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. - ··---------------------------

Not.nr. I 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE en van 

1. nr. DE WOONINSPECTEUR, 

bevoegd voor het grondgebied van het Vlaamse Gewest 

met kantoren te 9000 Gent, Virginie Lovelinggebouw, 

Koningin Maria Hendrikapleln 70 bus 93, 

- eiser tot herstel -

tegen 

1. nr . .f5l/Q, van Belgische nationaliteit, 

geboren te 1 op : 

zelfstandige kabelwerken (grondwerken), 

wonende te· 

- beklaagde -

verdacht van: 

A. 

Bij inbreuk op de artikelen 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 16, 17 en 23 van het decreet van 4 februari 
1997 (BS 07 maart 1997) houdende de kwaliteits- en veiligheidsnormen van kamers en 
studentenkamers, zoals gewijzigd, 
-als verhuurder hetzij rechtstreeks, hetzij via tussenpersoon 
-als eventuele onderverhuurder hetzij rechtstreeks, hetzij via tussenpersoon 
-als persoon die het goed ter beschikking stelt met het oog op bewoning, hetzij rechtstreeks, 
hetzij via tussenpersoon 
van een kamerwoning of een kamer verhuurd te hebben of ter beschikking te hebben 
gesteld met het oog op bewoning, die niet beantwoordt aan de In artikelen 4, 6 en 7 
bedoelde normen of van een studenten- of studentengemeenschapshuis of studentenkamer 
die niet beantwoordt aan de in artikelen 4 en 8 bedoelde normen. 
meer bepaald 

in het pand gelegen te te · 

, eigendom van · 

afgevoerd van ambtswege en 

kadastraal gekend als - · 

geboren in · 1 op :· - - · · - · -., 
, geboren te 1 , op 
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wonende te� 
notaris 1 ; te 

, bij aankoopakte van : 

de ongeschikte en onbewoonbare kamer 1 te hebben verhuurd aan 1 

Te ·In de periode van 01.03.2013 (zie stuk n) tot 11.08.2013 

B. 

; verleden door 

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

in het pand gelegen te te' 
., eigendom van 

afgevoerd van ambtswege ·en 
wonende te' 
notaris 1 : te 

, kadastraal gekend als : 
geboren in 1 1 op 

, geboren te 1 1 op 1 

bij aankoopakte van ; verleden door 

de ongeschikte en onbewoonbare kamer 1 te hebben verhuurd aan 1 

Te: · In de periode van 11.08.2013 tot 20.04.2015 (st. 89) 

VERMOGENSVOORDEEl 

tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig art. 42 en 43bis van het Strafwetboek, te 
horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring van een bedrag van 11.400 euro 

zijnde 

hetzij de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen, 
hetzij goederen en waarden die in de plaats ervan zijn gesteld, 
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). 
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Namelijk een totaal bedrag van 11.400 euro als volgt samengesteld: 
20 maanden x 570 euro per maand= 11.400 euro 

* * * * 

1.1 De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, kamer 013M, 
besliste bij vonnis van 18 december 2017 op tegenspraak als volgt: 

"OP STRAFGEBIED 

De rechtbank VERKLAART beklaagde SCHULDIG aan de feiten omschreven onder de 
hierboven vermelde tenlasteleggingen A en B; 

TOEPASSING makend van artikel 65, lid 1 van het Strafwetboek; 

De rechtbank VEROORDEELT beklaagde voor deze feiten samen tot een GELDBOETE van 
VIJFHONDERD EURO, verhoogd met 50 deciemen (x 6) of 3.000,00 euro; 

ZEGT dat bij niet betaling binnen de door de wet bepaalde termijn de lastens beklaagde 
uitgesproken geldboete kan worden vervangen door een gevangenisstraf van 3 maanden. 

81/zondere verbeurdverklaring 

Verklaart beklaagde verbeurd van 11.400 euro aan vermogensvoorde/en. 

