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Not.nr. GE.45.LA.086622/15 

In de zaak van het OPENBAAR M INISTERIE en van 

1. nr. (RRN ), 

met Bulgaarse nat1onahte1t, 

geboren te o~ 

arbeidster, 

wonende te 

in haar hoedanigheid van wettelijke vertegenwoordiger van haar 

minderjarige zoon 

2. nr. 

- burgerlijke partij -

, (RRN 

met Bulgaarse nat1onalite1t, 

geboren te oo 

wonende te 

- burgerhJke part1J -

3. nr. WOONINSPECTEUR bevoegd voor het Vlaamse gewest, 

met kantoren te 1000 Brussel, Havenlaan 88 bus 22, 

,, 

woonstkeuze biJ meester advocaat met kantoor te 

tegen 

1 nr) gA5 

- eiser tot herstel -

geboren te 

wonende te 

- beklaagde -

op 

2. nr. ( ... ) (niet in de zaak voor het hof) 

- beklaagde -

verdacht van: 

(RRN 
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"Als dader of mededader in de zin van artikel 66 {S)trafwetboek, 

A. 

Bij inbreuk op de artikel 5, strafbaar gesteld door artikel 20§1 al 1 van het Decreet van 15 Jul, 
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 gesteld te hebben met het oog op de bewoning, zoals gewijzigd door het Decreet 
van 29 maart 2013 houdende wijziging van diverse decreten wat de woonkwaliteitsbewaking 
betreft, vanaf 11.08.2013 

de eerste 

in het pand gelegen te 
eigendom van de 

onderneminasnummer 

kadastraal gekend als 
met maatschappelijke zetel te 

n. FP.n nngesch1kte en onbewoonbare kamer te hebben verhuurd aan 

te in de periode van 01.06.2015 tot en met 31.05.2016 (st.73-82 van 
GE45.LA.86622/15); 
b. Een ongeschikte en onbewoonbare kamer te hebben verhuurd aan GARBUROVA Sariota, 

te in de periode van 08.03.2016 tot en met 31.05.2016 (st.83-91 van 
GE45.LA.86622/15}; 

c. Een ongeschikte en onbewoonbare kamer te hebben verhuurd aan 

te in de periode van 21 .05.2016 tot en met 31.05.2016 (st. 92-101 van 
GE45.LA.86622/15); 

d. Een ongeschikte en onbewoonbare kamer te hebben verhuurd aan 

te in de periode van 01.01.2013 tot en met 31.05.2016 (st.102 - 113 van 
GE45.LA.86622/15}; 
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e. Een ongeschikte en onbewoonbare kamer te hebben verhuurd aan 

en 

te in de periode van 01.08.2014 tot en met 31.05.2016 (st. 135 - 159 van 
GE45.LA.86622/15) en in de periode van 01.01.2017 tot en met 03.05.2017 (st. 8 - 13 van 
GE.55.LA.18399/17}; 

f Een ongeschikte en onbewoonbare kamer te hebben verhuurd aan 

te in de periode van 01.06.2013 tot en met 31.05.2016 (st. 16.0-169 van 
GE45.LA.86622/15}; 

g. Een ongeschikte en onbewoonbare kamer te hebben verhuurd aan 

te in de periode van 01.02.2016 tot en met 31.05.2016 (st. 170 - 179 van 
GE45.LA.86622/15} en in de periode van 01.01 .2017 tot en met 01.04.2017 (st. 8 - 13 van 
GE.55.LA.18399/17); 

h. Een ongeschikte en onbewoonbare kamer te hebben verhuurd aan 

te in de periode van 01.04.2016 tot en met 31.05.2016 (st. 180 - 189 
GE45.LA.86622/15); 

B. 

De tweede 

(. .. ) 

Vermogensvoordeel: art. 42 en 43 bis S.W.8. 

De eerste tevens gedagvaard om zich overeenkomstig artikel 42 en 43b1s Strafwetboek, te 
horen veroordelen tot de b11zondere verbeurdverklanng van €90.000 zijnde 

1. hetzij de vermogensvoorde/en dte rechtstreeks uit het misdnJf zijn 

verkregen, 
2. hetzij goederen en waarden die m de plaats ervan ziJn gesteld, 
3. hetzij inkomsten uit belegde voordelen, 
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waarb1J 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: (stuk 103 van GE45.LA.86622/15) 

- 60 maanden x €1.500 = €90.000" 

* * * * 

1.1 De rechtbank van eerste aan leg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, kamer G30d, besliste bij 
vonnis van 11 december 2018 bij verstek als volgt: 

"STRAFRECHTELIJK 

Veroordeelt voor de hierboven omschreven en bewezen 
verklaarde tèlastlegg,ngen A.a, A.b, A.c, Ad, A.e, A.f, A.g en A.h samen, tot een 
gevangenisstraf van 6 maanden en tot een geldboete van 1.000 euro, vermeerderd met 70 
opdeciemen tot 8.000 euro, of een vervangende gevangen,sstraf van 3 maanden. 

Beveelt de bijzondere verbeurdverklaring van 28.600 euro 

Wijst de verbeurdverklaarde som toe aan de burgerlijke part11 
van de hierna toegekende vergoeding. 

in de mate 

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

Veroordeelt hem tot beta/,ng van de bijdrage tot het Begrot,ngsfonds voor de juridische 

tweedelijnsb1jstand van 20 euro. 

Veroordeelt hem tot betaling van een vaste vergoeding voor beheerskosten ,n strafzaken 

van 53,58 euro. 

Veroordeelt hem tot de gerechtskosten voor het openbaar min,sterte, begroot op 264,66 
euro, te vermeerderen met de kosten van betekenmg van dit vonnis. 

