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Not.nr. DE.66.Wl.100100/ 17 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE 

tegen 

1. nr . .)593 (RRN , van Belgische nationaliteit, 

geboren te >P 
wonende te 

- beklaagde -

2. nr. A~f\½ (RRN . van Belgische nationaliteit, 

geboren te op 
wonende te 

- beklaagde -

verdacht van: 

"Als dader of mededader in de zin van artikel 66 Strafwetboek; 

een woning of specifieke woonvorm die niet voldoet aan de vereisten van artikel 5 § J. 
Vlaamse Wooncode verhuren, te huur stellen of ter beschikking stellen - feiten 11,ana/ 11 
augustus 2013, 
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 lid 1 van het 
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 met het 
oog op bewoning, namelijk (omschrijving misdrijf). 

(art. 2 § 1, 31 °, en 20 § 1 lid 1 Decreet 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode) 

Te Îll.JHU)_eriode van 1 maart 2015 tot 27 [uni 2017 
door 

in het oand gelegen te 
eigendom var, 

geboren te op 

kadastraal aekend als 
ieboren te op 

beiden wonende te 
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bij aankoopakte van 03.10.2007, verleden door notaris 

een onaeschikte en onbewoonbare woning te hebben verhuurd aan 
en 

VERMOGENSVOORDEEL ; Art. 41 en 43bis Strafwetboek 

te 

De eerste en de tweede tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomst ig art. 42 en 43bis 
Strafwetboek, te horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring van 12.150 euro, 
zijnde 

1. hetzij de vermogensvoorde/en 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: 

huuropbrengst in de periode 01.03.2015 tot 27.06.2017 of 27 maanden aan een 
maandelijkse huurprijs van 450 euro = 12.150 euro" 

1.1 De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, kamer D13M, 
besliste bij vonnis van 29 april 2019 op tegenspraak als volgt: 

"OP STRAFGEBIED 

1. 

De rechtbank: 

verklaart eerste beklaagde SCHULDIG aan de feiten van de tenlastelegging; 

TOEPASSING makend van artikel 65, lid 1 van het Strafwetboek; 

Veroordeelt eerste beklaagde voor deze feiten tot een GELDBOETE van VIJFHONDERD 
EURO, verhoogd met 70 deciemen (x B) of 4.000,00 euro; 
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----- ----------------

- zegt dat bij niet betaling binnen de.door de wet bepaalde termijn de lastens eerste 
beklaagde uitgesproken geldboete kan worden vervangen door een gevangenisstraf 
van 3 maanden; 

- verleent .eerste beklaagde GEWOON UITSTEL van de tenuitvoerlegging van een 
gedeelte van driehonderdviiftiq euro, verhoogd met 70 deciemen (x 8) of 2.800,00 
euro van de opgelegde geldboete voor een periode van drie jaar. 

- wijst eerste beklaagde er op dat het uitstel van rechtswege herroepen wordt ingeval 
gedurende de proeftijd een nieuw misdrijf is gepleegd dat veroordeling tot een 
criminele straf of hoojdgevangenisstraf van meer dan zes maanden zonder uitstel ten 
gevolge heeft gehad. 

Bi{zendere verbeurdverklaring 

Verklaart eerste beklaagde verbeurd van 6.075 euro aan vermogensvoorde/en. 

Bi/dragen - vergoeding 

De rechtbank: 

2. 

spreekt in hoofde van eerste beklaagde de verplichting uit om EENMAAL een bedrag 
van 25,00 euro, met 70 opdeciemen verhoogd, 200,00 euro bedragende, te betalen 
bij wijze van bijdrage tot financiering van het Fonds tot financiële hulp aan 
slachtoffers van opzettelijke gewelddaden; 

veroordeelt eerste beklaagde, krachtens artikel 4 §3 van de wet van 19 maart 2017 
tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, tot het 
betalen van een bijdrage aan het Fonds van 20,00 euro; 

legt eerste beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de 
strafprocedure van 53,58 euro overeenkomstig artikel 91, 2de lid en 148 van het 
koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de 
gerechtskosten in strafzaken; 

