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In de zaak van het OPENBAAR MIN ISTERIE 

tegen 

1. nr. 

2. nr. 

verdacht van: 

met Be lgische nationaliteit, 

geboren te op 
wonende te 

- beklaagde -

:RRN 
met Belgische nationaliteit, 

geboren te op 

wonende te 

- beklaagde -

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

A. Huisjesmelkerij 

(RRN 

rechtst reeks of via een tussenpersoon misbru ik te hebben gemaakt van de kwetsbare 
toestand waarin een persoon verkeerde ten gevolge van zijn onwettige of precaire 
administratieve toesta nd, zijn precai re sociale toestand, zijn leeftijd, zwangerschap, een 
ziekte dan we l een lichamelijk of een geestelijk gebrek of onvolwaardigheid door, met de 
bedoeling een abnormaal profijt te realiseren, een roerend goed, een deel ervan, een 
onroerend goed, een kamer of een andere in artikel 479 Strafwetboek bedoelde ruimte, te 
hebben verkocht, te hebben verhuurd of ter beschikking gesteld in omstandigheden die in 
strijd zijn met de menselijke waard igheid. te weten het pand te 

{art. 433decies Strafwetboek) 

met de omstandigheid dat van de betrokken activiteit een gewoonte werd gemaakt, 
(art. 433undecies, eerste lid, 1 ° en tweede lid, en 433terdecies, eerste lid, Strafwetboek) 

t e in de periode van 1 januari 2012 tot en met 27 juni 2017 
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door 

Meer bepaald 
ten nadele van 
ten nadele van 
vanaf november 2012, 
ten nadele van 
2012, 
ten nadele van 

- p. 3 

in de periode van 1 januari 2012 tot en met 27 juni 2017, 
in een niet nader bepaalde periode van anderhalf jaar 

gedurende een periode van anderhalf jaar vanaf november 

in de periode van juni 2012 tot oktober 2012. 

B. Een woning of specifieke woonvorm die niet voldoet aan de vereisten van artikel 5, § 1, 
Vlaamse Wooncode verhuren, te huur stellen of ter beschikking stellen 
als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of als persoon die een woning ter beschikking 
stelt, een woning of een specifieke woonvorm, als vermeld in artikel 5, § 3, eerste lid decreet 
van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, die niet voldoet aan de vereisten en 
normen, vastgesteld met toepassing van artikel 5 van voornoemd decreet, rechtstreeks of 
via tussenpersoon, te hebben verhuurd, te huur gesteld of ter beschikking gesteld mPt het 
oog op bewoning, namelijk het pand te ten 
aanzien van 
(art. 2, § 1 en 20, § 1, eerste lid decreet 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode) 

met de omstandigheid dat van de betrokken activiteit een gewoonte werd gemaakt. 
{art. 20, § 1, derde lid, 1 ° decreet 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode) 

in de periode van 1 januari 2012 tot en met 27 juni 2017 

door 

Meer bepaald 
ten nadele van 
ten nadele van 
vanaf november 2012, 
ten nadele van 
2012, 
ten nadele van 

in de periode van 1 januari 2012 tot en met 27 juni 2017, 
in een niet nader bepaalde periode van anderhalf jaar 

gedurende een periode van anderhalf jaar vanaf november 

f n de periode van juni 2012 tot oktober 2012. 

1.1 De rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge, kamer 8.17, besliste 
bij vonnis van 13 oktober 2021 op tegenspraak als volgt: 

"1. Strafrechtelijk 
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Ten aanzien van eerste beklaagde 

Verklaart de feiten onder de tenlasteleggingen A en B bewezen. 

Veroordeelt voor de vermengde feiten van de 
tenlasteleggingen A en B tot een werkstraf van 120 uren. 

Zegt dat bij niet-uitvoering de werkstraf zal worden vervangen door een gevangenisstraf van 
1 jaar. 

Spreekt overeenkomstig art. 42, 3" 5w., art. 43bis Sw. en art 43 quote, Sw. de bijzondere 
verbeurdverklaring uit lastens het vermogen van beklaagde op de vermogensvoorde/en die 
rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen, op de goederen en waarden die in de plaats ervan 
zijn gesteld en op de inkomsten uit belegde voordelen, nl. het bedrag ten belope van 
18450,00 EUR. 

Veroordeelt rot betaling van: 

een bijdrage van 1 maal 200,00 EUR, zijnde de som van 1 maal 25,00 EUR verhoogd 
met 70 opdeciemen, ter financiering van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van 
opzettelijke gewelddaden en de occasionele redders 
een bijdrage van 20,00 EUR aan het Begrotingsfonds voor juridische 
tweede/ijnsbijstand 
een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken. Deze vergoeding bedraagt 
50,00EUR 
solidair met medeveroordeelde Kashif Khali/ tot de kosten van de strafvordering, op 
heden begroot op 110,09 EUR. 