Bijdrage - vergoeding - kosten 

SPREEKT in hoofde van beklaagde de verplichting uit om EENMAAL een bedrog van 25,00 
euro, met 70 deciemen verhoogd, 200,00 euro bedragende, te betalen bij wijze van bijdrage 
tot financiering van het Fonds tot financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke 
gewelddaden; 

legt beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de strafprocedure van 
51,20 euro overeenkomstig artikel 91, 2de lid en 148 van het koninklijk besluit van 28 
december .1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken, zoals 
gewijzigd bij KB van 13 november 2012 (B.S. 29/11/2012); 

VEROORDEELT beklaagde tot de gerechtskosten, tot op heden begroot op de som van 158,09 

euro. 

OP BURGERUJK GEBIED 
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./ Herstelvordering 

De rechtbank �eveelt beklaagde om een andere bestemming te geven aan het oand gelegen 
!!L overeenkomstig de bepalingen van 
de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 of om de woning of het goed te 
slopen. tenzif de sloop ervan verboden Is op grond van wettelijke, decretale of reglementaire 
bepalingen. 

De rechtbank zegt voor recht dat dit herstel dient te worden gerealiseerd binnen een termijn 
van l jaar na het In kracht van gewijsde gaan van dit vonnis. 

De rechtbank zegt voor recht dat de beklaagden na uitvoering van de werken de 
wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen dient te verwittigen. 

De rechtbank zegt voor recht dat indien de plaats niet wordt hersteld binnen een termijn van 
1 jaar de wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen van • worden 
gemachtigd om van ambtswege in de uitvoering ervan te kunnen voorzien. 

De rechtbank zegt voor recht dat wanneer de overtreders in gebreke blijven zij verplicht zijn 
alle uitvoeringskosten te vergoeden op vertoon van een staat, opgesteld door de overheid of 
begroot en uitvoerbaar verklaard door de beslagrechter In de burgerlijke rechtbank. 

De rechtbank zegt dot aan beklaagde een dwangsom zal worden opgelegd van 125 euro per 
dag vertraging bii de niet-uitvoering van het herstel. 

De rechtbank zegt voor recht dat de voorgemelde termijn enkel aan de hoofveroordeling 
wordt gekoppeld en geen dwangsomtermijn is in de zin van artikel 1385bis Ger. Wb. 

De rechtbank machtigt de wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen 
om de kosten van artikel 17bis, § 2 Vlaamse wooncode te verhalen op de beklaagde. De 
rechtbank zegt voor recht dat zij deze kosten dienen te vergoeden op vertoon van een staat, 
opgesteld door de overheid of begroot en uitvoerbaar verklaard door de beslagrechter in de 
burgerlijke rechtbank . 

./ Overige burqerlllke belangen 

De rechtbank houdt de beslissing over de overige burgerlijke belangen aan. u 

1.2 Tegen dit vonnis werd hoger beroep ingesteld op: 
- 16 januari 2018 door de beklaagde tegen alle beschikkingen te zijnen laste; 
- 19 januari 2018 door het openbaar ministerie. 
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1.3 Er werd een verzoekschrift in de zin van artikel 204 Wetboek van Strafvordering 
ingediend op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling 
Dendermonde, op: 

16 januari 2018 door de raadsman van de beklaagde 1 
19 januari 2018 door het openbaar ministerie. 

1.4 Op de rechtszitting van 8 juni 2018 legde het hof conclusietermijnen vast en bepaalde de 
rechtsdag op vrijdag 19 oktober 2018. 

Alle neergelegde conclusies werden tijdig neergelegd. 

1.5 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 19 oktober 2018: 

- de beklaagde 1 . in zijn middelen van verdediging, bijgestaan door meester Paul 
Cooreman, advocaat met kantoor te Zele, 

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

- de eiser tot herstel in zijn middelen vertegenwoordigd door meester Silke Suys, voor 
meester Veerle Tollenaere, beiden advocaat met kantoor te Gent, 

dit alles in het Nederlands, behoudens de verklaringen van de beklaagde die zich heeft 
uitgedrukt in de Turkse taal en werd bijgestaan door de aangestelde tolk, die de wettelijk 
voorgeschreven eed heeft afgelegd en de gezegden heeft vertaald van het Turks naar het 
Nederlands en omgekeerd. 

