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2022/PGG/642- 2022/VJll/246 

Not nr BG66.Wl.10120D/2018 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE 

tegen 

1 nr. 

2. nr. 

verdacht van: 

(ON 

met maatschappelijke zetel te 

- beklaagde -

met Belgische nationaliteit, 

geboren te )p 

wonende te 

- beklaagde -

als dader of mededader in de zin van artikel 66 Strafwetboek, 

"A. een woning of specifieke woonvorm die niet voldoet aan de vereisten van art. 5 § 1 
Vlaamse Wooncode verhuren, te huur stellen of ter beschikking stellen - feiten vanaf 11 
augustus 2013 

als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of als persoon die een woning ter besch,kkmg 
stelt, een wonmg of een spec1f1eke woonvorm, als vermeld m artikel 5 § 3 lid 1 van het 
Decreet van 15 ju/J 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, die niet voldoet aan de vereisten 
en normen, vastgesteld met toepassmg van artikel 5 van voornoemd Decreet, rechtstreeks of 
via tussenpersoon, te hebben verhuurd, te huur gesteld of ter beschikking gesteld met het 
oog op bewoning, 

name/IJk diverse woonent1te1ten in een gebouw gelegen te 
bekend op het kadaster als "woonhws" onder 

toebehorend aan ,oor de geheelheid in vruchtgebrwk voor een termijn van 20 
Jaar vanaf 20/08/2013 en aan ten belope van de naakte eiaendom, het 
vruchtgebruik hem toekomende bij de beeindiging van het vruchtgebrwk van 
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te hebben aanaekocht 1eaens en ingevolge akte verleden 
voor notans te op 20 augustus lUB. 

(art. 2 § 1, 31 °, en 20 § 1 lid 1 Decreet 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode) 

met de omstand1ghe1d dat het een daad van deelneming aan de hoofd- of bukomende 

bedn1v1ghe1d van een veremgmg betreft, ongeacht of de schuldige de hoedan1ghe1d van 
leidend persoon heeft. 

(art 20 §1 /Jd 3, 2° Decreet 151ul11997 houdende de Vlaamse Wooncode) 

Vanaf 1 januan 2021 mbreuk uitmakende op artikel 3 1 van de Vlaamse Codex Wonen, 

strafbaar gesteld door artikel 3.36, 2° Vlaamse Codex Wonen. 

1 te in de periode van 5 februari 2018 tot en met 2 oktober 2018 

door 

ten nadele var. geboren te op 

Woning GLVL - gelijkvloers: volgens gegevens rijksregister heeft de wonmg 

t.e m. 2 oktober 2018 bewoond - er werd tot 31 met 2018 huur betaald{€ 460,82 / maand) 

2 te in de penode van 5 februa" 2018 tot en met 2 apr,/ 2018 

door 

ten nadele van geboren te 

Woning AP1R - appartement le verdieping rechts: volgens gegevens rijksregister heeft 
de woning bewoond t.e.m. 2 april 2018, volgens info eigenaar bewoonde 

daarna -Je woning tot ju/r 2018 - er werd tot 31 mei 2018 huur 
betaald{€ 455 / maand). 

,n de periode van 5 februari 2018 tot en met 21 augustus 2018 

door 

ten nadele va, 
ten nadele van 

geboren te 
geboren te 

op 

op 

Woning AP1L - appartement le verdieping links. volgens info eigenaar zouden ~n 

de woning samen bewoond hebben tot 1 maar t 2018, waarna de woning verder alleen 
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bewoond werd door tot augustus 2018 (volgens gegevens rijksregister t.e m 21 
augustus 2018} - er werd tot 31 mei 2018 huur betaald(€ 440 / maand} 

door 

ten nadele van 
ten nadele van 

m de periode van 5 februan 2018 tot en met 7 oktober 2018 

1eboren te 
geboren te 

op 
op 

Woning AP2R - appartement 2e verdieping rechts: volgens gegevens rijksregister werd de 
woning t.e.m. 4 Juli 2018 samen bewoond door waarna 

de woning verder alleen bewoonde t.e.m. 7 oktober 2018 - er werd tot 31 mei 
2018 huur betaald{€ 455 / maand) 

