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ARREST 

Het Hof van Beroep zetelende te Antwerpen 

1 2de kamer 

recht doende in Correctionele Zaken1 

verleent het volgende arrest: 

Inzake van het Openbaar Ministerie 

tegen 

1. 
zelfstandige 
geboren te 
wonende te 
Belg 

beklaagde 

2. 
bediende 
geboren te 
wonende te 
Belgische 

beklaagde 

op 

. op 

beklaagde sub 1 aanwezig en bijgestaan en 
beklaagde sub 2 vertegenwoordigd door Mr. Ph. De 
Somer, advocaat bij de balie van Antwerpen 
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Beklaagd van: 

de eerste en ... de tweede, 

2 

Hetzij door de misdaad of het wanbedrijf te hebben 
uitgevoerd of aan de uitvoering rechtstreeks te 
hebben meegewerkt, hetzij door enige daad tot de 
uitvoering zodanige hulp te hebben verleend dat de 
misdaad of bet wanbedrijf zonder bun bijstand niet 
bad kunnen worden gepleegd; 

A. Bij inbreuk op artikel 433 decies S. W., met de· 
bedoeling een abnormaal profijt te realiseren, 
rechtstreeks of via een tussenpersoon misbruik te 
hebben gemaakt van de bijzonder kwetsbare positie 
van een persoon ten gevolge van zijn/baar 
onwettige of precaire administratieve toestand of 
zijn/baar precaire sociale toestand door een 
roerend goed, een deel ervan, een onroerend 
goed, een kamer of een andere in artikel 479 S.W. 
bedoelde ruimte, verkocht, verhuurd of ter 
beschikking te hebben gesteld in omstandigheden 
die in strijd zijn met de menselijke waardigheid, 
zodanig dat de betrokken persoon in feite geen 
andere echte en aanvaardbare keuze bad dan zich te 
laten misbruiken, de biernavermelde 
woongelegenheden aan de hierna vermelde personen: 

I. van 2 4  uli 2 006 tot 6 maart 2 007 

een woongelegenheid op de eerste verdieping aan 

. i 

II. van 1 2 006 tot 6 maart 2007 

een woongelegenheid op de derde verdieping aan 
en 

B. Bij inbreuk op de artikelen 2 ,  5, 15, 2 0  §1, 
2 0bis en 2 0ter van bet decreet van 15 juli 1997 
houdende de Vlaamse Wooncode (B.S. 19.08.1997), 
zoals gewijzigd door bet decreet van 7 juli 2 006 
(B. S. 05.10. 2 006} en van 19 juli 2007 (B.S. 

30.0ff. 2 007), een woning in bet onroerend goed 

gelegen te 
gekadastreerd als 
met een oppervlakte van 

rechtstreeks of via een tussenpersoon te hebben 
verhuurd of ter beschikking gesteld met bet oog op 
bewoning, welke niet beantwoordt aan de vereisten 
gesteld in artikel 5 van bet decreet, 
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namelijk de hierna vermelde woongelegenheden aan 
hierna vermelde personen: 

van 24 juli 2006 tot 6 maart 2007, 

I. een woongelegenheid op de eerste verdieping, 
II. een woongelegenheid op de tweede verdieping, 

3 

C. Bij inbreuk op de artikelen 2, 17, 17bis en 
17ter van het decreet van 4 februari 1997 houdende 
de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en 
studentenkamers (BS 07. 03. 1997) , zoals gewijzigd 
door het decreet van 7 juli 2006 (B. S. 05. 10. 2006) 
en van 19 juli 2007 (B. S. 30. 08. 2007) , een 
kamerwoning of een kamer in het onroerend goed 

gelegen te 
gekadastreerd als 
met een oppervlakte van 

rechtstreeks of via een tussenpersoon te hebben 
verhuurd of ter beschikking gesteld met het oog op 
bewoning, welke niet beantwoordt aan de vereisten 
gesteld in de artikelen 4, 6 en 7 van het decreet, 

namelijk 

van 1 december 2006 tot 6 maart 2007 

een kamer op de derde verdieping, 

Gezien het bewijs van overschrijving van de 
dagvaarding van beklaagden door de bewaarder der 
Hypotheken eerste kantoor te , d. d. 

