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Not.nr. GE.66.RW.101000/14 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE en van 

1. nr. 

2. nr. 

3. nr. 

4. nr. 

s. nr. 

6. nr. 

geboren te 1 

wonende te 

!, (RRN · 

op 

• burgerlijke partij • 

1 

(RRN 

geboren te 

wonende te· 

• burgerlijke partij · 

geboren te 

wonende te 

• burgerlijke partij -

, met Bulgaarse nationaliteit, 

op 

met Belgische nationaliteit, (RRN 

)op 

geboren te 

wonende te• 

, met Algerljnse nationaliteit, (RRN 

op 

• burgerlijke partij · 

:, met Belglsche nationaliteit, (RRN · 

geboren te 

wonende te! 

- burger11jke partij • 

op ., 

., 

geboren te 

1, met Belgische nationaliteit, (RRN 

op 

wonende te· 

• burgerlijke partij • 

� 
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Hof van beroep Gent-tiende kamer-2018/NT/401-p. 3 

tegen 

1.nr. 553 
geboren t e• 

zaakvo erder, 
wonende te! 

- beklaagde -

op: 

2. nr. SSC/ 1 

ver dacht van: 

met maatschappelijke zetel, 

ingesc hreven m et 1(80-nummer 

- be klaagde -

de eer ste en de tweede 

A. 

Om het wanbedrijf uit gevoerd t e  hebben of o m  aan de u itvoering ervan rechtstreeks 
medegewe rkt te hebben, door e nige daad, tot de uitvoering zo dani ge hulp verleend te 

hebbe n dat zonder zijn bijstand het misdrijf ni et kon gepleegd worden, 

bij inbre uk o p  de arti ke l  5, st rafbaar gesteld door artikel 20§1al 1 van het De creet van 15 juli 
1997 houdende de Vlaamse Woonco de, als verhuurder, als eventuele onderverhuu rder of 
als persoon die een wo ning ter beschikking stelt, een wo nin g  die niet voldoet aan de 

vereisten e n  no rmen van artikel 5 rechtstreeks of vi a tussenpersoon verhuurd, te huur 
gesteld of ter beschikking gesteld te hebben met het oog op be wo ni ng, zoals gewijzigd door 
het D ecreet van 29 maart 2013 houdende wijziging van diverse decreten wat de 
woonkwaliteitsbewaklng betreft, vanaf 11.08.2013 

1. in het pand ge legen te ' 
, ei gendom van 

1 met maatschappelijke zetel te 

, kadastraal gekend als · 

, ondernemingsnummer 
I' 
, 

a. de ongesc hikte en onbewoo nbare wo ning te hebben verhuurd aan 

te · In de pe riode van 29.04.2014 tot en met 21.08.2014 (OK 1� st. 4, 6, 72, 92, 

11J) 
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Hof van beroep Gent - tiende kamer- 2018/NT/401- p. 4 

b. de ongeschikte en onbewoónbare woning· te hebben verhuurd aan 1 
en 

te in de periode van 29.04.2014 tot en met 21.08.2014 (OK 1, st. 5, 6, 72, 94bis, 
113-114, 143-147) 

c. de ongeschikte en onbewoonbare woning · , te hebben verhuurd aan 1 

te 
148-150) 

In de periode van 29.04.2014 tot en met 21.08.2014 (OK 1, st. 4, , 72, 114, 

d. de ongeschikte en onbewoonbare woning te hebben verhuurd aan 

te 
151-153) 

in de periode van 25.03.2013 tot en met 21.08.2014 (OK 1, st. 2, S, 72, 114, 

e. de ongeschikte en onbewoonbare woning: te hebben vemuurd aan 1 

te· In de periode van 29.04.2014 tot en met 21.08.2014 (OK 1, st. 6, 72, 114, 154-
158) 

f. de ongeschikte en onbewoonbare woning te hebben verhuurd aan 

te In de periode van 29.04.2014 tot en met 21.08.2014 (OK 1, st. 6, n, it4, 159-
163) 

2. in het pand gelegen te � 
, eigendom van 

met maatschappelijke zetel te� 

a. de ongeschikte en onbewoonbare woning 
1 

·, kadastraal gekend als 
ondernemingsnummer 

te hebben verhuurd aan 1 

te fn de periode van 01.03.2012 tot en met 17.02.2016 (OK 2, st. 3, 6-7,.8, 72-73, 
105-109, 122, 155) 

b. de ongeschikte en onbewoonbare woning· te hebben verhuurd aan 1 

te· in de periode van 20.05.2011 tot en met 17.02.2016 (OK 2, st. 2, 5-6, 7, 72-73, 

104, 155) 
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Hof van beroel> Gent - tiende kamer - 2018/NT/401 - p. S 

c. de ongeschikte en onbewoonbare woning te hebben verhuurd aan 1 

te op 09.09.2015 (OK 2, st. 2, 4·5, 7, 72-73, 89-93, 100bis) 

d. de ongeschikte en onbewoonbare woning ! 
1 

te hebben verhuurd aan 

te·  op 09.09.2015 (OK 2, st. 2, 5, 8, 72-73, 102bis) 

e. de ongeschikte en onbewoonbare woning te hebben verhuurd aan 

te' 

198-202) 

in de periode van 09.09.2015 tot en met 17.02.2016 (OK 2, st. 7, 72-73, 155, 

3. In het pand gelegen te ' 
·, eigendom van 

, met maatschappelijke zetel te � 

a. de ongeschikte woning : te hebben verhuurd aan 1 

, kadastraal gekend als· 
, ondememlngsnummer 

te In de periode van 25.09.2015 tot en met 17.02.2016 (OK 3, st. 2, 4, 6, 49bls, 

72-78, 82, 108-112) 

b. de ongeschikte woning te hebben verhuurd aan · 

te in de periode van 25.09.2015 tot en met 17.02.2016 (OK 3, st. 2, 4-5, 6, 50, 

72-78, 82) 

4. in het pand gelegen te 1 

eigendom van 
, met maatschappelijke zetel te· 

de ongeschikte woning te hebben verhuurd aan 

, kadastraal gekend als 
, ondernemingsnummer 

te· in de periode van 27.10.2015 tot en met 17.02.2016 {OK 4, st. 4-5, 6, 54, OK 3, 

st. 72-81, 82, 91·95) 

met de omständigheid dat van de activiteit een gewoonte wordt gemaakt 

vermogensvoordeel: art. 42 en 43 bis S.W.B. 
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Hof van beroep Gent - tiende kamer-2018/NT/401-p. 6 

De eerste en de tweede tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig art. 42 en 43bis 
van het Strafwetboek, te horen veroordelen tot de bijzondere verbeu rdverklaring van 
59.101,45 euro 
zijnde 

1. hetzij de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen, 
2. hetzij goederen en waarden die in de plaats ervan zijn gesteld, 
3. hetzij Inkomsten uit belegde voordelen, 

waarbij de rechter, Indien de zaken niet kunnen worden gevonden in het vermogen van de 
beklaagde, de geldwaarde ervan dient te ramen ( het equivalent bedrag). 

berekening: 

huuropbrengst woningen tenlastelegging A.l 

.!:. In de periode van 29.04.2014 tot en met 21.08.2014 aan een maandelijkse huurprijs van 
303 euro:l.212 euro 
b.  In de periode van 29.04.2014 tot en met 21.08.2014: aan een maandelijkse huurprijs van 
260 euro: 1.040 euro 
c. in de periode van 29.04.2014 tot en met 21.08.2014: aan een maandelijkse huurprijs van 
330 euro: 1.320 euro 
9.:. In de periode van 25.03.2013 tot en met 21.08.2014: aan een maandelijkse huurprijs van 

340 euro: 5.780 euro 
e. In de periode van 29.04.2014 tot en met 21.08.2014: aan een maandelijkse huurprijs van 

300 euro: 1.200 euro 
Lin de periode van 29.04.2014 tot en met 21.08.2014: aan een maandelijkse huurprijs van 

·320 euro: 1.280 euro 

buuropbrengst woningen tenlastelegging A.2 

!:. in de periode van 01.03.2012 tot en met 17.02.2016 aan een maandelijkse huurprijs van 
465 euro: 21.855 euro 

· 

b. in de periode van 20.05.2011 tot en met 17.02.2016 aan een maandelijkse huurprijs van 
293,85 euro: 16. 749,45 euro 
e. in de periode van 09.09.2015 tot en met 17.02.2016: aan een maandelljkse huurprijs van 
465 euro: 2.325 euro 

huuropbrengst woningen tenlastelegging A.3 

�in de periode van 25.09.2015 tot en met 17.02.2016 aan een maandelijkse huurprijs van 
485 euro: 2.425 euro 

r-PAGE Ol-DDDOl3�5767-DDOb·003�-01-Dl-.;"l 
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Hof van beroep Gent • tiende· kamer - 2018/NT /401- p. 7 

�In de periode van 25.09.2015 tot en met 17.02.2016 aan een maandelijkse huurprijs van 
403 euro: 2.015 euro 

huuropbrengst woning tenlastelegging A.4 

In de periode van 27.10.2015 tot en met 17.02.2016 aan een maandelijkse huurprijs van 475 
euro: 1.900 euro. 

• • • • 

1. 
1.1 De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, kamer Gl3d, besliste 
bij vonnis van 6 februari 2018 op tegenspraak als volgt: 

Veroordeelt 1 • voor de hierboven omschreven en bewezen 
verklaarde te/ostlegglngen A . .1.a tot en met A.1.f, A.2.a tot en met A.2.e, A.3.a, A.3.b en A4 
samen tot een geldboete van 5.000 euro, vermeerderd met 50 opdeciemen tot 30.000 euro, 
of een vervangende ge'llangenlsstraf van 3 maanden. 

Veroordeelt tot betallng van een bi/droge 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 ". _ . .  _ _ . V()()( de hierboven omschreven en bewezen verklaarde 
telastleggingen A.1.a tot en met A.l.f, A.2.a tot en met A.2.e" A.3.a, A.3.b en A4 samen tot 
een geldboete van 10.000 euro, vermeerderd met 50 opdeciemen tot 60.000 euro. 

Beveelt de bijzondere verbeurdverlcfarlng van 59.JOJ.,45 euro. 

Veroordeelt tot betaling van een bijdrOfle 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 haar tot betaling van een vaste uergoedlng voor beheerskosten in strafzaken 
van 51,20 euro. 
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Hof van beroep Gent - tiende kamer -2018/NT /401-p. 8 

GERECHTSKOSTEN 

Veroordeelt • . en hoofdelijk tot betaling van 
de gerechtskosten gevallen aan de zijde van het openbaar ministerie en begroot op 143,06 
euro. 