5 te in de periode van 5 februan 2018 tot en met 10 oktober 2018 

door, 

ten nadele van 

Woning AP2L - appartement 2e verdieping lmks: volgens gegevens n1ksreg1ster heeft 
de woning t e.m. 10 oktober 2018 bewoond - er werd tot 31 mei 2018 huur betaald 

{€ 450 / maand). 

doo, 

ten nadele van 

Woning APlR 

daarna 

In de periode van 1 apnl 2018 tot en met 1 iuli 2018 

geboren te op 

- appartement le verd1epmg rechts. volgens gegevens n;ksreg1ster heeft 
de woning bewoond t.e.m. 2 apnl 2018, volgens mfo eigenaar bewoonde 

de wonmg tot 1ul1 2018 - er werd tot 31 me, 2018 huur 
betaald(€ 455 / maand). 

Eerste beklaagde tevens gedagvaard teneinde uch overeenkomstig art. 42 en 43b1s van het 
Strafwetboek te horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklanng van hierna vermelde 
vermogensvoorde/en die zich bevinden m het patrimonium van de gedaagde, zijnde hetziJ de 
vermogensvoorde/en die rechtstreeks wt het misdnJf zijn verkregen, hetzij de goederen en 
waarden die m de plaats ervan zijn gesteld, hetzij de inkomsten uit de belegde voordelen, 
waarbij de rechter, indien de zaken niet kunnen worden gevonden in het vermogen van de 
beklaagde, de geldwaarde daarvan dient te ramen {het equivalent bedrag}, namelijk: 
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Berekening vermogensvoordeel: 

Betreffende het gebouw te 

Ten aanzien van eerste beklaagde. 

Woning GLVL vanaf 1 maart 2018 tot 31 mei 2018. 3 maanden x 460,82 EUR/mnd. = 
1.382,46 EUR 

Womng APlL vanaf 1 maart 2018 tot 31 me, 2018: 3 maanden x 440 EUR/mnd. = 1.320 
EUR 

Womng APlR vanaf 1 maart 2018 tot 31 mei 2018: 3 maanden x 455 EUR/mnd. = 1.365 
EUR 

Woning AP2L vanaf 1 maart 2018 tot 31 mei 2018: 3 maanden x 450 EUR/mnd. = 1.350 
EUR 

Woning AP2R vanaf 1 maart 2018 tot 31 mei 2018: 3 maanden x 455 EUR/mnd. = 1.365 
EUR 

Totaal: 6.782,46 EUR" 

* * * * 

1.1 De rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling KortnJk, kamer K.17, 
besliste brJ vonnis van 24 januari 2022 op tegenspraak als volgt: 

"Op strafqebied 

Heromschrijft de feiten van de tenlasteleggingen A.1, A.2, A.3, A.4, A.5 en A.6 door weglating 
van de verzwarende omstandigheid dat het een daad van deelnem,ng aan de hoofd- of 
bijkomende bedrijvigheid van een vereniging betreft, ongeacht of de schuldige de 

hoedanigheid van leidend persoon heeft. 

Verklaart de feiten van tenlasteleggingen A.1, A.2, A 3, A.4, A.5 en A.6 bewezen in hoofde 

van 

Veroordeelt tot: 

- een geldboete van 32.000 EURO (=4.000,00 EURO, wettelijk te verhogen met 70 
opdecimes, hetzij x 8) met uitstel voor de helft van de geldboete voor een periode van drie 
Jaar. 

Spreekt ,n hoofde van 
6.782,46 euro. 

de bijzondere verbeurdverklarmg wt voor een bedrag van 
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Verklaart de feiten van tenlasteleggingen A.1, A.2, A 3, A.4, A.5 en A.6 bewezen m hoofde 
var. 

Veroordeelt tot. 