boek deel ' nr. 1 

het onroerend goed toebehorend aan ' 
en e ingevolge aankoop 

als opbrengsteigendom, akte d. d. 
notaris te 

* * * 
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Gelet op de hogere beroepen ingesteld 
- op 4 juli 2008 door beide beklaagden tegen alle 
beschikkingen, behoudens betreffende 
tenlastelegging A waarvoor werd vrijgesproken 

4 

- op 8 juli 2008 door het Openbaar Ministerie 
tegen alle beschikkingen op strafrechtelijk gebied 
tegen beide beklaagden 

tegen het vonnis, op tegenspraak gewezen door 1 
rechter op 23 juni 2008 door de correctionele 
rechtbank van Antwerpen, kamer ic, dewelke als 
volgt heeft beslist: 

Zoals gevraagd door het Openbaar Ministerie ter 
zitting d.d. 26 mei 2008, wordt er een 
tenlastelegging AIII toegevoegd zodat deze 
tenlastelegging thans luidt: 

"A. • .. 
I. . .. 
II . .-

III. van 24 juli 2006 tot 6 maart 2007 

een woongelegenheid op de tweede verdieping aan 
Il 

Voegt een tenlastelegging A III toe. 

Spreekt eerste en tweede beklaagde VRIJ voor het 
hen tenlastegelegde feit A. 

VEROORDEELT: 

- Eerste en tweede beklaagde hoof dens het hen ten 
laste gelegde feit B tot een geldboete van ieder 
DUIZEND EUR. 

Beveelt dat de tenuitvoerlegging van de 
geldboeten uitgesproken ten laste van de eerste 
en tweede veroordeelde, wordt uitgesteld voor 
een termijn van drie jaar vanaf heden, 
uitgezonderd elk 500 euro effectief of een 
vervangende gevangenisstraf van 2 maanden. 

- Eerste en tweede beklaagde hoof dens het hen ten 
laste gelegde feit C tot een geldboete van ieder 
VIJFHONDERD EUR 

Beveelt dat de tenuitvoerlegging van de 
geldboeten uitgesproken ten laste van de eerste 
en tweede veroordeelde, wordt uitgesteld voor 
een termijn van drie jaar vanaf heden, 
uitgezonderd elk 250 euro effectief of een 
vervangende gevangenisstraf van 1 maand. 
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Verplicht veroordeelden, als bijdrage voor de 
financiering van het Fonds tot hulp aan de 
slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan 
de occasionele redders, tot het betalen van een 
bijdrage van ieder tweemaal 25 EUR, vermeerderd 
met 45 decimes, en gebracht op ieder tweemaal 
137,50 EUR. 

Verplicht veroordeelden solidair tot betaling van 
de kosten van het geding belopende 226, 90 EUR en 
tot een vergoeding van ieder 29,30 EUR. 

Zegt dat de geldboeten van 1.000 EUR en 500 EUR, 

vermeerderd worden met 45 decimes, zodat die 
geldboeten respectievelijk elk 5.500 EUR en 2. 750 
EUR bedragen. 

5 

Bepaalt de duur van de gevangenisstraf waardoor de 
geldboeten vervangen kunnen worden, bij gebrek aan 
betaling binnen een termijn vermeld in artikel 40 
van het strafwetboek, op drie maanden voor de 
geldboeten van 1.000 EUR, en op 2 maanden voor de 
geldboete van 500 EUR. 

Verklaart verbeurd de vermogensvoordelen, namelijk 
7. 625 euro (zie de vordering van het Openbaar 
Ministerie d.d. 9/1/2008), zijnde 
vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het 
misdrijf zijn verkregen, op de goederen en waarden 
die in de plaats ervan zijn gesteld en op de 
inkomsten uit de belegde voordelen cfr. artikel 
4"2, -3 ° en 4 3bis van het Strafwetboek. 

Wijst de vordering tot verbeurdverklaring van het 
onroerend goed af. 

* * * 

I. Procedure 

Het Openbaar Ministerie wordt gehoord in zijn 
vorderingen. 

De beklaagden worden gehoord in hun middelen van 
verdediging ontwikkeld door Mr. Ph. De Somer, 
advocaat bij de balie van Antwerpen. 

De neergelegde conclusie wordt in het beraad 
betrokken. 
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Ontvankelijkheid van de hogere beroepen 

De hogere beroepen, regelmatig naar vorm en 
termijn, zijn ontvankelijk. 

Omschrijving van de feiten 

De eerste rechter voegde terecht de feiten 
voorzien onder A. III bij waarvoor beklaagden 
vrijwillig verschenen en hetgeen door het Hof 
wordt bevestigd en overgenomen. 

