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VERDACHT V.� N : 

A. Bij inbreu�. op de artikelen 1, 2, 5, 7, 8, 15, 17, 20§ 1 en 114 § 1 en 4 van het 
decreet d.cl 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode (B.S. 19 augustus 
1997), als v11rh1Jurder of eventuele onderhuurder een woning, die niet beantwoordt 
aan de ver1: isten van artikel 5, als hoofdverblijfplaats te hebben verhuurd zonder 
geldig confi:rmiteitsattest, thans strafbaar gesteld door de artikelen 1 ,  2, 5, 7, 8, 
15, 17, 20!P en 114 § 1 en 4 van het decreet d.d. 15 juli 1997 houdende de 
Vlaamse W• xmcode (B.S. 19 augustus 1997) , zoals gewijzigd bij decreet van 7 
juli 2006 he ,ud ende wijziging van het decreet van 22 december 1995 houdende 
bepalingen tot begeleiding van van de begroting 1996, van het decreet van 4 
februari 19H7 houdende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en 
studentenk13 me•rs en van het decreet van 1 S juli 1997 houdende de Vlaamse 
Wooncode, wat betreft de versterking van het instrumentarium 
woonkwalit1:; itsbewaking, in casu 

1. een wc ning, gelegen op de eerste verdieping van het pand 1 
, kadastraal gekend als 1 1 

eigeml 'm van 1 en· I , te hebben verhuurd 

2. 

aan en. 

te · in de periode van 28.08.2001 tot 09.09.2007 

een w< 1ning, gelegen op de tweede verdieping van het pand -· 

kadastraal gekend als • 

eigend 'm van en te hebben verhuurd 
aan 

te : in de periode van 01.08.2007 tot 09.09.2007 

3. In ca:; u een woning, gelegen op de derde verdieping van het pand 
, kadastraal gekend als - 1, 

' , �. eigendom van : en 1, te 
hebbe,11 verhuurd aan 1 en 

te tin de periode van 05.08.2007 tot 09.09.2007. 

B. Bij inbreuL op de artikelen 1, 2, 5, 7, 8, 15, 17, 20§1en114§1en4 van het 
decreet d.cl 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode (B.S. 19 augustus 
1997). 

als verhuurc er 
als eventue1 e onderhuurder 
als persoon die een woning ter beschikking, 
een wonln�1 die niet voldoet aan de vereisten van art 5 rechtstreeks of 
via tussenp1 �rsoon verhuurd of ter beschikking gesteld te hebben met 
het oog op l iewoning.(art 20 § 1 al 1 ), in casu 

1. een lh< •ning, gelegen op de eerste verdieping van het pand - · 

t, kadastraal gekend als 
eigen1: om van en 

�. 
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a. te 11ebben verhuurd aar en 

te : in de periode van 09.09.2007 tot 12.04.2008 

b. te 11ebben verhuurd aan en zijn 2 kinderen 

te in de periode van 12.04.2008 tot de datum van het bevel tot 
dagva; 1rding 

2. een v..< 1ninc. celegen op de tweede verdieping van het pand 
. , kadastraal gekend als 

elgencl Jm van en 

a. te h �bhen verhuurd aan 

te 11 in de periode ·van 09.09.2007 tot 09.03.2008 

b. tei hebben verhuurd aan 1 

011 c 
te ! in de periode van 09.03.2008 tot 09,03.2009 

3. een wc ning, gelegen op de derde verdieping van het pand · 

kadastraal gekend als 
elgend :>m van en 

a. te 11 eblJen verhuurd aan :en 

te • in de periode van 09.09.2007 tot 31.08.2008 

b. te I· ebben verhuurd aan en haar vriend 

te : In de periode van 01.10.2008 tot de datum van het bevel tot 
dagvu ucf.ing 

VERMOGENS'\ 'OORDEEL : Art. 42 en 43 Bis S.W.B. 

tevens gedag\ aaird teneinde zich overeenkomstig art. 42 en 43bis van het 
Strafwetboek, 1 e horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring van een 
bedrag van 21.li1 0 EURO 

zijnde 

hetzij de verm: gensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen, 
hetzij goederer en waarden die in de plaats ervan zijn gesteld, 
hetzij inkomsto i uit belegde voordelen, 

waarbij de recr ter, indien de zaken niet kunnen worden gevonden in het vermogen 
van de beklaa�r 1e, de geldwaarde ervan dient te ramen (het equivalent bedrag). 
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Berekening: 