- een geldboete van 16.000,00 EURO {=2.000,00 EURO, wettelijk te verhogen met 70 
opdecimes, hetzij x 8) of een vervangende gevangenisstraf van 90 dagen, met uitstel voor 
de helft van de geldboete voor een periode van drie jaar. 

Verphcht en elk tot betaling van een éénma!,ge bijdrage van 25 
euro, te verhogen met 70 opdecimes, hetzJJ 200,00 euro, tot financiering van het Fonds tot 
hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders. 

en Verplicht 
22,00 euro tot de financ,enng 
tweedelijnsbijstand 

Verpl,cht en 
strafzaken van 52,42 euro. 

Met betrekking tot de gerechtskosten, 
Veroordeelt en 
totaal op 295,28 euro 

Op burgerl11k gebied 

•Ik tot betaling van een ge,ndexeerde bijdrage van 
van het begrotingsfonds voor de 1und1sche 

elk tot betaltng van een vaste vergoedmg in 

'1oofdeluk tot de gerechtskosten, begroot ,n 

Beveelt op vordering van de wooninspecteur aan 
het herstel op het pand gelegen te 

hoofdelijk 
kadastraal gekend 

door het uitvoeren van 
renovatie-, verbeterings- of aanpassmgswerkzaomheden (dtt is het wegwerken van de 
bestaande gebreken), waardoor het pand voldoet aan de elementaire veihgheids-, 
gezondhetds- en woonkwaliteitsveretsten zoals bedoeld in artikel 3.1 van de Vlaamse Codex 
Wonen 
en dit onder verbeurte van een dwangsom van 150 euro per dag vertraging in de nakommg 
van dit bevel ten voordele van de wooninspecteur. 
Bepaalt de termijn voor de uitvoenng van de herstelmaatregel op 10 maanden vanaf het 
defm,tief worden van dtt vonn,s 
Zegt voor recht dat de wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen van 

', indien het vonnis niet vruwil/ig wordt uitgevoerd binnen voormelde 
termijn, ambtshalve in de uitvoering ervan kon voorzien op kosten van de veroordeelde. 
Zegt dat de woonmspecteur en het college van burgemeester en scheTJenP.n vnn 

de eventuele kosten van herhwsvestmg op en 
kunnen verhalen. 
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Zegt voor recht dat dit vonnis wat betreft het opgelegde herstel wtvoerbaar bij voorraad Is. 

Verklaart de vordennq van 

Veroordeelt 
betalen 

Verklaart de vordenng van 

>ntvankel11k en in de volaende mate aegrond. 

hoofdeluk om aan 350 euro te 

-.mtvankelijk, maar ongegrond. 

Houdt ambtshalve de ( eventuele) burgerll1ke belangen aan overeenkomstig artikel 4 V. T.Sv." 

1.2 Tegen dit vonnis werd hoger beroep ingesteld op. 
9 februari 2021 door de beklaagden en tegen de 
besch ikkingen van het vonnis, zoals aangeduid en omschreven in het neergelegd 
gnevenformulier, 
11 februari 2021 door het openbaar ministerie tegen alle beschikkingen op strafgeb1ed. 

1.3 Deze partijen dienden een verzoekschrift in overeenkomstig artikel 204 Wetboek van 
Strafvordering op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling 
KortnJk, als volgt: 

de raadsman van de beklaagden ~n op 9 februari 2021; 
het openbaar ministerie op 11 februari 2021. 

1.4 Op de rechtszitting van 9 september 2022 (1nletdingszitting) legde dit hof biJ toepassing 
van de artikelen 152,§1 en 209bis, laatste lid, Wetboek van Strafvordering, 
conclusietermijnen vast en bepaalde de rechtsdag op de rechtszitting van 15 december 
2022. 

De beklaagden concludeerden t1Jd1g. 