2.1 De onderscheiden verklaringen van hoger beroep tegen het vonnis van 18 december 
2017 gedaan op de griffie van de rechtbank die het vonnis heeft gewezen, werden tijdig en 
regelmatig naar de vorm gedaan. 

De verzoekschriften houdende de grieven, die tegen het vonnis worden ingebracht, werden 
eveneens tijdig ingediend. 

2.2 In het door de advocaat van de beklaagde 1 • ingediende "grievenformulier hoger 
beroep", opgesteld volgens het door de Koning vastgestelde model, wordt nauwkeurig 
bepaald welke grieven tegen het voormeld vonnis worden ingebracht, namelijk op 
strafgebied met betrekking tot de procedure (vermelde reden: "De eerste rechter baseerde 

zich voor de veroordeling op een ongeldige verklaring van ( ... ) , �. die geen Nederlands 
kent"), de schuld (vermelde reden: "tenlastelegging A+B: betwisting van de feiten"), de straf 
(vermelde redenen: "Ondergeschikt: Betwisting van de opgelegde straf (geldboete) en de 
weigering tot het verlenen van een opschorting. Betwisting van de gegrondheid van de 

verbeurdverklaring ondergeschikt betwisting van de verbeurdverklaarde 
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-· - · ·-··· ·---------------------------

vermogensvoorde/en") en andere (vermeld: "Precisering: bet wisting van de gegrondheid van 

de herstelvordering onder verbeurte van een dwangsom Redenen: (.") ' is niet langer 
eigenaar van de woning". 

In het door het openbaar ministerie ingediende "grievenformulier hoger beroep" wordt 
nauwkeurig bepaald welke grieven tegen het voormeld vonnis worden ingebracht, namelijk 
op strafgebied met betrekking tot de straf (vermelde redenen: "(" .) dot de door de eerste 

rechter opgelegde straf(.") te loog Is gelet op de repressieve functie die de opgelegde straf 

dient te hebben, waarbij deze ook dienstig moet zijn ter Individuele en generale preventie" en 
andere: volgberoep. 

2.3 De hoger beroepen van de beklaagde 1 • en van het openbaar ministerie werden 
tijdig en regelmatig naar de vorm ingesteld en zijn ontvankelijk (art. 203 en 204 Wetboek 
van Strafvordering). 

Het hof beslist in het voorliggende arrest binnen de perken van de hoger beroepen en van 
de grieven zoals bedoeld in artikel 210 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 deze 
bepaling op te werpen. 

3. De aanhangig makende dagvaarding werd overgeschreven onder nummer 
1 van het, toenmalige, eerste hypotheekkantoor te 1 

zodat is voldaan aan de ontvankelijkheidsvereiste bepaald door artikel 20ter, eerste lid, 

Vlaamse Wooncode. 

4. Het hof verwijst naar het overzicht van de feiten in het beroepen vonnis, als volgt: 

"3.J. De feiten 

De woonlnspectle werd in het najaar van 2013 gecontacteerd door de lokale politie van 
wegens een vermoeden van een misdrijf. De Inspectie ging op 12 september 2013 ter plaatse 
om de nodige vaststellingen te verrichten. 

De bewoners van de kamers zijn afhankelijk van de gemeenschappelijke voorzieningen voor 
wat betreft WC, bad/douche en/of kookgelegenheid. Hiermee voldoen deze woonentiteiten 
aan de definitie van 'kamer' In de zin van artikel 2, 10bis van het decreet van 15 juli 1997 
houdende de Vlaamse Wooncode. 