-woning eerste • rerdieping: 
huuropbrengst ,·an 400 euro per maand gedurende 19 maanden: 7.600 euro 
-woning tweedo verdieping: 
huuropbrengst 'an 380 euro per maand gedurende 7 maanden: 2,660 euro 
huuropbrengst ' an 400 euro per maand gedurende 12 maanden: 4.800 euro 
woning derde v11rdieping: · 

huuropbrengst 'an �50 euro per maand gedurende 13 maanden: 4.550 euro 
huuropbrengst 'an 400 euro per maand gedurende 5 maanden: 2.000 euro 

********** 

Bij vonnis vr..'j!.!le rechtbank van eerste aanleg te Gent, 2l0 correctionele 
kamer, met l rechter, dd. 19 ;anuari 201 f}. rechtdoende op tegenspraak, 
werd als volg�· b1'gs/ist: 

verbetert de da ;JVaarding als volgt: 

De periode V()jJr de tenlasteleggingen 81b en 83b dienen beperkt te worden tot 14 
mei 2009 in ple c 1ts van tot de datum van het bevel tot dagvaarding 

OP STRAFRE�; J;!JEblJK GEBIED 

Veroordeelt dei beklaagde voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde 
tenlasteleggingon A1, A2, A3, B1a, B1b, B2a, 82b, B3a, B3b SAMEN om binnen de 
twaalf maanden na de dag waarop dit vonnis kracht van gewijsde zal hebben bekomen 
gedurende OF! EHONDERD UREN WERKSTRAF te verrichten in een door de 
probatiecommi�; ;ie aangeduide openbare dienst van de staat, gemeenten, provincies, 
gemeenschappc 1n of gewesten, of bij verenigingen zonder winstoogmerk of stichtingen 
met een socia� 11, wetenschappelijk of cultureel doel en tot een GELDBOETE van 
TWEEDUIZEN C 1 ErJRO (2.000.00 EUR). 

Verhoogt de go dboete met vijfenveertig opdecimes, aldus gebracht op 11.000 EUR. 

Beveelt dat inf� aval de werkstraf niet wordt uitgevoerd, deze zal mogen vervangen 
worden door e�! n gevangenisstraf van ZES MAANDEN. 

Beveelt dat bij gebreke van betaling binnen de termijn bepaald bij art. 40 van het 
Strafwetboek, : e geldboete zal kunnen vervangen worden door een gevangenisstraf 
van DRIE MA/i,I JDEN, 

Zegt dat de be< laagde verplicht Is een bedrag van VIJFENTWINTIG EURO, verhoogd 
met vijfenveerU � declmes, aldus gebracht op HONDERD ZEVENENDERTIG EURO 
EN VIJFTIG CE;NT, te betalen als bijdrage tot het Fonds tot hulp aan de slachtoffers 
van opzettelijku gewelddaden en aan de occasionele redders. 
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Legt de veroon lee,lde eveneens een vergoeding op van VIJFENTWINTIG EURO In 
ultvoering van : rt. 71 van de Wet van 28 juli 1992 en het Koninklijk Besluit van 29 juli 
1992 tot wijzl,1 ng van art. 91 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1950, 
houdende het a gemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken. 

Beveelt overeu 1komstig artikel 42§3, 43 en 43bis strafwetboek, de BIJZONDERE 
VERBEURDVI! RKLARING van 21.610 EURO, zijnde vermogensvoordelen die 
rechtstreeks ui·: de misdrijven zijn verkregen. 

Begroot de gerechtskosten in hun geheel op 89,28 EUR. 

Veroordeelt dei beklaagde tot de kosten, gevallen aan de zijde van het openbaar 
ministerie, ten ·: ate! van de Staat tot heden begroot op 89,28 EUR. 

Wat betreft de. t.l!fStelvordering 

Zegt dat de hen ;telvorderlng zonder voorwerp is geworden. 

BURGERRECI: TELIJK 

Houdt ambtshe1I 11e de overige burgerrechtelijke belangen aan. 