1.5 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 15 december 2022 in het Nederlands· 

- de beklaagde in haar middelen van verdediging, vertegenwoordigd door 
meester advocaat met kantoor te 

- de beklaagde in z1Jn middelen van verdediging, biJgestaan door 
meester 3dvocaat met kantoor tE 

- het openbaar ministerie rn zijn vordering b1J monde van advocaat-
generaal. 

2.1 De onderscheiden verklaringen van hoger beroep tegen het vonnis van 24 januari 2022 
gedaan op de griffie van de rechtbank die het vonnis heeft gewezen, zijn tijdig en regelmatig 
naar de vorm. Ook de grievenformulieren zijn t ijdig ingediend. 
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2.2 De advocaat van de beklaagden en bepaalde in het 
gezamenlijk 1nged1end gnevenformulier een nauwkeurige grref over de strafmaat. Ook het 
openbaar ministerie bepaalde 1n het gnevenformulier ten aanzien van de beide beklaagden 
een nauwkeurige grief over de strafmaat 

2.3 De hoger beroepen van respectief de beklaagden en ~n van 
het openbaar m1n1sterre z1Jn ontvankelijk (art. 203 en 204 Wetboek van Strafvordering) 

Het hof besl ist in 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 red enen Zijn om ambtshalve een grief in de zin van de voormelde bepaling 
op te werpen. 

Ingevolge de devolutieve kracht van de aangetekende beroepen en vervolgens de 
gnevenformulieren, is de saisine van het hof beperkt tot de strafmaat en de beslissingen die 
daarmee onlosmakelijk samenhangen De schuld van de beide beklaagden aan de 
telastleggingen A.1 tot en met A.6 (behoudens de verzwarende omstandigheid dat de feiten 
daden van deelneming betreffen aan de hoofd- of bijkomende bednJvigheid van een 
vereniging) staat definitief vast. Ook de beslissingen van de eerste rechter over de 
herste lvordering en op burgerlijk gebied zijn definitief. 

3. De dagvaarding werd op 19 april 2021 overgeschreven op het kantoor Rechtszekerheid 
Oostende overeenkomstig artikel 3.49, § 1, Vlaamse Codex Wonen 2021 {ref.: 

De strafvordering 1s ontvankel1Jk 

4. De eerste rechter vatte de feiten in het beroepen vonnis oordeelkundig samen als volgt . 

"Op 5 februari 2018 werd de woonmspectIe gecontacteerd door over een 
pand aan de De eigenaar van het pand was Hij 
was bestuurder van de verhuurder van het pand Op 5 februar, 2018 voerde de 
woonmspectie in het pand een controle wt. 

Het gebouw had 33 strafpunten Er waren vijf woningen: 
• De woning op het gelijkvloers had 50 strafpunten en was ongeschikt en onbewoonbaar Er 

woonde een man Uit het huurcontract bleek dat htJ er woonde s,nds 1anuar, 2015. H11 betaalde 
445 e11ro huur en 15 euro kosten. De verhuurder zou de problemen inzake vocht en eJektncite,t 
niet oplossen 

• De woning op de eerste verd,ep,ng rechts had 38 strafpunten en was ongeschikt en 
onbewoonbaar. Er woonde een man Uit het huurcontract bleek dat htJ er woonde s,nds 1 
januar, 2018. De huur bedroeg 450 euro De verhuurder zou de problemen met oplossen De 
vonge maand was er een probleem inzake gas. 

• De woning op de eerste verd1epmg links had 47 strafpunten en was ongeschikt en 
onbewoonbaar Er woonden twee personen. Uit het huurcontract bleek dat ze er woonden 
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smds 1 augustus 2016 De huur bedroeg 440 euro. Er waren problemen met de staat van de 
wonmg 

• De woning op de tweede verdieping rechts had 33 strafpunten Ze was niet toegankeft;k 
Volgens het njksregister woonden er twee personen 

• De woning op de tweede verdieping links had 33 strafpunten. Ze was n,et toegankelijk en n,et 
bewoond 

De woonmspectie stelde vast dat de woning vergund was als een handelszaak met vier 
bovenl!ggende woningen, maar dat de handelszaak beneden ,n werkelIJkhe1d een wonmg was Er 
zou daarom sprake ZIJn van een stedenbouwkundige inbreuk. 

