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Niet ondertekend afschrift afga\e'1erd aan 
uitsluitend voor bes.tuurU}ke in\ic\'\ting -
enkel \loor behoeften van inwendige aard 

ARREST 

· NR. 132 P .  2 

Bet Bof van Beroep zete1ende te Aut�erpen 
1249 kainer 

�echt doende in Correctionele Zaken, 
verleent bet volgende ar�est: 

�nzake �a:n het Openbaar Ministerie 

tegen 

l. 
geboren te 
a:rts1 
wonende te 
Belg 

beklaasde 

2. : 
gebo:ren te , 

le:ra:res, 
wonende te 
Belg 

beklaagde 

op 1 

. , 

L op 1 

beklaagden vertegenwoordigd door Mr . .Annick Van 
Hove, advocaat bij de balie van Mechelen, loco Mr. 
Marcelline Van Bosstraeten, advocaat bij de balie 
van Leuven 
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Beklaagd van: 

NR. 132 P. 3 

Te , ono�de�roken van_15 augustus 2oos 
tot ll december 2006 

a. ozn de misdaad of het wa.Iibedrij f \l.itgevoerd te 
hebben of om aan de uitvoering ervan recht�treeks 
medegewerkt te hebben 

2 

b. om, door enige da.ad, tot de uitvoering zodanige 
hulp verleend te hebben dat zonder zijn bijstand 
het misdrijf niet kon gepleegd worden 
o. om, door giften, beloften, bedreigingen, 
misbruik van ge�ag of van macht, misdadige 
kuiperijen of arglistigheden, dit misdrijf 
rechtstreeks uitgelokt te hebben 
d. om, hetzij door woorden in openbare 
bijeenkomsten of plaatsen gesproken, hetzij door 
enigerlei gesoh�ift, drukwerk, prent of 
zixm.ebeeld, aangeplakt, rondgedeeld of verkocht, 
te koop geboden of openlijk tentoongeseeld, het 
feit rechtstreeks uitgelokt te hebben. 
x. als dader of mededader zoals voorzien door art. 
66 van bet Strafwetboek 

Bij inbreuk op artikel 20 §1 van het Decreet van 
lS juli 19�7 houdende de Vlaamse woon�n�� A@n 

woning als hoofdverblijfplaats aan de 
s bis, verhuurd te hebben, die niet baantwoordt 
aan de vereisten van artikel 5 van dit Decreet. 

het onroerend goed toebehorend aan · 
en · �at het vruchtgebruik betreft en 
aan wat de blote eigendom 
betreft bij akte van aankoop d.d. van 

notaris te 

overgeschreven te 
referte: 
ontvang<eU.! 125,79 euro 
de bewaarder, get., 

* * 

hYîJotheekkantoor 
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KI 
NR. 132 

Gelet op de hogere beroepen ingesteld 

P. 4 

- op 31 december 2007 door beklaagden tegen al de 
beschikkingen ten hunne laste 

• op 31 december 2007 door het Openbaar Ministerie 
tegen alle beschikkingen op strafgebied tegen 
beide beklaagden 

tegen het vonnis, op tegepspraak ge�ezen door 1 
rechter op 19 december 200? door de correctionele 
recht�a.nk van Mechelen, lle kamer, dewelke als 
volgt heeft beslist: 

Veroordeelt elke beklaagde: ieder tot een 
geldboete van 100,00 EOR verhoogd met 45 deciemen 
en aldl.l.S geh;i:'.'acht op 550 EUR of een vervangende 
gevangenisstraf van een maand ingevolge art. 40 
SWB. 

veroordeelt de beklaagden hoofdelijk tot de kosten 
van de strafvordering, belopende tot beden: 
27,42 euro en legt elke beklaagde een vergoeding 
op van 28,B4 EUR. 

BeYeelt dat de tenuitvoerlegging van dit vonnis 
la$tens eerste en tweede beklaagde telkens 
gedurende drie jaar zal wo�den uitgesteld wat 
betreft de helft van de geldboete . 