BURGERRECHTEWK 

burgerlijke partij 

Verklaart de vordering van de burgerlijke partij 

hierna bepaalde mate gegrond. 
ontvankelijk en In de 

Veroordeelt ' en hoofde/Ijk en solidair, de ene 

bij gebreke aan de andere, om te betalen aan de burgerlijke partij een 

vergoeding van 1.JOO euro te vermeerderen met de vergoedende Intrest vanaf 20 september 
2013 (gemiddelde datum} tot heden, de gerechtelijke intrest vanaf heden tot de dag van 

volledige betaling en de kosten begroot op 480 euro rechtspleglngsvergoeding. 

burgerlijke partij 

Verklaart de vordering van de burgerlijke partij ontvankelijk en gegrond. 

Veroordeelt -· .. . _ . en hoofde/ijk en solidair, de ene 
bij gebreke aan de andere, om te betalen aan de burgerlijke partij een 
vergoeding van 1.100 euro te vermeerderen met de vergoedende Intrest vanaf 13 juni 2014 
(gemiddelde datum) tot heden, de gerechtelijke Intrest op  de hoofdsom en de vergoedende 

intrest vanaf heden tot de dag van volledige betaling en de kosten begroot op 480 euro 

rechtsp/egingsvergoeding. 

burgerlijke partij. 

Verklaart de vordering van de burgerlijke partij ontvankelijk en in de hierna 

bepaalde mate gegrond. 
Veroordeelt'-·-· _ . .  •. en . hoofdelijk en solidair, de ene 
bij gebreke aan de andere, om te betalen aan de burgerlijke partij een vergoeding 
van 1.100 euro te vermeerderen met de vergoedende intrest vanaf 20 december 2015 
(gemiddelde datum) tot heden, de gerechtelijke intrest vanaf heden tot de dag van volledige 
betaling en de kosten begroot op 480 euro rechtspleglngsvergoeding. 

r--PAGE 01-000013q57a1-ooo&-OD3�-o1-01-4'1 
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Hof van beroep Gent - tiende kamer- 2018/NT/401-p. 9 

burgerlijke partij 

Verklaart de vordering van de burgerlijke partij 

hierna bepaalde mate gegrond. 
ontvankelijk en in de 

Veroordeelt 1 en hoofdelijk en Sólldalr, de ene 
bi} gebreke aan de andere, om te betalen aan de burgerlijke partij een 
vergoeding van 1..100 euro te vermeerderen met de vergoedende Intrest vanaf 24 juni 2014 
(gemiddelde datum) tot heden, de gerechtelijke intrest vanaf heden tot de dag van volledige 

betaling en de kosten begroot op 480 euro rechtsp/eglngsvergoeding. 

burgerlijke partij 

Verklaart de vordering van de burgerlijke partij 

ontvankelijk en In de hierna bepaalde mate gegrond. 

Veroordeelt ' en hoofdelijk en solidair, de ene 
bij gebreke aan de andere, om te betalen aan de burgerlijke partij een 

vergoeding van 1..1.00 euro te vermeerderen met de vergoedende intrest vanaf 9 september 
2015 (gemiddelde datum) tot heden, de gerechtelijke intrest vanaf heden tot de dag van 

volledige betaling en de kosten begroot op 480 euro rechtsplegingsvergoeding. 

burgerlijke partij 

Verklaart de vordering van de burgerlijke partij 
hierna bepaalde mate gegrond. 

ontvankelijk en in de 

Veroordeelt -· __ ·- __ r . _ _  en hoofdelijk en solidair, de ene 
bij gebreke aan de andere, om te betalen aan de burgerlijke partij ' een 
vergoeding van J.100 euro, te vermeerderen met de gerechtelijke intrest vanaf heden tot de 
dag van volledige betaling en de kosten begroot op 480 euro rechtspleglngsvergoedlng. 

Houdt ambtshalve de overige burgerlijke belangen aan." 

1.2 Tegen dit vonnis van 6 februari 2018 werd hoger beroep Ingesteld op: 
1 maart 2018 door de lasthebber ad hoc van de beklaagde 
6 maart 2018 door de beklaagde !; 
8 maart 2018 door het openbaar ministerie tegen de beklaagden 
enl 
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Hof van beroep Gent - tiende kamer- 2018/NT/401 - p. 10 

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: 
1 maart 2018 door de lasthebber ad hoc van de beklaagde 

6 maart 2018 door de raadsman van de beklaagde ·; 
8 maart 2018 door het openbaar ministerie met betrekking tot de beklaagde 

8 maart 2018 door het openbaar ministerie met betrekking tot de beklaagde 

1. 

1.3 Op de rechtszitting van 15 november 2018 (inleidlngszitting) van dit hof, zelfde kamer, 

werden op verzoek van de raadsman van de beklaagde • en na de 

partijen te hebben gehoord, blj toepassing van de artikelen 152,§1 en 209bls, laatste lid, 

Wetboek van Strafvordering, conclusietermljnen vastgelegd en werd de rechtsdag bepaald 

op de rechtszitting van vrijdag 29 maart 2019. 

Het hof stelt vast dat de conclusletermljnen werden nageleefd. 

1.4 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 29 maart 2019 In het Nederlands: 

de beklaagde In zijn middelen van verdediging, bijgestaan door 
meester Marc De Boel, advocaat met kantoor te Gent, 

de beklaagde . in zijn mlddelen van verdediging, vertegenwoordigd 

door meester Alain Meul, advocaat met kantoor te Gent, in zijn hoedanigheid van 

lasthebber ad hoc; 

het openbaar ministerie in zijn vordering bij monde van Jan De Clercq, advocaat

generaal, 

de burgerlijke partij . In zijn middelen, vertegenwoordigd door 

meester Hanna Laureyns, voor meester Soetekin Steverfynck, belden advocaat met 

kantoor te Gent, 

de burgerlijke partij in haar middelen, vertegenwoordigd d�r 

meester Peter Gonnlssen, voor meester Francis De Decker, beiden advocaat met 

kantoor te Gent. 

de burgerlijke partijen _ : en in hun 

middelen vertegenwoordigd door meester Bart Vantieghem, advocaat met kantoor 

te Gent. 

r--PAGE 01·0DDDl395?87-0DlD-003b-Oi-o1-4l 
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2. 

de burgerlijke partij · in zijn middelen, vertegenwoordigd door 
meester Peter Gonnlssen, voor meester Jan De Meyer, beiden advocaat met kantoor 
te Gent. 

2.1 Tegen het vonnis van 6 februari 2018 van de rechtbank van eerste aanleg Oost
Vlaanderen, afdeling Gent, werd door de lasthebber ad hoc van de beklaagde 1 

hoger beroep aangetekend blijkens een op 1 maart 2018 ter griffie van de voormelde. 
rechtbank afgelegde verklaring. Tevens werd door de lasthebber ad hoc van de beklaagde 
J op diezelfde datum (1 maart 2018) en op dlezelfde griffie een ven:oekschrlft 
met grieven ("grievenformulier hoger beroep") neergelegd waarin nauwkeurig werd bepaald 
welke grieven tegen het voormelde vonnis worden Ingebracht. 

Voorts werd tegen het voormelde vonnis van 6 februari 2018 ook door de beklaagde 
hoger beroep aangetekend, nameHjk blijkens een op 6 maart 2018 ter 

griffie van de voormelde rechtbank afgelegde verklaring, waarbij ook door de raadsman van 
de beklaagde • op diezelfde datum (6 maart 2018) en op diezelfde griffie 
een verzoekschrift met grieven ( Ngrievenformulier hoger beroepj werd neergelegd met 
daarin een nauwkeurige bepaling van de grieven tegen het vonnis van 6 februari 2018. 

Ten slotte werd ook door het openbaar ministerie hoger beroep aangetekend tegen het 
voormelde vonnis, namelijk blijkens een op 8 maart 2018 ter griffie van de voormelde 
rechtbank afgelegde verklaring, waarbij dit hoger beroep werd gericht tegen de belde 
beklaagden. Tevens werd ook door het openbaar ministerie op diezelfde datum (8 maart 

2018) en op diezelfde griffie twee onderscheiden verzoekschriften met grieven neeraelegd 
waarin nauwkeurig werd bepaald welke grieven tegen het voormelde vonnis worden 
ingebracht met betrekking tot de beklaagde ·, respectievelijk de 
beklaagde 

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

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

Blijkens zijn op 1 maart 2019 ter griffie neergelegde grievenformulier acht de laSthebber ad 

hoc van de beklaagde . zich gegriefd door het bestreden vonnis in zoverre 
daarin werd geoordeeld over de procedure (waarbij werd gespecificeerd dat deze grief 
betrekking heeft op het gebrek aan motivering met betrekking tot de gevraagde 
opschorting), over de bestraffing (waarbij na opgave van de opgelegde geldboete melding 
wordt gemaakt van een gebrek aan motivering met betrekking tot de gevraagde 
opschorting, minstens het gevraagde ultstel van straf), over de burgerlijke rechtsvordering 
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(waarbij wordt vermeld dat elke partij eenzelfde schadevergoeding kreeg toegekend) en 

over de "'anderen (waarbij wordt opgemerkt dat de bijzondere verbeurdverklaring een 

facultatief karakter heeft). 

In zijn op 6 maart 2019 ter griffie neergelegde grievenformulier voert de beklaagde 
In wezen dezelfde grieven aan als de voormelde grieven van de 

beklaagde , met dien verstande dat de grief omtrent de procedure bijkomend 
werd gespecificeerd met de vermelding dat de vrederechter bevoegd Is voor de teruggave 

van de huurgelden, wat eveneens bijkomend wordt aangevoerd bij de grief omtrent de 

burgerlijke rechtsvordering. 

Blijkens de op 8 maart 2018 ter griffie neergelegde grievenformulieren acht het openbaar 

ministerie zich gegriefd door het bestreden vonnis In zoverre daarin werd geoordeeld over 
de bestraffing van de beide beklaagden, waarbij In elk grievenschrift bovendien werd 
gespecificeerd dat een volgberoep werd ingesteld. 

Op de rechtszitting van 29 maart 2019 verklaarden zowel de raadsman van de beklaagde 

'· . . . als de lasthebber ad hoc van de beklaagde afstand te 
doen van de grieven die zij hadden aangevoerd onder de rubriek "procedure" van hun 

respectlevelijke grievenschriften. Van deze afstanden wordt er akte verleend zoals hierna 
bepaald. 

Het openbaar ministerie verklaarde op diezelfde rechtszitting dat er afstand werd gedaan 

van de grieven van het vo lgberoep In zoverre dit laatste geen betrekking heeft op de straf, 

zodat het openbaar ministerie slechts de grief omtrent de straftoemeti'ng ten aanzien van de 
beide beklaagden handhaaft voor het hof. 