Op 30 apnl 2019 stelde de wooninspect1e vast dat er nog geen melding van herstel was 
had wel een renovatie aangekondigd. Er waren geen bewoners meer ingeschreven. 

bevestigde dat de gehJkvloerse 11erd1epmg een handelsfunctie had. 

Op 20 december 2019 meldde dat de renovatie bl)na afgerond was en dat h11 
contact zou opnemen voor een herstelcontrole 

Op 15 december 2020 stelde de woonmspect1e vast dat er nog geen melding van herstel was 

Op 28 oktober 2021 stelde de woon,nspect,e vast dat de woning nog gebreken had 

Op 2 december 2021 stelde de woonmspectIe geen gebreken meer vast De woning op het 
gehJkvloers kon echter niet gecontroleerd worden" 

5. De telastleggingen A.1 tot en met A.6 hebben betrekking op het als verhuurder, eventuele 
onderverhuurder of persoon die een woning ter beschikking stelt, verhuren, te huur stellen 
of ter beschikking stellen van een woning of een specifieke woonvorm als vermeld in artikel 
5, § 3, eerste lid van de toenmalige Vlaamse wooncode, die niet voldoet aan de vereisten en 
normen, vastgesteld met toepassing van artikel 5 Vlaamse Wooncode. Het betreft een 
inbreuk op de regels inzake de woonkwallte1t. 

De decreten over het Vlaamse woonbeleid werden gecodificeerd op 17 JUii 2020 biJ artikel 2 
Beslwt van de Vlaamse Regering van 17 jul i 2020 (BS 13 november 2020) in de Vlaamse 
Codex Wonen van 2021 (a rt. 1). De Vlaamse Wooncode werd mee gebundeld. 

Sinds 1 januari 20211s de woningkwaliteitsbewa,king gebundeld in boek 3 van de Vlaamse 
Codex Wonen. Artikel 3.1, § 1, Vlaamse Codex Wonen van 2021 bepaalt de vei11ghe1ds
gezondhe1ds- en woningkwaliteitsnormen, zoals die tot 1 Januari 2021 vermeld waren in 

artikel 5, § 1, Vlaamse Wooncode. 

Op grond van artikel 3.1, § 1, derde lid, Vlaamse Codex Wonen van 2021 z11n de mogehJke 
gebreken onderverdeeld in de volgende drie categoneen· 
1 ° gebreken van categorie 1: kleine gebreken die die levensomstandigheden van de bewoners 
negatief bemvloeden of die potentieel kunnen u1tgroe1en tot ernstige gebreken; 
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2° gebreken van categorie Il: ernstige gebreken die de levensomstandigheden van de 
bewoners negatief beinvloeden maar die geen direct gevaar vormen voor hun veiligheid of 
gezondheid, waardoor de woning niet in aanmerking zou komen voor bewoning, 
3° gebreken van categorie 111 • ernstige gebreken die mensonwaardige 
levensomstandigheden veroorzaken of die een direct gevaar vormen voor de veiligheid of de 
gezondheid van de bewoners, waardoor de woning niet in aanmerking komt voor bewoning. 

De strafbaarstelling voor inbreuk op de gestelde vereisten is sinds 1 januari 2021 vervat m 
artikel 3.34, eerste lid, Vlaamse Codex Wonen van 2021 en lu idt. "Als een met-conforme of 
overbewoonde woning rechtstreeks of via tussenpersoon wordt verhuurd, te huur gesteld of 
ter beschtkkmg gesteld met het oog op bewoning, wordt de verhuurder, de eventuele 
onderverhuurder of diegene die de woning ter beschikking stelt, gestraft met een 
gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en een geldboete van 500 tot 25.000 euro of 
met een van dte straffen alleen.'' 