De rechtbank: 
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·- --------·------

- verklaart tweede beklaagde SCHULDIG aan de feiten van de tenlastelegging; 

TOEPASSING makend van artikel 65, lid 1 van het Strafwetboek; 

Veroordeelt tweede beklaagde voor deze feiten tot een GELDBOE.:TE van 
VIJFHONDERD EURO, verhoogd met 70 deciemen (x 8) of 4.000,00 euro; 

- zegt dat bij niet betaling binnen de door de wet bepaalde termijn de lastens: tweede 
beklaagde uitgesproken geldboete kan worden vervangen door een gevangenisstraf 
van 3 maanden; 

verleent tweede beklaagde GEWOON UITSTEL van de tenuitvoerlegging van een 
gedeelte van drlehonderdviiftiq euro, verhoogd met 70 deciemen fx 8) of 2.800,00 
euro van de opgelegde geldboete voor een periode van drie jaar. 

wijst tweede beklaagde er op dat het uitstel van rechtswege herroepen wordt ingeval 
gedurende de proeftijd een nieuw misdrijf is gepleegd dat veroordeling tot een 
criminele straf of hoofdgevangenisstraf van meer dan zes maanden zonder uitstel ten 
gevolge heeft gehad. 

Bl{zondere verbeurdverklaring 

Verklaart tweede beklaagde verbeurd van 6.075 euro aan vermogensvoorde/en. 

BI/dragen - vergoeding 

De rechtbank: 

spreekt in hoofde van tweede beklaagde de verplichting uit om EENMAAL een bedrag 
van 25,00 euro, met 70 opdeciemen verhoogd, 200,00 euro bedragende, te betalen 
bij wijze van bijdrage tot financiering van het Fonds tot financiële hulp aan 
slachtoffers van opzettelijke gewelddaden; 

veroordeelt tweede beklaagde, krachtens artikel 4 §3 van de wet van 19 maart 2017 
tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand~ tot het 
betalen van een bijdrage aan het Fonds van 20,00 euro; 

legt tweede beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de 
strafprocedure van 53,58 euro overeenkomstig artikel 91, 2de lid en 148 van het 
koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de 
gerechtskosten in strafzaken; 
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Kosten 

De rechtbank veroordeelt eerste en tweede beklaagde hoofdeli(k tot de gerechtskosten, tot 
op heden begroot op de som van 281,50 euro. 

OP BURGERLIJK GEBIED 

De rechtbank verzoekt het Openbaar Ministerie om aan het gevraagde te voldoen. 

De rechtbank stelt de zaak in voortzetting op de terechtzitting van MAANDAG 
02 SEPTEMBER 2019 om 09u00." 

1.2 Tegen dit vonnis werd hoger beroep ingesteld op: 
23 mei 2019 door beide beklaagden tegen "alle beschikkingen van het vonnis"; 
31 mei 2019 door het openbaar ministerie 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 Oost-Vlaanderen, afdeling 
Dendermonde, op: 
- 23 mei 2019 door de raadsman van beide beklaagden; 
- 31 mei 2019 door het openbaar ministerie. 

1.4 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 16 oktober 2020 in het Nederlands: 

- de beklaagden 
door meester 

en in hun middelen van verdediging, bijgestaan 
advocaat met kantoor te 

- het openbaar ministerie in zijn vordering bij monde van , advocaat-generaal. 

2.1 De onderscheiden verklaringen van hoger beroep tegen het vonnis van 29 april 2019 
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 beklaagden en ingediende 
"grievenformulier hoger beroep", opgesteld volgens het door de Koning vastgestelde model, 
wordt bepaald welke grieven tegen het voormeld vonnis worden ingebracht, namelijk met 
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betrekking tot de procedure en de straf (met inbegrip van de bijzondere verbeurdverklaring 
en de kosten). 