* * * * * "' * * * 

Tegen alle bes� hikkingen van voormeld vonnis werd hoger beroep ingesteld: 

1) door de beic laagde, " op 2 februari 2010; 

2) door het 0 pen baar Ministerie, tegen de voornoemde beklaagde, op 2 februari 
2010. 

* * * * ... * "' "' * 

* "' * * * "' * 

• "' * * • 
*** 

* 
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Gehoord ter ot� �nbare terechtzittlnJLdd. 10 januari 2011 in het Nederlands: 

� de bekJ.aagd�1: , in zijn middelen van verdediging. bijgestaan 
door meester Cl lfistine Mussche, in plaats van meester Walter Van Steenbrugge, beiden 
advocaat te Met clbeke; 

� Advocaat-generaal E. Coppens in zijn vordering. 

De hoger beroeJ 1en zij regelmatig naar tijd en vo:nn .. 

Voorafgaamj eliik: 

De eerste recht1: � ht�ft op het tiende blad van het bestreden vonnis de omschrijving van 

de tenlasteleggj J tgen B 1 b en B3b in hoofde van de beklaagde, , voor 
wat betreft de 11 : weerhouden strafbare periode verbeterd, meer bepaald beperkt tot 14 
mei 2009. 

Het Hof merkt' ooreerst algemeen op dat indien de rechter van oordeel is dat op grond 
van de voorliE :ge:nde elementen in het strafdossier, de in de gedinginleidende 
dagvaarding wt:erhouden periode niet kan worden gehandhaafd, hij de beklaagde 
hiervoor dient,, ij te spreken. 

De aangehaald•� verbetering door de eerste rechter op het tiende blad van het bestreden 
vonnis inhoude� tde de beperking van de strafbare periode tot 14 mei 2009 is naar het 
oordeel van he1 r.Iof dan ook onterecht, en dient derhalve ongedaan te worden gemaakt. 

Overigens stel: hf:t Hof vast dat wet betreft de tenlastelegging B3b, de Vlaamse 
Wooninspectie pa:; op 16 juni 2009 vaststelde dat de woning voldeed aan alle 
kwaliteitsnonn1:n zoals opgenomen in. de Vlaamse Wooncode (Cfr. PV 103061212007 
dd. 16juni 2009, S'tuk 248 van het strafdossier). 

Ten gronde: 

De schu.ld: 

1.1. Het Hof 11 �emt de inhoud van rubriek "1. De te laste gelegde feiten" zoals vervat 
op het vierde tc11 en. met het zesde blad van het bestreden vomtis over, dewelke hier dan 
ook als herhaal� w1:>rdt aanzien. 
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Het Hof voegt a2111 deze feitelijke uiteenzetting nog toe dat de woning aan de 
op 4 november 2008 bet voorwerp heeft uitgemaakt van ee.n 

tweede inspecfü dc�or de Vlaamse Wooninspectie, en waarbij: 

21 strafpiJ nten op het technisch verslag werden toegekend voor wat betreft de 
eerste VEr. ·diE�ing. De woning werd niet ongeschikt verklaard doch wel 
onaangep·1 rst wegens overschrijding van de bezettingsnorm; 

18 strafpiJ r:lten werden toegekend aan de woning op de tweede verdieping die 
tevens on ge�:chikt werd verklaard en waarbij ook een overbewoning werd 
vastgestel cl; 

aan de w-. ning op de derde verdieping 57 straf:Punten op. het technisch verslag 
worden tcu �gekend en de woning ongeschikt werd verklaard. 

De Wooninspe: tie stelde op voonnelde datum meer bepaald vast dat er ten gevolge 
van een defect aan de ketel geen wann water noch verwanning in de woning 
voorhanden was (3;{9 strafPunten); dat er onvoldoende verh,1chting was in de badkamer 
(2x3 strafpunte:� ) ; dat de trap niet voldeed (2x9 strafPunten) en dat er in de mezzanine 
onvoldoende na uurlijke verlichting was (3 strafpunten) (cfr. PV 62.103.605 stuk 98 van 
het strafdossier). 