Conform de vordering van het Openbaar Ministerie, 
dienen de feiten geactualiseerd en aangepast te 
worden als volgt: 

6 

- tenlastelegging B: "door het decreet van 7 juli 
2006 (BS 05. 10. 06) , in werking getreden bij art. 4 
van het Besluit van de Vlaamse regering van 19 
juli 2007 {BS 30. 08. 07) -" 

- tenlastelegging B. I: "een woongelegenheid op de 
eerste verdieping aan L" 

- tenlastelegging B. II: "een woongelegenheid op de 
tweede verdieping aan 

- tenlastelegging C: "door het decreet van 7 juli 
2006 {BS 05. 10. 06) , irt werking getreden bij art. 4 
van het Besluit van de Vlaamse regering van 19 
juli 2007 (BS 30. 08. 07) -" 

- tenlastelegging C: "een kamer op de derde 
verdieping aan 11 

De feiten op zich zijn hierdoor niet gewijzigd. 

De beklaagden werden hiervan in kennis gesteld en 
hebben de gelegenheid gekregen hun verweermiddelen 
desbetreffend naar voren te brengen. 

II. Motivering ten gronde 

Op strafrechtelijk gebied 

1. De feiten 

Het pand bestaat uit 4 bouwlagen waarvan het 
gelijkvloers een garage is, en met drie 
verdiepingen met op elke verdieping een 
woongelegenheid. 

Ingevolge vaststellingen door de wooninspectie op 
24 . 07. 2006 wordt op 4 . 09. 2006 advies verleend aan 
de Burgemeester van de Stad die op 
27. 09. 2006 de eerste en tweede verdieping 
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ongeschikt en onbewoonbaar verklaart. 
Niettegenstaande deze ongeschikheids- en 
onbewoonbaarverklaring blijven beklaagden het pand 
verder verhuren tot 6.03.2007, datum waarop het 
pand ontruimd is ingevolge bevel tot ontruiming 
van de Burgemeester van 27.02.2007. Beide 
woongelegenheden werden verhuurd op het ogenblik 
van de eerste vaststellingen. 

De derde verdieping is op 4.09.2006 niet 
ongeschikt bevonden om te bewonen (zie stuk 72) 

maar is ingevolge vaststellingen later op 
6.03.2007 wel ongeschikt tot bewoning bevonden bij 
Besluit van de Burgemeester op 23.04.2007 (stuk 
60) . Dit appartement werd verhuurd aan : 

vanaf 1.12.2006. 

2. Ten gronde 

Na nieuw onderzoek ter terechtzitting door het 
Hof, en door de stukken van het dossier, is de 
schuld van de beklaagden aan de hen ten laste 
gelegde feiten voorzien onder de tenlasteleggingen 
A. I en III zoals aangevuld door de eerste rechter 
en B zoals hiervoor geactualiseerd en aangepast, 
bewezen en A. II en C niet bewezen. 

In tegenstelling met de eerste rechter acht het 
Hof de tenlasteleggingen A. I en III wel bewezen 
sinds 24.7.2006, datum waarop de wooninspectie de 
slechte toestand van beide appartementen 
vaststelde. 

a. Wat betreft de derde verdieping 

Zoals reeds uiteengezet werd bij de eerste 
vaststellingen op 24.07.2006 de woongelegenheid op 
de derde verdieping wel geschikt bevonden om te 
bewonen. 

Tussen de eerste vaststellingen op 24.07.2006 en 
6.03.2007 werden geen andere vaststellingen 
verricht omtrent de toestand van de 
woongelegenheid op de derde verdieping. 

Dit impliceert dat in de voorziene 
incriminatieperiode (va.Ii 1.12.2006 tot 6.03.2007 

tenlastelegging A. II) het niet is aangetoond dat 
de toestand van het verhuurde op de derde 
verdieping in strijd is met de menselijke 
waardigheid zodat beklaagden voor het feit 
voorzien onder de tenlastelegging A. II terecht 
werden vrijgesproken weliswaar op andere gronden 
dan vermeld door de eerste rechter. Tevens werden 
er geen gebreken vermeld door de wooninspectie 
waardoor deze woongelegenheid op de derde 
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verdieping niet voldeed aan de veiligheids- en 
kwaliteitsnormen voor kamers en studentenkamers in 
de voorziene incriminatieperiode. Beklaagden 
worden dan ook vrijgesproken voor de feiten 
voorzien onder de tenlastelegging C. 