In het door het openbaar ministerie ingediende "grievenformulier hoger beroep" wordt 
bepaald welke grieven tegen het voormeld vonnis worden ingebracht, namelijk met 
betrekking tot de straf. 

De hiervoor vermelde grieven van de partijen zijn nauwkeurig bepaald. 

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

en zijn 

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 de voormelde bepaling 
op te werpen. 

Op de rechtszitting van 16 oktober 2020 deden de beklaagden afstand van de grief met 
betrekking tot de procedure. Het hof verleent akte van deze afstand. 

Het hof stelt vast op grond van het .beroepen vonnis van 29 april 2019 dat de schuld van de 
beklaagden aan de enige telastlegging vaststaat en dat de beslissing over de 
herstelvordering bij de eerste rechter is aangehouden, terwijl de eerste rechter niet besliste 
tot het aanhouden van de burgerlijke belangen. Aldus heeft het hof enkel nog over de straf 
te oordelen. 

3. De eerste rechter gaf in het beroepen vonnis het volgende feitenoverzicht: 

"Op 10 januari 2017 gaat de wooninspectie over tot controle van het pand gelegen te 
nadat de toestand hen was gemeld door de lokale politie. 

De inspectie stelt de volgende gebreken vost aan het gebouw. 

De elektrische installatie is niet uitgerust met een differentleelschakelaar en beschikt niet over 
een zichtbare aardingsvoorziening. Er bestaat een risico op elektrocutie. Een 
aardingsvoorziening en een algemene differentieelschakelaar van maximum 300mA moeten 
worden voorzien. Een bijkomende di/ferentieelschakelaar van maximum 30mA is vereist voor 
badkamers, wasmachines, enz. 
Tuinberging voor: er bevinden zich niet afgeschermde elektrische voorzieningen, mogelijk onder 
stroom. 
Leej-/slaapkamer vooraan: nabij de inkomdeur is een lichtschakelaar (voor schemerlamp) in 
gebruik voor het vast lichtpunt. Bovendien is deze schakelaar aangesloten d.m.v. elektrische 
geleiders met onvoldoende sectie. 
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Leef/slaapkamer achteraan: ter hoogte van de doorgang naar de leef-/slaapkamer vooraan 
(aan de trap) bevinden zich niet-afgeschermde en rechtstreeks aanraakbare elektrische 
geleiders waar de meter t spanning opmeet. 
Keuken: ter hoogte van de dampkap bevindt zich een ondeskundig uitgevoerde elektrische 
verbinding voor twee stopcontacten en een lichtschakelaar, opgesteld nabij het kookfornuis. 
{Tijdens het onderzoek wordt op deze voorzieningen geen stroom gemeten). 
Terras: aan de rechterwand, nabij de deur naar de keuken en in een zone waar het afdak deels 
ontbreekt, bevindt zich een onvoldoende tegen het indringen van vloeistoffen beschermde 
lichtschakelaar. 
Badkamer met toilet: de twee stopcontacten onder de elektrische boiler zijn voorzien van een 
aardpen maar zijn niet aangesloten op een aardgeleider. Voor één van deze stop.contacten is 
de afdekplaat defect. 
(Slaap)kamer 1st

e verdieping vooraan: onderaan de linkerwand bevindt zich een opbouw 
stopcontact waarvan de afdekkap ontbreekt en bijgevolg delen aanraakbaar zijn, waar de 
meter ( spanning op meet. Dit stopcontact is aangesloten d.m.v. geleiders met 
onvoldoende sectie. Er bestaat een risico op overbelasting van het circuit, met mogelijk 
kortsluiting en/of brand tot gevolg. 
{Sfaap)kamer 1st

e verdieping achteraan: 
o onderaan in de hoek links vooraan bevindt zich een open aftakdoos (de afdekkap ontbreekt) 

met aanraakbare delen waar de meter { spanning op meet. 
o in de hoek links achteraan bevindt zich een stopcontact, aangesloten d.m.v. geleiders met 

