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Not.nr. GE.66.RW.100400/15 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE en van 

1. nr. DE GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR bevoegd voor het 

Vlaams Gewest, 

met kantoor te 1000 Brussel, Havenlaan 88 bus 22, 

tegen 

1. nr. 11:53 

verdacht van: 

A. 

c/o kantoor mr. 

- eiser tot herstel -

geboren te 

gepensioneerd, 

wonende te 

- beklaagde -

advocaat met kantoor te 

(RRN 

op 

Bij inbreuk op de artikel 5, strafbaar gesteld door artikel 20, §1 al 1 van het Decreet van 15 
juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, als verhuurder, als eventuele onderverhuurder 
of als persoon die een woning ter beschikking stelt, een woning die niet voldoet aan de 
vereisten en normen van artikel 5 rechtstreeks of via tussenpersoon verhuurd, te huur 
gesteld of ter beschikking gesteld te hebben met het oog op bewoning, zoals gewijzigd door 
het Decreet van 29 maart 2013 houdende wijziging van diverse decreten wat de 
woonkwaliteitsbewaking betreft, vanaf 11 augustus 2013 

In het pand gelegen te 
eigendom van ' 

en 
beiden wonende te 

1. een ongeschikte en onbewoonbare woning nr, 
en 

, kadastraal gekend als 
geboren te 

geboren te op 

te hebben verhuurd aan 
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te in de periode van 01.09.2014 tot en met 13.09.2016 (st.89, 95, 115) 

2. een ongeschikte en onbewoonbare woning te hebben verhuurd aan 
�n 

tE in de periode van 15.01.2013 tot en met 30.03.2015 (st.2, 6, 7, 49, 62, 90) 

3. een ongeschikte en onbewoonbare woninE te hebben verhuurd aan 

te in de periode van 01.04.2014 tot en met 30.03.2015 (st. 3, 6, 7, 49, 64, 65, 90, 

94) 

vermogensvoordeel: art. 42 en 43bis Strafwetboek 

Tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig art.42 en 43bis Strafwetboek, te horen 
veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring van 19.800 euro, zijnde 

1. Hetzij de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen, 
2. Hetzij goederen en waarden die in de plaats ervan zijn gesteld, 
3. Hetzij inkomsten uit belegde voordelen, 

Waarbij de rechter, indien de zaken niet kunnen worden gevonden in het vermogen van de 
beklaagde, de geldwaarde ervan dient te ramen (het equivalent bedrag), 

berekening: 

- tenlastelegging A.1: huuropbrengst gedurende de periode 01.09.2014 tot en met 
13.09.2016 of 24 maanden aan een maandelijkse huurprijs van 300 euro= 7.200 euro 
-tenlastelegging A.2: huuropbrengst gedurende de periode 15.01.2013 tot en met 
30.03.2015 of 26 maanden aan een maandelijkse huurprijs van 300 euro= 7.800 euro 
-tenlastelegging A.3: huuropbrengst gedurende de periode 01.04.2014 tot en met 
30.03.2015 of12 maanden aan een maandelijkse huurprijs van 400 euro= 4.800 euro 

* * * * 

1.1 De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, kamer G30d, besliste bij 
vonnis van 17 april 2018 op tegenspraak als volgt: 

"Verbetert de dagvaarding als volgt: 
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"A. 

( ... ) 

( ... ) 

1. ( ... ) 

2. een ongeschikte en onbewoonbare woning 

en 

te hebben verhuurd aan 

3. een ongeschikte en onbewoonbare woning te hebben verhuurd aan 

( ... )" 

STRAFRECHTELIJK 

Veroordeelt voor de hierboven omschreven en bewezen 

verklaarde telastleggingen A.1, A.2 (zoals verbeterd), en A.3 (zoals verbeterd) samen, tot een 

geldboete van 500 euro, vermeerderd ·met 50 opdeciemen tot 3.000 euro, of een 

vervangende gevangenisstraf van 1 maand en 15 dagen. 

Beveelt de bijzondere verbeurdverklaring van 19.800 euro. 

WOON HERSTEL 

Beveelt aan het pand gelegen te 

kadastraal gekend als werken uit te voeren 

waardoor het pand voldoet aan de minimale kwaliteitsvereisten en er geen gebreken meer 

overblijven, onder verbeurte van een dwangsom van 150 euro per dag vertraging in de 

nakoming van dit bevel lastens de veroordeelde ten voordele van de wooninspecteur. 