Ve;rplicht elke beklaagde bovendien tot betaling 
van een bijdrage van 25 euro + 45 deciemen � 

137,50 euro tot de finan�iering van het Bijzonder 
Fonds tot hulp aan de slachtoffers van 
opzettelijke geweldd•den en a.an de occasionele 
redders. 

Verklaart verbeurd bij toepassing van art. 43bis 
Strafwetboek: 

in hoofde van de eerste beklaagde: 
€ 4800 : 2 (aandeel in het vruchtgebruik) • 

€ 2.400 

in hoofde van de tweede beklaagde: 
€ 4800 : 2 (aandeel in het vruchtgebruik) � 

€ 2.400 

Beveelt dat de tenuitvoerlegging van dit vonnis 
gedürende drie jaa� zal �orden uitgesteld wat 
Petreft de helft van het verbe\.'IX'dverklaarde bedrag 
in hoofde van de eerste en in noofde van de tweede 
beklaagde. 

Houdt de burgerlij ke belangen aan. 

* * 
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NR. 132 P. 5 

Gelet op het arrest, op tegenspraak gewezen door 

het Hof van Beroep te Antwerpen, 12e karner op 1 

oktober 2008, waarbij als volgt werd beslist: 

Ontva:o.kelijkheid van de dagvaarding 

4 

Artikel 20ter alinea 1 van het decreet van 15 juli 
i977, ingevoegd bij het decreet van 7 juli 2006 en 
in werking getreden op 9 september 2007, bepaalt 
dat de dagvaarding voor de correctionele rechtbank 
op grond van artikel 20 pas ontvankelijk is na 
overschrijving in net hypotheekkantoor van het 
gebied waar de goederen gelegen zijn. 

Uit het dossier blijkt niet dat de dagvaarding 
d.d. 27 september 2007 is overgeschreven. 

Het Hof acht het gepast de debatten te heropenen 
ten einde het Openbaar Ministerie toe ee laten de 
procedure te regula�iseren en de dagvaarding te 
laten overschrijven. 

Verklaart de hogere beroepen ontvankelijk; 

aeropene o� voonnelde redenen de debatten op de 
terechtzitting VBl:I. 14 januari 2009 om 14 uur1 

Houdt de beslissing over de kosten aan. 

'I. Proc:edll.re. 

* * 

Gelet op de gewijzigde samenstelling van. de zetel 
van deze kamer van het aof van beroep, �erd de 
behandeling van de zaak in zijn geheel hernomen op 
de terechtzitting van 14 j anuari 2009. 

Het Openbaar Ministerie werd gehoord in zijn 
vordering. 

De beide beklaagden werden gehoord in hun middelen 
van verdediging, ontwikkeld door mr .  A. Van Hove, 
advocaat bij de balie van Mechelen loco mr. M. Van 
Bo$straeten, advocaat bij de balie te Leuven. 

De door deze partijen neergelegde conclusie en 
stukken �erden in hee beraad betrokken. 
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II. Motivering ten gronde. 

NR. 132 P. 6 
5 

Aangezien de eerste vaststellingen slechts dateren 
van 6 september 2006 diene de misdrijfperiode 
nader gepreciseerd en beperkt als zijnde: "van 6 
september 2006 tot 11 december 2006" . Tevens 
dienen, confo:rm de vordering van het Ope:cl:>aar 
M.inisterie , de feiten geaotualiseerd te worden als 
volgt: "artikel 20 §1 van het decreet van 15 juli 
1997 houdende de Vlaamse wooncode, gewijzigd 
zijnde bij artikel 6 van het decreet van 19 maart 
2004, bij artikel 20 van het decreet van 7 mei 
2004 e� bij artikel 6 van het decreet van 7 juli 
2006, in werking getreden bij art. 4 va.n het 
Besluit van de Vlaamse regering van 19 juli 2007". 