Ook van deze afstand, die een beperking van de grieven van het openbaar ministerie tot 
gevolg heeft, wordt er akte verleend zoals hierna bepaald. 

Het hof beslist ln het voorliggende arrest binnen de perken van de {gehandhaafde) 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 artlkel 210 op te werpen. 

2.3 In de voormelde grievenschriften worden geen grieven aangevoerd tegen de beslissing 
van de eerste rechter met betrekking tot: 

- de schuld van de beklaagde·-· .. · - · - ·· en van de beklaagde 
aan de feiten, voorwerp van de telastleggingen A.1-a tot en met A.1-f, A.2-a tot en 

met A.2--e, A.3-a, A.3-b en A.4; 
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- de herstelvorderingen, waarbij uit het beroepen vonnis kan worden afgeleid dat deze 
herstelvorderingen zonder voorwerp zijn geworden omdat alle betrokken panden 
inmiddels voldoen aan de normen van de Vlaamse Wooncode· (randnr . 24 op het 22� 
blad van het beroepen vonnl.s). 

Daar er volgens het hof zoals hoger reeds gesteld ook geen redenen voorhanden zijn om 
ambtshalve enige grief o p  te werpen, staat het Ingevolge het op deze punten niet bestreden 
vonnis vast dat de voormelde telastleggingen bewezen zijn in hoofde van de belde 
beklaagden en dat de herstelvorderingen zonder voorwerp zijn. 

3. 

De dagvaarding van de beklaagden voor de eerste rechter werd bij toepassing van artikel 
20ter van de Vlaamse Wooncode op 16 november 2016 overgeschreven op het toenmalige 
kantoor der hypotheken (thans kantoor rechtszekerheid) te · (onder de referte • 

4. 

Wat de feiten en de telastleggingen in hoofde van de eerste beklaagde 1 

en van de tweede beklaagde betreft, oordeelde de eerste rechter in het 
beroepen vonnis als volgt: 

"Feiten 

3. De tweede beklaagde Is eigenaar en verhuurder van 6 woningen gelegen te 
. van S woningen gelegen te van 2 

woningen gelegen te en l woning gelegen te  

De  eerste beklaagde is zaakvoerder van de tweede beklaagde. 

4. Op 25 maart 2013 stelde het agentschap Wonen vast dat de woning gelegen te . 
niet voldeed aan de mfnfmale kwafiteltsverelsten. 

Op 22 mei 2013 werd de woning ongeschikt verklaard door de burgemeester. 

Op 29 april 2014 voerde de wooninspectfe een controle uit In de woning. De wooninspecteur 
stelde vast dat de woning niet 110/deed aan de minimale kwalfteltsverelsten: 

- Het gebouw kreeg een totaol van 18 strafpunten. 
- Woning OA kreeg een totaal van 18 strafpunten en was ongeschikt en onbewoonbaar. 
- Woning 08 kreeg een totaal van 55 strafpunten en was ongeschikt en onbewoonbaar. 
- Woning 1A kreeg een totaal van 18 strafpunten en wos ongeschikt en onbewoonbaar. 
- Woning 18 kreeg een totaal van 50 strafpunten en was ongeschikt, onbewoonbaar en 

onaangepast. 

� 
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- Woning 2A kreeg een totaal van 18 strafpunten en was ongeschikt en on.bewoonbaar. 
- Woning 28 kreeg een totaal van 18 strafpunten en was ongeschikt en onbewoonbaar. 
- Woning 3A kreeg een totaal van 18 strafpunten en was ongeschikt en onbewoonbaar. 
- Woning 38 kreeg een tótaal van 18 strafpunten en was ongeschikt en onbewoonbaar. 

Ter plaatse werden de volgende personen aangetroffen: 

woonde sinds negen jaar in de woning 08 en betaalde 303 euro huur. 
woonde sinds twee jaar samen met In de woning 

18. Zij betaalde 285 euro huur. 

In de overige woningen waren personen gedomlcllleerd, maar was niemand aanwezig. 

5. Op 2:l augustus 2014 verklaarde de eerste beklaagde: 'Ik, · � ben 
zaakvoerder van de . '. De BVBA is alleen eigenaar van het pand sinds 
3/9/2007. Ik heb zelf ooit in het pand gewoond. Ik weet niet meer in welk jaar. 

Ik heb dat pand gekocht In de jaren '8� Ik denk In persoonlijke naam, maar Ik ben het niet 
zeker. Nadien ben ik In het familiebedrijf van mijn vader gaan werken die het pand overl<ocht. 
Dat was de vennootschap : Na financièle problemen in het familiebedrijf was ilc 
genoodzaakt om het pand terug te kopen. In 2007 heb ik het pand via een groepskoop terug 
aangekocht met 
U deelt mij mee dat er oP het pand een stedenbouwkundige inbreuk rust, met name het 
opdelen van een ��ngezfnswoning naar een meergezinswoning zonder voorafgaandelijke 
stedenbouwkundige vergunning. 
Ik heb daar een paar jaar gewoond, Ik woonde In studio 38. Op moment van aankoop in de 
jaren '80 was het pand nog niet Ingedeeld In studio 's, dat was toen een tweewoonst, denk Ik. 
Ik denk dat we bij datum van aankoop In de jaren '80 overgegaan zijn tot de opdeling naar 8 
studio '.s. Na aankoop en de opdeling hebben we veel werken gedaan. 

De BVBA verhuurt de woning met huisnummer 08 (gefljkvloers rechts) aan 
voor de prijs van 303(/maand, verbruik Inbegrepen. Er is een schriftelijke huurovereenkomst 
afgesloten op 01/09/2006 voor een duur van 1 jaar. Dat contract Is overgegaan in een 
contract van onbepaalde duur. Hij woont er wel al langer, maar ik zou moeten opzoeken hoe 
lang. De betaling van de huur gebeurt via overschrijving op rekening van de vennootschap. 
Hij betaalt altffd te kJat. De studio wordt onbemeubeld verhuurd. Er is eveneens 3 maand 
huurwaarborg betaald. 

De BVBA verhuurt de woning met huisnummer 18 (1ste verdieping} aan, 
voor de prijs van 260 €/maand, verbruik Inbegrepen. Er IS een schrl{telljke huurovereenkomst 
afgesloten op 15/03/2008 voor een duur van l Jaar en overgegaan In onbepaalde duur. De 
beta/Jng gebeurt per overschrijving. De huur wordt onregelmatig betaald. Ze heeft een 
achterstal. De studio wordt onbemeubeld verhuurd. 

De woonentitelten die op het ogenblik van uw vaststellingen niet konden betreden worden 
verhuur Ik aan: 
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De woning OA staat leeg sedert onderha(f jaar. 

De woning 1A aan • voor de prijs van 330 €/maand, vérbrulk 
inbegrepen. Er Is een schriftelijke huurovereenkomst afgesloten op 01/12/2010 voor een duur 
van 1 jaar overgegaan In onbepaalde duur. De betaling gebeurr per overschrijving. De studio 
wordt onbemeubeld verhuurd. Hij betaalt regelmatig. 

De woning 2A staat leeg sedert meer don een }aar. 

De woning 28 oan . voor de prijs van 340 €/maand, verbruik Inbegrepen. 
Er is een schriftelljke huurovereenkomst afgesloten op 01/03/1011 voor een duur van 1 jaar 
overgegaan in onbepaalde duur. De studio wordt onbemeubeld verhuurd. Hij betaalt 
onregelmatig en heeft huurachterstand. Ik heb vernomen van dat hij daar niet 
meer zou wonen, maar zijn studio onrechtmatig zou onderverhuren. Ik heb dat zelf nog niet 
kunnen vaststellen. 

De woning 3A aon . voor de prijs van 300 €/maand, verbruik inbegrepen. 
Er Is een schriftelijke huurovereenkomst afgesloten op 01/11/2010 voor een duur van 1 jaar 
overgegaan in onbepaalde duur. De betaling gebeurt per overschrijving en gebeurt 
onregelmatig. De studio wordt onbemeubeld verhuurd. 

De woning 38 aan , voor de prijs van 320 €/maand, verbruik Inbegrepen. Er Is 
een schriftelijke huurovereenkomst afgesloten op 01/04/2009 voor een duur van 1 jaar 
overgegaan in onbepaalde duur. De betaling gebeurt regelmatig en per overschrijving. De 
studio wordt onbemeubeld verhuurd. Er heeft zich wel een zekere borg gesteld voor 
deze huurder, uitbater van een pittaraak. 

Ik overhandig u alle huurc:ontracten alsook de aankoopakte. 

U zegt mij dat er door de burgemeester op 22/05/1013 reeds een besluit tot 
ongeschfktverklarlng Is genomen voor de woning. '. Ik antwoord hierop 
dot Ik hier aangetekend van op de hoogte gebracht werd. Na het besluit van de burgemeester 
heb Ik vrijwillig de studio's laten leegstaan opdat we het pand globaal zouden kunnen 
renoveren. 
U deelt mij mede welke de gebreken zijn die u vaststelde op 29/04/2014 op basis van de 
Vlaamse Wooncode. 

(".) 

Hierop kan Ik zeggen dat Ik er vanuit go dot uw WJststelflngen correct zijn en we gaan dit ten 
spoedigste verhelpen. Begin september gaan we een volledige inspectie doen en de werlcen 
starten. 

U zegt mij dat u een herstelvordering heeft ingediend bi/ het por/eet en u legt mij uit wat dit 
betekent. Ik antwoord hierop dot ik dit document goed ontvangen heb. 
Ik ga de drie mogelijke opties bekijken: ofwel vraag Ik een regularisatlevergunnlng aan voor 
de huidige opdeling, zijnde 8 studio 's en herstel ik nadien de gebreken woningkwaliteit. 

L 



Hof van beroep Gent· tiende kamer -201!/NT/401- ip. 16 

·····---------------------

Ofwel herstel Ik het pand naár een tweewoonst en zet ik het in orde op. vlok von 
wonlngkwolltelt, of wél herstel ik enkel de gebreken woningkwaliteit, maar dan bli)f Ik met 
een rechtsonzekere toestand zitten omdat de huidige opdeling niet vergund Is. 
Ik ga sowieso een architect , } aanstellen en Informeren bij stedenbouw wat 
mogelijk Is. 

Wat de timing betreft, ga Ik eerst moeten beslissen wat Ik ga doen. Ik wil snel uitsluitsel van 
stedènbouw en op basis daarvan een beslissing nemen.· Ik kan wel al starten met de 
structurele en dringende werken aan het gebouw zoals bvb de schouw. Ik zal u op de hoogte 
houden van de evoluties in het pand. 