Laat de kosten van de dubbele dagvaardmg voor het openbaar mmisterte ten laste van de 

Belgische Staat, begroot op 28,46 euro. 
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(. .. ) 

WOON HERSTEL 

Beveelt 1et pand gelegen te 

kadastraal gekend als 
aan te passen conform een daartoe volgens de Vlaamse Codex Ruimtell)ke Ordening (VCRO) 
vergunde toestand, dan wel het pand te slopen tenzij de sloop op basis van andere 
regelgeving is verboden, en dit onder verbeurte van een dwangsom van 150 euro per dag 
vertraging in de nakoming van dit bevel lastens de veroordeelde ten voordele van de 

woonmspecteur. 

Bepaalt de term11n voor de u,tvoenng van de herstelmaatregel op 10 maanden vanaf de dag 

waarop dit vonnis wordt uitgesproken 

Zegt voor recht dat de veroordeelde overeenkomstig art 20b1s, §6, Vlaamse Wooncode de 
wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen van de stad 
onm1ddelll)k bij aangetekende bnef of door afgifte tegen ontvangstbewijs op de hoogte moet 
brengen wanneer de opgelegde herstelmaatregelen vnjw1ll1g werden of zullen zijn 

u,tgevoerd. 

Machtigt de woonmspecteur en het college van burgemeester en schepenen van de stad 
?m zelf het herstel u,t te voeren indien de veroordeelde in gebreke blijft om dot te doen. 

Veroordeelt tot vergoeding van alle u,tvoermgskosten in 

geval van ambtshalve u,tvoering overeenkomstig art. 20b1s, §7 Vlaamse Wooncode. 

Verklaart het vonnis wat betreft het bevolen herstel uitvoerbaar bij voorraad 

niettegenstaande iedere voorziemng. 

Machtigt de wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen om de 

herhu,svestingskosten vermeld in artikel 1 7b1s, § 2 Vlaamse Wooncode te verhalen op 

BURGERRECHTELIJK 

Verklaart de eis van de burgerlijke partijen ontvankelijk, en in de hierna bepaalde mate 

gegrond. 

Veroordeelt om te betalen aan · 
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-de burgerlijke partij een vergoeding van 12.925 euro te vermeerderen 
met de vergoedende intrest tegen de wettelijke intrestvoet vanaf 15 september 2014 tot 
heden en met de gerechtelijke intrest op de hoofdsom en de vergoedende intrest vanaf 
heden tot de dag van volledige betaling en de kosten begroot op 1 .320 euro 

rechtspleg,ngsvergoeding; 

-de burgerlijke partij voornoemd, m haar hoedanigheid van wette/11k 
vertegenwoordiger van haar minder1ange zoon een vergoeding van 500 
euro te vermeerderen met de vergoedende intresten tegen de wettelijke intrestvoet vanaf 15 
september 2014 tot heden en met de gerechtelijke intrest op de hoofdsom en de 
vergoedende intrest vanaf heden tot de dag van volledige betalmg en de kosten begroot op 
240 euro rechtsplegmgsvergoeding; 

beveelt ambtshalve bij toepassing van artikel 379, 2° lid van het Burgerlijk Wetboek dat het 
aan de minderjarige, toegekende bedrag, zal geplaatst worden op een 
rekenmg die op naam van de mindeqarige Is geopend en die, behoudens het recht op 
wettelijk genot, onbeschikbaar zal zI1n tot het tijdstip van zijn meerderjangheid; 

-de burgerlijke partI1 een vergoedmg van 500 euro te vermeerderen 
met de vergoedende mtresten tegen de wettelijke intrestvoet vanaf 15 september 2014 tot 
heden en met de gerechtelijke intrest op de hoofdsom en de vergoedende mtrest vanaf 
heden tot de dag van volledige betaf,ng en de kosten begroot op 240 euro 

rechtsplegingsvergoed1ng. 

Houdt ambtshalve de ovenge burgerlijke belangen aan " 

1.2 Tegen dit vonnis werd hoger beroep ingesteld op· 
9 Januari 2019 door de beklaagde tegen "het vonnis"; 
21 Januari 2019 door het openbaar ministerie tegen "het vonnis". 

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 Gent, 

op: 
9 Januari 2019 door de raadsman van de beklaagde 
21 Januari 2019 door het openbaar ministerie. 

1.4 Op de rechtszitting van 5 maart 2020 (mle1dingsz1tting) van dit hof, zelfde kamer, werden 
op verzoek van de raadsman van de beklaagde en na de part1Jen te hebben gehoord, b1J 
t oepassing van de artikelen 152,§1 en 209bis, laatste hd, Wetboek van Strafvordering, 
conclus1eterm1jnen vastgelegd en werd de rechtsdag bepaald op de rechtsz1ttmg van 29 

oktober 2020 
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Door de beklaagde werd een conclusie neergelegd op 2 juni 2020, hetgeen laattijd ig 1s. Het 
hof weert bijgevolg deze conclusie uit het beraad. 

1.5 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 29 oktober 2020 rn het Nederlands. 

- de beklaagde rn Zijn middelen van verded iging, bijgestaan door meester 
. advocaa t met kantoor te 

- het openbaar mrnistene in zij n vordenng bij monde van advocaat-generaa l, 

- de burgerhjke partijen 
vertegenwoordigd door meester 

en in hun middelen 
. advocaat met kantoor te 

- de eiser tot herstel rn zijn middelen vertegenwoordigd door meester 
voor meester be iden advocaat met kantoor te 

2.1 De onderscheiden verklaringen van hoger beroep tegen het vorrrus van 11 december 
2018 gedaan op de griffie van de rechtbank die het vonnis heeft gewezen, werden tijdig en 
regelmatig naar de vorm gedaan. 