Nadat de beklaE gdr� voornoemd een aantal nieuwe herstellingswerken had uitgevoerd 
en nadat de Vh1.�m�e Wooninspectie op 15 mei en 16 juni 2009 had vastgesteld dat de 
woning voldee i aan alle kwaliteitsnormen, werd op 27 augustus 2008 een 
confonnitcitsat1:1 :st voor het pand bekomen. 

1.2. Nà nieuw ortderzoek van alle gegevens van het strafdossier waarop het Hof 
vennag acht te 1 laa.n is het Hof van oordeel dat aan de beklaagde, , -
on.tslag van verc ere rechtsvervolging, zonder kosten, dient te worden verleend wegens 
de feiten vooN'•lrp van de tenlastelegging Blb voor wat betreft de periode van 15 mei 
2009 tot 12 nm·· mber 2009 (datum van het bevel tot dagvaarding) en wege.ns de feiten 
voorwerp van d � tEJnlastelegging B3b voor wat betreft de periode van 16 juni 2009 tot 
12 november 20 )9 (datum van bevel tot dagvaarding) in zijnen hoofde. 

Zoals de eerste ·echter terecht beeft opgemerkt werd met betrekking tot de won1ng op 
de eerste verdîe') ,ing op 15 mei 2009 door de Vlaamse Wooninspectie vastgesteld dat er 
geen gebreken n teer konden worden weerhouden. 

De woning op de derde \lerdieping werd op 16 juni 2009 ( cfr. supra) conform de 
kwaliteitsnorm1� 1 bevonden. 

Bijgevolg diem de strafbare periode te worden beperkt tot voormelde data, zodat de 
vrijspraak van ie beklaagde voornoemd voor de periode vanaf de respectievelijke 
inspecties op 1: mei en 16 juni 2009 tot aan het bevel tot dagvaarding zich dan ook 
opdringt. 
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1.3. Voor wa1 bekeft de tenlastelegging Bla. (de verhuring aan l en 

b de. periode van 9 september 2007 tot 12 april 2008) is bet terecht dat 
de beklaagde ·1 Jomoemd zich niet kan verzoenen met de beslissing van de eerste 
rechter waar �i in hoofde van de beklaagde voornoemd de gehele strafbare periode als 
afdoende bewe:? :n heeft weerhouden. 

Uit de verkJarix lg van de beklaagde voornoemd op 17 december 2007 blijkt dat de 
woning werd verhuurd met ingang van 28 augustus 2007 (en een looptijd had van één 
jaar) doch dat de: huurders in de loop van november 2007 het pand verlieten. 

Bijgevolg dient aan de beklaagde voornoemd ontslag van rechtsvervolging zon.der 
kosten te word< n verleend voor de tenlastelegging B 1 a voor wat betreft de periode 
vanaf 15 novem :>er 2007 tot 12 april 2008. 

Het Hof stelt VE st dat er geen aftonderlijke kosten verbonden zijn aan het onderzoek 
naar. en de ver1:>lging van vennelde feiten voor wat betreft de tenlastelegging Bla • 

voor wat bette :ft de periode van 15 november 2007 tot 12 april 2008 - de 
tenlastelegging :�lh - voor wat betreft de periode van 15 mei tot 12 november 2009 -

en de tenlastehgging B3b - voor wat betreft de periode van. 16 juni 2009 tot 12 
november 2009. 

1.4. Op grond vnn de voor het Hof gevoerde debatten getoetst aan een nieuw 
onderzoek van e lle gegevens zoals vervat in het voorliggend strafdossier zijn de aan de 
beklaagde voon .oemd ten laste gelegde feiten voorwerp van de tenlasteleggingen Al, 
A2, A3, B 1 a - 'J oot wat betreft de periode van 9 september 2009 tot 15 november 2007 
-Blb- voor wi.t betreft de periode van 12 april 2008 tot 15 mei 2009 - B2a, B2b, B3a 
en B3b - voor wat betreft de periode van 1 oktober 2008 tot 16 juni 2009 - ten 
genoegen van r� cht bewezen gebleven. 

Het Hof treedt riet betrekking tot voonneld besluit de oordeelkundige beweegredenen 
van de eerste m �ht·er - zoals vervat op het vierde tot en met het zevende blad van het 
bestreden vonni �, hij en neemt deze dan ook over, nu zij in rechte voldoende grond 
vinden in de geé evrms van het voorliggende strafdossier. 