Bepaalt de termijn voor de uitvoering van de herstelmaatregel op 10 maanden vanaf de dag 

waarop dit vonnis wordt uitgesproken. 

Zegt voor recht dat de veroordeelde overeenkomstig art. 20bis, §6, Vlaamse Wooncode de 

wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen van de stad 

onmiddellijk bij aangetekende brief of door afgifte tegen ontvangstbewijs op de hoogte moet 

brengen wanneer de opgelegde herstelmaatregelen vrijwillig werden of zullen zijn 

uitgevoerd. 
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Machtigt de wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen van de stad 

om zelf het herstel uit te voeren indien de veroordeelde in gebreke blijft om dat te doen. 

Veroordeelt tot vergoeding van alle uitvoeringskosten in geval 

van ambtshalve uitvoering overeenkomstig art. 20bis, §7 Vlaamse Wooncode. 

Verklaart het vonnis wat betreft het bevolen herstel uitvoerbaar bij voorraad 
niettegenstaande iedere voorziening. 

BIJDRAGEN EN GERECHTSKOSTEN 

Veroordeelt tot betaling van een bijdrage aan het Bijzonder 

Fonds tot Hulp aan de Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden en aan de Occasionele 

Redders van 25 euro, vermeerderd met 70 opdeciemen tot 200 euro. 

Veroordeelt hem tot betaling van de bijdrage tot het Begrotingsfonds voor de juridische 

tweedelijnsbijstand van 20 euro. 

Veroordeelt hem tot betaling van een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken 

van 51,20 euro. 

Veroordeelt tot betaling van de gerechtskosten voor het 

openbaar ministerie, begroot op 299,84 euro. 

BURGERRECHTELIJK 

Verklaart de eis van de burgerlijke partij ontvankelijk, en in de hierna bepaalde mate 

gegrond. · 

Veroordeelt om te betalen aan de burgerlijke partij een 

vergoeding van 1.000 euro te vermeerderen met de gerechtelijke intrest vanaf heden tot de 

dag van volledige betaling en de kosten begroot op 480 euro rechtsplegingsvergoeding. 

Houdt ambtshalve de overige burgerlijke belangen aan." 

1.2 Tegen dit vonnis werd hoger beroep ingesteld op: 
9 mei 2018 door de beklaagde op strafrechtelijk gebied; 

- 15 mei 2018 door het openbaar ministerie tegen de beklaagde 
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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 Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, 
op: 

9 mei 2018 door de raadsman van de beklaagde 
15 mei 2018 door het openbaar ministerie. 

1.4 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 12 september 2019 in het Nederlands: 

de beklaagde 
meester 

in zijn middelen van verdediging, bijgestaan door 
advocaat met kantoor te 

het openbaar ministerie in zijn vordering bij monde van 
generaal, 

de eiser tot herstel in zijn middelen vertegenwoordigd door meester 
advocaat met kantoor te 

advocaat-

2.1 De onderscheiden verklaringen van hoger beroep tegen het vonnis van 17 april 2018 
gedaan op de griffie van de rechtbank die het vonnis heeft gewezen, werden tijdig en 
regelmatig naar de vorm gedaan. 

De verzoekschriften of grievenformulieren die de grieven bevatten die tegen het vonnis 
worden ingebracht, werden eveneens tijdig ingediend. 

2.2 In het door de advocaat van de beklaagde ingediende 
"grievenformulier hoger beroep", opgesteld volgens het door de Koning vastgestelde model, 
wordt bepaald welke grieven tegen het vonnis worden ingebracht, namelijk op strafgebied 
met betrekking tot de procedure ("Reden(en): Beklaagde gaat in beroep tegen het opleggen 

van een bijzondere verbeurdverklaring (".)") en de straf (waarbij hij opnieuw toelicht dat hij 
het niet eens is met de opgelegde verbeurdverklaring en de redenen daarvoor opsomt). 

In het door het openbaar ministerie ingediende "grievenformulier hoger beroep" wordt 
bepaald welke grieven tegen het vonnis worden ingebracht, namelijk op strafgebied met 
betrekking tot de straf. Het openbaar ministerie verduidelijkt dat de opgelegde straf voor de 
telastleggingen A.1 tot en met A.3, net als de opgelegde verbeurdverklaring van de 
vermogensvoordelen, te laag is en dat het volgberoep aantekent. 