Er worden de volgende gebreken vast aan het gebouw vastgesteld. 

o Het plat dak van de achterbouw buigt door met grote p/asvorming tot gevolg. Het dak lekt. 
o De buitendakse schouw is onstabiel er ontbreekt voegwerk en stenen. 
o Aan de achtergevel komen de kunstleien los. Er ontbreekt een deel van de gevelbekleding. 
o In het elektrisch bord zijn open zekeringsvoeten. Hierdoor zijn er contactpunten die onder 

spanning kunnen staan aanraakbaar. 
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o In de gemeenschappelijke gang hangt een Inbouwschakelaar los In de muur. 
In beschermvolume 2 rondom de douche bevindt zich een wasmachine (toestel klasse /}. In dit 

volume is dergelijk elektrisch materiaal niet toegelaten. Het tijdelijk wegnemen of verplaatsen 
van de wasmachine voor een (na)controle is niet voldoende indien de aanvoer en toevoer zich 
nog steeds op de plaats binnen de veiligheidszone bevinden. 

o Er is geen keuringsattest van de elektrische installatle aanwezig. Een keuringsattest door een 
erkend keuringsorgonisme is verplicht door het AREi na aanpassings- en/of uitbreidingswerken 

aan de elektrische Installatie. 
o De gasleiding voor de gaskachel in de gemeenschappelijke leefkamer is beschadigd. De 

koperlelding is verwrongen en plat genepen. 
o In de gang op de eerste verdieping ontbreekt de drukplaat aan de lichtschakelaar. 

Het gebouw heeft een totaal van 45 straf punten. 

Er worden de volgende gebreken vastgesteld in de qemeenschappelllke kook -/leefruimte. 

o Er zijn sporen van vocht en lichte vochtschade onderaan de gelijkvloerse muren in de leefkamer 
en de keuken, onder de gootsteen met schimmelvorming, ten gevolge van opstijgend 
grondvocht. 

o Het schrijnwerk In de leefkamer en keuken Is verweerd. 
o Het raam in de leefkamer betreft een vast raam; hierdoor kan het lokaal niet worden verlucht. 

o In de leefkamer Is de aansluiting tusse_n de afvoerbuis van de gaskachel (type 8) en de 

schoorsteen onvoldoende verdicht. Door de spleten kunnen de verbrandingsgassen terug in de 
kamer komen. 

o De geurafsluiter van de gootsteen is gebarsten. 

De gemeenschappelijke kook -/leefruimte heeft een totaal van 45 punten op het technisch 
verslag. 

Men stelt ook de volgende gebreken vast in de qemeenschappell/ke badfunctle. 

o Er is vocht en vochtschade met schimmelvorming op het plafond van de badkamer. 
o Er zijn sporen van vocht en vochtschade op de muren langsheen de badkamer. 
o Er is vochtschade (condens) rond het venster in de badkamer, 
o In de badkamer/\•IC is de aansluiting tussen de afvoerbuis van de gasgeiser (type 8} en de 

schoorsteen onvoldoende verdicht. Door de spleten kunnen de verbrandingsgassen terug in de 
kamer komen. De flexibel is beschadigd en niet conform. 

o Een gemeenschappelijke toiletfunctie moet volledig af gescheiden zijn van een 

gemeenschappelijke bad- of douchefunctie. Indien een gemeenschappelijk toilet en een 
gemeenschappelijk bad of douche zich in dezelfde ruimte bevinden, kunnen deze twee functies 
door de verschl//ende bewoners niet afzonderlijk gebruikt worden. 

De gemeenschappelijke bad/unctie heeft een totaal van 39 punten op het technisch verslag. 
Het gemeenschappelijk toilet heeft een totaal van 39 punten op het technisch verslag. 
Aangezien de gebreken aan de gemeenschappelijke functies een invloed hebben op de 
woonkwaliteit voor de bewoners van de kamers, worden deze gebreken verhoudingsgewijs 
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doorgerekend naar de kamers. Er wordt rekening gehouden met de ernst van de gebreken aan 
de gemeenschappelijke /uncties. 

o De gebreken aan de gemeenschappelijke keuken/unctie leveren een totaal op van 45 punten op 
het technisch verslag. 

o De gebreken aan de gemeenschappelijke bod/ unctie leveren een totaal op von 39 punten op 
het technisch verslag. 

o De gebreken aan de gemeenschappelijke toiletfunctie leveren een totaal op van 39 punten op 
het technisch verslag. 