De feiten van de tenlastelegging blijven door deze 
precisering en actuali sering ongemoeid en 
beklaagden hebben zich daarop kunnen verdedigen. 

Voor zover beklaagden al'."gUltlente�en met betre�king 
tot het misdrijf zoals voorzien in artikel 
433 decies van het Strafwetboek is dat verweer 
irrelevant nu beklaagden daarvoor niet 
strafrechtelijk �orden vervolgd. 

De schuld van de tweede beklaagde aan de haar ten 
laste gelegde feiten zoals in de tijd bepe�kt is 
niet bewezen gebleven na hernieuwd onderzoek ter 
2itting en aan de hand �an de stukken van het 
dossier. 

De schuld van de eerste beklaagde aan de hem ten 
laste gelegde feiten zoals in de tijd beperkt is 
bewezen gebleven na hernieuwd onde�zoek door het 
Hof ter terechtzitting en aan de hand van de 
stukken waarop het Hof ve;anag acht te slaan. 

De inl>reuken op de Vlaamse wooncode vereisen geen 
bijzonder opzee; eerste beklaagde hield zich bezig 
met de verhuring zoals blijkt uit de verklaringen 
en de tekst van de huurovereenkomst; hij wist, 
minstens had moeten en kunnen weten dat hetgeen 
hij verhuurde niet confozm de decretale vereisten 
was; daarvoor hoefde hij niet te waehten op een 
inspectie; bet is de plicht �an elke verhuurder om 
zichzelf ervan te vergewissen dat hetgeen hij te 
huur aanbiedt, aan de decretale normen voldoet en 
aan die zorgverplichting heeft eerste beklaagde 
niet voldaan zoals blijkt uit de vaststellingen; 
�lle overige beweringen van beklaagden zijn niet 
van aard anders te moeten oordelen. 

Omwille van de omstandigheden waarin de feiten 
zich voordeden en het gunstige verleden van de 
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beklaagde en met het oog op het bevorderen van 
zijn reclassering, is het aangewezen om met 
betrekking tot de feiten zoals in àe tijd 
gepreciseerd aan eerste beklaagde, die daartoe in 
àe wettelijke voorwaarden verkeert, het voordeel 
van de gewone opschorting �an de uitspraak van de 
veroordeling te verlenen voor een periode van drie 
jaar doch niet wat betreft de bijzondere 
verbeurdverkla:cin9; eerste be·klaagde he·eft 
bovendien gepast gereageerd door snel een aantal 
noodzakelijke �erken uit te voeren waardoor het 
pand nog slechts 6 strafpunten scoorde bij een 
controle op 29 mei 2007 en er geen aanleiding is 
tot het formuleren van enige herstelvordering. 

Met betrekking tot de scbriftelijke vordering 
vanwege het Openbaar Ministerie tot bijzondere 
ve�beurdve�kla�iug dient vastgesteld dat het 
bedrag ervan dient beperkt gelet op de herleiding 
van de mis-drijfperiode; gelet op de bewezen 
huurprijs van 350 euro per maand, raamt het Hof de 
geldwaarde van de vermogensvoorde�en die door 
eerste beklaagde rechtstreeks uit het misdrijf 
�ijn verkregen en niet in zijn vermogen werden 
aangetroffen, op een bedrag van 1.400 euro in 
functie van �ier maanden verhuring; dat er 
mogelijk kosten zijn geweest die in de ontvangen 
huurgelden zouden begrepen zijn, doet aan 
voorgaande vaststelling geen afbreuk. 

Gelet op het blanco strafrechtelijk verleden van 
de eerste beklaagde en mede gelet op zijn snelle 
reactie na de vaststellingen, verleent het Hof aan 
de eerste beklaagde, die daartoe in de wettelijke 
�oot."Waarden �erkeért, de gunst �an een 
gedeel�elijk uitstel van de tenuit�oerlegging wat 
betreft deze bijzondere verbeurdverklaring en wel 
voor de helft van de geschatte waarde zijnde 700 
euro en dit voo� een termijn van drie jaar; de 
gunst van de opschorting verlenen voor wat betreft 
de bij�ondere verbeurdverklaring zou geen 
aangepast effect hebben en beklaagde toch niet 
voldoende laten inzien hoe verkeerà zijn 
handelwijze wel geweest is; de termijn van drie 
jaar �oor het verleende uitstel is passend om een 
ontradend effect te hebb'en. 