De verzoekschriften of grievenformuheren die de grieven bevatten die tegen het vonnis 
worden ingebracht, werden eveneens t ijdig ingediend 

2.2 In het door de advocaat van de beklaagde ingediende "grievenformulier 
hoger beroep", opgesteld volgens het door de Koning vastgestelde model, wordt bepaald 
we lke gneven tegen het voormeld vonnis worden ingebracht, namelijk op strafgebied met 
betrekking tot de schuld en de straf en op burgerhJk gebied. 

In het door het openbaar mrnistene ingediende "grievenformulier hoger beroep" wordt 
bepaald welke grieven tegen het voormeld vonnis worden ingebracht, namelrjk tekende het 
openbaar ministerie een volgberoep aan, wat meebrengt dat het openbaar ministerie zich 
binnen de perken van het door de beklaagde ingestelde beroep, de grieven van deze 
beklaagde eigen maakt. 

De hiervoor vermelde grieven van de partijen ZIJ n nauwkeurig bepaald. 

2.3 De hoger beroepen van respectief de beklaagde en van het openbaar 
ministerie zijn ontvankelijk (art. 203 en 204 Wetboek van Strafvordering). 

Het hof beslist rn dit arrest binnen de perken van de hoger beroepen en vervolgens van de 
grieven zoals bedoeld in artikel 210 Wetboek van Strafvordering. In dit verband stelt het hof 
vast dat er geen redenen z1J n om ambtshalve een grief in de zin van de voormelde bepaling 
op te werpen. 
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2.4 De dagvaarding werd overgeschreven op het kantoor Rechtszekerheid van Gent op 26 
juli 2018. De dagvaarding vermeldt de kadastra le omschnJving van het onroerend goed dat 
het voorwerp 1s van de telastleggingen en ident 1f1ceert de eigenaar ervan zoals 
voorgeschreven door de wetgeving inzake hypotheken. 

3. De eerste rechter vatte de feiten als volgt samen: 

"De eerste beklaagde ,s onder meer bestuurder van die eigenares ,s van een pand te 

De eerste beklaagde is ook samen met de tweede beklaagde uttbater van het café 
aan de te 

Na melding van een vermoedell)ke inbreuk op de Wooncode controleerde de woonmspecteur 
samen met de pol1t1e op 31 me, 2016 het pand aan de te en 
stelde talrijke gebreken vast waardoor het gebouw en de woning niet voldeden aan de mm,male 

kwaftteitsvere,sten 
Het gebouw kreeg een totaal van 31 strafpunten. 
De gemeenschappeft1ke kook-/leefrutmtes kregen 18 en 51 strafpunten 
De gemeenschappelijke badfunct,e kreeg 6 strafpunten. 
De gemeenschappelijke toiletten kregen 9 en 12 strafpunten 

De kamers kregen respect,evefJjk 153, 161, 134, 137, 170, 168, 167 en 130 strafpunten en waren 
allen ongeschikt en onbewoonbaar 

Op 3 me, 2017 voerde de wooninspecteur opnieuw een controle u,t m het pand aan de 
Er werd vastgesteld dat de indeling van het pand ftcht gewijzigd werd 

ten aanzien van de vaststellingen van 31 met 2016 Een aantal kamers waren niet meer m gebrwk 

als kamer 
Het gebouw kreeg een totaal van 30 strafpunten. 
De gemeenschappe/J1ke kook-/leefrwmtes kregen 3 en 6 strafpunten. 
De gemeenschappelijke badfunct,e kreeg 6 strafpunten 
De gemeenschappe/JJke totletten kregen 9 en 12 strafpunten. 

De kamers kregen respectieve/uk 82, 72, 72, 97 en 81 strafpunten en waren allen ongeschikt en 
onbewoonbaar. 

Op 31 me, 2016 controleerde de wooninspecteur samen met de po/Jt1e ook het pand aan de 
te en stelde vast dat de kelder was ingericht en gebruikt als 

woongelegenheid. Er waren ernstige ve,ftgheids- en gezondhe1dsris1co's 

Op 27 maart 2017 stelde de woonmspecteur vast dat er geen bewoning meer was en dat de kelder 

terug een opslagfunct,e had 
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Op 31 me, 2016 verklaarde de eerste beklaagde onder meer dot hij sinds 2011 kamers is beginnen 
te verhuren en dat hij er kennis van nam dat hij dat niet langer mag zolang er geen toestemming 
was van het parket en of er een hercontrole of toestemming was van de woon inspectie (stuk 43). 

Na de tweede vaststellingen op 3 me, 2017 werd h,j opnieuw verhoord Uit zijn verklanng b/Jjkt dat 
hij zI1n wonmg ter beschikking heeft gesteld aan de famtl1e Op het moment van de 
vaststellingen werden meer dan 11 personen aangetroffen in het gebouw. Nochtans verklaarde de 
beklaagde. 'Het is 1u1st dat er m het verleden al een rf PmP.luk nnrlP.rznP.k werd aevoerd ten laste 
van mij op dezelfde locatie zijnde op mijn adres te in 2016. 
Toen werd het oand onbewoonbaar verklaard en werd 1k door de heer substituut procureur des 
Koning voorwaarden opgelegd om miJn wonmg niet meer te laten bewonen door 
derden tot alle herstellingen gebeurd waren, na hercontrole door de Dienst Wooninspect,e en 
na toestemming van het parket ' " 

Door het openbaar ministerie werden nog navolgende processen-verbaa l gevoegd (stukken 
7 en 8 procedurekaft) waaruit blijkt dat er op 14 januari 2020 nog steeds mensen 
ingeschreven waren en er in de loop van 2019 elf nieuwe inschriJvingen waren. 