De door de wooninspect1e in deze zaak vastgestelde gebreken zIJn voornameliJk ernstige 
gebreken, namelijk gebreken van nu minstens categorie Il, zoals hiervoor vermeld. Het hof 
verwIJst naar de geactualiseerde herstelvordering van de Vlaamse wooninspect1e in stuk 281 
van het strafdossier, waann de verschillende gebreken van categorie Il en 111 van het gebouw 
en de woonentIte1ten zijn opgesomd. 

De te last gelegde feiten ziJn dus sinds 1 j anuari 2021 ononderbroken strafbaar gebleven. De 
strafmaat 1s dezelfde gebleven. 

6. De beklaagden ;n :)leegden de feiten van de telastleggingen 
A.1 tot en met A.6 (behoudens de verzwarende omstandigheid dat de feiten daden van 
deelneming betreffen aan de hoofd- of b1Jkomende bednjv1ghe1d van een vereniging) met 
eenzelfde m1sdad1g opzet, zodat het hof voor ze samen slechts een straf oplegt (art 65, 
eerste lid Strafwetboek). 

De Vlaamse Wooncode - nu de Vlaamse Codex Wonen - beoogt het waarborgen van het 
fundamenteel recht op menswaardig wonen. BIJ het verhuren van een pand moeten de 
kwalite itsnormen en - vereisten strikt worden nageleefd en mag niet bespaard worden op 
de hiervoor noodzakeltJke investeringen. De betrachting van de beklaagden om inkomsten te 
halen uit de verhuur van een opbrengsteigendom is op zich rechtmatig. De beklaagden 
hadden echter onvoldoende oog voor het welz1Jn van de huurders en schoten te kort aan 
hun verplichtingen als verhuurder. Dat de huurders minstens gedeeltelijk zelf 
verantwoordelijk waren voor de gebreken in de woningen, wordt tegengesproken door de 
vaststellingen van de Wooninspect1e. Zowel het elektrocutiegevaar als het 
ontploffingsgevaar zijn structurele gebreken, die niet door de huurders zijn veroorzaakt. Dat 
de beklaagden in 2016 nog een conform1te1tsattest bekwamen voor het gehele gebouw, 
ontkracht de vaststellingen van de wooninspecteur van 5 februari 2018 niet. Bovendien 
vervalt de geldigheid van een conformiteitsattest van rechtswege vanaf het ogenblik dat er 
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voor de woning een proces-verbaal zoals vermeld in artikel 20, § 2 Vlaamse Wooncode 
wordt opgesteld (art. 10, 4° Vlaamse Wooncode, nu art. 3.9 Vlaamse Codex Wonen van 
2021,Juncto art. 3.34 tot en met 3.36 Vlaamse Codex Wonen). 

De beklaagde )eeft een blanco strafrechtelijk verleden liep 
inmiddels negen veroordelingen op voor misdrijven in het verkeer, waarvan vier wegens 
intoxicatie/dronkenschap Gelet op de geringe pakkans, wijst dat op een problematisch 
alcoholgebruik. 

De beklaagden hebben de vier appartementen op de eerste en de tweede verdieping van 
het pand inmiddels hersteld. Ook de woning op het geliJkvloers zou zijn hersteld, maar het 
proces-verbaal van uitvoering bevindt zich nog niet in het dossier. De beklaagden leggen een 
overzicht voor van de kosten die ze voor het herstel zouden hebben gemaakt. Uit dit 
overzicht valt niet op te maken welke kosten precies zijn gemaakt en of deze kosten 
u1tslu1tend betrekking hebben op het gebouw gelegen te 

voorwerp van de telastleggingen A.l tot en met A.6. Bovendien verklaarde de 
beklaagde op 23 apnl 2018 dat hij al renovatieplannen had voordat de 
Wooninspect1e de gebreken m het gebouw vaststelde. h1J was bezig met het plaatsen van 
driedubbel glas en zou het dak vervangen (met isolatie) en een volledig nieuwe 
brandinstallatie laten installeren. De kosten waren dus minstens voor een deel gepland en 
bovendien noodzakelijk om de woning conform te maken. 