onvoldoende sectie {die verbonden zijn met de onafgeschermde aftakdoos in de hoek links 
vooraan). Dit stopcontact is aangesloten d.m.v. geleiders met onvoldoende sectie. Er bestaat 
een risico op overbelasting van het circuit, met mogelijk kortsluit ing en/of brand tot gevolg. 
Leef/slaapkamer achteraan: instabiele opstelling van de gaskachel (type B), ondeskundig 
geplaatst op twee snelbouwstenen. 
Keuken: voor de aansluiting van het kookfornuis (monoblok) is een zwarte elastomeren slang 
gebruikt. Dit type slang mag enkel gebruikt worden voor het aansluiten van komforen. De 
elastomeren slang dient te worden vervangen door een metalen slang met hoge 
temperatuurweerstand "type RHT" en fabel AGB/BGV, gemonteerd volgens de regels van goed 
vakmanschap. 

Het gebouw heeft een totaal van 30 strafpunten. 

De inspectie stelt de volgende gebreken vast aan de wonînq. 

lnkom-/sfaapkamer voor: de lambrisering bevat onderaan zichtbare vochtschade. Door het 
aanwezige meubilair is een volledige zichtbare controle niet mogelijk maar voor volgende 
zones is vochtschade zichtbaar: nabij de watermeter, nabij de gasmeter en nabij de 

schoorsteen 
Keuken: de rechterwand (buitenmuur) bevat onderaan zichtbare vochtschade. De vochtmeter 
meet ernstig verhoogde waarden. 
lnkom-/slaapkamer voor: de wanden zijn onderaan (tot op geruime hoogte) voorzien van een 
lambrisering. Voor de linkerwand (buitenmuur) bevat de zone boven de lambrisering ernstige 
zichtbare vochtschade. De buitenmuur rechts bevat zichtbare vochtschade boven de 
lambrisering. 
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Keuken: de rechterwand (buitenmuur) bevat algemene zichtbare vochtschade. De vochtmeter 
meet ernstig verhoogde waarden. 
(Slaap)kamer l st

e verdiepfng vooraan: de rechterwand (buitenmuur) bevat zichtbare 
vochtschade. 
Nachthal l''re verdieping: de rechterwand (buitenmuur) bevat ernstige zichtbare vochtschade. 
{Slaap)kamer l st