b. Wat betreft de eerste en de tweede verdieping 

Gelet op de vaststellingen van 24.07.2006 van de 
Vlaamse Wooninspectie en de foto's in het 
strafdossier, is het aangetoond dat deze 
appartementen niet voldeden aan de vereiste van 
"menselijke waardigheid". Er was een acuut gevaar 
voor explosie, elektrocutie en C02-vergiftiging. 
Het is niet vereist dat het kwestieuze verhuurde 
pand nu al dan niet onbewoonbaar en ongeschikt is 
verklaard. Immers deze administratieve procedure 
in het kader van de Vlaamse Wooncode staat los van 
het misdrijf "huisjesmelkerij" voorzien onder de 
tenlasteleggingen A.I en III. Beklaagden kunnen er 
zich niet op beroepen dat zij niet wisten dat deze 
panden in dergelijke erbarmelijke toestand 
verkeerden en derhalve niet mochten verhuurd 
worden. Immers beklaagden dienen als verhuurders 
zich voorafgaandelijk ervan te vergewissen of de 
door hun verhuurde appartementen voldoen aan de 
essentiële vereisten van veiligheid en hygiëne. 
Beklaagden beschikten overigens niet over de 
conformiteitsattesten van deze panden. 

Deze appartementen op de eerste en tweede 
verdieping werden ongeschikt en onbewoonbaar 
verklaard op 27.09.2006 bij Besluit-van de 
Burgemeester. Niettegenstaande deze beslissing 
zijn beklaagden deze woongelegenheden nog blijven 
verhuren. Op 6.03.2007 werd het hele pand ontruimd 
ingevolge Besluit van de Burgemeester van 
27.02.2007. Het is pas na deze ontruiming dat 
beklaagden renovatiewerken aan het pand hebben 
laten uitvoeren. 

Beklaagden zijn dan ook bewust, goed wetende dat 
er verschillende essentiële gebreken aan waren, 
deze woongelegenheden blijven verhuren aan 
personen die zich bevinden in een precaire 
financiële en administratieve situatie. De eerste 
verdieping werd bewoond door 1 en haar 
zoon die deeltijds is tewerkgesteld, aangevuld met 
leefloon van het OCMW. De huur ten beloop van 370 

euro per maand zonder gas- en elektriciteitskosten 
werd door het OCMW (ook de borg van 740 euro) 
betaald. De tweede verdieping werd verhuurd, à 

rato van 325 euro per maand, aan die 
illegaal in het land verblijft. Op het ogenblik 
van de inspectie werden er twee personen 
aangetroffen in het appartement die beweren een 
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familiale band te hebben met 
echter niet is aangetoond. 

, hetgeen 

Beklaagden hebben gelet op deze gegevens misbruik 
gemaakt van de bijzonder kwetsbare positie van 
deze huurders die hetzij genoten van een sociale 
uitkering (nl. ontving OCMW-steun en 
haar huur werd betaald door het OCMW), hetzij 
illegaal in het land verblijven en waarvan niet is 
aangetoond of zij al dan niet een inkomen hadden. 
Deze huurders bevinden zich dan ook in een 
precaire sociale en financiële toestand. Gelet op 
deze precaire toestand hadden de huurders geen 
andere keuze dan in de respectieve 
woongelegenheden te blijven wonen. Het feit dat de 
huurders geen klachten hadden over de toestand 
ervan noch over de huurprijs en zich niet 
uitgebuit voelden, heft de strafbaarheid in hoofde 
van beklaagden niet op. 

Het wordt niet betwist door beklaagden dat zij de 
appartementen verhuurden tussen de 325 en 370 

euro per maand. 

Ook het feit dat beklaagden deze panden via 
bemiddeling van het OCMW verhuurden, heft de 
strafbaarheid niet op en is geen rechtvaardiging 
om woongelegenheden te verhuren die niet aan de 
veiligheids- en gezondheidsvereisten voldoen. 

Ook de beweerde herstellingen aan de appartementen 
zonder enige specificatie vermeld in de brief van 
20.11.2006 (stuk 46) , acht het Hof onvoldoende
gezien inuners bij latere controle op 6.03.2007 het 
hele pand moet ontruimd worden en er meer 
minpunten worden vastgesteld dan bij de eerste 
vaststelling. Dit toont alleszins aan dat de 
toestand van het gebouw op korte tijd verslechterd 
is en er geen sprake kan zijn van enige 
verbetering van de toestand. Ook de factuur van 
7.10.2006 toont niet aan dat een nieuwe geiser is 
geplaatst in het kwestieuze pand. 