Er worden eveneens strafpunten doorgerekend wanneer de bezettingsnorm van de 
gemeenschappelijke functies wordt overschreden. De bezettingsnorm van de 
gemeenschappelijke functies wordt niet overschreden. 

De inspectie sten de volgende aebregn vast In kamer 1.. 

o De muren zijn onvoldoende afgewerkt het behang hangt los. 
o Boven het raam zijn een aantal gaten In de muur. 
o Het bultenschri}nwerk {ramen} en venstertabletten In de kamer zijn verweerd. In beide ramen Is 

er glasbraak. 
o Een lavabo met de aanvoer van warm en koud water ontbreekt In de kamer. 

Deze kamer heeft een totaal van 189 punten op het technisch verslag (deel B + C + D) en is dus 
ongeschikt. Omwille van de ernstige veillgheids- en gezondheidsrisico's Is de kamer eveneens 
onbewoonbaar. De bezettlngsnorm van deze kamer is gelijk aan 2 perso(o)n(en}. Dit betekent 
dat de kamer zonder de hoger opgesomde en beschreven gebreken, op basis van het aantal 
woonlokalen (1) en de netto-vloeroppervlakte {18 m2 ) geschikt Is voor bewoning door 
maximaal 2 perso(o)n(en). 

Kamer 2 was op het moment van de vaststellingen niet toegankelijk. De kamer heeft echter wel 
minstens 45 punten op het technisch verslag omwille van de gebreken van het gebouw. 
Dmwllfe van de ernstige veilighelds- en gezondheidsrisico's Is de kamer eveneens 
onbewoonbaar. 

In kamer drie worden de volgende gebreken vastgesteld. 

o Een lavabo met de aanvoer van worm en koud water ontbreekt In de kamer. 
o De trap naar de kamer is te steil en heeft geen trapleuning. De borstwering rond het trapluik 

staat los. 

Deze kamer heeft een totaal van 186 punten op het technisch verslag (deel B + C + D) en is dus 
ongeschikt. Omwille van de ernstige veiligheids- en gezondheidsrisico's is de kamer eveneens 
onbewoonbaar. De bezettingsnorm van deze kamer is ge/Ijk aan 1 perso{o)n(en). 
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Dit betekent dat de kamer zonder de hoger opgesomde en beschreven gebreken, op basis van 
het aantal woonlokalen (1) en de netto-vloeroppervlakte {13,64 ml) geschikt is voor bewoning 
door maximaal 1 perso(o)n(en). 

Kamer 1 wordt bewoond door: • • geboren op 1 te i 

• en diens broer . 

De huurder kon de inspectie duldeffjk maken dat de eigenaar kamer 2 bewoont en dat de 
huurprijs 570 euro huur/maand bedraagt. Kamer 2 wordt bewoond door de eigenaar
verhuurder. 

Volgende stedenbouwkundige lnbreuk(en) werd(en) vastgesteld: een woning opsplitsen of in 
een gebouw het aantal woongelegenheden wijzigen (artikel 4.2.l, 7° Vlaamse Codex RO). Via 
de diensten van de gemeente vernamen de Inspecteurs dot er geen vergunning werd 

of geleverd voor het opdelen van een eengezinswoning naar een pand met 2 kamers en 
gemeenschappelijke ruimten. 