4. De beklaagde betwist de telastleggingen voor wat betreft het intentioneel element. 

Het materieel element, zoals dit blijkt uit de diverse vaststellingen van de wooninspectie, 
werd niet betwist Het hof verwijst terzake naar de processen-verbaal van vaststelling door 
de wooninspect1e alsook naar de daarbij gevoegde foto's. Daaruit blijkt afdoende dat de 
woning niet voldeed aan de minimale vereisten van veiligheid, gezondheid en woonkwaliteit 
zoals bedoeld in artikel 5 van de Vlaamse Wooncode. De gebreken die hebben geleid tot de 
ongesch1ktheidverklanng Zijn structureel van aard . Ze hebben betrekking op de 
bas1su1trusting van de woning, zoals die moet worden voorzien door de verhuurder. 

De beklaagde was bestuurder van de die eigenaar was van het pand. De 
werd bij vonnis van 8 oktober 2019 van de ondernemingsrechtbank Gent, afd eling Gent 
ontbonden. 

De beklaagde stelt dat hij nooit de intentie had om personen Uit te buiten. De beklaagde 
wordt evenwel niet vervolgd voor mensenhandel. 

Het gegeven dat de beklaagde niet ter kwader trouw zou gehandeld hebben, is niet relevant. 
Ook de omstand1ghe1d dat de beklaagde voorhoudt dat hiJ niet wist dat hij fout handelde, is 
zonder relevantie. Als persoon die een pand voor bewoning, in casu door middel van 
verhuring, ter beschikking stelde, behoorde hij dit t rouwens te weten. De beklaagde 
handelde trouwens wel wet ens en willens, dit 1s bewust, met kennis van zaken en zonder dat 
h1J rechtvaardiging, schuldontheffing en niet-toerekeningsvatbaarheid enigszins aannemelijk 
maakt. De beklaagde diende als verhuurder van meerdere kamers op de hoogte te zijn van 
zowel de vereisten die de Vlaamse Wooncode stelt als de gebreken die de panden 
vertoonden 
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Nu op basis van de objectieve vaststellingen en de navolgende vaststell ingen van de 
Wooninspect,e gebleken is dat de beklaagde de kamers verhuurde in de hem ten laste 
gelegde periode, terwijl het niet voldeed aan de woonkwalite,tsnormen, zijn de feiten met 
de daarin voorziene incnminat,eperiode bewezen in hoofde van de beklaagde. 

De verhuurder heeft immers niet alleen de plicht om bij de aanvang van de huur een woning 
ter beschikking te stellen die beantwoordt aan de normen van de Wooncode, hij 1s ook 
verantwoordelijk voor het behoud van het verhuurde goed in die t oestand De feiten deden 
zich gespreid in de tijd voor Op verscheidene ogenblikken werden er vaststellingen verricht 
waarbij de beklaagde telkens op zijn verantwoordelijkheid gewezen werd. 

In tegenstelling tot hetgeen de beklaagde voorhoudt, blij kt uit de voorgelegde attesten niet 
dat hij over een onvoldoende beslissingsvermogen beschikt, laat staan dat dit het geval was 
op het moment van de feiten. De attesten dateren immers van maart 2020. 
Het attest van Dr vermeldt bovendien· "Hij komt als goed bewust over, maar kan 
zeer moeilijk precieze details geven over de voorgesch,edems. Hij geeft ons ook geen dwdelijk 
antwoord betreffende de j,nanciele problemen of minstens het ontstaan ervan. Het is 
dwdel1jk dat hiJ een grote angst vertoont t.a v. een eventuele bestraffing [ .. ] het actuele 
toestandsbeeld komt overeen met een anxio-depressief toestandsbeeld" 
Uit niets in het attest bhjkt dat de beklaagde op het ogenblik van de feiten en ze lfs op 
vandaag niet over zijn volle bewustzijn beschikt. 
Ook u,t het attest van kan dit niet afgeleid worden. 
Het attest van Dr. besluit· "aanwijzingen voor een beginnend dysfunctioneren zijn 
merkbaar op het niveau van werkgeheugen en volgehouden aandacht wat het sturen van het 
actuele gedrag m minder bekende en zeker ,n complexe situaties sterk bemoe1l1jkt." Niet 
alleen ,s er op datum van 11 me, 2020 slechts sprake van een beg,nnend dysfunctioneren, 
maar bovendien heeft dit betrekking op capaciteiten die niet relevant zijn voor de 
strafrechtehjke toerekening. 

Bij beschikking van 27 maart 2020 stelde de vrederechter van het vierde kanton te Gent een 
bewindvoerder over de goederen van de beklaagde aan. Ook dit doet niets af aan de 
strafrechtehjke toerekenbaarheid van de f eiten aan de beklaagde. De aanstelling van een 
bewindvoerder bij gerecht elijk mandaat heeft niet noodzakelijk tot gevolg dat de beklaagde 
op het tijdstip van de feiten leed aan een geestesstoorn1s die zijn oordeelsvermogen of de 
controle over zijn daden heeft t enietgedaan of dat h1J gedwongen werd door een macht die 
hij niet heeft kunnen weerstaan. 

De inhoud van zijn verklaringen t1Jdens het onderzoek tonen daarentegen aan dat de 
beklaagde voldoende bewust de vragen beantwoordde Op geen enkel moment maakte hij 
daarbij melding dat hij gezondheidsproblemen zou gehad hebben. 