Ten aanzien van tweede beklaagde 

Verklaart de feiten onder de tenlasteleggingen A en B bewezen. 

Veroordeelt voor de vermengde feiten van de tenlasteleggingen A en B tot een 
werkstraf van 120 uren. 

Zegt dat bij niet-uitvoering de werkstraf zal worden vervangen door een gevangenisstraf van 
1jaar. 

Spreekt overeenkomstig art. 42,3° Sw., art. 43bis Sw. en art 43 quater Sw. de bijzondere 
verbeurdverklaring uit lastens het vermogen van beklaagde op de vermogensvoorde/en die 
rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen, op de goederen en waarden die in de plaats ervan 
zijn gesteld en op de inkomsten uit belegde voordelen, nl. het bedrag ten belope van 
18450,00 EUR. 
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Veroordeelt tot betaling van: 

2. 

een bijdrage van 1 maal 200,00 EUR, zijnde de som van 1 maal 25,00 EUR verhoogd 

met 70 opdeciemen, ter financiering van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van 
opzettelijke gewelddaden en de occasionele redders 

een bijdrage van 20,00 EUR aan het Begrotingsfonds voor juridische 
tweedelijnsbijstand 

een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken. Deze vergoeding bedraagt 
50,00 EUR 
solidair met medeveroordeelde tot de kosten van de 
strafvordering, op heden begroot op 110,09 EUR. 

Burgerrechte/ijk 

De rechtbank houdt ambtshalve de burgerlijke belangen aan." 

1.2 Tegen dit vonnis werd hoger beroep ingesteld op: 
12 november 2021 door beide beklaagden tegen "alle beschikkingen op strafrechtelijk 
gebied van het vonnis, ( ... ) conform het grievenformulier"; 
12 november 2021 door het openbaar ministerie tegen beide beklaagden tegen "alle 

beschikkingen op strafgebied". 

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 West-Vlaanderen, afdeling 
Brugge, op: 

12 november 2021 door de advocaat van beide beklaagden; 
12 november 2021 door het openbaar ministerie ten aanzien van elke beklaagde. 

1.4 Op de rechtszitting van 22 april 2022 (inleidingszitting) legde dit hof met toepassing van 
de artikelen 152, § 1 en 209bis, laatste lid, Wetboek van Strafvordering, conclusietermijnen 
vast en bepaalde de rechtsdag op 4 november 2022. 

Enkel de beklaagden legden een conclusie neer. Ze deden dit tijdig. 

1.5 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 4 november 2022 in het Nederlands: 

- de beklaagde 
voor meest:er 

vertegenwoordigd door meest,::,r 
beiden advocaat met kantoor te 

de beklaagde bijgestaan door meester voor meester 
beiden advocaat met kantoor te 

het openbaar ministerie, vertegenwoordigd door advocaat-generaal. 
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- ··-------------------- ---

2.1 De verklaringen van hoger beroep tegen het vonnis van 13 oktober 2021 zijn tijdig en 
regelmatig naar de vorm. 

Ook de verzoekschriften of grievenformulieren met de grieven tegen het vonnis, zijn tijdig 
ingediend. 

2.2 De advocaat van de beklaagden en 
in het grievenformul ier een nauwkeurige grief tegen het vonnis, meer 
betrekking tot de straf. De werkstraf zou te hoog zijn. Daarnaast vraag 
verbeurdverklaring uit te spreken, minstens zou die eveneens te hoog zijn . 

::>epaalde 
bepaald met 
hij om geen 

Ook de grief van het openbaar ministerie is in elk grievenformul ier nauwkeurig. Zowel in de 
rubriek "Straf en/of maatregel" als in de rubriek "Andere" stelde het hoger beroep aan te 
tekenen voor wat betreft de uitgesproken straffen. 

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

Het hof beslist 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 redenen zijn om ambtshalve een grief in de zin van deze bepaling op te 
werpen. 

De devolutieve werking van de beperkte hoger beroepen en de grieven brengt mee dat het 
hof niet meer te oordelen heeft over de schuld van de beklaagden aan de telastleggingen A 
en 8. Deze schuld staat definitief vast, net als de beslissing tot het ambtshalve aanhouden 
van de burgerlijke belangen. 

3. De dagvaarding werd met toepassing van artikel 3.49, § 1, Vlaamse Codex Wonen 2021 oo 
5 april 2022 overgeschreven op het kantoor Rechtszekerheid :ref. 

De stra fvordering is ontvankelijk. 