De opschorting is voor deze beklaagden geen gepaste maatregel. Voor dergelijke feiten die 
met winstoogmerk worden gepleegd, is een geldboete de meest passende sanctie als 
maatschappeltJke vergelding en om de beklaagden aan te sporen voortaan wel alle regels na 
te leven. Bovendien veroorzaakt de geldboete niet hun sociale declassering, noch brengt het 
hun sociale reclassering op onevenredige wijze in het gedrang. Het hof houdt bij het bepalen 
van de geldboete rekening met de inspanningen die de beklaagden hebben geleverd om het 
herstel te benaarstigen en met de f1nanc1ele impact van de bewezen feiten. Er hangt hen een 
aanzienlijke leegstandtaks boven het hoofd, al verduidehjkte de raadsman van de 
beklaagden op de rechtszitting dat hierover nog geen defin1t1eve besl issing 1s genomen. 

Het hof kent de beide beklaagden uitstel toe voor de helft van de geldboete gedurende een 
term1Jn van dne Jaar. De beklaagden voldoen aan de wettelijke voorwaarden voor een straf 
met gewoon uitstel, aangezien nog niet werd veroordeeld tot een cnmmele 
straf of tot een hoofdgevangentsstraf van meer dan twaalf maanden of tot een 
gehJkwaard1ge straf die 1n aanmerking genomen wordt overeenkomstig artikel 99b1s 
Strafwetboek, terw1JI de in dit arrest opgelegde straf niet meer dan vijf jaar gevangenisstraf 
bedraagt en nog niet werd veroordeeld tot een geldboete van meer dan 24.000 
euro, terwijl de in dit arrest opgelegde straf niet meer dan 120.000 euro bedraagt. 

Vermits de bewezen feiten zijn gepleegd na 31 december 2016, verhoogt het hof de 
geldboete met 70 deciemen. 
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De voor )epaalde vervangende gevangenisstraf zet hem er voldoende toe 
aan om de geldboete te betalen. 

7. Het openbaar ministerie heeft voor in de dagvaarding (en dus schnfteliJk) de 
bijzondere verbeurdverklaring van de uit de misdrijven voortkomende vermogensvoordelen 
gevorderd, met toepassing van de artikelen 42, 3° en 43bts Strafwetboek Meer bepaald 
vordert het de verbeurdverklaring van 6 782,46 euro Het openbaar ministerie heeft de 
vermogensvoordelen correct begroot. 

Omdat niet aanvaardbaar is dat in het bezit zou blijven van de opbrengsten van 
de m1sdnjven die ze pleegde, moeten de vermogensvoordelen pnnc1p1eel verbeurd worden 
verklaard. Deze biJkomende straf strekt ertoe deze beklaagde te doen beseffen dat ZIJ geen 
huurgelden mag innen voor ongeschikte woningen. 

De verbeurdverklaring van het bedrag van 6. 782,46 euro 1s voor 
zware straf. Het hof beveelt de verbeurdverklaring van dit bedrag. 

geen onredel!Jk 

8. 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 zijn ondeelbaar 
veroorzaakt door de bewezen verklaarde t elastleggingen. 

Als veroordeelden tot een correctionele hoofdstraf, zijn de beklaagden elk gehouden 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, d,e een eigen 
aard heeft en geen straf inhoudt, wordt vermeerderd met 70 deciemen tot telkens 200 euro, 
en dit ongeacht de datum van de bewezen verklaarde feiten. 