Het schrijven van 26.09.2006 van beklaagden (stuk 
45) toont enkel aan dat beklaagden om een uitstel 
verzoeken om herstellingen te laten uitvoeren maar 
alleszins is dit geen bewijs van een effectieve 
herstelling van de gebreken op de eerste en tweede 
verdieping. 

Wat betreft de feiten voorzien onder de 
tenlastelegging B met betrekking tot de 
appartementen op de eerste en de tweede verdieping 
volstaat het dat beklaagden bewust de 
appartementen ter beschikking hebben gesteld en 
verhuurd terwijl deze gebreken vertoonden. Een 
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gebrek aan voorzorg en onachtzaamheid volstaat 
zonder dat vereist is dat zij wetens en willens 
met een bijzonder opzet de woongelegenheden ter 
beschikking stelden. Gelet op de aard en de omvang 
van de gebreken zoals beschreven door de Vlaamse 
Wooninspectie op 24.07.2006 dienden beklaagden te 
weten minstens hadden zij moeten weten en kunnen 
weten dat hetgeen zij verhuurden niet voldeed aan 
de decretale vereisten. Daarvoor moesten 
beklaagden niet wachten op inspectie. Het is 
immers de plicht van elke verhuurder om zichzelf 
ervan te vergewissen dat hetgeen hij aanbiedt aan 
de decretale normen voldoet en aan deze zorgplicht 
hebben beklaagden niet voldaan. 

Beklaagden kunnen zich derhalve niet beroepen op 
het feit dat zij niet wisten dat de appartementen 
op de eerste en tweede verdieping niet mochten 
verhuurd worden. Immers elk appartement moet 
voldoen aan de essentiële vereisten van veiligheid 
en hygiëne. 

Zelfs na het besluit van ongeschiktheid en 
onbewoonbaarheid d. d. 27.09.2006 werden de eerste 
en tweede verdieping verder verhuurd. De bewering 
dat beklaagden niet zouden geweten hebben dat die 
delen niet mochten bewoond worden, acht het Hof 
ongeloofwaardig verwijzend naar het Besluit van de 
Burgemeester zelf waarin dit uitdrukkelijk wordt 
vermeld. Bovendien zijn beklaagden pas overgegaan 
tot het uitvoeren van renovatiewerken na de 
ontruiming op 6.03.2007 en niet na het besluit tot 
onbewoonbaarverklaring op 27.09.2006 hetgeen toch 
aantoont dat beklaagden pas initiatief nemen tot 
herstellen als het warm onder hun voeten wordt. 

c. 

De feiten voorzien onder de tenlasteleggingen A. I 
en !II en B zoals geactualiseerd en aangepast zijn 
de opeenvolgende en voortgezette uitvoering van 
een zelfde misdadig opzet, zodat er slechts een 
straf dient te worden uitgesproken, nl. de 
zwaarste. 

Bij de straftoemeting wordt rekening gehouden met: 
- de persoon van de beklaagden 
- hun strafregister 

de omstandigheden en ernst van de feiten, die 
getuigen van een winstbejag ten koste van de 
sociaal zwakkere personen enerzijds en anderzijds 
dat beklaagden inmiddels wel renovatiewerken 
hebben uitgevoerd zoals blijkt uit de hercontrole 
op 9 en 21 augustus 2008. 
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Gelet op de aard en de omvang en de bijzondere 
ernst van de feiten en mede dat niet wordt 
aangetoond dat hun declassering zou bevorderd 
worden door het uitspreken van een straf en de 
effectieve tenuitvoerlegging ervan, wordt niet 
ingegaan op het verzoek van beklaagden om de 
opschorting van de uitspraak van de veroordeling 
te bevelen te meer nu zulks niet van aard zou zijn 
om hen het zwaarwichtig karakter van de feiten en 
het maatschappelijk belang ervan voor hun 
medeburgers duidelijk te maken. 

Daarom wordt elke beklaagde bestraft met een 
gevangenisstraf van 6 maanden en een geldboete van 
500 euro x 2 slachtoffers, hetzij 1. 000 euro te 
vermeerderen met de opdeciemen of een vervangende 
gevangenisstraf van 2 maanden. 