Een herstelvordering werd uitgebracht, nl. een herbestemming vM het pand volgens de 
bepalingen van de VCRO of de sloop, binnen de 10 maanden na de uitspraak onder een 
dwangsom van 125 euro per dag vertraging na de hersteltermijn, met machtiging aan de 

woonlnspectle om ambtshalve in herstel te voorzien en machtiging om de kosten bedoeld In 
artikel 17bis § 2 van de wooncade te verhalen. De woonlnspectle vraagt de uitspraak 
uitvoerbaar bij voorraad te verklaren. De gemeente. sloot zich aan bij de herstelvordering. 

Bek/oogde erkent in verhoor de woning te hebben verhuurd aan twee broers. Ze wonen er nog. 
· verklaart in verhoor dot hij daar woont sinds maart 2013. Hij betaalt 570 euro 

huur per maand (cash). 

Bij nazicht van het rijksregister blijkt dat er vijf personen staan Ingeschreven op het adres. Er 
zijn echter geen renovatiewerken uitgevoerd. Beklaagde verklaart in verhoor op 1 december 
2015 dat de personen dringend een onderkomen nodig hadden (het zijn werknemers van zijn 
bedrijf). Uit het rijksregister blijkt dat sinds de vaststellingen van 12 september 2013 9 nieuwe 

bewoners werden gehuisvest." 

5. De telastleggingen A en B zijn voor het hof bewezen gebleven. Het hof verwijst naar de 
drie laatste alinea's van randnummer 3.2 van pagina 8 van het beroepen vonnis en maakt 
deze tot de zijne, evenals naar het hiervoor gegeven feitenoverzicht. 

Het hof voegt hier nog het volgende aan toe: 

Dat : : pas vanaf 7 november 2013 het huis te zou 
ingetrokken zijn, doet aan het bewezen karakter van de telastleggingen A en B geen 
afbreuk. De opheffing van het decreet van 4 februari 1997, het zogenaamde 
Kamerdecreet, bij decreet van 29 mei 2013 brengt niet mee dat de ten laste gelegde 
feiten niet meer strafbaar zouden zijn. De ten laste gelegde feiten zijn sinds de opheffing 
van het Kamerdecreet, of 11 augustus 2013, strafbaar gesteld door artikel 20, § 1, eerste 
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lid, Vlaamse Wooncode. Dit verklaart ook waarom de ten laste gelegde feiten in de 
vervolgde periode zijn omschreven in een telastlegging A en B: de telastlegging A slaat op 
de feiten onder het toepassingsgebied van het Kamerdecreet en de telastlegging B slaat 
op de feiten vanaf de geldingskracht van de Vlaamse Wooncode wat betreft de feiten die 
vroeger onder het Kamerdecreet vielen. 

Dat : 'geen Nederlands kent' brengt niet noodzakelijk mee, zoals in het 
grievenformulier van de beklaagde wordt gesteld, dat hetgeen hij aan de bevoegde 
opsporingsambtenaar verklaarde of verduidelijkte 'ongeldig' Is. De woonlnspecteur 
noteerde dat : de Nederlandse taal niet machtig was en dat bijgevolg geen 
verhoor kon worden afgenomen. De opsporingsambtenaar voegt als inlichting toe dat de 
"betrokkene (hoor) kon duidelijk maken dat de eigenaar kamer 2 bewoont en dat de 

huurprijs 570 (euro) per maand bedraagt". Er is geen tegenstrijdigheid tussen het feit dat 
: de Nederlandse taal niet machtig was en er geen verhoor kon worden 

afgenomen en de vaststelling dat de betrokkene niettemin toch iets kon verduidelijken. 

Anders dan de beklaagde voorhoudt, is er geen sprake van 'onduidelijke minstens 
tegenstrijdige' vaststellingen. Uit de objectieve vaststellingen, die ook op foto werden 
vastgelegd (stukken 41�53), volgt dat er wel degelijk sprake was van bewoning en dat 
deze woning door de beklaagde werd ter beschikking gesteld. : betaalde 
hiervoor trouwens een huurprijs, al is het vragen en betaald krijgen van huurgeld niet 
decisief opdat er van het vervolgde misdrijf sprake is, gezien het ter beschikking stellen 
van de woning ook al de strafbaarheid kan opleveren. 