U vraagt mij of Ik of de BVBA nog eigendommen bezit. Ik antwoord ja. Maar wij verhuren 
vooral kantoren. Ik denk dat we nog een 20-tal wonlngentltelten In ver:huur hebben. Die zijn 
gelegen in de • en Een appartement In de 

� daar ken Ik het nummer niet 11an. 
Die worden allemaal verhuurd. We hebben ook twee appartement�n op de , 

, ik denk en We hebben ook nog studio 's in de , daar 
zijn 6 studio 's. 
Probleem is dat we geen mensen kunnen weigeren, afs er geen grondige reden tot weigering 
is, moet Je voor de gelijke kansencommiSsie verschijnen. Ik laat soms liever dingen leeg staan 
dan. 
In de 1 hebben we ook nog een gelijkvloers appartement. 

U vraagt mij of Ik betrokken ben In de werking van een vennootschap of vereniging die actief 
Is In Jmmob/llën en verhuur, ik antwoord ja, Ik ben zaakvoerder van . 

U vraagt ml} of Ik beschik over een energieprestatlecertlficaat. Ik antwoord hierop dat ik hier 
niet over beschik. Dat zit in aanvraag. Ik zal u doormollen welke firma dit gaat doen. 

De elektricltelt was bij aankoop volledig vernieuwd en gekeurd. Ik heb dat loten doen. 

Ik wil nogmaals benadrukken dat we onmiddellijk met de werken gaan starten.' 

6. Op 13 januari 2015 stelde de woonlnspectle vast dat er nog geen melding van volledig 
herstel gebeurd was. 

Op 4 februari 2015 ontving de woonlnspectfe een brief waarin de beklaagden meldden dat 
het woonhuis gelegen aan het ondertussen vrij was en dat er een aanvang 
was genomen om het pand in zijn oorspronkelijke staat te herstellen. 

Op 21 oktober 2015 stelde de wooninspectie vast dat er nog geen melding van volledig 
herstel gebeurd was. 

Op 13 oktober 2016 vernam de woonlnspectie een me/ding dot aan de tweede beklaagde op 
25 mei 2016 een stedenbouwkundige vergunning werd verleend voor het ve1bouwen van een 

·meergezinswoning naar een eengezinswoning . 
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1. Op 6 mei 2011 stelde het agentschap Wonen vast dat de woning gelegen te . 
niet va/deed aan de mln/male kwaliteitsvereisten. 

Op 19 augustus 2011 werd de woning ongesc:hikt verklaard door de burgemeester. 

Op 9 september 2015 voerde de wooninspectle een controle uit In de woning gelegen te 
1• De wooninspec:teur stelde vost dat de woning niet voldeed aan 

de minimale kwaliteitsvereisten: 

- Het gebouw kreeg een totaal van 24 strafpunten. 
- Woning. kreeg een totaal van 44 strafpunten en was ongeschikt en onbewoonbaar. 
- Woning. ' kreeg een totaal van 55 strafpunten en was ongeschikt en onbewoonbaar. 
- Woning . kreeg een totaal van 49 strafpunten en was ongeschikt en onbewoonbaar. 
- Woning . kreeg een totaal van 65 strafpunten en was ongeschikt, onbewoonbaar en 

onaangepast. 

- Woning . kreeg een totaal van 24 strafpunten en was ongeschikt, onbewoonbaar en 
onaangepast 

- Woning . kreeg een totaal van 24 strafpunten en was ongeschikt, onbewoonbaar en 

onaangepast. 
- Woning kreeg een totaal van 24 strafpunten en was ongeschikt, onbewoonbaar en 

onaangepast. 

Ter plaatse werden de volgende personen aangetroffen: 

huur: 

woonde sinds een jaar In de woning. en betaalde 450 euro huur,· 
woonde sinds twee jaar in de woning " Een vriend beroofde zijn huur; 

woonde sinds twaalf jaar in de woning . 1. Hij betaalde 387,46 euro 

woonde sinds maart 2012 In de woning. Sfnds acht maanden 
woonde ook haar vriend in de woning. Zij betaalde 480 euro huur per maand. 

In de overige woningen was niemand aanwezig. 

8. Op 24 maart 2011 stelde het agentschap Wonen vast dat de woning gelegen te 
niet voldeed aan de minimale kwaliteitsvereisten. 

Op 14 juni 2011 werd de woning ongeschikt verklaard door de burgemeester. 

Op 25 september 2015 voerde de wooninspectie een controle uit in de woning gelegen te 
De wooninspecteur stelde vast dat de woning niet voldeed 

aan de mln/male kwallteltsvereisten: 

·Woning 
- Woning 

kreeg een totaal van 53 strafpunten en was ongeschikt; 
kreeg een totaal van 55 strafpunten en was ongeschikt. 

De overige woningen waren niet toegankelijk. 
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Ter plaatse werden de volgende personen aangdroffen: 

-. 

.. 
huur. 

woonde sinds zes maanden In de woning . 
woonde sinds vijfentwintig jaar In de woning 

In de overige woningen was niemand aanwezig. 

Hij betaalde 485 euro huur; 
Hij betaalde 403 euro 

9. Op 27 oktober 2015 voerde de woonlnspectie een controle uit in de woning gelegen te 
_ . De wooninspecteur stelde vast dat de woning niet voldeed 

aan de minimale kwaliteitsvereisten: 

- Het gebouw kreeg een totaal van 3 strafpunten. 
- Woning kreeg een totool van 53 strafpunten en was ongeschikt. 

De overige woningen waren niet toegankelijk en kregen 3 strafpunten. 

Ter plaatse werd 
betaalde 475 euro huur. 

aangetroffen. Hij woonde sinds 2012 in woning . Hij 

10. Op 17 februari 2016 werd de eerste beklaagde verhoord met betrekking tot de woningen 
gelegen te en 
Hij verklaarde het volgende: 

"U stelt mij in kennis van uw hoedanigheid en uw 011derweken op 09))9/lOlS in het pond 
gelegen te. ; op 25))9/1015 In het pand gelegen te. 

op 27/1.0/1015 in het pond gelegen te 

koch� de ponden aan via 
, denk Ik. De zaakvoerder daarvan was 

jaar geleden. 

� maar daarvoor werden ze verbouwd door 
. Ik kocht ze samen aan, Ik denk 6 a 7 

Ik heb architect ' . onder de arm genomen die eind van de maand plannen zal indienen 
bij stedenbouw om een groot renovotleproject te starten voor de 3 panden samen. We w/J/en 
minder units en betere kwaliteit en daardoor ook andere huurders. Het probleem Is dat Ik 
vaak verhuur aan buitenlanders, dat die werken wanneer ze een contract tekenen, maar 
nadien geen werk meer hebben en geen huur meer betalen. Ze verwaarlozen de huurpanden 
ook grof 
Momenteel zijn er nog 3 bewoners aanwezig van de 7 studio's In nr 1• In nummer zfjn er 
ook nog 3 bewoond van de 7 units.. Bjj deze 2 panden zijn er echter Z units te klein en die 
worden al jaren niet meer verhuurd. In de wonen er momenteel nog 3 
personen, waarvan J kraker op het ge//jkvloers en een Syriér die een bezettingsvergoeding 
betaalt voor een periode van 6 maanden. Hij betaalt coffect. Van de andere resterende 
huurders In de 3 panden zijn er 3 die niet betalen, 1 ervan moest weggeweest zijn. We gaan 
een uitdrijving opstarten. Ik probeer eerst te spreken met die mensen. 
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Ikzelf ben zaakvoerder van 

Ik heb nooit gewoond In 1 van deze panden. 

U zegt mij dat er door de burgemeester op 19,<JB/1011 reeds een besluit 'ongeschikt' Is 
genomen voor 3 enHteiten In woning . Het kleinste hiervan werd nooit meer verhuurd. In de 
andere twee werden nadien elektrlcitelts- en loodgfeterijwerfren uitgevoerd. 

U deelt mij mede welke de gebreken zijn die u vaststelde op 09/)9/lOJ.5 op basis van de 
Vlaamse Wooncode. 

(".) 

U legt mi} dat er door de burgemeester op 14/)6/2011 reeds een besluit 'ongeschikt' is 
genomen. 
Ik antwoord hierop dat dot voor die entiteit was die te klein was en nadien niet meer verhuurd 
werd. Dat kan nagetrokken /worden} bij de wijkagent. 
U deelt mij mede welke de gebreken zijn die u vast.stelde op 25/)9/2015 op basis van de 
Vlaamse Wooncode. 

( ... ) 

U deelt ml} mede welke de gebreken zijn die u vaststelde op 27/10/1015 op basis van de 
Vlaamse Wooncode. 

(. .. } 

Hierop kan ik zeggen dat ik mij bewust ben van de gebreken. Ze werden mij ook betekend. 
Het Is zeker niet meer de bedoeling om nog nieuwe huurders toe te staan, ook geen 
contractverlengingen meer. 
De Syriër Is enkel een bezetting ter bede. 

U zegt mij dot u voor deze panden herstelvorderingen heeft Ingediend bij het parket en 11 legt 
mij uit wat dit betekent. Ik antwoord hierop dot Ik deze documenten goed ontvangen heb. Ik 
verwijs naar de plannen met mijn architect die ik reeds bij aanvang van dit verhoor toellchtte
lk reken op een tweetal jaar ongeveer om het totaalproject of te ronden. Ik denk dat er voor 
een tweetal huur�rs een probleem zaf zijn om ze de woningen te laten verlaten. 
Ik wil die mensen niet op straat zetten, als er een mogelijkheid Is om de huurders te 
herplaatsen, wil ik dot doen. 
Ik heb nog panden op andere plaatsen In noodgeval. 

Wat het . .  ---· -.-·-··· _ . __ betreft, kan Ik u zeggen dat de laatste huurder het pand 3 maand 
geleden verlaten heeft. Het pand werd ook een tijdje gekraakt. Nu staat het leeg. De beide 
panden worden terug ontdubbeld en hersteld naar telkens 1 1-gezinswoning. De werken 
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zouden In september 2016 afgerond zijn. Nadien worden ze te koop aangeboden. U deelt mij 
mee dat u in dit pond ook een hercontrole moet uitvoeren. Ik zal u contacteren van zodra de 
werken daar afgerond zfjn. 
fdem voor de panden In de en de :. Het is dezelfde architect 
die hiermee belast Is. 

U vraagt mij of Ik betrokken ben in de werking van een vennootschap of vereniging die actief 
is in immobJIJën en verhuur. Ik antwoord ja, p Is een patrimonium11ennootschap. 