4. De raadkamer te Brugge verwees de beide beklaagden bij beschikking van 4 maart 2020 
aar de correctionele rechtbank voor de telastleggingen A en B. 

5.1 Op 28 september 2017 legde klacht neer met burgerlijke pa rt ijstelling bij 
de onderzoeksrechter te Brugge tegen de beide beklaagden, voor huisjesmelkerij en 
inbreuken op de Vlaamse Wooncode, in de periode van 1 januari 2012 tot 27 juni 2017. 
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In die klacht stelde ze dat ze sinds 2012 een onroerend goed huurde van de beklaagden, 
gelegen te Pas op 30 april 2014 werd er een 

schriftelijke huurovereenkomst afgesloten. 

Ze huurde slechts een deel van dit onroerend goed, meer bepaald een kamer met 
bijhorende keuken en een badkamer. Die badkamer moest ze delen met de beklaagden die 
in dezelfde woning woonden, en met een andere huurder, een man met de naam 

Hij huurde een andere kamer op dezelfde verdieping. Hoewel ze afzonderlijke 
ru imten huurden, bepaalde de huurovereenkomst dat ze zich beiden hoofdelijk en solidair 

verbonden als huurder. 

Ze betaalde 400 euro huur per maand en 50 euro voor de kosten. 
dezelfde bedragen . 

betaalde 

Het goed voldeed volgens van bij aanvang van de huur niet aan de veiligheids-, 
gezondheids- en kwaliteitsnormen zoals bepaald in de Vlaamse Wooncode. Omwille van 
haar precaire financiële en sociale situatie, had ze geen andere keuze dan de hoger 
genoemde vertrekken in het pand te huren. Ze leefde van een werkloosheidsuitkering, was 
de Nederlandse taal niet goed machtig en was psychisch eerder zwak. 

5.2 voegde bij haar klacht het technisch verslag dat de wooninspectie 
opmaakte naar aanle iding van een controle op 22 juni 2016 (klacht met burgerlijke 
partijstell ing, bijlage 4). Hieruit blijkt dat de door haar gehuurde woonentiteit 35 punten 
kreeg, onder andere omwille van waterinsijpeling en condensatieschimmel in de woonkamer 
en keuken. De deur die de ingang vormde van de woonentiteit kon niet worden afgesloten 
en er waren loshangende stopcontacten in de slaapkamer. Het stopcontact in de badkamer 
was niet aangesloten op een aardingspen en het toilet vertoonde gebreken. Het pleisterwerk 

in de badkamer was beschadigd. 

Bij een hercontrole op 4 oktober 2016 kreeg het gebouw 15 strafpunten als gevolg van 
brand- en/of elektrocutiegevaar door gebreken aan de stopcontacten in de garage op het 
gelijkvloers (klacht met burgerlijke partijstelling, bijlage 8). De door 5ehuurde 
woonentiteit kreeg nog steeds 21 strafpunten. 

De burgemeester van verklaarde de door gehuurde 
woonentiteit op 6 oktober 2016 ongeschikt (klacht met burgerlijke partijstelling, bijlage 9). 

5.3 Bij vonn is van 27 juni 2017 bekrachtigde de vrederechter te Brugge het akkoord dat 
met de beklaagden had gesloten om de huurovereenkomst op diezelfde 

datum minnelijk te verbreken. De beklaagden deden afstand van al hun aanspraken ten 
aanzien van met uitzondering van een bezettingsvergoeding van 3 euro per 
dag, verschuldigd vanaf 1 juni 2017 tot de dag waarop ze het pand zou verlaten. 
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5.4 Opzoekingen in het bevolkingsregister van toonden aan dat er in de 
periode van 1 januari 2012 tot 27 juni 2017 acht personen van onder meer 

op het adres aan waren ingeschreven 
(stuk 1, OK 2). 

Slechts enkelen van hen konden worden verhoord. is afkomstig uit 
en huurde een kamer op de tweede verdieping gedurende twee maanden in 

2012. Hij bevestigde dat het pand niet in orde was. Hij mocht de verwarming niet gebruiken, 
wat toen geen probleem was want het was een warme periode, maar zijn kamer was veel te 
klein. De eigenaar bemoeide zich voortdurend en stuurde zijn vrienden aan de deur weg. Hij 
moest per maand 300 euro huur betalen, cash, en een huurwaarborg van 600 euro. Toen hij 
vertrok was hij zijn huurwaarborg kwijt, maar hij gebruikte die om zijn huur te betalen. 