e verdieping achterwand: de rechter- en de achterwand (buitenmuren) bevat 
ernstige zichtbare vochtschade. 
Badkamer met toilet: het voegwerk tussen de wandtegels van de buitenmuur achteman bevat 
zichtbare schade i.v.m. condenserend vocht. 
lnkom-/slaapkamer voor: de lambrisering aan de linkerwand is beperkt beschadigd. 
lnkom-/slaapkamer voor: de inkomdeur klemt onderaan op de vloertegels en belemmert het 
openen en sluiten. 
Badkamer met toilet: ontbrekende kruk voor het raam (in de buitenmuur achteraan}. 
Keuken: deels ontbrekend p/intwerk ter hoogte van de rechterwand. 
(Slaap)kamer l ste verdieping vooraan: de scheidingswand met de achterliggende trap bevat een 
beperkte zone met beschadigd en ontbrekend pleisterwerk. 
De trap (tussen het gelijkvloers en de eerste verdieping) is te steil. De leuning is niet grijpbaar 
over de volledige looplijn van de trap (ontbreekt bovenaan). 
De badkamer (met stortbad en toilet) bevindt zich in de achterbouw en is enkel via het deels 
overdekte terras bereikbaar. Aangezien de badkamerfunctie zich niet binnen de woning bevindt 
en ook niet via interne doorgang maar enkel via de buitenomgeving toegankelijk is, w.ordt deze 
functie beschouwd als niet aanwezig. 
De privé-wc bevindt zich in de achterbouw en is enkel via het deels overdekte terras bereikbaar. 
Dit toilet bevindt zich aansluitend bij de woning maar de toegang (via het terras) is ()p datum 
van dit onderzoek onvoldoende overdekt. Bijgevolg wordt deze functie beschouwd als niet 
aanwezig. 
Het raam van de badkamer kan niet worden geopend. De hendel is afgebroken. 
Leef/slaapkamer achteraan: de glasplaat/es van de gaskachel (type B) zijn verschoven. De 
glasplaat/es moeten op degelijke wijze worden gemonteerd om de dichtheid van het 1~oestel te 
verzekeren. Het aansluitkanaal van deze gaskachel is niet luchtdicht verbonden met de 
gemetselde schoorsteen. De afvoer moet luchtdicht met gepaste materialen (krimpvrije 
mortel, ... ) worden aangewerkt op de schoorsteen. Er is niet voorzien in voldoende, 
rechtstreekse {d.w.z. rechtstreeks in verbinding met de buitenlucht) en permanente {d.w.z. niet
afsluitbare) toevoer van verbrandingslucht: er bestaat een verhoogd risico op CO-vergiftiging. 
Voor de septische put in de tuin ontbreekt een deksel. Ter hoogte van de opening bovenaan put 
is de grond verzakt en enkele betontegels (stoeptegels) in het tuinpad zijn eveneen·s ernstig 
verzakt. Deze put werd op een ondeskundige wijze met onvoldoende stevige en on17eschikte 
materialen (waaronder verweerde houtvezelplaat) slechts deels bedekt. Bij het belopen van het 
tuinpad is er een reëel risico op struikelen. 
De woning is niet op elke bouwlaag uitgerust met minstens één rookmelder als vermeld in 
artikel 2, 2° van het decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van wonin11en door 
optische rookmelders. 
Niet alle ramen van de woonlokalen en/of de badkamer zijn voorzien van dubbele beglazing. 

De woning heeft een totaal van 108 punten op het technisch verslag (deel 8 + C} 1m is dus 
ongeschikt. Omwllle van de ernstige gezondheids- en veiligheidsrisico 's voor de bewoners, is de 
kamer eveneens onbewoonbaac. De bezettingsnorm van de woning is gelijk aan 5 
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perso(o)n(en). Dit betekent dat de woning zonder de hoger opgesomde en beschreven 
gebreken, op basis van het aantal woonlokalen (5) en de netto-vloeroppervlakte (63 m2} 

geschikt is voor bewoning door maximaal 5 perso(o)n(en}. 

De woning wordt bewoond door: 

• geboren op te 
geidentificeerd aan de hand van een Andere met nummer 

• geboren op te 
aeiäentificeerd aan de hand van een Andere met nummer 

• geboren op te 
geïdentificeerd aan de hand van een het Rijksregister met nummer 

De huurder overhandigde aan de inspectie het huurcontract. Uit dit huurcontract blijkt onder 
meer het volgende: 

• het contract werd afgesloten tussen en 
• het contract werd afgesloten voor een periode van 1 jaar; 
• het contract ging in op 01/03/2015; 
• de huurprijs bedraagt 450 euro, te betalen per overschrijving; 
• er wordt geen huurwaarborg vermeld. 

Uit verhoor blijkt dat de huurder in de woning woont sinds maart 2015. Sinds november 2015 
woont ook zijn vrouw er. Sinds juni 2016 hebben ze een kindje en wonen ze er dus met 3 
personen. Er werd een schriftelijk huurcontract afgesloten met de eigenaar . De 
huurprijs is € 450 per maand, exclusief kosten voor elektriciteit, gas en water. De huurgelden 
worden via de bank betaald, alle maanden zijn betaald. Er werd geen huurwaarborg betaald. 
Bij intrek in de woning was er geen verwarmingstoestel aanwezig waardoor de huurder zelf 
een gaskachel aankocht. De kostprijs bedroeg € 80 en die maand betaalde de huurder € 80 
minder huurgelden ter compensatie. De eigenaar is daar echter niet mee akkoord en wil die € 
80 nog ontvangen van de huurder. 