Zo verklaarde hij· 
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"In werkeltjkhe1d ben ik degene die woon ,n het pand en de kamers verhuur M,;n dochter 1s niet op 
de hoogte van de verhuur van de kamers en kn;gt ook geen deel van de inkomsten die 
voortsprwten wt de verhuur van deze kamers { ... ] Het is zo dat ik sedert 2011 het pand ben 

beginnen verhuren als kamers." 

De beklaagde bewoonde ook zelf het kwestieuze pand zodat hij des te meer op de hoogte 
was van zowel de bewoning als de toestand waarin het pand zich bevond. 

De beklaagde stelde huurcontracten op en hield een overzicht van de huurgelden en 
achterstallen biJ in een agenda, wat eveneens aantoont dat de beklaagde bewust was van 
hetgeen hiJ deed en over al z1Jn verstandelijke vermogens beschikte. Dat hij geen hoog 
niveau van verstand en intelligentie zou hebben gehad, 1s evenmin relevant. 

Dat hij het pand verhuurde om de mensen te helpen is niet relevant. Bovendien erkende de 
beklaagde in verhoor dat na de eerste huiszoeking hij een fam ilie b1J hem liet verblijven 
onder de voorwaarde dat een van hen, )p dat moment 20 jaar, met hem 
zou trouwen, hetgeen zijn beweerde goede intenties in een ander daglicht stelt 

De telastleggingen A.a, A b, A.c, A.d, A.e, A.f, A.g en A.h blijven voor het hof bewezen. 

5. De beklaagde pleegde de bewezen feiten met eenzelfde misdadig opzet zodat het hof 
toepassing maakt van artikel 65, eerste lid, Strafwetboek en voor deze feiten samen een 

straf oplegt. 

6. De Vlaamse Wooncode beoogt het waarborgen van het fundamenteel recht op 
menswaardig wonen. Bij het verhuren van een pand moeten de door de overheid opgelegde 
kwaliteitsnormen en - vereisten strikt worden nageleefd en mag niet bespaard worden op 
de hiervoor noodzakelijke investeringen. De beklaagde 1s in deze verplichting 

t ekortgeschoten. 

Voor dergeliJke feiten die met winstoogmerk worden gepleegd is een geldboete de meest 
passende sanctie als maatschappel ijke vergelding en om de beklaagde aan te sporen 
voortaan wel alle regels na te leven. 

De beklaagde 1s 71 Jaar en gepensioneerd, maar was vroeger zelfstandig slager. Hij is 
alleenstaande en heeft een meerderjarige dochter 

Naast zes veroordelingen wegens verkeersinbreuken en een veroordeling wegens 
stedenbouwkundige inbreuken, werd hij op 29 me, 2013 veroordeeld tot een 
gevangenisstraf van achttien maanden en een geldboete van 1.000 euro, deels met uitstel 
gedurende vijf Jaar wegens zedendelicten ten aanzien van minderjarigen. 

Aangezien de beklaagde de feiten heeft gepleegd sedert·hij veroordeeld werd b1J voormeld 
vonnis 29 mei 2013 tot een gevangenisstraf meer dan een Jaar, vonnis in kracht van gew1Jsde 
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gegaan op het ogenblik van de nieuwe feiten, en voordat VIJf jaar 1s verlopen sinds hij zijn 
straf heeft ondergaan of sinds zijn straf verjaard 1s, bevindt hij zich in staat van wettelijke 
herhaling. 

In het licht van deze overwegingen is het hof van oordeel dat een effectieve geldboete van 
1.000 euro, te vermeerderen met deciemen, een gepaste straf 1s voor de beklaagde gezien 
deze absoluut noodzakelijk 1s om de beklaagde de ernst van de door hem gepleegde 
misdrijven te doen beseffen en om hem te weerhouden van rec1d1ve De door de eerste 
rechter opgelegde gevangenisstraf acht het hof niet noodzakelijk. 

De bewezen verklaarde feiten werden deels gepleegd na 31 december 2016 zodat de 
uitgesproken geldboete wordt verhoogd met 70 deciemen. 

De hierna bepaalde vervangende gevangenisstraf is nodig om de beklaagde er toe aan te 
zetten de geldboete te betalen. 

7. Het openbaar ministerie vorderde schriftelijk de bijzondere verbeurdverklaring van een 
bedrag van 28.600 euro, gebaseerd op de bekomen huurinkomsten Het initiele bedrag van 
90 000 euro werd door het openbaar ministerie voor de eerste rechter gecorrigeerd naar 
28.600 euro. 

De berekening van het wederrechtelijk vermogensvoordeel komt het hof correct voor gelet 
op de afgelegde verklaringen en de aangetroffen huurcontracten en de agenda die de 
beklaagde bijhield. De verbeurdverklaring ervan dient te worden uitgesproken. 

Het bekomen vermogensvoordeel maakt inherent deel uit van het bewezen verklaarde 
misdrijf. Het gaat dan ook niet op om het misdrijf als bewezen te verklaren en dan te zeggen 
dat men de bekomen voordelen mag behouden. Dit is een bijkomend signaal naar de 
beklaagde om hem bewust te maken dat dergelijke misdrijven niet lonend zijn. 

Het hof stelt tevens vast dat deze verbeurdverklaring geen onredelijke straf uitmaakt:. 

Nu deze vermogensvoordelen niet in het vermogen van de beklaagde identificeerbaar zijn, 
slaat de verbeurdverklaring op het equivalent bedrag. 

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

Het hof veroordeelt de beklaagde als veroordeelde tot een correctionele hoofdstraf 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 
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aard heeft en geen straf inhoudt, wordt vermeerderd met 70 deciemen tot 200 euro, en dit 
ongeacht de datum van de bewezen verklaarde feiten . 