De door de bek 1 aagde voornoemd in zijn regelmatig ter terechtzitting van het Hof van 
10 januari 201 : . neergelegde beroepsconclusie ontwikkelde argumenten zijn in rechte 
niet van voldoer de grond om voonneld besluit van het Hof te ontkrachten. 

De beklaagde ,.,,ornoemd betoogt -verwijzend naar de artikelen 18, 19 en 20 van de 
Vlaamse Woon :ode • dat er alleen strafrechtelijke sancties worden verbonden aan 
woningen die 2;: ch in één der toestanden bedoeld in de artikelen 18 en 19 bevinden, 
meer bepaald w11ni11gen die ongeschikt en/of onbewoonbaar werden verklaard. 

Waar de woning gelegen op de eerste vordicping nooit ongeschikt werd verklaard 
verzoekt de bek.aa,gde voornoemd om zijn vrijspraak voor de feiten voorwexp van de 
tenlastelegging1�1 Al, Bla en Blb in zijnen hoofde. 
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De Vlaamse W <•on code omvat twee misdrijven, met name de inbreuk op artikel 20 § 1 
eerste lid en 20 } 1, tweede lid. 

Het is een lex �eneralis die op allesomvattende wijze de kwaliteitsbewaking in het 
Vlaams Gewes·: regelt, ondermeer via het bestraffen van krotverhuur. 

Het (huidig) ai:tlkel 20 §1 lid l, waarvoor de beklaagde voornoemd wordt vervolgd, 
bestraft deze krc tverhuur als de verhuring of ter beschikkingstelling, rechtstreeks of via 
tussenpersoon, met het oog op bewoning van een woning (of kamer) die niet voldoet 
aan de mtnimal� kwaliteitsvereisten zoals bepaald in artikel 5 van de Wooncode. 

Voonneld artilwl voorziet niet in. een puntengrens: van zodra ook maar één gebrek 
wordt vastgeste 1 d (1:if 1 strafpunt wordt toegekend) is er sprake van ee.n strafrechtelijke 
inbreuk. 

\ Elke schending van de kwaliteitsnormen is strafbaar - de woning hoeft daarvoor niet 
1 voorafgaandelijl: ongeschikt of onbewoonbaar te worden verklaard. 

l Dit betekent da:: één gebrek volstaat eens de straJProceduro is opgestart. · 

De beklaagde , , Jomoemd heeft de door de Vlaamse Woonînspectie naar aanleiding 
van de op l l SE� ,tember 2007 en 4 november 2008 uitgevoerde inspecties vastgestelde 
gebreken op zi �h aan zijn woning niet weerlegd, zodat de tekortkoming aan de 
minimale kwal:.1 eitnvereisten van de betrokken woning aan de 

dan ook vast staat. 

De beklaagde , ., >omoemd werpt vervolgens op dat bij gebrek aan vaststellingen door 
de Wooninspec ie voor 11 september 2007 en gelet op de door hem uitgevoerde 
renovatiewerker. aan het pand, de vrijspraak zich opdringt voor wat betreft de 
tenlastelegging, \.2. 

Wat betreft d: t1mlastelegging B2a zou volgens de beklaagde voornoemd de 
misdrijfperiode : �lechts een aanvang nemen op 11 september 2007. 

·--- . , ," ____ ,, __ _ 

Met betrekking tot de woning gelegen op de derde verdieping (voorwerp van de 
tenJastelegging4' l A3a (misdrijfperiode: 5 augustus 2007 tot 9 september 2007) en B3a 
(misdrijfperiode 9 september 2007 tot 31 augustus 2008) werden vóór 4 november 
2008 geen vast ;tellingen. verricht en volgens hem zou de misdrijfperlode voor de 
tenlastelegging 1 S3b pas kunnen worden weerhouden vanaf 4 november 2008, zijnde de 
datum van diez1:lfd1;, eerste vaststelling van de Wooninspectie. 

Voormelde zien :wijze wo:rdt door het Hof niet bij getreden. 