Nu de beklaagden vroeger nog niet veroordeeld zijn 
geweest tot een criminele straf of tot een 
hoofdgevangenisstraf van meer dan twaalf maanden, 
wordt de gevangenisstraf met uitstel verleend en 
de geldboete deels met uitstel, zoals hierna 
bepaald, om hen in de toekomst verder te ontraden 
zich aan dergelijke feiten schuldig te maken en 
hen ertoe aan te zetten de sociaal zwakkeren in de 
maatschappij niet te misbruiken. 

Zowel de gevangenisstraf als de geldboete moeten 
de beklaagden ervan weerhouden in de toekomst 
dergelijke laakbare handelingen te stellen. 

De duur van de vervangende gevangenisstraf is 
aangepast aan de omvang van de geldboete. 

d. De verbeurdverklaring 

Het Hof verklaart verbeurd de vermogensvoordelen 
verworven ingevolge het verhuren van deze 
woongelegenheden gezien de schriftelijke vordering 
van het Openbaar Ministerie van 9. 01. 2008 bij 
toepassing van art. 42,3° en art. 43bis, weliswaar 
in hierna bepaalde mate. De immorele geldzucht van 
beklaagden dient beteugeld. Om beklaagden te 
wijzen op de ernst van de gepleegde feiten en als 
strenge verwittiging voor de toekomst wordt deze 
verbeurdverklaring effectief uitgesproken. Gelet 
op de vrijspraak voor de tenlasteleggingen A.II en 
C, heeft de verbeurdverklaring enkel betrekking op 
de ontvangen huurgelden van de 2 appartementen 
gelegen op de eerste en tweede verdieping en dit 
vana f de eerste vaststellingen door de Vlaamse 
Wooninspectie op 24.07. 2006 en niet vanaf het 
besluit van de onbewoonbaarverklaring van de 
Burgemeester. Het was reeds van af toen dat 
beklaagden op de hoogte waren van de slechte 
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toestand van het pand en pas daadwerkelijk 
overgingen tot herstelling na betekening aan de 
huurders tot ontruiming op bevel van de 
Burgemeester op 6.03 .2007. De berekening zoals 
weerhouden in het strafdossier (stuk 66) rekening 
houdend met de ontvangen huurgelden is als volgt: 

lste verdieping: 9 maanden x 3 70 euro = 3 .3 3 0  
euro 
- 2de verdieping: 9 maanden x 3 25 euro = 2.925 
euro 

totaal 6.255 euro niet ontvangen huurgelden 
3 .3 75 euro = 2.880 euro. 

Art. 43 3 terdecies SW legt een verplichte 
verbeurdverklaring op van het onroerend goed, 
zelfs al is het onroerend goed niet hun eigendom, 
zonder dat deze verbeurdverklaring afbreuk kan 
doen aan de rechten van derden op het onroerend 
goed dat verbeurd zou kunnen worden verklaard. 
Derhalve dient een verplichte verbeuring van het 
pand gelegen te te 
worden toegepast weliswaar met uitstel gedurende 
drie jaar gezien beklaagden uiteindelijk 
renovatiewerken hebben uitgevoerd en tevens om hen 
te weerhouden in de toekomst nog dergelijke 
misdrijven te plegen. 

OM DIE REDENEN: 

HET BOP, 

Het arrest is op tegenspraak, 

Met eenparigheid van stemmen, 

Met toepassing van de artikelen: 

11, 12, 14, 24, 3 1  tot 3 7  en 41 van de wet van 
15 juni 193 5 
162, 185, 190, 190ter, 194, 195, 199, 200, 202, 
203 , 203 bis, 210, 211, 21bis, 212 wetboek van 
strafvordering 
1, 2, 3 ,  7, 3 8, 40, 42, 43 , 43 bis, 50, 65, 66, 
43 3 decies, 43 3 terdecies strafwetboek 
2, 5, 15, 20, 20ter van het decreet van 15 juli 
1997 
1 van de wet van 5 maart 1952 

3 6  van de wet van 7 februari 2003 
2 en 3 van de wet van 26 juni 2000 
3 en 4 van de wet van 3 0  oktober 1998 

5, 6 en 8 van het decreet van 7 december 2001 

1 en 8 van de wet van 29 juni 1964 
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5 8  van het K.B. van 18 december 1986 