Sinds 3 september 2020 luidt artikel 91 van het koninklijk besluit van 28 december 1950 
houdende het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken "In cnminele en 
correctionele zaken die kosten van brref- en pakketport hebben veroorzaakt, wordt door de 
rechter aan de Staat als correspondentiekosten een som toegeschat, die met meer mag 
bedragen dan 10 procent van de gezamenllJke kosten. Voor elke crimrnele, correctionele en 
politiezaak wordt door de rechter bovendien aan iedere veroordeelde een vergoeding van 50 
euro opgelegd" en dit ingevolge artikel 1 van het koninklijk besluit van 28 augustus 2020 tot 
wiJz1ging van het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende het algemeen 
reglement op de gerechtskosten in strafzaken (B.5. 3 september 2020). Het hof verhoogt de 
vermelde kosten met 10% in elke aanleg en veroordeelt de beklaagde(n) (elk) tot betaling 
van de vermelde vergoeding van 50 euro. 

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 tweedelijnsb1jstand, 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 tweedehjnsbijstand, moet de beklaagde tenslotte ook nog worden veroordeeld tot 
het betalen van een bijdrage van 20 euro aan het Begrotingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsb1jsta nd. 

9. De wooninspecteur vordert het beroep van de beklaagde af te wijzen en bijgevolg de door 
de eerste rechter opgelegde herstelvordenng te bevestigen. 

De eerste rechter besliste over de herstelvordering als volgt: 

"Beveelt het pand gelegen te 
kadastraal gekend als 
aan te passen conform een daartoe volgens de Vlaamse Codex Rwmtel1jke Ordemng {VCRO) 
vergunde toestand, dan wel het pand te slopen tenzij de sloop op basis van andere regelgeving Is 
verboden, en dit onder verbeurte van een dwangsom van 150 euro per dag vertraging m de 
nakoming van dit bevel lastens de veroordeelde ten voordele van de woonmspecteur 

Bepaalt de termI1n voor de uitvoenng van de herstelmaatregel op 10 maanden vanaf de dag 
waarop dit vonnis wordt uitgesproken 

Zegt voor recht dat de veroordeelde overeenkomstig art. 20bis, §6, VlarrmcP Wooncode de 
woonmspecteur en het college van burgemeester en schepenen van de stad onm,ddel/ijk bij 
aangetekende bnef of door afgifte tegen ontvangstbewus op de hoogte moet brengen wanneer de 
opgelegde herstelmaatregelen vn1w1//1g werden of zullen zI1n uitgevoerd. 

Machtigt de wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen van de stad om 
zelf het herstel wt te voeren md1en de veroordeelde m gebreke bl11ft om dat te doen 
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Veroordeelt tot vergoedmg van alle wtvoermgskosten m geval van 
ambtshalve uitvoermg overeenkomstig art. 20bis, §7 Vlaamse Wooncode. 

Verklaart het vonnis wat betreft het bevolen herstel uitvoerbaar btj voorraad niettegenstaande 
iedere voorzienmg. 

Machtigt de wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen om de 
herhwsvestingskosten vermeld ,n artikel 17bts, § 2 Vlaamse Wooncode te verhalen op 

,, 

Het hof bevestigt de beslissing van de eerste rechter met dien verstande dat de 
hersteltermiJn ingaat vanaf het in kracht van gewijsde gaan van dit arrest en dat er geen 
redenen voorhanden Zijn om het herstel uitvoerbaar bij voorraad te verklaren 

De herstelmaatregelen van artikel 20bts Vlaamse Wooncode beogen als een bijzondere vorm 
van teruggave, de gevolgen van de door art ikel 20 § 1, Vlaamse Wooncode bedoelde 
m1sdriJven teniet te doen en de door artikel 5 Vlaamse Wooncode bedoelde elementaire 
ve1l1ghe1ds-, gezondhe1ds- en woonkwahteitsnormen te verwezenlijken 

Uit geen enkel dossiergegeven bliJkt dat het de beklaagde het herstel inmiddels vnjw1llig 
heeft uitgevoerd en dat hij met toepassing van artikel 20b1s, § 6 Vlaamse Wooncode de 
wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen daarvan heeft verwittigd 
met het oog op hercontrole. Het is dus nog steeds opportuun om het herstel te bevelen. 

De herstelvordenng 1s niet kennelijk onredelijk. 

Dat de beklaagde geen eigenaar is, 1s niet relevant. De veroordeling tot herstel is het gevolg 
van het bewezen verklaarde m1sdrtj f, zodat de beklaagde, ook al is hij geen eigenaar van het 
bewuste pand, moet worden veroordeeld tot het herstel van de gebreken. Het feit dat het 
goed verkocht wordt, doet voor de beklaagde geen onmogeh1khe1d ontstaan om gevolg te 
geven aan de verplichting tot herstel, aangezien de hierna volgende veroordeling de titel 

hiertoe vormt. 

10.1 De burgerlijke partij in eigen naam vordert de bevestiging van het 
beroepen vonnis alsook een rechtsplegingsvergoeding van 1.320 euro. De eerste rechter 
kende haar een bedrag toe van 12.925 euro. 

Door de eerste rechter werd de schade correct naar b1ll1jkhe1d begroot, waarbij rekening 
werd gehouden met zowel de betaa lde huurgelden als het (beperkte) genot dat de 
burgerhjke partiJ had door de daadwerkelijke bewoning. Tevens kende de eerste rechter 
terecht de gevraagde administratiekosten en morele schade toe. 