Ik ga alleszins proberen om alle werken zo snel mogelijk te doen alvorens de zoak 
doorverwezen wordt naar de correctionele rechtbank. Het grootste probleem Is de huurders 
uit de panden krijgen.' 

U. Op 2 maart 2016 ontving de wooninspectle de ingediende plannen voor de renovatie van 
de woningen gelegen te en 

Op 13 oktober 2016 ontving de wooninspectle de melding dat aan de tweede beklaagde voor 

deze woningen een stedenbouwkundige vergunning was verleend voor het verbouwen van 
een meergezinswoning. 

Beoordellng 

U. Uit de vaststellingen van de woonlnspecteur en het fotodossler blijkt dat de betrokken 
woningen werden verhuurd en bewoond terwijl ze niet voldeden oan de lcwa/lteft.sverei.sten. 

De feiten worden door de beklaagden niet betwist. 

De telastleggingen hebben betrekking op verschlflende woningen die gedurende lange tijd 
werden verhuurd oan verschillende personen. De woningen werden duidelijk gebruikt als 
opbrent}Sthuizen. De venwarende omstandigheid dot hiervan een gewoonte werd gemaakt Is 

e�neens bewezen. 

J3. Krachtens artikel 5 Strafwetboek (Sw.}, In werking getreden op 2 juli 1g99, is een 
rechtspersoon strafrechtelijk verantwoordelijk voor misdrijven, die hetzij een Intrinsiek 
verband hebben met de verwezenlijking van zijn doel of de waarneming van zijn belangen, of 
die, naar blijkt uit de concrete omstandigheden, voor zijn rekening zijn gepleegd. 

14. Oe tweede beklaagde heeft onder meer het huren en verhuren van onroerende goederen 
tot doel. 

De tweede beklaagde was eigenaar en verl111urder van de betrokken woningen . 
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s. 

Ve Inbreuken werden gepleegd In het kader van de exploitatie van de vennootschap en dus in 
haar belang en ter verwezenlijking van haar doel. 

De vennootschap Is nalatig geweest. De naleving van de regelgeving ter bescherming van de 
woonkwaliteit was geen prioritaire bedrl]fszaak. 

De vennootschap haalde uit de misdrijven ook economisch voordeel. 

15. Wanneer de geïdentificeerde natuurlljke persoon het misdrijf wetens en wlllens heeft 
gepleegd, dan kan hij samen met de rechtspersoon veroordeeld worden. Dit betekent dat hij 
(de natuurlijke persoon) de Inbreuk bewust en vrijwillig moet hebben gepleegd. Dit vereist 
geen bijzonder opzet (ort. 5, tweede lid, Sw.). 

Uit het dossier blijkt dat de eerste beklaagde de zaakvoerder Is van de tweede beklaagde 
was. Hij diende erover te waken dat in de vennootschap het reglement inzake de 
woonkwaliteit werd nageleefd. 

HIJ pleegde het misdrijf wetens en willens. Wetens in de zin dat hij kon weten dot hij 
misdrijven pleegde, en willens, in de zin dat hij zich niet op een rechtvaardigingsgrond lr.an 
beroepen. 

Als natuurlijke persoon is hij strafrechtelijk verantwoorde/ijk. 

De eerste en tweede beklaagde kunnen dus samen worden vervolgd en veroordeeld" 
(randnrs. 3-15 op het se tot en met het 18e blad van het beroepen vonnis). 

5.1 Wat de bestraffing In hoofde van de beklaagde betreft. 

De misdrijven die het voorwerp vormen van de door de eerste rechter bewezenverklaarde 
telastleggingen A.1-a tot en met A.1-f, A.2-a tot en met A.2-e, A.3-a, A.3-b en A.4 zijn in 
hoofde van de beklaagde -· .. · - _ _  r . de opeenvolgende en voortgezette uitvoering 
van eenzelfde misdadig opzet, zodat er slechts één straf moet worden uitgesproken (art. 65, 
eerste lld, Sw.). 

Blijkens de door de eerste rechter bewezenverklaarde feiten heeft de beklaagde 
als zaakvoerder van de beklaagde 1 • , er een gewoonte van gemaakt 

om gedurende een relatief lange periode diverse woningen te verhuren die niet voldeden 
aan de woonkwallteltsnormen. In die periode heeft hij zijn financiële belangen duidelijk 
laten primeren op het recht van de betrokken huurders op .een kwaliteitsvolle wonlng. 

Het hof gaat niet in op het verzoek van de beklaagde 1 om hem de gunst 
van de opschorting van de uitspraak van de veroordeling toe te kennen. Immers zou een 
dergelijke gunst naar het oordeel van het hof een volstrekt onvoldoende krachtig signaal 
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inhouden om deze beklaagde de ernst van de door hem gepleegde feiten te doen beseffen 
en om hem te weerhouden van recidive. Bovendien Is de hierna bepaalde bestraffing niet 
van aard dat ze nadelig zou kunnen zijn voor de redassering en resocialisering van de 
beklaagde • 

In het licht van de voormelde overwegingen is het hof van oordeel dat aan de beklaagde 
de hierna bepaalde geldboete moet worden opgelegd. Bij de bepaling 

van de omvang van die geldboete houdt het hof In het voordeel van de beklaagde 
rekening met de omstandigheid dat de betrokken woningen binnen een 

relatief korte tijdspanne - en reeds vóór het beroepen vonnis werd gewezen - mede door 
zijn toedoen werden hersteld en aangepast aan de woonkwallteltsnormen (waardoor de 
eerste rechter vaststelde dat de herstelvorderingen zonder voorwerp zijn geworden), en met 
de in dit verband geleverde financiële en logistieke Inspanningen. Tevens wordt ten gunste 
van de beklaagde rekening gehouden met zijn - op een tweetal 
veroordelingen door de politierechtbank wegens verkeersgerelateerde inbreuken na -
gunstige strafverfeden. 

Het hof volgt de beklaagde echter niet in zijn standpunt als zouden deze 
elemen_ten, die door het hof te zijnen gunste in aanmerking worden genomen, moeten 
worden beschouwd als verzachtende omstandigheden in de zin van artikel 85 Strafwetboek 
waardoor een lagere straf dan de in artikel 20, §1 Vlaamse Wooncode bepaalde 
minimumstraf zou kunnen worden opgelegd. 

Aan de aldus opgelegde geldboete wordt noch geheel noch gedeeltelijk de gunst van het 
uitstel van de tenuitvoerlegging gekoppeld. Immers zou een dergelijke gunst afbreuk doen 
aan de doelstelling die het hof met de bestraffing beoogt, namelijk de beklaagde 
• • _ _  > __ bewust maken van de ernst van de door hem gepleegde feiten en hem te doen 
inzien dat bij een verhuring van panden de woonkwaliteitsnormen steeds strikt moeten 
worden nageleefd. Bovendien is de aldus opgelegde geldboete naar het oordeel van het hof 
absoluut noodzakelijk om de beklaagde te weerhouden van recidive. 

Het verweer van de beklaagde . dat hij niet als een "hvisjesmelk.er" kan 
worden beschouwd, doet aan het bovenstaande geen afbreuk. Overigens behelst 
huisjesmelkerlj een vorm van misbruik v�n de kwetsbare positie van een persoon (art. 
433decies Strafwetboek), waarop de voorliggende strafvordering helemaal geen betrekking 
heeft. 

Evenmin wordt aan de bovenstaande overwegingen afbreuk geda�n door de 
omstandigheden die door de beklaagde worden aangehaald, met name: 

- door de omstandigheid dat de beklaagde ' . en de ermee gelieerde 
vennootschappen vooral verhuren aan grote bedrijven, over meerdere onroerende 
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goederen beschikken en als zodanig op een professionele wijze een activiteit in de 
vastgoedsector exploiteren; 
door het verweer dat er geen "onfatsoenlijk hoge" huurprijzen worden gevraagd; 
door het verweer van de beklaagde dat er geen sprake zou zijn 
van opzet in zijnen hoofde, en dit nog afgezien van het feit dat de eerste rechter In 
het op dit punt niet bestreden vonnis heeft geoordeeld dat de feiten wel degelijk 
wetens en willens werden gepleegd, waarbij ook de omstandigheid dat van de feiten 
een gewoonte werd gemaakt, definitief bewezen Is ingevolge het op dit vlak niet 
bestreden vonnis van de eerste rechter; 
door het verweer dat de panden volgens de beklaagde geen 
gevaar inhielden voor de volksgezondheid of voor de openbare velllgheld, en dit nog 
afgezien van de vaststelling dat meerdere woningen ongeschikt en onbewoonbaar 
waren; 
door de omstandigheid dat de panden vaak ter beschikking werden gesteld als 
tijdelijke noodoplossing voor mensen in een wanhopige situatie; 
door de omstandigheid dat het openbaar ministerie in eerste aanleg een geldboete 
van 1.000,- EUR heeft gevorderd, en dit nog afgezien van de vaststelling dat uit het 
proces-verbaal van de rechtszitting van 7 maart 2017 voor de eerste rechter blijkt dat 
de vordering van het openbaar ministerie tegen de beklaagde 1 

ertoe strekte deze laatste te horen veroordelen tot een deels met uitstel van 
tenuitvoerlegging op te leggen gevangenisstraf van een jaar en een geldboete van 
1.000,- EUR; 
door de omstandigheid dat aan de beklaagde 1 . , waarvan de beklaagde 
-· "  ·---". ·- . - · · · .  _ . . de enige zaakvoerder Is. eveneens een geldboete wordt 
opgelegd zoals hierna bepaald. 

De bewezenverklaarde misdrijven werden gepleegd 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 
beklaagde ' 

Het openbaar ministerie vorderde voorts schriftelijk de verbeurdverkfarlng van de 
vermogensvoordelen lastens de belde beklaagden. Het hof Is echter van oordeel - overigens 

in navolgine van de eerste rechter, die het vermogensvoordeel eveneens slechts lastens de 

beklaagde l .. -· --.- _·-- verbeurd heeft verklaard (zie het 26e blad en de laatste alinea van 

randnr. 20 van het 20e blad van het bestreden vonnis) - dat de vermogensvoordelen die 

rechtstreeks werden verkregen uit de misdrijven, voorwerp van de door de eerste rediter 

bewezenverldaarde telastleggingen, louter werden genoten door de beklaagde 

1 (zie hierna, randnr. 5.2). 
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5.2 Wat de bestraffing In hoofde van de beklaagde betreft. 