kwam in november 2012 in het pahd wonen, 
gedurende anderhalf jaar. Hij had slechts een kamer voor zichzelf. De keuken was ook, de 
badkamer en die ruimte moest hij delen met andere huurders. De verhuurder had geen 
respect voor hem en kwam voortdurend de keuken en zijn kamer binnen. Toen hij een 
periode familie op bezoek had, moest hij twee maanden in de keuken slapen. De 
verwarming in zijn kamer werkte een beetje, maar het was er altijd koud omdat het niet 
geïsoleerd was. Ook hij moest 300 euro huur per maand betaleh. Hij heeft moeten 
aandringen om een geschreven contract t e krijgen, wat hij nodig had om de betaling van de 
huur via te kunnen regelen. 

eveneens afkomstig uit betrok een studio in het pand tussen 
juni en oktober 2012. De studio bestond uit een kamer op de tweede verdieping en een 
keuken en badkamer op de derde verdieping. De badkamer moest hij delen met twee 
andere huurders, die, om de badkamer te gebruiken, telkens door het privévertrek van 
Mashal Kariza i moesten. De elektriciteit in zijn kamer, keuken en badkamer was onveilig. Het 
toilet op de tweede verdieping had geen deur en er was geen licht of water. Hij moest de 
eigenaar maandelijks 50 euro cash betalen naast de huur, zogezegd voor waterverbruik, 
hoewel dit volgens het huurcontract was begrepen in de maandelijkse huur van 300 euro. 

betaalde de huur via overschrijving. Daarnaast betaalde hij de eigenaar een 
huurwaarborg van 720 euro. Hij betaalde de waarborg cash, maar toen hij een factuur vroeg, 
stond er slechts 600 euro op. 

5.5 Bij verhoor op 11 april 2018 verklaarde :lat hij inmiddels een overeenkomst 
had gesloten met in het kader van de procedure voor de rechtbank te Brugge. 
Ze hadden de zaak achter zich gelaten. Meer wilde hij niet verklaren. 

;loot zich daarbij aan. 

5.6 De politie verhoorde ook die geen gekende voornaam heeft en afkomstig is 
uit Op 24 mei 2018 verklaarde hij dat hij wel een afzonderlijke badkamer en toilet ter 
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beschikking had, toen ook een deel van het pand huurde. Hij meende zich te 
herinneren dat hij 350 euro huur moest betalen en vond die prijs oké. 

6. De eerste rechter verklaarde de beide beklaagden schuldig aan de telastleggingen A en B 
op grond van de volgende overwegingen: 

"Uit de feitenconste/Jatie zoals die naar voor komt uit het geheel van de stro/informatie blijkt duidèlijk 
dat beklaagden het pand in wezen systematisch verhuurden aan personen die zich in een precaire 
verblijfsrechtelijke en/of sociale situatie bevonden. Het betrof veelal mensen van vreemde origine die 
de facto niet in de mogelijkheid waren een behoorlijk onderkomen te huren, in een asielprocedure 
verwikkeld waren, afkomstig waren uit een opvangcentrum en/of bijstand genoten vanwege een 
OCMW. Zij kregen in ruil te kleine ruimtes, moesten kamers en lokalen met anderen delen en 
beklaagden die er zelf een tijd eveneens gehuisvest waren bemoeiden zich en verschaften dus niet het 
rustig genot van het verhuurde goed. De inbreuken op de Wooncode spreken voor zich, het pand was 
gans eenvoudig ongeschikt voor bewoning en het komt de rechtbank bewezen voor dat de huurders 
zich de huurvoorwaarden enkel node lieten welgevallen, precies o.w.v. hun weinig fortuinlijke 
toestand, waar beklaagden van op de hoogte waren. De huurders betaalden desondanks bedragen 
van 3 à 400,00 euro, waarbij gewag wordt gemaakt van het achterdragen van cashbedragen voor het 
water. 

Daarmee zijn de constitutieve bestanddelen van het misdrijf huisjesmelkerij zonder meer verenigd en 
komen de beklaagden ten laste gelegde feiten naar eis van recht bewezen voor." 

Volledigheidshalve wijst het hof erop dat bij de weergave van de telastleggingen in het 
vonnis enkel is vermeld als benadeelde partij. Zowel de 
verwijzigingsbeschikking van de raadkamer te Brugge van 4 maart 2020 als de dagvaarding 
zoals ze werd betekend aan de beklaagden, ve rmelden ook nog 

ils benadeelden bij elk van beide telastleggingen. 

7.1 Onder de telastlegging A worden de beklaagden vervolgd voor het misdrijf 
huisjesmelkerij ten aanzien van met de verzwarende omstandigheid dat van 
de betrokken activiteit een gewoonte werd gemaakt. 