Met toepassing van artikel 91 koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende het 
algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken veroordeelt het hof de beklaagden 
tot de vaste vergoeding voor de kostprijs van het verloop van de strafprocedure, die 
gemdexeerd 58,24 euro bedraagt Met toepassing van diezelfde bepaling verhoogt het hof 
de kosten tn hoger beroep met 10 % 

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 tweedehJnsbijstand, in werking 
getreden op 1 me, 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 tweedelijnsb1jstand, veroordeelt het hof de beklaagden ook tot het betalen van 
een bijdrage aan het Begrotingsfonds voor de juridische tweedelljnsbijstand, die sinds 1 
oktober 2022 na indexatie 24 euro bedraagt 

Dictum 
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Toegepaste wetsart ikelen: 

Het hof maakt toepass ing van de hiervoor aangehaa lde artikelen en van de artikelen: 
- 211 Wetboek van Strafvordering, 
- 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen In gerechtszaken, 

Perken van het hoger beroep: 

Gelet op de verklaringen van hoger beroep en vervolgens de grievenformulieren Is de saisine 
van het hof beperkt tot de strafmaat en de beslissingen die daarmee onlosmakelijk ziJn 
verbonden. 

Beslissing van het hof: 

Het hof, 

rechtsprekend op tegenspraak, 

verk laart de beroepen ontvankel11k en er ten gronde over beslissend: 

wijzigt het beroepen vonnis voor zover bestreden als volgt : 

op strafgebied: 

veroordeelt de beklaagde voor de bewezen telast leggingen A.l tot en met A 6 
samen (telkens behoudens de verzwarende omstandigheid dat de feiten daden van 
deelneming betreffen aan de hoofd- of b1Jkomende bedrijvigheid van een vereniging) tot een 
geldboete van 2.000 euro, met dec1emen gebracht op 16.000 euro; 

verleent de beklaagde 
een periode van dne jaar; 

gewoon uitstel voor de helft van de geldboete gedurende 

verklaart de beklaagde verbeurd van 6.782,46 euro aan vermogensvoordelen, 
overeenkomstig artikel 42, 3° en 43b,s Strafwetboek; 

veroordeelt de beklaagde mor de bewezen telastleggingen A.1 tot en met 
A.6 samen (telkens behoudens de verzwarende omstand1ghe1d dat de feiten daden van 
deelneming betreffen aan de hoofd- of b1Jkomende bedn1v1ghe1d van een vereniging) tot een 
geldboete van 2.000 euro, met deciemen gebracht op 16.000 euro of een vervangende 
gevangenisstraf van drie maanden; 

verleent de beklaagde gewoon uitstel voor de helft van de geldboete 
gedurende een periode van drie jaar; 
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veroordeelt de beklaagden en elk tot betaling van een bedrag 
van 25 euro, vermeerderd met 70 deciemen en zo gebracht op telkens 200 euro als bijdrage 
tot de financiering van het fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettel1Jke gewelddaden 
en aan de occasionele redders, 

veroordeelt de beklaagden en ~Ik t ot betaling va n een bedrag 
van 58,24 euro als vergoeding voor de kost pnJs van het verloop van de strafprocedure; 

veroordeel t de beklaagden er elk tot betal ing van een bijdrage 
van 24 euro aan het Begrotingsfonds voor de jurid ische tweedel1Jnsb11stand, 

veroordeelt de beklaagden en hoofdel1Jk tot betaling van de 
kosten van de strafvordering, voor het openbaar min1ster1e begroot op 295, 28 euro 1n eerste 
aanleg en 123,81 euro ln beroep. 
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Kosten eerste aanleg. 

Kosten beroep. 
Afschrift vonnis: 

Afschriften akten HB: 
Opstelrecht ber. bekl.: 

Dagv. beklaagden· 

+ 10% . 

Totaal: 

p 15 

€ 295,28 

€ 42,00 
€ 6,00 

€ 35,00 
€ 29,55 

€ 112,55 
€ 11,26 

€ 123,81 

-----------------------

Dit arrest 1s gewezen te Gent door het hof van beroep, tiende correctionele kamer, 
samengesteld uit raadsheer als waarnemend kamervoorzitter, raadsheren 

en in openbare rechtszitting van 3 februari 2023 
uitgesproken door wnd. kamervoorzitter 

advocaat-generaal, met b1Jstand van gnffler 
m aanwez1ghe1d van 