De huurder vond de woning via een bordje TE HUUR aan het raam. De huurder werkt als 
arbeider in ~n verdient maandelijks ongeveer € 1 750. Zijn vrouw werkt niet en heeft 
geen inkomen. De huurder is niet tevreden over de woning: er is veel vocht en geurhinder, de 
boiler in de badkamer is al sinds 1 jaar stuk, er is enkel warm water in de keuken. De woning 
was af in slechte staat toen de huurder er in trok, maar hij had een woning nodig en vond geen 
andere woning. 

Eerste beklaagde verklaart in verhoor het volgende. 

Zij en zijn sinds 8 tot 10 jaar eigenaar van het pand. De woning stond leeg bij de 
aankoop en heeft tot 2 jaar geleden leeg gestaan. Het was niet de bedoeling om de woning te 
verhuren. Ze wilden eerst renovatiewerken uitvoeren. 
De huurder zag dat de woning leeg stond, is bij hen terecht gekomen en was akkoord om de 
woning te huren in de staat waarin deze zich bevond. 
Haar man regelt de zaken, hij gaat langs bij problemen. 
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Na confrontatie met de vaststellingen van de wooninspectie, verklaart ze dat ze niet wist dat de 
woning in slechte staat was. Ze zullen het bekijken en herstellingen uitvoeren. 

verklaart in verhoor het volgende. 

Hij bevestigt de verklaring van zijn echtgenote. 

- Ze hebben renovatiewerken uitgevoerd voor de woning werd verhuurd (vervangen van ramen 
en deuren en vernieuwen van de badkamer). 
Hij wist wel dat de woning in geen goede staat was, maar de verhuurder drong aan op 
verhuring. Hij had echt een woning nodig. 

Door de gemeente werd een sloopvergunning en een vergunning tot het bouwen van een 
eengezinswoning toegekend. De sloop zou volgens tweede beklaagde plaats vinden in het 
najaar van 2018." 

4. Elke beklaagde pleegde de bewezen feiten met eenzelfde misdadig opzet, zodat de eerste 
rechter overeenkomstig artikel 65, eerste lid, Strafwetboek voor ze samen voor elke 
beklaagde terecht een straf toepaste. 

De Vlaamse Wooncode beoogt het waarborgen van het fundamenteel recht op 
menswaardig wonen. Personen die onroerende goederen verhuren met winstoogmerk 
moeten bij de verhuur of terbeschikkingstelling van woningen de door de overheid 
opgelegde kwaliteitsnormen en - vereisten strikt naleven en mogen niet besparen op 
investeringen hiertoe. 

Gezien de economische inslag van de gepleegde misdrijven is een geldboete passend en 
noodzakelijk als maatschappelijke vergelding. Uit niets volgt dat een geldboete de 
beklaagden sociaal zou declasseren of hun sociale reclassering op onevenredige wijze in het 
gedrang zou brengen. De straf moet de beklaagden voldoende aanzetten tot naleving van de 
regels ter vrijwaring van woonkwaliteit op de huurmarkt. De door de eerste rechter 
opgelegde straf is hiertoe passend. De eerste rechter hield al rekening met de door de 
advocaat van de beklaagden in pleidooi aangevoerde omstandigheden, onder meer met het 
gegeven dat de bewuste woning intussen werd gesloopt, en deze argumenten kunnen het 
hof niet tot meer mildheid brengen. 

De met eenheid van opzet bewezen feiten werden deels na 31 december 2016 gepleegd, 
zodat de eerste rechter de opgelegde geldboete terecht telkens met 70 deciemen 
verhoogde. 

De door de eerste rechter bepaalde vervangende gevangenisstraf zet de beklaagden elk in 
passende mate aan tot betaling van de geldboete. 

