadevergoeding toekennen die 
het gevolg is van het bewezen verklaarde misdrijf, te dezen de in de telastlegging B bedoelde 
domiciliefraude die erin bestaat dat de tweede beklaagde als huurster van een sociale 
huurwoning de verhuurder niet heeft meegedeeld dat de eerste beklaagde zijn intrek had 
genomen in die sociale huurwoning. 
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Evenwel blijkt niet zomaar het verschil terug te 
vorderen tussen de door de tweede beklaagde betaalde huurprijs en de huurprijs die zij in 
de bewuste periode (1 januari 2012 tot 24 maart 2014) had kunnen vorderen van de tweede 
beklaagde wanneer deze haar wél zou hebben meegedeeld dat de eerste beklaagde zijn 
intrek had genomen in haar sociale huurwoning (waardoor de huurprijs ook op basis van het 
inkomen van de eerste beklaagde zou zijn berekend). 

vordert immers het verschil terug tussen de door de tweede beklaagde betaalde 
huurprijs en de basishuurprijs, en baseert zich hierbij op het eertijds vigerende artikel 12 van 
de typehuurovereenkomst, gevoegd als bijlage 1 van het Socialehuurbesluit (besluit van de 
Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter 
uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode), zoals gewijzigd door het besluit van de 
Vlaamse Regering van 30 september 2011. 

Volgens die laatste bepaling, die inmiddels werd gewijzigd, was de huurder verplicht de 
elementen die nodig zijn voor de berekening van de huurprijs onmiddellijk mee te delen als 

de verhuurder daarom verzoekt, bij gebreke waaraan de basishuurprijs werd toegepast. 

Evenwel wordt de tweede beklaagde niet vervolgd omdat zij niet zou 

zijn ingegaan op een verzoek van de verhuurster in dit verband, maar louter omdat zij 'de 
verplichting heeft verzuimd om de duurzame bijwoonst van de eerste beklaagde mee te 
delen aan de verhuurster. 

In het licht hiervan is de vordering van dan ook 
niet in staat van wijzen, zodat de desbetreffende burgerlijke belangen ambtshalve worden 
aangehouden. 

OP DEZE GRONDEN, 

het hof, recht doende op tegenspraak, 

Gelet op de hoger aangehaalde wetsbepalingen, alsook op: 
- artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, 

de artikelen 38, 40, 41, 45 en 65 van het Strafwetboek, 
artikel 1 van de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdeciemen op de 
strafrechtelijke geldboeten, 
de artikelen 1, 3, 5, 6 en 13 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, 
het uitstel en de probatie, 
artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, 
artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek; 
artikel 4 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, 
de artikelen 162, 162bis, 190, 194 en 211 van het Wetboek van Strafvordering, 
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Verklaart de hoger beroepen tegen het vonnis van 2 januari 2018 van de rechtbank van 
eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent ontvankelijk; 

Verleent akte van de door het openbaar ministerie gedane afstand van de grieven die geen 
betrekking hebben op de straftoemeting, en dit met betrekking tot het hoger beroep tegen 
de beide beklaagden; 

En opnieuw ten gronde beslissend binnen de perken van de aangetekende hoger beroepen 
en de aangevoerde grieven: 

Op strafgebied 

Verbetert de telastleggingen A en B zoals nader gespecificeerd in randnummer 4.2 van het 
voorliggende arrest; 

Zegt voor recht dat de telastlegging A in hoofde van de eerste beklaagde en de 
telastlegging B in hoofde van de tweede beklaagde niet bewezen zijn in 
zoverre ze betrekking hebben op de periode van 1 juni 2011 tot en met 31 december 2011; 

Verklaart de telastlegging A, in zoverre die telastlegging betrekking heeft op de periode van 
1 januari 2012 tot 24 maart 2014, bewezen in hoofde van de eerste beklaagde 

Verklaart de telastlegging B, in zoverre die telastlegging betrekking heeft op de periode van 
1 januari 2012 tot 24 maart 2014, bewezen in hoofde van de tweede beklaagde 

Veroordeelt de eerste beklaagd� uit hoofde van de in de voormelde mate 
bewezenverklaarde telastlegging A tot een geldboete van 200,- EUR, te verhogen met 50 

opdeciemen en aldus gebracht op 1.200,- EUR; 