Dit misdrijf is omschreven in de artikelen 433decies, 433undecies, eerste lid, 1 • en tweede 
lid, Strafwetboek en is strafbaar met een gevangenisstraf van een jaar tot vij f jaar en met 
geldboete van 1.000 euro tot 100.000 euro, waarbij de boete zo veel keer wordt toegepast 
als er slachtoffers zijn. Artikel 433decies Strafwetboek werd gewijzigd bij artikel 2 wet van 29 
april 2013 (BS 23 juli 2013). De wijziging bleef beperkt tot het schrappen van de woorden 
"zodanig dat de betrokken persoon in feite geen andere echte en aanvaardbare keuze heeft 
dan zich te laten misbruiken". De feiten van de telastlegging A zijn dus gedurende de 
volledige incriminatieperiode en tot op vandaag strafbaar gebleven. De straffen zijn dezelfde 
gebleven. 

7.2 De telastlegging B heeft betrekking op het als verhuurder, eventuele onderverhuurder of 
persoon die een woning ter beschikking stelt, verhuren, te huur stellen of ter beschikking 
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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 woonkwaliteit. 

De decreten over het Vlaamse woonbeleid werden gecodificeerd op 17 juli 2020 bij artikel 2 
Besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2020 {85 13 november 2020) in de Vlaamse 
Codex Wonen van 2021 (art. 1). De Vlaamse Wooncode werd mee gebundeld. 

Sinds 1 januari 2021 is de woningkwalit eitsbewaking gebundeld in boek 3 van de Vlaamse 
Codex Wonen. Artikel 3.1, § 1, Vlaamse Codex Wonen van 2021 bepaalt de veiligheids
gezondheids- en won ingkwal iteitsnormen, 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 zijn de mogel ijke 
gebreken onderverdeeld in de volgende drie categorieën: 
1 ° gebreken van categorie 1: kleine gebreken die de levensomstandigheden van de bewoners 
negatief beïnvloeden of die potentieel kunnen uitgroeien tot ernstige gebreken; 
2° gebreken van categorie Il: ernstige gebreken die de levensomstandigheden van de 
bewoners negat ief beïnvloeden maa r die geen direct gevaar vormen voor hun veiligheid of 
gezondheid, waardoor de woning niet in aanmerking zou komen voor bewoning; 
3° gebreken van cat egorie 111: ernstige gebreken die mensonwaardige 
levensomstandigheden veroorzaken of die een direct gevaar vormen voor de veil igheid 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 in 
artikel 3.34, eerste lid, Vlaamse Codex Wonen van 2021 en luidt: "Als een niet-conforme of 
overbewoonde woning rechtstreeks of via tussenpersoon wordt verhuurd, te huur gesteld of 
ter beschikking 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 die straffen alleen." 

Zo er sprake is van een gewoonte, worden ze bestraft met een gevangenisstraf van een jaar 
tot vijf jaar en een geldboete van 1.000 euro tot 100.000 euro, of met een van die straffen 
alleen (art. 3.36 Vlaamse Codex Wonen van 2021). 

De door de wooninspectie in deze zaak vastgestelde gebreken betroffen voornamelijk 
ernstige gebreken, namel ijk gebreken van nu minstens categorie Il, zoals hiervoor vermeld. 
De woonenti teit die huurde was ook ongeschikt, wat de ernst va·n de 
vastgestelde gebreken bevestigt. 
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De feiten van de telastlegging B zijn dus sinds 1 januari 2021 strafbaar gebleven. De 
strafmaten zijn dezelfde gebleven. 

8. Beide beklaagden pleegden de misdrijven van de telastleggingen A en B telkens met 
eenzelfde misdadig opzet, zodat het hof voor elk van hen voor deze misdrijven samen 
slechts een straf toepast, met name de zwaarste (art. 65, eerste lid Strafwetboek). 

Het zwaarste misdrijf is dat van de telastlegging A, nu artikel 433terdecies, eerste lid, 
Strafwetboek naast een gevangenisstraf en geldboete een verplichte ontzetting uit de 
rechten van artikel 31, eerste lid, Strafwetboek voorschrijft. De eerste rechter had dus ook 
een geldboete moeten opleggen en de beklaagden veroordelen tot ontzetting uit de 
rechten. Bovendien had hij de geldboete moeten vermenigvuldigen met het aantal 
slachtoffers, in dit geval vier. De straf die de eerste rechter aan de beide beklaagden 
oplegde, is dus onwettig en het beroepen vonnis is nietig voor zover het de beklaagden tot 
een straf veroordeelt. 

Omwille van de nietigheid van het beroepen vonnis blijft de kost voor de uitgifte hiervan te 
last van de Staat. 