Omdat het plegen van misdrijven niet lonend mag zijn, mogen de beklaagden niet in het 
bezit blijven van de vermogensvoordelen die verkregen zijn door het voor elk van hen 
bewezen misdrijf. Het door de eerste rechter voor elke beklaagde bepaalde equivalent 
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bedrag is een correcte begroting van deze vermogensvoordelen. Het opleggen van deze 
verbeurdverklaring vormt voor de beklaagden geen onredelijk zware straf. 

S. De beklaagden zijn hoofdelijk gehouden tot de kosten, zoals de eerste rechter in eerste 
aanleg besliste en zoals het hof ook met betrekkin~ tot de kosten In beroep beslist. 

De eerste rechter veroordeelde de beklaagden als veroordeelden tot een correictionele 
hoofdstraf elk terecht 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 er1 andere 
bepalingen). Deze bijdrage, die een eigen aard heeft en geen straf inhoudt:, wordt 
vermeerderd met 70 deciemen tot telkens 200 euro, en dit ongeacht de datum van de 
bewezen verklaarde feiten. 

Sinds 3 september 2020 luidt artikel 91 van het koninklijk besluit van 28 december 1950 
houdende het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken "In criminele en 
correctionele zaken die kosten van brief- en pakketport hebben veroorzaakt, wordt door de 
rechter aan de Staat als correspondentiekosten een som toegeschat, die niet meer mag 
bedragen dan 10 procent van de gezamenlijke kosten. Voor elke criminele, correctionele en 
politiezaak wordt door de rechter bovendien aan iedere veroordeelde een vergoedinq van 50 
euro opgelegd" en dit ingevolge artikel 1 van het koninklijk besluit van 28 augustus :2020 tot 
wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende het algemeen 
reglement op de gerechtskosten in strafzaken {8.5. 3 september 2020). De eerste rechter 
verhoogde de vermelde kosten in eerste aanleg terecht met 10%; het hof doet dit ,ook met 
de kosten in beroep. Het bedrag van de vermelde vergoeding moet worden bepaald op 50 
euro, wat de enige wijziging is van de besltssing van de eerste rechter. 

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 de eerste rechter de beklaagden ook terecht tot 
het betalen van een bijdrage van elk 20 euro aan het Begrotingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand. 

Dictum 

Toegepaste wetsartikelen: 

Het hof maakt toepassing van de hiervoor aangehaalde artikelen, met inbegrip van de 
bepalingen vermeld in de bewezen telastlegging, en van de artikelen: 
- 211 Wetboek van Strafvordering, 
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- 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 gelet op de verklaringen van hoger beroep en vervolgens de 
grievenformulieren, evenals de vermelde afstand van de grief procedure, het ingevolge het 
vonnis van 29 april 2019 vaststaat dat: 

- de beklaagden elk schuldig zijn aan de enige telastlegging; 
- de beslissing over de herstelvordering bij de eerste rechter is aangehouden. 

Beslissing van het hof: 

Het hof, 
rechtsprekend op tegenspraak, 

verklaart de beroepen ontvankelijk en er ten gronde over beslissend: 

bevestigt het beroepen vonnis voor zover bestreden, met de enkele w ijziging dat het bedrag 
voor de vergoeding voor de kostprijs van het verloop van de strafprocedure op 50 euro 
wordt bepaald; 

veroordeelt de beklaagden en hoofdelijk tot betaling van de kosten 
van de strafvordering in beroep, voor het openbaar ministerie begroot 120,64 euro. 
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Kosten beroep: 
Afschrift vonnis: 

Afschriften akten HB: 
Opstelrecht HB bek!.: 

Dagv. beklaagden: 

+ 10%: 

Totaal: 

€42,00 
€6,00 

€ 35,00 
€ 26,67 

€ 109,67 
€ 10,97 

€ 120,64 

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

~n en in openbare rechtszitting van 13 november 2020 
uitgesproken door wnd. kamervoorzitter in aanwezigheid van 
advocaat-generaal, met bijstand van griffier 
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