Het hof bevestigt de door de eerste rechter toegekende vergoeding 

r PAGE □ 1-0000186 7 528-0015-0020-□1-01-~ 

L _J 



Hof van beroep Gent - tiende kamer - 2019/NT /218 - p 16 

In dit bedrag 1s het verloop van de tijd sedert het ontstaan van die schade en het gevolg 
daarvan op het schadebedrag al uitgedrukt, zodat er op dit bedrag slechts interesten 
verschuldigd zijn vanaf de dag van dit arrest en er geen vergoedende interesten op 
verschuldigd zijn vanaf een datum die de dag van het arrest voorafgaat. 

10.2 De burgerlijke partij in haar hoedanigheid van wettige 
vertegenwoordiger van haar minderjarige zoon vraagt de bevestiging van 
het beroepen vonnis alsook een rechtsplegingsvergoeding van 240 euro. 

De eerste rechter kende correct naar b1 ll1jkheid een morele schadevergoeding toe. Het hof 
bevestigt de door de eerste rechter toegekende vergoeding. 

In dit bedrag is het verloop van de tijd sedert het ontstaan van die schade en het gevolg 
daarvan op het schadebedrag al uitgedrukt, zodat er op dit bedrag slechts interesten 
verschu ldigd zijn vanaf de dag van dit arrest en er geen vergoedende interesten op 
verschu ldigd zijn vanaf een datum die de dag van het arrest voorafgaat. 

10.3 De burgerlijke partij vordert de bevestiging van het beroepen vonnis 
alsook een rechtsplegingsvergoeding van 240 euro. 

De eerste rechter kende correct naar bllhjkhe1d een morele schadevergoeding toe. Het hof 
bevestigt de door de eerste rechter toegekende vergoeding 

In dit bedrag is het verloop van de t ijd sedert het ontstaan van die schade en het gevolg 
daarvan op het schadebedrag al uitgedrukt, zodat er op d it bedrag slechts interesten 
verschuldigd zijn vanaf de dag van dit arrest en er geen vergoedende interesten op 
verschuldigd zij n vanaf een datum die de dag van het arrest voorafgaat. 

10.4 De beklaagde vordert dat de minimumrechtsplegingsvergoedmg wordt toegekend, 
alsook dat slechts een rechtsplegingsvergoed1ng wordt toegekend. 

Indien de in het ongelijk geste lde partij tweedelijns juridische bijstand geniet, moet de 
rechter het minimumbedrag toekennen, tenzij ingeval van een kennelij k onredelijke situatie 
(art. 1022 Ger.W., 4e lid). Dit laatste 1s niet het geval zodat het hof uitgaat van het 
minimumbedrag. De beklaagde toont evenwel niet aan dat hij juridische tweedelij nsbijstand 
geniet of op het vlak van zijn bestaansmiddelen zich bevindt in een situatie die soortgelijk 1s 
aan die van de personen die juridische tweedelijnsbijstand genieten. 

Principieel komen bijgevolg volgende rechtsplegmgsvergoedingen toe aan de burgerlijke 
partijen: 

- aan in eigen naam: 2.400 euro in eerste aanleg en 1.320 euro in 

graad van beroep; 
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- aan qualitate qua : 240 euro in eerste aanleg en 
240 euro m graad van beroep; 

- aan 240 euro in eerste aanleg en 240 euro in graad van beroep; 

De burgerlijke partijen hebben in beginsel elk recht op een rechtsplegingsvergoedmg, 
ongeacht of zij een beroep doen op éénzelfde of verschillende advocaten, zij het dat 
rekening moet worden gehouden met de beperking van artikel 1022, vijfde lid Gerechtehjk 
Wetboek. 

Wanneer binnen eenzelfde gerechtelijke band meerdere partijen de 
rechtsplegingsvergoedtng ten laste van één of meer in het ongel iJk gestelde partijen 
genieten, bedraagt het bedrag ervan maximum het dubbel van de maximale 
rechtsplegmgsvergoeding waarop de begunstigde die gerechtigd is om de hoogste 
vergoeding te eisen aanspraak kan maken. Ze wordt door de rechter tussen de partijen 
verdeeld. 

De burgerlijke partiJen vormen samen één gezin en werden vertegenwoordigd door dezelfde 
raadsman waarbij de neergelegde conclusies quasi identiek zijn. ZiJ steunen hun vordering 
eveneens op dezelfde telastlegging. Er is bijgevolg sprake van eenzelfde gerechtelijke band. 

De rechtsplegingsvergoeding waarop de begunstigde die gerechtigd is om de hoogste 
vergoeding te eisen aanspraak kan maken bedraagt 2.400 euro per aanleg en dit in hoofde 
van in eigen naam. 

De maximum rechtsplegingsvergoeding waartoe de beklaagde in totaal kan veroordeeld 
worden bedraagt 4.800 euro in eerste aanleg en 2.640 in graad van beroep. 

Gezien de voormelde rechtsplegingsvergoedmgen deze maxima niet overschrijden, kunnen 
ze worden toegekend. 

Dit leidt niet tot een kennelijk onredehJke situatie. 