5.2.1 De misdrijven die het voorwerp vormen van de door de eerste rechter 
bewezenverldaarde telastleggingen A.1-a tot en met A.1-f, A.2-a tot en met A.2-e, A.3-a, A.3-

b en A.4 zijn in hoofde van de beklaagde de opeenvolgende en voortgezette 
uitvoering van eenzelfde misdadig opzet, zodat er slechts één straf moet worden 
uitgesproken (art. 65, eerste lld, Sw.). 

Blijkens de door de eerste rechter bewezenverklaarde feiten heeft de beklaagde 

er een gewoonte van gemaakt om gedurende een relatief lange . periode diverse 
woningen te verhuren die niet voldeden aan de woonkwallteltsnormen. In die periode heeft 
zij haar financiële belangen duidelijk laten primeren op het recht van de betrokken huurders 
op een kwaliteitsvolle woning. 

Het hof gaat niet In op het verzoek van de beklaagde 1 om haar de gunst van 
de opschorting van de uitspraak van de veroordeling toe te kennen. Immers zou een 
dergelijke gunst naar het oordeel van het hof een volstrekt onvoldoende krachtig signaal 
Inhouden om deze beklaagde de ernst van de door haar gepleegde feiten te doen beseffen 
en om haar te weerhouden van recidive. Bovendien Is de hierna bepaalde bestraffing niet 
van aard dat ze nadelig zou kunnen zijn voor de reclassering en resoclallsering van de 
beklaagde 

In het licht van de voormelde overwegingen en rekening houdend met de desbetreffende 
wettelijke bepalingen fart. 20 Vlaamse Wooncode en art. 41bis Sw.), is het hof van oordeel 

dat aan de beklaagde l _ _  -· - -.- _ .  de hierna bepaalde geldboete moet worden opgelegd. 
Bij de bepalin� van de omvang van die geldboete houdt het hof in het voordeel van de 
beklaagde 1.. _ rekening met de omstandigheid dat zij de betrokken woningen 
binnen een relatief korte tijdspanne - en reeds vóór het beroepen vonnis werd gewezen -
heeft hersteld en aangepast aan de woonkwallteltsnormen (waardoor de eerste rechter 
vaststelde dat de herstelvorderingen zonder voorwerp zijn geworden), en met de In dit 
verband geleverde financiële en logistieke Inspanningen. Tevens wordt ten gunste van de 
beklaagde l •. - · - - r  - · - - rekening gehouden met haar nog blanco strafregister. Deze ook 
voor de beklaagde · als gunstige factoren In aanmerking te nemen gegevens 
voor de straftoemeting kunnen echter niet worden beschouwd als verzachtende 
omstandigheden In de zin van artikel 85 Strafwetboek waardoor een lagere straf dan de In 
artikel 20, §1 Vlaamse Wooncode bepaalde minimumstraf zou kunnen worden opgelegd. 

Anderzijds houdt het hof bij de begroting van de omvang van de geldboete ook rekening met 
de omvang en de professlonele aard van de activiteiten van de beklaagde 1 .  

Met betrekkln� tot de tenuitvoerlegging van het hierna bepaalde gedeelte van de aan de 
beklaagde . _. -· _ -... _ . ___ opgelegde geldboete kan er gewoon uitstel worden toegestaan 
voor een proeftijd zoals hierna nader bepaald. De beklaagde voldoet hiertoe 
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aan de wettelijke voorwaarden, aangezien zij nog niet werd veroordeeld tot een geldboete 
van 24.000,- EUR of tot een gelijkwaardige straf die In aanmerking genomen wordt 
overeenkomstig artikel 99bls Strafwetboek. Het hof gaat er In dit verband van uit dat deze 

gunstmaatregel voor de beklaagde een bijkomende stimulans zal zijn om zich 
voortaan strikt aan de woonkwallteltsnormen te houden. 

Het hierna bepaalde effectieve gedeelte van de geldboete Is noodzakelijk om de doelstelling 
te verwezenlijken die het hof met de bestraffing beoogt, namelijk de beklaagde 
1 bewust maken van de ernst van de door haar gepleegde feiten en haar te 
doen Inzien dat bij een verhuring van panden de woonkwallteitsnormen steeds strikt 
moeten worden nageleefd. Bovendien is het aldus effectief opgelegde gedeelte van de 
geldboete naar het oordeel van het hof absoluut noodzakelijk om de beklaagde 

te weerhouden van recidive. 

Voor het overige verwijst het hof met betrekking tot de motivering van de aan de beklaagde 
op te leggen straf naar de hoger aangehaalde overwegingen met betrekking 

tot de bestraffing van de beklaagde (zie hoger, randnr. 5.1), die 
evenzeer gelden voor de beklaagde , die in dit verband in haar 
Hsynthesebesluiten in hoger beroep" een gelijkaardig verweer ontwikkelt. 

5.2.2 Voorts blijkt uit de gegevens van het strafdossier dat de bekt aagde 
rechtstreeks vermogensvoordelen heeft verkregen uit de misdrijven, voorwerp van de 
bewezenverklaarde telastleggingen A.1-a tot en met A.1-f, A.2-a tot en met A.2-e, A.3-a, A.3-
b en A.4. Deze vermogensvoordelen worden door het openbaar ml nisterie· geraamd op een 
bedrag van 59.101,45 EUR (zie de desbetreffende berekening in de Inleidende dagvaarding 
voor de eerste rechter). 

Het verweer van de beklaagde dat dit bedrag niet volledig correct werd 

berekend, is niet van elke geloofwaardigheid ontbloot. Het tiof volgt het desbetreffende 

·verweer van de beklaagde In zoverre daaruit moet worden afgeleid dat het 
door het openbaar ministerie berekende vermogensvoordeel moet worden verminderd met 
een bedrag van 9.927,45 EUR (= 2,92 EUR + 660,- EUR + 5.100,- EUR + 1.200,- EUR + 1.280,· 
EUR+ 229,53 EUR + 1.455,- EUR), dat volgens de beklaagde ten onrechte als 

een vermogensvoordeel mee In rekening werd gebracht: 

met betrekking tot de telastlegging A.1-a : betaalde in de 
desbetreffende misdrijfperiode geen 1.212,- EUR maar 1.209,08 EUR, zodat in dit 
verband 2,92 EUR teveel als vermogensvoordeel in rekening werd gebracht; 
met betrekking tot de telastlegging A.1-c : betaalde 
slechts tot juni 2014, zodat voor de bewuste periode 2 X 330,- EUR = 660,- EUR teveel 
als vermogensvoordeel in rekening werd gebracht; 
met betrekking tot de telastlegging A.1-d : betaalde de 

maandelijkse huurprijs slechts tot mei 2013, zodat met betrekklng tot de 
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desbetreffende misdrijfperiode slechts twee betalingen In aanmerking mogen 
worden genomen, zijnde 2 X 340,- EUR = 680,- EUR, zodat voor de bewuste periode 
5.100,- EUR (= 5.780,- EUR - 680,- EUR} teveel als vermogensvoordeel in rekening 
werd gebracht; 
met betrekking tot de ·telastfegging A.1-e : betaalde slechts tot 
september 2013, zodat voor de desbetreffende periode het bedrag van 1.200,- EUR 
ten onrechte als vermogensvoordeel In rekening werd gebracht; 
met betrekking tot de telastlegging A.1-; : betaalde slechts tot 
augustus 2013, zodat voor de desbetreffende periode het bedrag van 1.280,- EUR ten 
onrechte als vermogensvoordeel in rekening werd gebracht; 
met betrekking tot de telastlegging A.2-a : betaalde in de 
desbetreffende periode geen 21.855,- EUR maar 21.625,47 EUR, zodat in dit verband 
229,53 EUR (= 21.855,- EUR - 21.625,47 EUR) teveel als vermogensvoordeel In 
rekening werd gebracht; 
met betrekking tot de telastlegging A.3-a : betaalde slechts tot 
november 2015, zijnde 2 X 485,- EUR = 970,- EUR, zodat voor de desbetreffende 
periode een bedrag van 1.455,- EUR (= 2.425,- EUR - 970,- EUR) ten onrechte als 
vermogensvoordeel In rekening werd gebrachl 

Voor het overige is de bedenking van de beklaagde dat de genaamde 
. nooit een huurder Is geweest, niet pertinent. De telastlegging A.1-b heeft immers 

betrekking op de vemuur of terbeschikkingstelling met het oog op bewoning van de 
ongeschikte en onbewoonbare woning van het pand aan het te 
aan _ en aan , welke telastlegging als zodanig bewezen 
werd verklaard door de eerste rechter zonder dat hiertegen enige grief werd aangevoerd. 
Overigens heeft de berekening van het vermogensvoordeel met betrekking tot die 
telast1egglng louter betrekking op huurgelden die in dit verband werden betaald door 

Het vermogensvoordeel op grond van de bewezenverklaarde telastleggingen moet aldus in 
beginsel worden begroot op een bedrag van 49.174,- EUR f= 59.101,45 EUR - 9.927.45 EUR). 

Hoewel de verbeurdverklaring van het vermogensvoordeel te dezen een facultatieve 
bijkomende straf inhoudt, Is het hof van oordeel dat het vermogensvoordeel ten belope van 
het hierna bepaalde bedrag moet worden verbeurdverklaard in hoofde van de beklaagde 

. Immers Is die bijkomende straf naar het oordeel van het hof onontbeerlijk om 
de beklaagde 1 . .  __ _ ··r .. te doen beseffen dat de woonkwaliteitsnormen strikt moeten 
worden nageleefd en dat het innen van huurgeJden met betrekking tot woningen die niet 
aan die normen voldoen, principieel als illegaal geldgewin moet worden beschouwd, dat niet 
lonend mag zijn . De verbeurdverklarin� van het vermogensvoordeel is aldus ook 
noodzakelijk om de beklaagde l . .  - · _ -.... _ . . .  ertoe aan te zetten zich in de toekomst heel 
strikt te houden aan de naleving van de woonkwaliteitsnormen bij het verhuren van 
woningen. 
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Evenwel is het hof van oordeel dat een verbeurdverklaring van het volledige 
vermogensvoordeel, mede gelet op de hierna bepaalde geldboete, tot gevolg zou hebben 
dat aan de beklaagde een onredelijke zware straf zou worden opgelegd. In 
het licht van de voorgelegde gegevens en mede gelet op de hierna bepaalde geldboete, is 
het hof aldus van oordeel dat de verbeurdverklaring van het vermogensvoordeel moet 
worden verminderd tot een bedrag van 30.000,- EUR. 

Het aldus in hoofde van de beklaagde r verbeurdverklaarde bedrag wordt 
toegewezen aan de burgerlijke partijen ten belope van hun vorderingen zoaJs hierna 
gegrond verklaard, aangezien de verbeurdverklaarde som, ten belope van de hierna herfeide 
burgerlijke vorderingen, als Illegaal vermogensvoordeel het equivalent betreft van de schade 
die de burger1ijke partijen hebben geleden (art. 43bis, derde lid, Sw.). 