De door de beklaagden gepleegde feiten zijn zeer ernstig. De beklaagden maakten zich 
schuldig aan de uitbuiting van personen die in een kwetsbare toestand verkeerden en 
verhuurden een deel van hun woning die niet voldeed aan de door de overheid opgelegde 
gezondheids-, veiligheids- en woonkwaliteitsvereisten. Ze hadden enkel hun eigen financiële 
belangen voor ogen. De gezondheid en veil igheid van de huurders was voor hen van 
ondergeschikt belang. 

heeft nog een blanco strafregister. 
veroordeeld voor een verkeersmisdrijf. 

werd een keer 

De voor beide beklaagden wettelijk verplichte minimumstraf bedraagt in principe een jaar 
gevangenisstraf en een geldboete van 1.000 euro, boete die zoveel keer moet worden 
toegepast als er slachtoffers zijn van het misdrijf van de telastlegging A, in dit geval vier. 

Hun gunstig strafrechtelijk verleden, de inspanningen die ze deden om de woning te 
renoveren en te herstellen en de lange tijd die is verstreken sedert de feiten, rechtvaardigen 
dat de beklaagden worden veroordeeld tot een werkstraf, in plaats van een gevangenisstraf. 

Het aantal uren werkstraf moet voldoende hoog zijn om de beklaagden de ernst van de 
feiten te doen inzien. Een werkstraf van 100 uur voldoet aan deze voorwaarde en is 
bovendien absoluut noodzakelijk als maatschappelijke reactie. De vervangende 
gevangenisstraf die het hof elke beklaagde oplegt, moedigt hen voldoende aan de werkstraf 
behoorlijk uit te voeren en voorziet in een voldoende efficiënte, andere bestraffing mocht 
dit niet het geval zijn. 
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Het hof houdt rekening met de eerder beperkte financiële middelen van de beklaagden en 
verleent hen allebei uitstel voor drie vierden van de geldboete van 1.000 euro. Beiden 
voldoen hiervoor aan de wettelijke voorwaarden, aangezien ze nog niet werden veroordeeld 
tot een criminele straf of tot een hoofdgevangenisstraf van meer dan twaalf maanden of tot 
een gelijkwaardige st raf die in aanmerking genomen wordt overeenkomstig artikel 99bis 

Strafwetboek, terwijl de in deze zaak opgelegde straf niet meer dan vijf jaar gevangenisstraf 
bedraagt. Deze gunstmaatregel zal voor de beklaagden een bijkomende stimulans zijn om 
voortaan geen dergelijke misdrijven meer te plegen. Voor een maximale vrijwaring van de 
maatschappelijke belangen voorziet het hof in de maximale proeftermijn. 

De beklaagden nog mildere straffen opleggen, zou hieraan in het geval van de beklaagden 
elk ontradend karakter ontnemen. Dat de beklaagden niet op de hoogte waren van de in 
België geldende regelgeving met betrekking tot woninghuur, is een niet te verifiëren 
bewering die hoe dan ook geen mildere bestraffing verantwoordt. Bovendien blijkt uit het 
verslag van de justitie•assistente van 19 augustus 2021 dat de beklaagden toen al een 
twintigtal jaar in België verbleven, zodat ze zich ook om die reden niet achter onwetendheid 
over de Belgische huurwetgeving kunnen verschuilen. Dat de huurders zelf de beklaagden 
benaderden met de vraag of ze een deel van hun woning konden huren, is evenmin een 
reden tot mildheid. Die omstandigheid rechtvaardigt niet de erbarmelijke omstandigheden 
waarin de beklaagden de huurders dwongen te leven. De beklaagden betrokken inderdaad 
zelf een deel van de woning. Uit het dossier blijkt niet in welke toestand de vertrekken 
verkeerden die zij zelf gebruikten, zodat ook dit geen gegeven is waarmee het hof in hun 
voordeel rekening kan houden. 

Nu de bewezen feiten een voortgezet misdrijf vormen dat de beklaagden pleegden in een 
periode die zich uitstrekt na 31 december 2016, moeten de opgelegde geldboeten worden 
vermeerderd met 70 deciemen. 

De hierna bepaalde vervangende gevangenisstraffen sporen de beklaagden voldoende aan 
tot het betalen van de geldboete. 

Met toepassing van artikel 433terdecies Strafwetboek moeten de beklaagden worden ontzet 
uit de rechten van artikel 31, eerste lid Strafwetboek, gedurende een termijn van vijf jaar. 

9. Het openbaar ministerie heeft voor de beklaagden schriftelijk de bijzondere 
verbeurdverklaring van de uit de misdrijven voortkomende vermogensvoordelen gevorderd, 
als volgt: 

450 euro x 66 maanden= 29.700 euro 
300 euro x 2 maanden = 600 euro 
300 euro x 18 maanden= 5.400 euro 
300 euro x 4 maanden= 1.200 euro 
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Totaal: 36.900 euro. 