OM DEZE REDENEN: 

HET liOF, 

Recht doende op tegensp�aak, 
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Met toepassing van de artikelen 
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ll, 12, 14, 24, 31 tot 31 en 41 van de wet van 
15 juni 1935 
162, 185, 190r 190ter, 194, 195, 199, 200, 202, 
203, 203bis, 2io, 211, 212 wetboek van 
st:r;afvordering 
1, 2, 3, 7, 42, 43, 43bis, 66 strafwetboek 

5, 20, 20ter van het decreet van 15 juli 1997 
2 en 3 van de wet van 26 juni 2000 
3 en 4 van de wet van 30 oktober 1998 

5, 6 en 8 van het decreet van 7 decetnber 2001 
1, 3, 6 en 8 van cle wet '7'an 2 9' juni 19·64 

91 van het K.B. van 28 december 1950 

Het arrest van 1 oktober 2008 verder uitwerkend, 

Wijzigt het bestreden vonnis en opnieu� recht 
doende; 

Preciseert en actualiseert de feiten "'7an cle 
tenlastelegging zoals hoger vermeld (pagina 5); 

Verklaart tweede beklaagde niet 
schuldig aan de haar ten laste gelegde feiten 
zoals gepreciseerd en geactualiseerd en spreekt 
haar uit dien hoofde '7'rij; 

7 

Verklaa�t eerste beklaagde schuldig 
aan de hem ten �aste 9ele9de feite� �oal$ 
gepreciseerd en geactualiseerd en verleent hem uit 
hoofde van die feiten opschorting van de uitspraak 
van de veroo�delin9 voo� een termijn �an ORIE JAAR 
vanaf heden, behou�ens voor wat betreft de 
bijzondere verbeurdverklaring; 

Beveelt ten laste van de eerste beklaagde 
àe bijzondere verbeurdverklaring 

van een bedrag geraamd op DUIZEND VIERHONDERD euro 
en verleent hem desbet�effend uitstel �an de 
tenuitvoerleggin� voor wat betreft de helft van 
dat bedrag en dit voor een termijn van DRIE JAAR 
vanaf heden; 

Veroordeelt hem tot betaling van het thans reeds 
effectief bijzonder verbeurd verklaarde bedrag van 
ZEVENHONDERD EURO; 

Legt aan de veroordeelde een vergoeding op van 
VIJFENTWINTIG EURO; 
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Laat de kosten van het hoger beroep van het 
Openbaar Ministerie en de kosten van het 
tussex:iarrest ten laste van de Belgisclle Staat; 

Ve�oordeelt ee�ste beklaagde tot de helft van de 
overige kosten gerezen op de straf vordering in 
beide aanleggen, deze voorgeschoten door de 
o�enb�re partij in totaal begroot op 270,19 euro, 
en laat de andere helft van deze kosten ten laste 
van de Belgische Staat. 

8 
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Dit arrest is gewe�en te ANTWElU'EN doo� het 

HOF VAN BEROEP, TWAALFDE KAMER, 
sam.engeste.ld ui.t 

P. BUYLE, baa.dsheer wnd .  Voorzitter, 

L. KNAPEN, Raadsheèr 

N. UEJUmNS, PlaatsV'ervangend Raadsheer, 

en op de openbare terechtzitting van 

uitges:proken door P. BU'fLE, Raaadsheer wnd. 
Voorzitter, 

P. 10 

in aanwe�ighe:id van Advocaat-generaal. L. DE MO�, 

met bijstand van Griffier J. GE�SEMANS. 

- ·  

L. ICNAPEN l?. BUYLE 

9 