De door de VJ aamse Wooninspectie vastgestelde gebreken - die ondermeer van 
structurele aard zi:jn (onvoldoende verluchting - en verlichting� onveilige trap) • 

kunnen naar ocJ deel van het Hof niet pas ontstaan zijn na de eerste vaststellingen 11 
september 200/ (w11t betreft de eerste en de tweede verdieping) of op 4 november 2008 
(wat betreft de,� ·oning op de derde verdieping). 
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De inbreuk op lrtikel 20 § 1 lid 1 van de Vlaamse Wooncode staat bijgevolg vast in 
hoofde van de h �klaagde voornoemd. 

De strafmaat: 

2.1. De door c e beklaagde voornoemd gepleegde feiten voorwerp van de in zijn.en 
hoofde beweze1. gr::bleven tenlasteleggingen Al, A2, A3, Bla - voor wat betreft de 
periode van 9 ! eptember 2007 tot 1 S november 2007 - B 1 b - voor wat betreft de 
periode van 12 . tpr.il 2008 tot 1 5  mei 2009 - B2a, B2b, B3a en B3b - voor wat betreft 
de periode van 1 oktober 2008 tot 16 juni 2009 - zijn de uitwerking van eenzelfde 
misdadig opze: zodat voot ze samen lastens hem slechts één bestraffing dient te 
worden opgeleg i. 

2.2. De beklau. �de voornoemd kan zich terecht niet verzoenen met de beweegredenen 
aan de grondsla1 r van de lastens hem door de eerste rechter opgelegde bestraffing, zoals 
vervat in de vier je paragraaf op het achtste blad van het bestreden vonnis. 

De beklaagde vc ·omoemd kocht het pand gelegen aan de : 
zijn broer en is tot op heden nog steeds eigenaar. 

in , van 

Voor het Hof is net dan ook een erg bevreemdende vaststelling in. het bestreden vonnis 
het volgende te 1 norrten lezen: 

"Bij het bepale; 1 van de geldboete houdt de rechtbank rekening met het financiële 
motief dat aan d � mi.Jdrijven ten grondslag ligt. 
De beklaagde i ieeft langdurig geld verdiend aan de verhuring van een verkrotte 
woning. Wanm·. �r ze geconfronteerd werd met de vaststellingen he�fl ze de woning 
verkocht voor ac :nzienlijk meer geld (70. 000 euro) dan de koopprijs (4. 958 euro) die ze 
zelf betaalde. O� 1 die manier ontsnapte ze ook aan de kosten van de renovatie. " 

Het spreekt V1) or zich dat voonneJde erg bevreemdende - het weze herhaald
overweging totE al vreemd is aan onderhavige zaak, en derhalve niet kan worden 
weerhouden in c ·nderhavige zaak doch evident niet van toepassing is op huidige zaak, 
niet kan word< n weerhouden bij de beoordeling van de lastens de beklaagde 
·voornoemd op 1< leggen bestraffing. 

Het staat daarer tegen vast dat de beklaagde voornoemd, die in 2005 een verkrotte 
woning kocht, \ erregaande inspanningen heeft geleverd - weliswaar na tussenkomst 

van de betrok.l� m diensten belast met het toezicht op de woonkwaliteit - die er 
uiteindelijk toe Jebben geleid dat de eerste twee verdiepingen van. de woning op 15 
mei 2009 volledig in orde werden bevonden door de Vlaamse Wooninspectie, dat de 
derde verdiepirg op 16 juni 2009, aldus diezelfde Wooninspectie voldeed aan alle 
kwaliteitsnomm 1 e:n dat er op 27 augustus 2009 een confonniteitattest voor de 
volledige wonir.1.; � werd afgeleverd. 
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Rekening houdc:nd met de door de beklaagde voornoemd geleverde inspanningen kan 
een werkstraf e 1 d c minimum geldboete zoals bepaald in het dictum van onderhavig 
arrest volstaan i lls bestraffing voor de door de beklaagde voom.oemd gepleegde feiten 
voorwerp van. c.e bewezen. gebleven ten]asteleggingen Al, A2, A3, Bla - voor wat 
betreft de perk de van 9 september 2007 tot 15 november 2007 - B 1 b - voor wat 
betreft de peric.:11 le van 12 april 2008 tot 15 mei 2009 - B2a, B2b� B3a en B3b - voor 

wat betreft de �·1 :ricde van 1 oktober 2008 tot 16 juni 2009 - in zijnen hoofde. 