De hiervoor vermelde grieven van de partijen zijn nauwkeurig bepaald. 

2.3 De hoger beroepen van respectief de beklaagde en van het 
openbaar ministerie werden tijdig en regelmatig naar de vorm ingesteld en zijn ontvankelijk 
(art. 203 en 204 Wetboek van Strafvordering). 

r-PAGE 01-00001493352-0006-0013-01-01-� 

L 

� 
� _J 



Hof van beroep Gent - tiende kamer - 2018/NT /733 - p. 7 

' , J'<',V-,v�V'��,�--.--------------------

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. 

Als gevolg van de devolutieve werking voortvloeiend uit de beperkte hoger beroepen en 
vervolgens de grieven heeft het hof niet te oordelen over: 

de schuld van de beklaagde aan de telastleggingen A.1 tot en met A.3; 
de beslissing van de eerste rechter over de herstelvordering en de burgerlijke vordering; 
de beslissing van de eerste rechter tot het aanhouden van de burgerlijke belangen met 
toepassing van artikel 4 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering. 

3. De eerste rechter verklaarde de feiten bewezen op grond van de volgende overwegingen: 

"Feiten 

4. De beklaagde is eigenaar en verhuurder van een pand aan de 

Op 4 juli 2012 ging een onderzoeker van het agentschap Wonen-Vlaanderen ter plaatse. Hij 
stelde vast dat de woning niet voldeed aan de minimale kwaliteitsvereisten. De woning 
behaalde een totaal van 70 strafpunten. 
De gewestelijk ambtenaar adviseerde op 16 juli 2012 de ongeschiktheid. De woning werd op 
12 september 2012 ongeschikt verklaard door de burgemeester. Nadien werd vastgesteld dat 
de bewoning werd verdergezet. 

Op 15 januari 2015 stelde de wooninspecteur vast dat de woning niet voldeed aan de 
minimale kwaliteitsvereisten. 
Woning kreeg 24 strafpunten en was ongeschikt. 
Woning kreeg 24 strafpunten en was ongeschikt. 
Woning kreeg 78 strafpunten en was ongeschikt en onbewoonbaar. 
Woning kreeg 64 strafpunten en was ongeschikt en onbewoonbaar. 

5. Op 30 maart 2015 verklaarde de beklaagde: 

'U stelt mij in kennis van uw hoedanigheid en uw onderzoek op 15/01/2015 in de woning 
gelegen te 
Ik ben samen met mijn partner eigenaar sinds 1998. Sinds mei 1996 is 

opgenomen in een psychiatrische instelling, maar ik ben er niet feitelijk 
van gescheiden. 
Ik heb het pand nooit zelf bewoond. Op het ogenblik dat ik het kocht, werden enkel de 2 
woonentiteiten langs de straatzijde verhuurd. 
U zegt mij dat de woningen en op het ogenblik van uw vaststellingen niet 
toegankelijk waren en dat er dus geen woningkwaliteitsonderzoek werd uitgevoerd in deze 
woningen. 
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Ik verhuur de woning met huisnummer (achterbouw, gelijkvloerse verdieping) aan 
en aan . Zij zijn twee collega 's die voor dezelfde firma 

werken. Dit is een firma van mij die pleisterwerken uitvoert. Er is geen familiaal 
verband, denk ik. Ik zou dit moeten navragen. Ze hebben een Belgisch werkcontract. Ik stel 
die woning te huur voor hen. 

huurt de woning voor de prijs van jlOO euro, EW inbegrepen. Er is een 
schriftelijke huurovereenkomst afgesloten, ingaande vanaf september 2014 voor onbepaalde 
duur, met een opzeg van 3 maand. De betaling gebeurt cash aan mij. Er werd geen 
huurwaarborg betaald. Het pand wordt bemeubeld verhuurd. Ik toon u het huurcontract. 
Het huurcontract van heb ik niet bij. Ik denk dat dit bij mijn advocaat ligt, 
maar ik ga het u nabezorgen. 

huurt de woning voor de prijs van 300 euro, EW inbegrepen. Er is een 
schriftelijke huurovereenkomst afgesloten, ingaande met ongeveer 2 maanden verschil met 

voor onbepaalde duur met een opzeg van 3 maand. De betaling gebeurt 
cash aan mij. Er werd geen huurwaarborg betaald. 
Er zijn 2 slaapkamers, een gemeenschappelijke badkamer, keuken, living en toilet. 