10.5 De eerste rechter hield terecht de overige burgerlijke belangen ambtshalve aan. 

Dictum 

Toegepaste wetsartikelen: 

Het hof maakt toepassing van de hiervoor aangehaalde artikelen, met inbegrip van deze 
vermeld in de bewezen telastleggingen, en van de artikelen: 
- 211 Wetboek van Strafvordering, 
- 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, 

r PAGE 01 - 00001867528- 0017 - 0020- 01-01-~ 

L 
1!111!1 @.j 1 

~ _J 



Hof van beroep Gent • t iende kamer - 2019/NT /218 - p 18 

··-·· --~~------------------

Beslissing van het hof: 

Het hof, 

rechtsprekend op tegenspraak, 

verklaart de beroepen ontvankelijk en er ten gronde over beslissend. 

bevestigt het beroepen vonnis 1n de beslissing tot het aanhouden van de burgerlijke 
belangen; 

wijzigt het beroepen vonnis voor zover bestreden voor het overige als volgt: 

op strafgebied: 

veroordeelt de beklaagde 1n staat van wettelrJke herha ling, voor de bewezen 
t elastleggingen A.a, Ab, A.c, A.d, A.e, A.f, A g en A.h samen tot een geldboete van 1.000 
euro, verhoogd met 70 dec1emen tot 8.000 euro of een vervangende gevangen 1sstraf van 
drre maanden; 

verklaart een bedrag verbeurd van 28.600 euro; 

veroordeelt de beklaagde tot betaling van een bedrag van 25 euro, 
vermeerderd met 70 deciemen en zo gebracht op 200 euro als b1Jdrage tot de fmanc1enng 
van het fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzetteliJke gewelddaden en aan de 
occasionele redders; 

veroordeelt de beklaagde tot betaling van een b11drage van 20 euro aan het 
Begrotingsfonds voor de jund1sche tweedeliJnsbijstand; 

veroordeelt de beklaagde tot betaling van een bedrag van 50 euro als 
vergoeding voor de kostpnJs van het verloop van de strafprocedure; 

veroordeelt de beklaagde tot betaling van de kosten van de st rafvordering, 
voor het openbaar ministerie begroot op 264,66 euro en 88,57 rn eerste aanleg en 193,96 
euro in beroep; 

op burgerlijk gebied: 

beveelt op vordering van de wooninspecteur het pand gelegen 
te kadastraal gekend als 

aan te passen conform een daartoe volgens de Vlaamse Codex Ru imtelijke 
Ordening (VCRO) vergunde toest and, dan wel het pand te slopen tenz1J de sloop op basis van 
andere regelgeving 1s verboden, 
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dit binnen een termijn van tien maanden na het in kracht van gewijsde gaan van dit arrest, 
onder verbeurt e van een dwangsom van 150 euro per dag vertraging in geval van niet
uitvoering van dit arrest binnen de gestelde term ijn; 

beveelt dat voor het geval voornoemd pand niet binnen de opgelegde termijn werd hersteld 
de wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen van de stad 
ambtshalve in de uitvoering van de bevolen herstelmaatregel zullen kunnen voorzien, met 
de daaraan verbonden kosten ten laste van de beklaagde, 

veroordeelt tot vergoeding van alle uitvoeringskosten in geval 
van ambtshalve u1tvoenng overeenkomstig artikel 20bis, § 7 Vlaamse Wooncode; 

machtigt de wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen om de 
herhu1svest1ngskosten vermeld in artikel 17b1s, § 2 Vlaamse Wooncode te verhalen op 

veroordeelt de beklaagde :ot betaling aan de burgerlijke partij 
van een bedrag van 12 925 euro, vermeerderd met de gerechtehJke int resten 

vanaf de datum van dit arrest t ot de dag van betaling, aan de wettel1Jke intrestvoet en tot 
betaling van de kosten van deze burgerlijke partij, met inbegrip van de 
rechtsplegingsvergoeding begroot op 2.400 euro in eerste aanleg en 1.320 in beroep. 

veroordeelt de beklaagde tot betaling aan de burgerliJke part1J 
in haar hoedanigheid van wettel1Jk vertegenwoordiger van haar minderJange zoon 

van een bedrag van 500 euro, vermeerderd met de gerechtel ijke intresten 
vanaf de datum van dit arrest tot de dag van beta ling, aan de wettelijke intrestvoet en tot 
betaling van de kosten van deze burgerliJke part1J, met mbegnp van de 
rechtsplegingsvergoeding begroot op 240 euro in eerste aanleg en 240 in beroep; 

en beveelt bij toepassing van artikel 379, 2° lid van het Burgerlijk Wetboek dat het aan de 
mindeqarige, toegekende bedrag, zal geplaatst worden op een rekening die 
op naam van de minderjarige is geopend en die, behoudens het recht op wettelijk genot, 
onbeschikbaar zal zijn tot het tijdstip van zijn meerderjarigheid, 

veroordeelt de beklaagde tot betaling aan de burger lijke partiJ 
,an een bedrag van 500 euro, vermeerderd met de gerechtelijke intresten vanaf de 

datum van dit arrest tot de dag van beta ling, aan de wettelijke intrestvoet en tot betaling 
van de kosten van deze burgerlijke part1J, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding 
begroot op 240 euro in eerste aan leg en 240 in beroep; 

wiJst het meer of anders gevorderde af als ongegrond; 
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Kosten eerste aanleg: 

Kosten eerste aanleg 
Betekening verstek: 

+ 10%: 

Totaa l: 

Kosten beroep: 
Afschrift vonnis. 

Afschriften akten HB 
Opstelrecht HB bekl" 

Dagv. bekl.: 
Dagv. BP'n: 

Dagv. eiser tot herstel: 

+10%. 

Totaal. 

€ 264,66 

€ 26,52 
€ 54,00 

€ 80,52 
€8,05 

€ 88,57 

€ 54,00 
€ 6,00 

€ 35,00 
€ 27,11 
€ 27,11 
€ 27,11 

€ 176,33 
€ 17,63 

€ 193,96 

Dit arrest is gewezen te Gent door het hof van beroep, t iende correctionele kamer, 
samengesteld uit raadsheer als waarnemend kamervoorzitter, raadsheer 

en en in openbare rechtszitting van 11 december 2020 
uitgesproken door wnd. kamervoorzitter in aanwez1ghe1d van 
advocaat -generaal, met b1Jstand van griffier 
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