2.3. De bijzoru Ier� verbeurdverklaring der vermogensvoordelen on grond van de 
artikelen � � t> en 43bis van het Strafwetboek: 

De beklaagde 1oc1moemd verzoekt het Hof wat betreft de bijzondere verbeurd
verklaring enke 1 rekening te houden met het daadwerkelijk genoten vermogens
voordeel, dat zn LJ bestaan. uit de kostprijs van de (niet uitgevoerde) werken die aan de 
woning hadden : noeten worden uitgevoerd om te voldoen aan de vigerende wetgeving. 

Zij kan aldus dt: beldaagde voornoemd geenszjns bestaan uit de gehele huuropbrengst. 

Billijkhcidshalv11 raamt de beklaagde voom.oemd het vermogensvoordeel op 5.000,00 
EUR, minstens � ou dit volgens hem dienen te worden herleid tot 9 .480,00 EUR. 

Gelet op de î� iss·�ngekomen vrijspraak van de beklaagde voor wat betreft de 
tenlastelegging 3 li:i (verhuring aan en. ) voor wat 
betreft de peric·de van 15 november 2007 tot 12 april 2008 kan de bijzonder 
verbeurdverklaxi rig van de vennogensvoo:rdelen voor deze periode niet worden 
bevolen. 

De bijzondere ·; erbeurdverklaring op grond van de artikelen 42,3° en 43bis van het 
Strafwetboek is 'ovendien een facuJtatieve straf, die om redenen eigen aan de zaak en 

de persoonlijldl 1 :id van de beklaagde voornoemd eveneens in omvang kan worden 
beperkt. 

Ingevolge een veroordeling wegens inbreuken op de drugwetgevi.ng en heling 
uitgesproken d1�or de correctionele rechtbank te Gent op 25 januari 1991 is de 
beklaagde voo;� ioemd wetshaJve uitgesloten van de gunst van het uitstel van 
tenuitvoerleggirt. ;. 

Rekening houdn id met de door de beklaagde voomoem.d geleverde inspanningen om 
ûch te continm r.eu aan de geldende regelgeving, gelet op de aard der vastgestelde 
gebreken (die ir hoofdzaak betrekking hebben op de inmiddels vervangen trap) en 

gelet op het ! :eg.even dat de effectieve verbeurdverklaring van alle genoten 
vennogensvoorcl:le11 eerder van aard zou zijn om de beklaagde voornoemd te 
declasseren, be lerkt het Hof de bijzondere verbeurdverklaring der genoten 
vennogensvoorcl ;:len op 5.000,00 EUR. 
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De gerecbtsko� ten, de vaste vergoeding en de bijdrageverplichting: 

De oordeelkui1 dige beslissingen van de eerste rechter met betrekking tot de 
gerechtskosten,. de vaste vergoeding en de bijdrageverplichting zijn te bevestigen met 
dien verstande c at de vaste vergoeding thans wordt bepaald op 31,28 EUR. 

********** 

OP DEZE GRONDEN 
HET HOF, rcch1:doende op tegenspraak; 

Gelet op de artH elen aangehaald door de eerste rechter en gelet op: 

� artikel 24 var dE: wet van 15 juni 193S; 
'" de artikelen l 901, 195, 2l 1 en 212 van het Wetboek van. Strafvordering; 
- artikel 36 var. dC\ Wet van 7 februari 2003; 
- artikel 1 van : iet K.B. van 31. oktober 2005; 
- artikel 6 van 1 le Programmawet van 27 december 2006, zoals gewijzigd. 

al deze wetsb :palingen ter terechtzitting van heden door de heer Voorzitter 
aangehaald. 

Verklaart de he ger beroepen ontvankelijk, en erover beslissende: 

Bevestigt het b E streden vonnis: 

> waarbij cl� feiten voorwerp van de tenlasteleggingen Al, A2, A3, Bla- voor 

wat betreH de periode van 9 september 2007 tot 15 november 2007 - B 1 b - voor 
wat betrefl de periode van 12 april 2008 tot lS mei 2009 - B2a, B2b, B3a en B3b 
- voor wn betreft de periode van 1 oktober 2008 tot 16 juni 2009 - in hoofde 
van. de bel :laagde, : , bewezen. werden verklaard; en waarbij 
werd vastg :steld dat zij de uiting zijn van hetzelfde misdadig opzet. 