De woning met huisnummer (achterbouw, 1ste verdieping) wordt momenteel niet meer 
verhuurd. De vorige huurder is daar buiten gezet met procedure met een advocaat. 
Dit heeft een jaar aangesleept met de nodige problemen en kosten. De procedure heb ik 
opgestart in 2012 om hem daar buiten te krijgen. Hij heeft daar 2 jaar gewoond. Tijdens de 
procedure is hij verdwenen met de noorderzon. We hebben nog een poging gedaan om hem 
terug te vinden, maar tevergeefs. 

Ik verhuur de woning met huisnummer (hoofdgebouw, gelijkvloers + 1ste verdiep) aan 
voor de prijs van 300 euro per maand, waterverbruik inbegrepen, 

gas en elektriciteit niet inbegrepen. Er is een schriftelijke huurovereenkomst afgesloten, 
ongeveer 3 jaar geleden, in het voorjaar 2012. De juiste datum ken ik niet van buiten. Dit 
contract is ook voor een onbepaalde duur met een opzeg van drie maanden. De betaling 
gebeurt per overschrijving. Het pand wordt onbemeubeld verhuurd. Ik denk dat er geen 
huurwaarborg betaald werd, aangezien ik het onbemeubeld verhuur. Ik kan hem moeilijk of 
niet bereiken. Maar ik heb geen weet dat er momenteel een vriend van hem daar woont. Dit 
huurcontract heb ik niet bij. Dit ligt ook bij de advocaat. Hij betaalt de elektriciteit niet. De 
maatschappij verhaalt de niet-betaalde kosten op mij. Maar ik bezorg u het huurcontract nog 
later. De huur wordt sinds meer dan een jaar niet meer betaald. Ik heb hem al duizend keer 
proberen bellen, maar hij is onbereikbaar. Ik ben ook ter plaatse geweest en heb hem daar 
niet aangetroffen. 

Ik verhuur de woning met huisnummer (hoofdgebouw, 1ste en 2de verdieping) aan 
voor de prijs van 400 euro per maand, enkel waterverbruik inbegrepen. Er is 

een schriftelijke huurovereenkomst afgesloten voor een onbepaalde duur. Het contract ging 
in op 01/04/2014. De betaling gebeurt per overschrijving. Er werd geen huurwaarborg 
betaald. Het pand wordt onbemeubeld verhuurd. Deze woning werd volledig opgefrist en 
geschilderd, vooraleer ik het aan hem verhuurde. 
U zegt mij dat er door de burgemeester op 12/09/2012 reeds een besluit tot 
ongeschiktverklaring is genomen voor de woning . Ik antwoord hierop dat ik daar 
kennis van heb. Tengevolge hiervan ben ik bezig met het uitvoeren van werken in woning 
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Op dit moment is er me niets gezegd over de andere woonentiteiten ook niet over de 
huur. 

Toen ik het pand kocht was het ingedeeld zoals het nu is, opgesplitst in 4 wooneenheden. Na 
aankoop heb ik weinig werken uitgevoerd, enkel schilderwerken: 
In de is er nieuw parket gelegd, schilderwerken uitgevoerd en een nieuwe badkamer 
ingericht. 
In de is er een nieuwe keuken geplaatst, alles opnieuw geschilderd, en aangepast voor 2 
slaapkamers. 
In de is erpas in 2013-2014 vernieuwd. 
In de is er weinig aangepast. 

U deelt mij dat er op het pand een stedenbouwkundige inbreuk rust, met name het opdelen 
van een ééngezinswoning naar een meergezinswoning zonder voorafgaandelijke 
stedenbouwkundige vergunning. Ik antwoord u hierop dat ik weet dat er geen 
stedenbouwkundige vergunning is voor 4 woonentiteiten. 
Ik vraag u hoe het kan dat er een domiciliering gegeven wordt in een pand dat geen vergunde 
woonentiteiten heeft. U begrijpt mijn verwondering dat de wijkagent inschrijft en dat het 
voor mij dubieus is dat dit niet vergund is. Hoe kunnen ze een domiciliering toelaten vanuit de 
stad en de wijkagent, en geen rekening houden met de stedenbouwkundige toestand? 
U antwoordt mij dat de inschrijving gebeurt vanuit hun specifieke regelgeving, waarbij geen 
rekening wordt gehouden met het al dan niet vergunde statuut. Als eigenaar kan u echter 
geen rechten halen mbt vergunde toestand van het pand. 
U deelt mij mede welke de gebreken zijn die u vaststelde op 15/01/2015 op basis van de 
Vlaamse Wooncode.' 