28 en 29 van de wet van 1 augustus 1985 

91 van het K.B. van 28 december 195 0 

Verklaart de hogere beroepen ontvankelijk; 

Bevestigt het bestreden vonnis in zoverre de 
tenlastelegging A.III werd toegevoegd; 

Wijzigt het bestreden vonnis voor het overige; 

Op strafrechtelijk gebied 

Actualiseert en preciseert de feiten zoals hoger 
uiteengezet {pagina 6) ; 

Verklaart de beklaagden niet schuldig aan de hen 
ten laste gelegde feiten onder A.II en C zoals 
geactualiseerd en gepreciseerd en spreekt hen 
hiervan vrij; 

13 

Verklaart beide beklaagden schuldig aan de hen ten 
laste gelegde feiten van de tenlasteleggingen 
onder A.I en III en B zoals geactualiseerd en 
gepreciseerd; 

Verklaart het overige van de feiten van de 
tenlasteleggingen onder A.I en III niet bewezen; 

Veroordeelt iedere beklaagde wegens de vennengde 
feiten van de tenlasteleggingen onder A.I en III, 
en B zoals geactualiseerd en gepreciseerd tot: 

een gevangenisstraf van ZES MAANDEN met uitstel 
van tenuitvoerlegging gedurende een tennijn van 
DRIE JAAR vanaf heden 

een geldboete van TWEE MAAL VIJFHONDERD EURO of 
DUIZEND EURO gebracht op VIJFDUIZEND VIJFHONDERD 
EURO door verhoging met 45 opdeciemen of een 
vervangende gevangenisstraf van TWEE MAANDEN met 
uitstel van tenuitvoerlegging gedurende een 
tennijn van DRIE JAAR vanaf heden voor een 
gedeelte van TWEE MAAL TWEEHONDERD VIJFTIG EURO of 
VIJFHONDERD EURO gebracht op TWEEDUIZEND 
ZEVENHONDERD VIJFTIG EURO door verhoging met 45 

opdeciemen of een vervangende gevangenisstraf van 
EEN MAAND zodat een gedeelte van TWEE MAAL 

TWEEHONDERD VIJFTIG EURO of VIJFHONDERD EURO 
gebracht op TWEEDUIZEND ZEVENHONDERD VIJFTIG EURO 
door verhoging met 45 opdeciemen of een 
vervangende gevangenisstraf van EEN MAAND 
effectief blijft; 
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Verplicht iedere beklaagde om bij wiJze van 
bijdrage tot de financiering van het bijzonder 
fonds tot hulp aan de slachtoffers van 
opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele 
redders een bedrag te betalen van VIJFENTWINTIG 
EURO, verhoogd met 45 opdeciemen en alzo gebracht 
op HONDERD ZEVENENDERTIG EURO en VIJFTIG CENT; 

Legt aan iedere veroordeelde een vergoeding op van 
VIJFENTWINTIG EURO; 

Verklaart verbeurd in hoofde van beide beklaagden, 
ieder voor de helft, op grond van art. 42, 3° en 
art. 43bis SW, het bedrag van TWEEDUIZEND 
ACHTHONDERD TACHTIG EURO; 

Verklaart verbeurd in hoofde van beide beklaaden, 
op grond van art. 42, 1° Sw en 433terdecies SW, het 
onroerend goed gelegen te 

, met uitstel van 
tenuitvoerlegging gedurende een periode van DRIE 
JAAR vanaf heden; 

De kosten 

Veroordeelt de beklaagden solidair tot de kosten 
gerezen op de strafvordering in beide aanleggen, 
deze voorgeschoten door de openbare partij in 
totaal begroot op 341,22 euro, al deze kosten 
ondeelbaar veroorzaakt zijnde door de thans nog 
weerhouden feiten. 
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Dit arrest is gewezen te ANTWERPEN door het 

HOF VAN BEROEP, TWAALFDE KAMER, 

samengesteld uit 

P. BOYLE, Raadsheer wnd. Voorzitter, 

L. KNAPEN, Raadsheer 

W. BRAHDS, Plaatsvervangend Raadsheer, 

en op de openbare terechtzitting van 

VIER MAART TWEEDUIZEND EN NEGEN 

uitgesproken door P. BOYLE, Raadsheer wnd. 

Voorzitter, 

in aanwezigheid van Advocaat-generaal L. DE MOT, 

met bijstand van Griffier J. GEYSEMANS. 

P. � 
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