:> wat betret t de beslissing omtrent de gerechtskosten, de vaste vergoeding en de 
bijdragevcu plichting, met dien verstande dat de lastens de beklaagde, : 
· 

, opgelegde vaste vergoeding thans wordt bepaald op 31,28 EUR. 

Hervormt het li �stireden vonnis voor het overige, en opnieuw wijzende: 
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) ontslaat c Ie beklaagde, van alle verdere rechtsvervolging, 
zonder k: sten, wegens de tenlasteleggingen B 1 b voor wat betreft de periode 
vanaf 1 5  r lei 2009 tot 1 2  november 2009 (datum van het bevel tot dagvaarding) 
B3b voor · ivat betreft de periode vanaf 16 juni 2009 tot 1 2  november 2009 en B 1 a 

voor wat l 1etreft de periode vanaf 1 5  november 2007 tot 12 april 2008 in zijnen 
hoofde; 

> stelt vast · lat er geen afzonderlijke kosten verbonden zijn aan bet onderzoek naar 
en de ven olging van vennelde feiten voor wat betreft de tenlastelegging B 1 a -
voor wat be1reft de periode van 1 5  november 2007 tot 12  april 2008 ", de 
tenlastele.rning B lb - voor wat betreft de periode van 1 5  mei tot 12  november 
2009 - er. .  de tenlastelegging B3b • voor wat betreft de periode van 16 juni 2009 
tot 1 2  no, ·· mber 2009; 

> veroorde·� lt de beklaagde, l, wegens de door hem gepleegde 
feiten voc ·rwerp van de gezamenlijk in zijnen hoofde bewezen gebleven 
tenlasteleg gingen A l ,  A2, A3 , B l a  M voor wat betreft de periode van 9 september 
2007 tot l S  november 2007 - B lb - voor wat betreft de periode van 12  april 
2008 tot 1: ; m.ei 2009 - B2a, B2b. B3a en B3b � voor wat betreft de periode van 1 
oktober 21) 08 tot 1 6  juni 2009, tot de uitvoering van een WERSTRAF van 100 
UREN em tot betaling van een GELDBOETE van .500,00 EUR; 

> verhoogt ( .e geldboete met vijfenveertig opdeciemen, aldus gebracht op 2. 750,00 
EUR; 

> beveelt du : bjj gebreke aan uitvoering van de opgelegde WERK.STRAF binnen 
de door d1� wet bepaalde tijd, voonnelde werkstraf zal mogen vervangen worden 
door een g. �vangenisstrafvan ZES MAANDEN; 

> beveelt du bij gebreke van betaling van de opgelegde GELDBOETE binnen de 
bij artikel 40 van het Strafwetboek bepaalde termijn, voonnelde geldboete zal 
mogen vei- rangen worden door een gevangenisstraf van EEN MAAND; 

) verklaart verbeurd overeenkomstig de artikelen 42,3° , 43 en 43bis van het 
Straf\vetbo :k in hoofde van de bek1aagde, , de som van 
5000,00 El JR. 

Veroordeelt de beklaagde, :, tot de kosten in ho1er beroep, 
gevallen aan de i ijde van het Openbaar Ministerie, te begroten op 110,86 EUR. 
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kosten: 

afsohrlftèn 34,20-
2,85-
2,85-

opstelrecht bero: p 30,00-
dagvaardingen 30,SS-. 

subtotaal 1 00,7S.-
10% 1 0,078 

totaal 1 10,858 

ataecond 1 10.§.6· 

Dit arrest is 1; ewezen door de vierde correctionele kamer van het Hof V&!J 

beroep te Gerr � samengesteld uit kamervoorzitter Chr. Van Damme, raadsheer C. 

Gassée en raac l ;heer A. Allaert, 

en in openbar•! wechtzitting van 10 mei 201 1  uitgesproken door kamervoorzitter 

Chr. Van Damr·  e, in aanwezigheid van advocaat-generaal E .. Coppens, met bijstand 

van Y. Henderic (X, griffier. 

Y. Henderickx 

ARS 20 1 l/df6� 