6. Enkel woning kon opnieuw gecontroleerd worden op 13 september 2016. Deze woning 
bleek nog steeds niet orde. 

Beoordeling 

7. Uit de vaststellingen van de wooninspecteur en het fotodossier blijkt dat de woningen 
werden verhuurd en bewoond terwijl ze niet voldeden aan de kwaliteitsvereisten. 

De beklaagde kan zich niet verschuilen achter de aanwezigheid van huurders. Woningen moeten 
voldoen vooraleer ze verhuurd worden. De gebreken waren ook structureel. 

De telastleggingen worden niet betwist en zijn bewezen." 

4. De beklaagde pleegde de feiten van de telastleggingen A.1, A.2 en A.3 met eenzelfde 
strafbaar opzet, zodat slechts één straf moet worden opgelegd. 

Met drie veroordelingen door de politierechtbank voor verkeersinbreuken beschikt de 
beklaagde over een beperkt strafrechtelijk verleden dat nog een zekere mildheid in de 
straftoemeting toelaat. Rekening houdend hiermee net als met de ernst van de feiten, 
besliste de eerste rechter juist over de omvang en de verantwoording van de toegepaste 
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geldboete als passende en noodzakelijke straf. Het hof verwijst naar de overwegingen in het 
beroepen vonnis en maakt deze tot de zijne. 

De bewezenverklaarde misdrijven werden gepleegd na 31 december 2011 maar vóór 1 
januari 2017, zodat de geldboete, uitgedrukt in euro, met 50 opdeciemen moet worden 
verhoogd. 

De door de eerste rechter bepaalde vervangende gevangenisstraf voorziet op een passende 
wijze in een voldoende vervangende straf voor het geval de beklaagde de geldboete niet zou 
betalen. 

5. Het openbaar ministerie vordert schriftelijk de verbeurdverklaring van de illegale 
vermogensvoordelen die rechtstreeks zijn verkregen uit het misdrijf, voorwerp van de 
telastleggingen A.1, A.2 en A.3. 

Het is niet aanvaardbaar dat de beklaagde in het bezit zou blijven van de opbrengsten van de 
door hem gepleegde misdrijven, zodat de verbeurdverklaring ervan moet worden 
uitgesproken. Deze vermogensvoordelen worden door het openbaar ministerie begroot op 
19.800 euro, zijnde de huuropbrengsten van de woningen die de beklaagde verhuurde 
tijdens de verschillende incriminatieperiodes. 

De beklaagde kan niet ontkennen dat hij wel degelijk huuropbrengsten heeft genoten. Dit 
blijkt uit zijn verhoor van 30 maart 2015 waarin hij verklaarde dat de huur 
cash betaalde. Anderzijds maakt hij aannemelijk dat het bedrag waarvan het openbaar 
ministerie de verbeurdverklaring vordert, niet overeenstemt met de daadwerkelijk door hem 
geïnde huurgelden, nu verschillende huurders gedurende langere periodes blijkbaar de huur 
niet betaalden. Ook dit blijkt minstens gedeeltelijk uit de verklaring die de beklaagde aflegde 
op 30 maart 2015. Dit verklaart ongetwijfeld waarom er zich uiteindelijk slechts één huurder 
burgerlijke partij stelde in deze zaak. Tot slot is er in deze zaak geen bankonderzoek 
beschikbaar op basis waarvan het hof kan nagaan hoeveel huurgelden de beklaagde effectief 
heeft geïnd. 

Bij gebrek aan gegevens die een meer precieze begroting mogelijk maken, herleidt het hof 
het te verbeuren bedrag tot 4.000 euro, als equivalent van de met de misdrijven verkregen 
vermogensvoordelen. 

Deze verbeurdverklaring betekent geen voor de beklaagde onredelijk zware straf. 