Dat de beklaagde met : : zou hebben samengewoond en met hem een 
feitelijk gezin zou hebben gevormd is niet relevant en wordt niet enigszins aannemelijk 
gemaakt. Het wordt integendeel tegengesproken door de vaststellingen van de 
wooninspecteur. 

6.1 De voor de beklaagde bewezen feiten werden gepleegd met eenzelfde misdadig opzet, 
zodat voor ze samen één straf moet worden toegepast, namelijk de zwaarste. 

De eerste rechter besliste op juiste gronden dat op de, ondergeschikte, vraag van de 
beklaagde tot het gelasten van de opschorting van de veroordeling niet kon worden 
ingegaan. Het hof neemt deze overwegingen over en stelt vast dat ook in beroep de vraag 
tot opschorting niet gunstig kan onthaald worden: niets wijst er op dat de hierna bepaalde 
geldboete de beklaagde sociaal zal declasseren of zijn sociale reclassering op onevenredige 
wijze zou in het gedrang brengen. 

De eerste rechter besliste juist over de omvang en de verantwoording van de toegepaste 
geldboete als passende en noodzakelijke straf. Het hof verwijst naar de overwegingen in het 
beroepen vonnis en maakt deze tot de zijne. Gezien de datum van de bewezen feiten, moet 
deze geldboete met 50 deciemen worden verhoogd. 
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6.2 Het openbaar ministerie vorderde schriftelijk de bijzondere verbeurdverklaring van de 
vermogensvoordelen van de door de beklaagde gepleegde misdrijven. 

Het is inderdaad niet aanvaardbaar dat de beklaagde in het bezit zou blijven van de vruchten 
van de door hem gepleegde misdrijven, zodat de verbeurdverklaring ervan moet worden 
uitgesproken. Deze vermogensvoordelen worden door het openbaar ministerie begroot op 
11.000 euro, wat in beginsel een correcte begroting ervan is. 

Het opleggen van dergelijke verbeurdverklaring zou voor de beklaagde echter tot gevolg 
hebben dat hij aan een onredelijk zware straf zou worden onderworpen, zodat het hof de 
verbeurdverklaring beperkt tot het hierna bepaald bedrag, als equivalent van de met de 
misdrijven verkregen vermogensvoordelen. 

7. De beklaagde is gehouden tot de kosten, gevallen in de belde aanleggen aan de zijde van 
het openbaar ministerie zoals hierna bepaald. 

De beklaagde dient ook, als veroordeelde tot een correctionele hoofdstraf, te worden 
verplicht tot het betalen van de bijdrage van 25 euro 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 200 euro, en dit ongeacht de datum van de bewezen 
verklaarde feiten. 

De beklaagde is ook gehouden tot de vaste vergoeding voor de kostprijs van het verloop der 
strafprocedure, die thans, na indexatie, 53,58 euro 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). 

Met toepassing van artikel 4, § 3 en artikel 5, § 1 van de wet van 19 maart 2017 tot 
oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, in werking 
getreden op 1 mei 2017 ingevolge artikel 6 van het koninklijk besluit van 26 april 2017 tot 
uitvoering van de wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de 
juridische tweedelijnsbijstand, moet de beklaagde tenslotte ook nog worden veroordeeld tot 
het betalen van een bijdrage van 20 euro aan het Begrotingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand. 

8. De eerste rechter besliste juist en op goede gronden over de herstelvordering. Het hof 
neemt de overwegingen van het beroepen vonnis hierover en maakt deze tot de zijne. 

Het feit dat de beklaagde met kennis van de koper van de dagvaarding en de 
'stedenbouwkundige' toestand de bewuste woning verkocht en dat de koper zich 
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engageerde om de noodzakelijke werken uit te voeren en dit heeft gedaan of dit aan het 
uitvoeren is, brengt niet mee dat de beklaagde niet langer tot herstel zou kunnen 
veroordeeld worden. Dit herstel is nog steeds noodzakelijk. 