Omdat niet aanvaardbaar is dat de beklaagden in het bezit zouden blijven van de winst van 
de misdrijven die ze pleegden, moeten de vermogensvoordelen principieel verbeurd worden 
verklaard. Deze bijkomende straf strekt ertoe de beklaagden te doen beseffen dat oneerlijk 
geldgewin niet lonend is. 

Uit de dossiergegevens volgt dat het bedrag van 29.700 euro betrekking heeft op de huur die 
betaalde. In tegenstelling tot wat de beklaagden voorhouden, heeft 

het appartement niet slechts gedurende twee maanden bewoond. De verklaring die 
de beklaagden citeren is deze van (zie navolgend proces-verbaal 
001957 /18 van 30 januari 2018, OK 2}, niet deze van De stukken die 

voegde aan haar klacht met burgerlijke partijstelling tonen aan dat ze het pand 
daadwerkelijk heeft bewoond gedurende de volledige incriminatieperiode (zie onder meer 
bijlage 15 bij de klacht). Uit diezelfde stukken volgt echter dat ze vanaf oktober 2016 niet 
langer huur betaalde, maar slechts een bezettingsvergoeding van 3 euro per dag. Dit brengt 
mee dat 1oogstens 57 maanden huur heeft betaald, of 22.800 euro (400 euro 
x 57}, kosten niet inbegrepen. 

Zoa ls hiervoor gezegd, betrok ~en deel van de woning van de beklaagden 
gedurende een periode van slechts twee maanden. Hij verklaarde hiervoor 300 euro per 
maand te hebben betaald, zodat het openbaar ministerie voor hem correct 600 euro 
verrekende. Het hof ziet geen enkele reden om te twijfelen aan de juistheid van zijn 
verklaring. 

verklaarde ongeveer anderha lf jaar bij de beklaagden te hebben gehuurd, 
aan 300 euro per maand. Omdat hij de huur via het betaa lde, is het voor het hof 
bewezen dat de beklaagden de volledige 5.400 euro hebben ontvangen. 

Ook betaa lde de huur via het De vermogensvoordelen die hij de 
beklaagden opleverde, bedragen 1.200 euro, overeenstemmend met een huurperiode 
tussen juni en oktober 2012 (300 euro x vier maanden). 

Het hof betwijfelt de juistheid van de verklaringen van 
evenmin. 

en 

De beklaagden werden niet vervolgd voor het verhuren aan :!n 
in strijd met de (toenmalige) Wooncode en artikel 433decies Strafwetboek (zonder 
voornaam) en het openbaar ministerie verrekende voor hen daarom geen 
vermogensvoordelen. 

Samengevat staat vast dat de beklaagden onrechtmatig 30.000 euro huuropbrengsten 
hebben genoten. Dat ze deze opbrengsten telkens opnieuw in het onroerend goed hebben 
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geïnvesteerd, is op zichzelf geen reden om het te verbeuren bedrag te verminderen. 
Overigens hebben de facturen die de beklaagden voorleggen van hun investeringen, 
betrekking op een veel lager bedrag dan 30.000 euro. 

Om de beklaagden nochtans geen onredelijk zware straf op te leggen, herleidt het hof de te 
verbeuren verklaren vermogensvoordelen tot 7.000 euro voor elk van beide. 

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

10. De beklaagden zijn hoofdelijk gehouden tot de kosten, in de beide aanleggen aan de 
zijde van het openbaar ministerie zoals hierna bepaald. 

Veroordeeld tot een correctionele hoofdstraf moeten de beklaagden de bijdrage betalen van 
25 euro tot financiering van het bijzonder Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke 
gewelddaden en aan de occasionele redders {art. 29 van de wet van 1 augustus 1985 
houdende fiscale en andere bepalingen). Deze bijdrage, die een eigen aard heeft en geen 
straf inhoudt, wordt vermeerderd met 70 deciemen tot 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 
ge'îndexeerd 52,42 euro bedraagt. Met toepassing van diezelfde bepaling verhoogt het hof 
de kosten in beide aanleggen met 10 %. 

Overeenkomstig artikel 4, § 3 en artikel 5, § 1 van de wet van 19 maart 2017 tot oprichting 
van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, veroordeelt het hof de 
beklaagden ook tot het betalen van een bijdrage aan het Begrotingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand, die sinds 1 oktober 2022 na indexatie 24 euro bedraagt. 

Toegepaste wetsartikelen: 

Het hof maakt toepassing van de hiervoor aangehaalde artikelen en van de artikelen: 
- 211 en 211bis, Wetboek van Strafvordering, 
- 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken. 