6. 
De beklaagden zijn hoofdelijk gehouden tot de kosten, gevallen In de beide aanleggen aan 
de zijde van het openbaar ministerie zoals hierna bepaald, al deze kosten ondeelbaar 
veroorzaakt zijnde door de in hunnen hoofde bewezenverklaarde telastleggingen, die hen 
gemeen zijn. 

De beklaagden dienen ook, als veroordeelden tot een correctionele hoofdstraf, elk 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). Deze bijdrage, die een eigen aard heeft en geen straf Inhoudt, dient thans 
vermeerderd te worden met 70 opdeciemen tot telkens 200,- EUR, en dit ongeacht de 
datum van de bewezenverklaarde feiten. 

Tevens zijn de beklaagden elk 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 
tweedelljnsbijstand, die thans 20,- EUR bedraagt (art. 4, §3 en art. S van de wet van 19 
maart 2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbljstand). 

'· 
7.1 Meerdere huurders van de In de telastleggingen vermelde panden stelden zich In eerste 
aanleg burger1ijke partij tegen de beklaagden. Het betreft hier meer In het bijzonder: 

L 

. ·-·. (be\1'/oner van woning 
:, zie de telastlegging A.2-b); 

In het pand aan de 
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(bewoner van woning in het pand aan de 
te 1 , zie de telastlegging A.2-a); 

(bewoner van woning In het pand aan het 
de telastlegglng A.4); 

(bewoner van woning in het pand aan het 
, zie de telastlegging A.1-e); 

. (bewoner van woning · in het pand aan de 
te · :, zie de telastlegging A.2-c); 

(bewoner van woning in het pand aan het 
, zie de telastlegging A.1-d). 

te , zie 

te 

te 

De vorderingen van deze burgerlijke partijen werden door de eerste rechter alle gegrond 
verklaard ten belope van een bedrag van 1.100,- EUR per burgerlijke partij, evenals een 
rechtspleglngsvergoeding van 480,· EUR per burgerlijke partij. 

tiet hof wijs er vooraf op dat de genaamde 1 (zijnde de bewoner 
van woning �.. In het pand aan het te · zie de telastlegging A.1-c), die 
als burgerlijke partij wordt vermeld in de beroepsc.onclusies van de beklaagden, zich geen 
burgerlijke partij heeft gesteld. 

Thans voor het hof hernemen de voormelde burgerlijke partijen hun vorderingen In de 
navolgende zin, waardoor zij - met uitzondering van de burgerlijke partij 
(wiens vordering voor het hof overeenstemt met wat haar In het beroepen vonnis werd 
toegekend) - een ontvankelijk incidenteel beroep Instellen : 

de burgerlijke partij . vordert voor het hof, blijkens het pleidooi van 
zijn raadsman ter rechtszitting, de bevestiging van het bestreden vonnis, waarin hem 
een schadevergoeding werd toegekend van 1.100,- EUR, meer rente en een 
rechtspleglngsvergoedlng; 
de burgerlljke partij l vordert voor het hof dat de beklaagden 
hoofdelijk zouden worden veroordeeld tot. een schadevergoeding van 1.100,- EUR, 
meer rente en een rechtsplegingsvergoedlng; 
de burgerlijke partij _ , vordert voor het hof dat de beklaagden hoofdelijk 
zouden worden veroordeeld tot een schadevergoeding van 17.575,- EUR, meer rente 
en een rechtspleglngsvergoedlng, en dat zou worden gezegd voor recht dat de 
huurovereenkomst nietht Is en dat de huurwaarborg moet worden vrijgegeven; 
de burgerlijke partij L _ "_ _ _ _ vordert voor het hof dat de beklaagden 
hoofdelijk zouden worden veroordeeld tot een schadevergoeding van 3.600,- EUR, 
meer rente en een rechtsplegingsvergoedlng, en dat zou worden gezegd voor recht 
dat de huurovereenkomst-nietig is; 
de burgerlijke 1partlj L ·- _ vordert voor het hof dat de beklaagden 
hoofdelijk zouden worden veroordeeld tot een schadevergoeding van 10.500,- EUR, 
meer rente en een rechtsplegingsvergoedlng, en dat zou worden gezegd vo.or recht 

--- - - - - · - - -
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dat de huurovereenkomst nietig is en dat de huurwaarborg ten belope van 900,- EUR 
moet worden vrijgegeven; 
de burgerlijke partij vordert voor het hof dat de beklaagden zouden 
worden veroordeeld tot een schadevergoeding van 5. 780,- EUR, meer rente en een 
rechtsplegingsvergoeding, en in ondergeschikte orde dat minstens het beroepen 
vonnis zou worden bevestigd. 

7 .2 Het hof kan slechts schadevergoeding toekennen aan de burgerlijke partijen In zoverre 
het bewezen is dat deze schade hebben geteden door de feiten, voorwerp van de 
bewezenverklaarde telastleggingen. De vorderingen van de burgerlijke partijen zijn dan ook 
ongegrond In zoverre ze strekken tot nietigverklaring van de huurovereenkomst, teruggave 
van huurgelden of van de huurwaarborg of tot verkoop van het onroerend goed, daar deze 
punten van hun vorderingen niet strekken tot vergoeding {bij equivalent of In natura) van de 
schade die het gevolg is van de bewezenverldaarde misdrijven. 

Daar het vaststaat dat de voormelde burgerlijke partijen gedurende de in de respectievelijke 
telastleggingen vermelde periodes hebben gewoond In de desbetreffende panden, die hen 
werden verhuurd of ter beschikking gesteld door de beklaagden, terwijl deze woningen niet 
beantwoordden aan de wonlngkwallteitsnormen, is het bewezen dat zij een zekere schade 
hebben geleden door de bewezenverklaarde misdrijven, daar zij precies lnge'(olge die 
misdrijven In een zekere mate het woonconfort hebben moeten missen waarop zij 
gerechtigd waren. Uit de conclusies van de burgerlijke partijen en de pleidooien van hun 
raadslieden ter rechtszitting, blijkt dat zij, minstens In ondergeschikte orde, van oordeel zijn 
dat hierdoor een gemengd materiêle en morele schade werd geleden. 

De burgerlijke partijen zijn allen gerechtigd op de vergoeding van deze laatste schade, die, in 
tegenstelling met wat door de beklaagden wordt voorgehouden, wel degelijk werd 
veroorzaakt door de desbetreffende bewezenverklaarde telastleggingen. BIJ gebrek aan 
concrete beoordellngscrtterla kan de gemengd morele-materlêle schade in dit verband 
slechts in billijkheid op heden worden begroot op de hierna bepaalde bedragen, hierin 
begrepen de schade die het gevolg is van het tijdsverloop vanaf de feiten tot heden, zodat 
op deze bedragen geen vergoedende rente doch slechts gerechtelijke {verwljl)rente vanaf 
heden verschuldigd Is : 

De vordering van de burgerlijke partij . Wat zijn woonconfort 
betreft verklaarde de burgerlijke partij zelf dat hij "vree content" is 
met zijn woning en dat er "geen gebreken zijn" (stuk 104 van onderkaft 2 van het 
strafdossier). Dit doet echter geen afbreuk aan de door deze burgerlijké partij 
geleden schade, en dit gelet de vastgestelde Inbreuken op de woonkwallteltsnormen 
en de lange misdrljfperiode van de telastlegging A.2-b. Rekening houdend met al die 
gegevens moet de schade van de burgerlijke partij . worden 
geraamd op een bedrag van 275,- EUR. 
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De vordering van de burgerlijke partij . Gelet op de misdrljfperlode 
van de telastlegging A.2-a en de erop betrekking hebbende inbreuken op de 
woonkwaliteitsnormen, die een relatief zware Impact hadden op de woonkwaliteit 
van deze burgerlijke part.ij (zie onder meer de aangetekende Ingebrekestelling, stuk 
113 van onderkaft 2 van het strafdossier), moet de schade van de burgerlijke partij 

worden geraamd op een bedrag van 1.100,- EUR, hlerin1 begrepen, 
de kosten van het ac:hternageloop dat deze burgerlijke partij heeft geleden door de 
feiten, voorwerp van de telastlegging A.2-a. 

De vordering van de. burgerlijke partij : 1. Gelet op de relatief beperkte 
mlsdrljfperiode van de telastlegging A.4 en de erop betrekking hebbende Inbreuken 
op de woonkwallteitsnormen, moet de schade van de burgerlijke partij · 

worden geraamd op een bedrag van 275,- EUR. 

De vordering van de burgerlijke partij 1 • Gelet op de relatief beperkte 
misdrl/fperiode van de telastlegging A.1-e en de erop betrekking hebbende 
inbreuken op de woonkwaliteitsnormen, moet de schade van de burgerlijke partij 
1 worden geraamd op een bedrag van 275,- EUR. 

De vordering van de burgerlljke partij ! ·. De telastlegging A.2-c heeft 
slechts betrekking op één dag. Gelet op de alsdan vastgestelde inbreuken op de 
woonkwaliteitsnormen, moet de schade van de burgerlijke partij 1 
worden geraamd op een bedrag van 100,- EUR. 

De vordering van de burgerlijke partij 1 • Gelet op de misdrijfperiode 
van de telastlegging A.1-d (die aanvangt op 25 maart 2013, zodat deze burgerlijke 
partij niet gerechtigd is om schadevergoeding te vorderen vanaf 1 maart 2012) en de 
erop betrekking hebbende inbreuken op de woonkwaliteltsnonnen, moet de schade 
van de burgerlijke partij · worden geraamd op een bedrag van 275,
EUR. 

Het meer of anders gevorderde wordt afgewezen als ongegrond. 

7.3 De beklaagden dienen voorts te worden veroordeeld tot bet.aling van een 
rechtspleglngsvergoedlng aan de burgerlijke partijen, aangezien deze laatsten ten aanzien 
van de beklaagden - zij het slechts gedeeltelijk - in het gelijk worden gesteld en tijdens de 
behandeling ten gronde, zowel in eerste aanleg als In hoger beroep, werden 
vertegenwoordigd door een advocaat. 

Hoewel rechtsplegingsvergoedingen op grond van de bepalingen van het koninklijk besluit 
van 26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding In 
beginsel moeten worden begroot op basis van de door de desbetreffende In het gelijk 
gestelde partij gevorderde bedragen, kan de rechter de rechtspleglngsvergoedlng berekenen 
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op basis van het toegekende eerder dan op basis van het gevorderde bedrag als 
laatstgenoemd bed�ag volgt ofwel uit een klaarblijkelijke overwaardering die een normaal 
bedachtzame en zorgvuldige justitiabele niet zou hebben begaan, ofwel uit een te kwader 
trouw verrichte verhoging die als enig doel had op artificiële wijze het bedrag van de 
vordering op te trekken tot een hogere schijf. 