9. Terecht hield de eerste rechter de burgerlijke belangen aan. 

OP DEZE GRONDEN 
Het hof, 

rechtsprekend op tegenspraak, 

gelet op de artikelen hiervoor aangehaald, met inbegrip van de bepalingen vermeld in de 
telastleggingen A en B, en de artikelen: 

- 211 Wetboek van Strafvordering, 
- 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen In gerechtszaken, 

verklaart de beroepen ontvankelijk en er ten gronde over beslissend: 

bevestigt het vonnis van 18 december 2017 in de beslissing tot het aanhouden van de 
burgerlijke belangen; 

wijzigt het beroepen vonnis voor het overige als volgt: 

Straf gebied 

veroordeelt de beklaagde 1 . voor de bewezen telastleggingen A en B samen tot �en 
geldboete van 500 euro, verhoogd met 50 deciemen tot 3.000 euro of een vervangende 
gevangenisstraf van drie maanden; 

spreekt voor de beklaagde 1 : de bijzondere verbeurdverklaring uit van een bedrag 
van 3.500 euro als equivalent van de vermogensvoordelen verkregen uit de bewezen 
misdrijven van de telastleggingen A en B; 

legt de beklaagde . : de verplichting op een bedrag van 25 euro, vermeerderd met 70 
deciemen en aldus gebracht op 200 euro te betalen als bijdrage tot de financiering van het 
fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke cewelddaden en aan de occasionele 
redders; 

legt de beklaagde 1 . de verplichting op een bedrag van 53,28 euro te betalen als 
vergoeding voor de kostprijs van het verloop van de strafprocedure; 
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veroordeelt de beklaagde 1 . tot het betalen van een bijdrage van 20 euro aan het 
Begrotingsfonds voor de juridische tweedelljnsbijstand; 

veroordeelt de beklaagde : tot de kosten van de strafvordering, voor het openbaar 
ministerie begroot op 158,09 euro in eerste aanleg en 144,24 euro in beroep; 

Herstel 

beveelt de beklaagde 1 : om een andere bestemming te geven aan het pand gelegen 
te . 1 overeenkomstig de bepalingen van 
de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening of om de woning of het goed te slopen, tenzij de 
sloop ervan verboden is op grond van wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen en 
dit binnen een termijn van een jaar na het in kracht van gewijsde gaan van dit arrest. 

zegt voor recht dat indien de plaats niet wordt hersteld binnen een termijn van een jaar de 
wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen van · worden 
gemachtigd om van ambtswege in de uitvoering ervan te voorzien; 

zegt dat aan beklaagde een dwangsom zal worden opgelegd van 125 euro per dag vertraging 
bij de niet-uitvoering van het herstel binnen de hiervoor gestelde termijn, wat geen 
dwangsomtermijn is in de zin van artikel 1385bis Gerechtelijk Wetboek. 
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Kosten eerste aanleg: 

Kosten beroep: 
Afschrift vonnis: 

Afschriften akten HB: 
Opstelrecht HB bekl.: 

Dagv. bekl.: 
Dagv. eiser tot herstel: 

+ 10%: 

Totaal: 

€ 158,09 

€ 39,00 
€6,00 

€ 35,00 
€ 25,26 
€ 25,87 

€ 131,136 
€ 13,11 

€ 144,24 

Dit arrest is gewezen te Gent door het hof van beroep, tiende correctionele kamer, 
samengesteld uit eerste voorzitter Erik Van de SIJpe, als voorzitter, en de raadsheren Bart 
Meganck en Steven Van Overbeke, en in openbare rechtszitting van 30 november 2018 
uitgesproken door eerste voorzitter Erik Van de Sljpe, in aanwezigheid van Frederic Vroman, 
substituut-procureur-generaal, met bijstand van griffier Leentje Mouton. 

C:art Meganck

\ 
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