6. De beklaagde is gehouden tot de kosten, gevallen in de beide aanleggen aan de zijde van 
het openbaar ministerie zoals hierna bepaald. 
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Per vergissing dagvaardde het openbaar ministerie de wooninspecteur, bevoegd voor het 
grondgebied van het Vlaamse Gewest, in de procedure in hoger beroep. De hieraan 
verbonden kosten blijven ten laste van de Staat. 

Het hof veroordeelt de beklaagde als veroordeelde tot een correctionele hoofdstraf tot het 
betalen van de bijdrage van 25 euro tot financiering van het bijzonder Fonds tot hulp aan de 
slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders (art. 29 van de wet 
van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen). Deze bijdrage, 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. 

Het hof veroordeelt de beklaagde ook tot de vaste vergoeding voor de kostprijs van het 
verloop van de strafprocedure, die thans, na indexatie, 54, 76 euro bedraagt (zie art. 91 van 
het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de 
gerechtskosten in strafzaken ("Tarief Strafzaken"), zoals gewijzigd door art. 1 van het 
koninklijk besluit van 13 november 2012, BS 29 november 2012; omzendbrief 131/6 van 24 
juni 2019, BS 15 juli 2019). 

Met toepassing van artikel 4, § 3 en artikel 5, § 1 van de wet van 19 maart 2017 tot 
oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, in werking 
getreden op 1 mei 2017 ingevolge artikel 6 van het koninklijk besluit van 26 april 2017 tot 
uitvoering van de wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de 
juridische tweedelijnsbijstand, veroordeelt het hof de beklaagde eveneens tot het betalen 
van een bijdrage van 20 euro aan het Begrotingsfonds voor de juridische 
tweed el ijnsbijsta nd. 

OP DEZE GRONDEN 

Het hof, 

rechtsprekend op tegenspraak, 

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

verklaart de beroepen ontvankelijk en er ten gronde over beslissend: 

stelt vast dat het vonnis van 17 april 2018 van de rechtbank van eerste aanleg Oost
Vlaanderen, afdeling Gent, definitief is wat betreft de beslissing over de schuld van de 
beklaagde aan de telastleggingen A.1, A.2 en A.3, wat betreft de beslissing over de 
burgerlijke vordering, de herstelvordering en de beslissing tot het aanhouden van de 
burgerlijke belangen; 

r-PAGE 01-00001493352-0011-0013-01-01-4"1 

L 

�H 
�� _J 



Hof van beroep Gent - tiende kamer- 2018/NT/733 - p. 12 

bevestigt het beroepen vonnis voor het overige, met uitzondering van de beslissing over de 
verbeurdverklaring; 

spreekt de bijzondere verbeurdverklaring uit van de vermogensvoordelen uit het bewezen 
misdrijf van de telastleggingen A.1, A.2 en A.3, namelijk voor een equivalent bedrag van 
4.000 euro; 

veroordeelt de beklaagde tot betaling van een bedrag van 54,76 
euro als vergoeding voor de kostprijs van het verloop van de strafprocedure; 

veroordeelt de beklaagde tot betaling van een bijdrage van 20 euro 
aan het Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand; 

veroordeelt de beklaagde tot betaling van de kosten van de 
strafvordering, voor het openbaar ministerie begroot op 299,84 euro in eerste aanleg en 
128,02 euro in beroep; 

legt de kosten van de dagvaarding in hoger beroep van de wooninspecteur, begroot op 
26,52 euro ten laste van de Staat. 
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Kosten eerste aanleg: 

Kosten beroep: 
Afschrift vonnis: 

Afschriften akten HB: 
Opstelrecht HB bekl.: 

Dagv. bekl.: 

+ 10%: 

Totaal: 

Kosten beroep t.l.v. Staat: 
Dagv. eiser tot herstel: 

€ 299,84 

€ 48,00 
€ 6,00 

€ 35,00 
€ 27,38 

€ 116,38 
€ 11,64 

€ 128,02 

€ 26,52 

Dit arrest is gewezen te Gent door 
samengesteld uit raadsheer 

en 

het hof van beroep, tiende correctionele kamer, 
als waarnemend kamervoorzitter, raadsheren 

en in openbare rechtszitting van 11 oktober 2019 

in aanwezigheid van uitgesproken door wnd. kamervoorzitter 
advocaat-generaal, met bijstand van griffier 
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