Zegt dat bij gebrek aan betaling binnen de wettelijke termijn de aan de eerste beklaagde 
opgelegde geldboete vervangen zal kunnen worden door een vervangende 

gevangenisstraf van veertien dagen; 

Legt de eerste beklaagde de verplichting op een bedrag van 25,- EUR, 
vermeerderd met 70 opdeciemen en aldus gebracht op 200,- EUR te betalen als bijdrage tot 
de financiering van het fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en 
aan de occasionele redders; 

Gelast ten aanzien van de tweede beklaagde en met diens instemming 
uit hoofde van de in de voormelde mate bewezenverklaarde telastlegging B de opschorting 
van de uitspraak van de veroordeling voor een proeftijd van drie jaar; 
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Legt de eerste beklaagde en de tweede beklaagde de 
verplichting op een bedrag van elk 53,58 EUR te betalen als vergoeding voor de kostprijs van 
het verloop van de strafprocedure; 

Veroordeelt de eerste beklaagde en de tweede beklaagde 
tot een bijdrage van elk 20,- EUR ten behoeve van het Begrotingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand; 

Veroordeelt de eerste beklaagde en de tweede beklaagde 
elk tot de helft van de kosten gevallen in eerste aanleg aan de zijde van het openbaar 
ministerie, in het totaal begroot op 56,26 EUR, en veroordeelt hen tevens elk tot de helft van 
de kosten gevallen in hoger beroep aan de zijde van het openbaar ministerie, begroot op 
235,69 EUR; 

Stelt de in beslag genomen en ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg Oost-
Vlaanderen, afdeling Gent, onder de OS-nummers en 
neergelegde voorwerpen ter beschikking gesteld van het openbaar ministerie teneinde 
ermee te handelen als naar recht; 

Op burgerrechtelijk gebied 

Verklaart de vorderingen van de burgerlijke partij (burgerlijke vennootschap 
onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een 
sociaal oogmerk) en van de burgerlijke partij 
(burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk) ontvankelijk; 

Verklaart de vordering van de burgerlijke partij (burgerlijke vennootschap onder 
de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een 
sociaal oogmerk) gegrond en veroordeelt de eerste beklaagde tot het betalen aan 
de burgerlijke partij (burgerlijke vennootschap onder de vorm van een 
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk) van 
een schadevergoeding van 3.698,96 EUR, meer de vergoedende rente aan de wettelijke 
rentevoet vanaf 26 december 2012 tot heden, en meer de gerechtelijke rente aan de 
wettelijke rentevoet vanaf heden tot de datum van algehele betaling; 

Veroordeelt de eerste beklaagde tot de kosten van de burgerlijke partij 
(burgerlijke vennootschap onaer ae vorm van een coöperatieve vennootschap 

met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk), daarin begrepen de 
rechtsplegingsvergoeding die in eerste aanleg wordt begroot op 780,- EUR en in hoger 
beroep op 780,- EUR; 
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Stelt vast dat de burgerliike belangen met betrekking tot de vordering van de burgerlijke 
partij (burgerlijke vennootschap onder de vorm van 
een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk) 
niet in staat van wijzen zijn, en houdt die burgerlijke belangen aan overeenkomstig artikel 4 

van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering. 
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Kosten eerste aanleg: 

Kosten beroep: 

Dagv. 

Afschrift vonnis: 
Afschriften akten HB: 
Opstelrecht HB bekl.: 

Dagv. 

Dagv. BP 
Dagv; BP 

+ 10%: 

Totaal: 

€ 56,26 

€ 33,00 

€9,00 

€ 70,00 

€ 25,87 

€ 25,26 

€ 25,87 

€ 25,26 

€ 214,26 

€ 21,43 

€ 235,69 

Dit arrest is gewezen te Gent door het hof van beroep, tiende correctionele kamer, 
samengesteld uit raadsheer Bart Meganck, als waarnemend kamervoorzitter, raadsheer 
Steven Van Overbeke en plaatsvervangend magistraat Emiel Teirlinck, en in openbare 
rechtszitting van 20 december 2018 uitgesproken door raadsheer - wnd. kamervoorzitter 
Bart Meganck, in aanwezigheid van Johanna Erard, substituut-procureur-generaal, met 
bijstand van griffier Leentje Mouton. 

J 

Leentje Mouton Emiel Teirlinck 

c 1 

Bart Meganck 
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