Uit de conclusies van de beklaagden en de pleidooien van hun raadsman, respectlevelljk 
lasthebber ad hoc, ter rechtszitting blijkt dat de.beklaagden te kennen geven dat het toekennen 
van rechtspleglngsvergoedingen op grond van de door de burgerlijke partijen gevorderde 
bedragen een vorm van rechtsmisbruik zou uitmaken. Aldus wordt in de beroepsconclusies van 
de beklaagde 1 gesteld dat de gevorderde schadevergoedingen nmet de 

losse poJsN zijn bepaald en "niet gesteund zijn op werkelijke schade". 

De bedragen van de door de burger11jke partijen gevorderde schadevergoedingen (met 
uitzondering van de door de burgerlijke partij 1 gevorderde 
schadevergoeding) houden naar het oordeel van het hof een klaarblijkelijke overwaardering 
in die een normaal bedachtzame en zorgvuldige justitiabele niet zou hebben begaan. In die 
omstandigheden Is het hof van oordeel dat de aan de burgerlijke partijen toekomende 
rechtspleglngsvergoedlngen moeten worden berekend op basis van de toegekende 

bedragen (waarbij met betrekking tot de rechtsplegingsvergoedlng voor de burgerlijke partij 
l .  _" _ zij opgemerkt dat de aa11 deze partij toegekende schadevergoeding 
overeenstemt met het door deze partij voor het hof In hoofdsom gevorderde bedrag). 

In het licht van de voormelde overwegingen zijn de burgerlijke partijen elk gerechtigd op een 
rechtspleglngsvergoeding zoals hierna bepaald. 

OP DEZE GRONDEN, 
het hof, recht doende op tegenspraak, 

Gelet op; 
- artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, 
- de artikelen 5, 38, 39, 40, 41, 41b/s, 42, 43b/s, 50 en 65 van het Strafwetboek, 
- de artikelen 5 en 20 van het Decreet van . 15 juli 1997 houdende de Vlaamse 

Woon code, 
- de artikelen 1, 8 en 18bls van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het 

uitstel en de probatie, 
- artikel l van de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdeciemen op de 

strafrechtelijke geldboeten, 
- artikel 2 van de wet van 26 juni 2000 betreffende de Invoering van de euro, 
- artikel 5 van het decreet van 7 december 2001 tot regeling van enkele gevolgen van de 

invoering van de euro in d� Vlaamse regelgeving, 
- artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, 
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- artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, 
- de artikelen 162, 162bis, 190, 194 en 211 van het Wetboek van Strafvordering, 

Verklaart de hoger beroepen en de Incidentele beroepen tegen het vonnis van 6 februari 
2018 van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, ontvankelijk; 

Verleent akte aan de beklaagde . en aan de beklaagde van 
de gedane afstand van de door hen aangevoerde grief onder de rubriek "procedure" van hun 
respectlevelljke grievenschriften; 

Verleent akte aan het openbaar ministerie van de gedane afstand van de grieven van het 
volgberoep In zoverre dit laatste geen betrekking heeft op de straf; 

Stelt vast dat Ingevolge het door de grievenformulleren in hoger beroep op deze punten niet 
bestreden vonnis van 6 februari 2018 definitief vaststaat dat de telastleggingen A.1-a tot en 
met A.1-f, A.2-a tot en met A.2-e, A.3-a, A.3-b en A.4 bewezen zijn ln hoofde van de 
beklaagde - ·  . .  . .  , en in hoofde van de beklaagde 

Stelt vast dat ingevolge het door de grievenformulieren In hoger beroep op de'ze punten niet 
bestreden vonnis van 6 februari 2018 definitief vaststaat dat de herstelvorderingen zonder 
voorwerp zijn; 

En opnieuw ten gronde beslissend binnen de perken van de grieven: 

Op strafgebied 

Ver.oordeelt de bekJaagde __ .. ·- __ •. uit hoofde van de door de eerste rechter 
bewezenverklaarde telastleggingen A.1-a tot en met A.1-f, A.2-a tot en met A.2-e, A.3-a, A.3· 
b en A.4 samen tot een geldboete van 2.000,-EUR. te verhogen met 50 opdeciemen en aldus 
gebracht óp U.000,- EUR; 

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

vervangende gevangenisstraf van drie maanden; 

Veroordeelt de beklaagde t __ -· _ • uit hoofde van de door de eerste rechter 
bewezenverklaarde telastleggingen A.1-a tot en met A.1-f, A.2-a tot en met A.2-e, A.3·a, A.3-
b en A.4 samen tot een geldboete van 6.000,- EUR, te verhogen met 50 opdeciemen en aldus 
gebracht op 36.000,- EUR; 

Verleent gewoon ujtstel van de tenujtvoerlegging van dit arrest gedurende een proeftijd van 
drie Jaar, evenwel slechts voor een gedeelte van 4.000,- EUR. te verhogen met 50 
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opdeciemen en aldus gebracht op 24.000,- EUR, van de geldboete waartoe de beklaagde 
veroordeeld wordt, zodat die geldboete slechts ten belope van een gedeelte van 

2.000,- EUR, te verhogen met 50 opdeciemen en aldus gebracht op 12.000,- EUR, effectief 

wordt opgelegd; 

Verklaart de vermogensvoordelen ten belope van een bedrag van 30.000,- EUR verbeurd in 
hoofde van de beklaagde 1 , en zegt voor rectit dat de aldus ten laste van de 
beklaagde verbeurdverklaarde vermogensvoordelen worden toegewezen aan 
de burgerlijke partijen . , 1 

en ten belope van hun vorderingen zoals hierna gegrond 
verklaard; 

Legt de beklaagde en de beklaagde 1 elk de verplichting 
op een bedrag van 25,- EUR, vermeerderd met 70 opdeciemen en aldus gebracht op telkens 

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; 

Legt de beklaagde en de beklaagde 1 elk <le verplichting 
op een bedrag van 53,58 EUR te betalen als vergoeding voor de kostprijs van het verloop van 

de strafprocedure; 

Veroordeelt de beklaagde 1 • en de beklaagde elk tot een 

bijdrage van 20,- EUR ten behoeve van het Begrotingsfonds voor de juridische 

tweedelijnsbijstand; 

Veroordeelt de beklaagde . en de beklaagde hoofdelijk tot 
de kosten gevallen In eerste aanleg aan de zijde van het openbaar ministerie, begroot op 
143,06 EUR, en veroordeelt hen tevens hoofdelijk tot de kosten gevallen in hoger beroep 

aan de zijde van het openbaar ministerie, begroot op 382,21 EUR; 

Op burgerrechtellf k gebied 

Verklaart de vorderingen van de burgerlijke partl]en ontvankelijk en in de hierna volgende 

mate gegrond: 

Veroordeelt de beklaagde ·_ ." _ . 
het betalen : 

en de beklaagde hoofdelijk tot 

aan de burgerlijke partij : een schadevergoeding van 275,- EUR, 

meer de gerechtelijke rente aan de wettelljke rentevoet van.af heden tot de datum 

van algehele betaling; 
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aan de burgerlijke partij : een schadevergoeding van 1.100,- EUR, 
meer de gerechteliJ.ke rente aan de wettelijke rentevoet vanaf heden tot de datum 
van algehele betaling; 

aan de burgerlijke partij een schadevergoeding van 275,- EUR, meer de 
1gerechtelijke rente aan de wettelijke rentevoet vanaf heden tot de datum van 
algehele betaling; 

aan de burgerlijke partij : een schadevergoeding 275,- EUR; meer de 
gerechtelijke rente aan de wettelijke rentevoet vanaf heden tot de datum van 
algehele betaling; 

aan de burgerlijke partij : een schadevergoeding van 100,- EUR, 
meer de gerechtelijke rente aan de wettelijke rentevoet vanaf heden tot de datum 
van algehele betaling; 

· 

aan de burgerlijke partij : een schadevergoeding van 275,- EUR, 
meer de gerechtelijke rente aan de wettelijke rentevoet vanaf heden tot de datum 
van algehele betaling; 

Veroordeelt de beklaagde 1 en de beklaagde 1 
de kosten van de burgerlijke partijen, namelijk : 

hoofdelijk tot 

aan de burgerlijke partij : een rechtsplegingsvergoeding van 240,
EUR in eerste aanleg en een rechtsplegingsvergoeding van 240,- EUR in hoger 
beroep; 

aan de burgerlijke partij : een rechtsplegingsvergoeding van 480,
EUR In eerste aanleg en een rechtsplegingsvergoedlng van 480,- EUR in hoger 
beroep; 

aan de burgerlijke partij . een rechtspleglngsvergoeding van 240,- EUR In 
eerste aanleg en een rechtsplegingsvergoedlng van 240,- EUR in hoger beroep; 

aan de burgerlijke partij een rechtspleglngsvergoedlng van 240,
EUR In eerste aanleg en een rechtsplegingsvergoeding van 240,- EUR In hoger 
beroep; 

aan de burgerlijke partij : een rechtsplegingsvergoeding van 180,

EUR in eerste aanleg en .een rechtsplegingsvergoeding van 180,- E':JR in hoger 
beroep; 
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aan de burgerlijke partij een rechtsplegingsvergoedlng van 240,
EUR In eerste aanleg en een rechtsplegingsvergoedlng van 240,- EUR In hoger 
beroep; 

Wijst het meer of anders gevorderde af als ongegrond. 
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Kosten eerste aanleg: 

Kosten beroep: 
Afschrift vonnis: 

Afschriften akten HB: 
Opstelrecht HB bekl.: 

Dagv. · 

Oagv. I 
Dagv. BP 

Oagv. BP 
Oagv. BP : 

Oagv. BP 
Dagv. BP 

+ 10%: 

Totaal: 

€ 143,06 

€ 87,00 
€ 9,00 

( 70,00 
( 25,87 
€ 25,87 
€ 25,87 
€ 25,87 
( 25,87 
€. 26,24 
( 25,87 

€ 347,46 
€ 34,75 

€ 382,21 

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 Telrlinck, en in openbare 
rechtszitting van 26 april 2019 uitgesproken door raadsheer - wnd. kamervoorzitter Bart 
Meganck, in aanwezigheid van Johanna Erard, advocaat-generaal, met bijstand van griffier 
Leentje Mouton. 

Leentje Mouton Emièl Telrllnck 

Bart Meganck .... C--
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