Perken van het hoger beroep: 

Het hof stelt vast dat de beslissing in het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg West
Vlaanderen, afdeling Brugge, van 13 oktober 2021 definitief is voor wat betreft de schu ld 
van de beide beklaagden aan de telastleggingen A en B, net als de beslissing tot het 
ambtshalve aanhouden van de burgerlijke belangen. 
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Beslissing van het hof: 

Het hof, 

rechtsprekend op tegenspraak, 

verklaart de beroepen ontvankelijk en beslist over de grond ervan met eenparige stemmen: 

doet het beroepen vonnis teniet voor zover het de beklaagden veroordeelt tot een straf; 

op strafgebied: 

veroordeelt de beklaagden voor de 
telastleggingen A en B samen, elk tot een werkstraf van 100 uur en een geldboete van 1.000 
euro, verhoogd met 70 deciemen en zo gebracht op 8.000 euro, zoveel maal toegepast als er 
slachtoffers zijn, namelijk vier maal 8.000 euro, hetzij 32.000 euro; 

bepaalt de duur van de werkstrafvervangende gevangenisstraf voor elk van beide 
beklaagden op een jaar voor het geval de werkstraf van 100 uur niet wordt uitgevoerd 
binnen de wettelijk bepaalde termijn; 

bepaalt de duur van de vervangende gevangenisstraf voor de geldboete voor elk van beide 
beklaagden op drie maanden; 

verleent de beklaagden ~Ik gewoon uitstel voor 
drie vierden van de geldboete van 1.000 euro, gedurende een proeftermijn van drie jaar; 

verklaart de beklaagden :'!Ik voor een periode 
van vijf jaar ontzet van de uitoefening van de in artikel 31, eerste lid Strafwetboek bepaalde 
rechten, met name het recht om: 

1 ° openbare ambten, bedieningen of betrekkingen te vervullen; 
2° verkozen te worden; 

3° enig ereteken te dragen of enige adellijke titel te voeren; 
4° gezworene of deskundige te zijn, als instrumentair of attesterend getuige bij akten op 

te t reden; in rechte te getuigen, anders dan om enkel inlichtingen te geven; 
5° geroepen te worden tot het ambt van voogd, toeziend voogd of curator, behalve 

over hun eigen kinderen, of om het ambt van gerechtelijk bewindvoerder over de 
goederen van een vermoedelijk afwezige of bewindvoerder van een persoon die 
krachtens artikel 492/1 van het Burgerlijk Wetboek is beschermd uit te oefenen; 

6° een wapen of munitie te vervaardigen, te wijzigen, te herstellen, over te dragen, 
voorhanden te hebben, te dragen, te vervoeren, in, uit, of door te voeren, of te 
dienen in de Krijgsmacht. 
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spreekt voor de beklaagden de bijzondere 
verbeurdverklaring uit van de vermogensvoordelen uit de bewezen verklaarde misdrijven, 
namelijk voor een equivalent bedrag van 7.000 euro voor elk van beide; 

veroordeelt de beklaagden 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 
opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders; 

veroordeelt de beklaagden elk tot betaling 
van een bedrag van 52,42 euro ais vergoee11ng voor de kostprijs van het verloop van de 
strafprocedure; 

veroordeelt de beklaagden 
van een bijdrage van 24 euro aan 
tweedelijnsbijstand; 

elk tot betaling 
het Begrotingsfonds voor de juridische 

veroordeelt de beklaagden hoofdelijk tot 
betaling van de kosten van de stratvordering, voor het openbaar ministerie opnieuw begroot 
op 293,55 euro in eerste aanleg en 76,09 euro in beroep. 

Laat de kosten voor de uitgifte van het nietig vonnis begroot op€ 21,00 te last van de Staat. 
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Kosten eerste aanleg opnieuw begroot: 
Dagv. beklaagden: € 26,86 

€ 26,86 
Dagv. BP: € 28,18 

€ 28,18 
Hypoth. inschr.: € 240,00 

+ 10%: 

Totaal: 

Kosten beroep: 
Afschriften akten HB: 

Opste lrecht ber. bekl. : 
Dagv. beklaagden: 

+ 10%: 

Totaal : 

€ 266,86 
€ 26,69 

€ 293,55 

€ 6,00 
€ 35,00 
€ 28,17 

€ 69,17 
€ 6,92 

€ 76,09 

Dit arrest is gewezen te Gent door het hof van beroep, tiende correctionele kamer, 
samengesteld uit raadsheer ;:ils waarnemend kamervoorzitter, raadsheren 

en in openbare rechtszitting van 9 december 
2022 uitgesproken door wnd. kamervoorzitter in aanwezigheid van 

advocaat~generaal, met bijstand van griffier 




