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�iet �ndertekend afschrift afgeleverd aan 
u1tslu1tend voor bestuurlijke inlichting -
enkel voor behoeften van inwendige aard. 

Ç;,i:·· ··Y 

ARREST 

Het Hof van Beroep zetelende te Antwerpen 

12de kamer 

recht doende in Correctionele Zaken, 

verleent het volgende arrest: 

Inzake van het Openbaar Ministerie 

tegen 

1. 
zonder gekend beroep 
qeboren te 

wonende te 

Brit 

beklaagde 

overleden 

op 
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34 2. 
zelfstandi�P 
geboren te 
wonende te 
Belgische 

beklaagde 

aanwezig en bijgestaan door Mr. Fatima Ben -Asri 
loco Mr. Marc Gadisseur, beiden advocaat bij de 
balie van Antwerpen 

Beklaagd van: 

te 

de eerste en de tweede, 

2 

Hetzij door de misdaad of het wanbedrijf te hebben 
uitgevoerd of aan de uitvoering rechtstreeks te 
hebben meegewerkt, hetzij door enige daad tot de 
uitvoering zodanige hulp te hebben verleend dat de 
misdaad of het wanbedrijf zonder hun bijstand niet 
had kunnen worden gepleegd; 

A. Bij inbreuk op artikel 77bis §1 bis en 5 en 
artikel 80 van de wet van 15 december 1980 
betreffende de toegang tot het grondgebied, het 
verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen, zoals ingevoegd door de wet van 2 
januari 2001 houdende sociale, budgettaire en 
andere bepalingen (BS 03 . 01. 01) , rechtstreeks of 
via een tussenpersoon misbruik te hebben gemaakt 
van de bijzonder kwetsbare positie van de 
vreemdeling ten gevolge van zijn onwettige of 
precaire administratieve toestand door de verkoop, 
verhuur of ter beschikking stelling van kamers of 
enige andere ruimte met de bedoeling een abnormaal 
profijt te realiseren, 

de feiten thans, ingevolge de wet van 10 augustus 
2005 tot wijziging van diverse bepalingen met het 
oog op de versterking van de strijd tegen mensen
handel en mensensmokkel en tegen praktijken van 
huisjesmelkers (B. S. 02.09 . 2005) en waarbij de 
artikelen 433decies tot en met 433quinquiesdecies 
zijn ingevoegd in het strafwetboek, omschreven 
zijnde als volgt: 

Bij inbreuk op artikel 433decies S.W . ,  met de 
bedoeling een abnormaal profijt te realiseren, 
rechtstreeks of via een tussertpersoon misbruik te 
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hebben gemaakt van de bijzonder kwetsbare positie 
van een persoon ten gevolge van zijn/haar 
onwettige of precaire administratieve toestand of 
zijn/haar precaire sociale toestand door een 
roerend goed, een deel ervan, een onroerend goed, 
een kamer of een andere in artikel 479 S. W. 
bedoelde ruimte, verkocht, verhuurd of ter 
beschikking te hebben gesteld in omstandigheden 
die in strijd zijn met de menselijke waardigheid, 
zodanig dat de betrokken persoon in feite geen 
andere echte en aanvaardbare keuze had dan zich te 
laten misbruiken, met name ten nadele van de 
hiernavermelde personen, 

namelijk 

I. op 9 september 2003 

a) een woongelegenheid OD de vierde verdieping aan 
de voorzijde links aan 
b) een woongelegenheid op de vierde verdieping aan 
de voorzijde rechts aan 

c) een woongelegenheid op de vierde verdieping aan 
de achterzijde rechts aan 
d) een woongelegenheid op de vierde verdieping aan 
de achterzijde links aan 

II. van 2 maart 2004 tot 28 september 2004, 

een woongelegenheid op de vierde verdieping aan de 
voorzijde links aan en 

III. tussen 9 september 2003 en 29 september 2004, 
minstens op 28 september 2004, 

een woongelegenheid op de vierde verdieping aan de 
achterzijde links aan 

B. Bij inbreuk op artikel 20 van het decreet van 
15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode (BS 
19. 08. 1997) 
een woning in het onroerend goed 
gelegen te 

gekadastreerd als 
met een oppervlakte van 

de hiernavermelde woongelegenheden 

I. van 9 september 2003 tot 28 september 2004, 

a) een woongelegenheid op de tweede verdieping 
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b) een woongelegenheid op de eerste verdieping 

een woongelegenheid op de vierde verdieping 
vooraan ::.inks 

·-:t 

III. !=��s<::_n 9 __ sep�ei�er 2003 e�_29_sep_1:_e:.!!1J?er 2_Q_��
mini:��E�-9i2_ 2���tem!Je�004 ,_ 

i=:;en ·11oon:;ele:gr-m.h&j.d op dr..: ·.rie:rd.e verdiel�·ing aan de 
achterzijde links 

als hocfdverblij fplaat.s te verhuren of -c.e hebben 

verhuurd welke ;::i.iet beantwocrdt a2.n d.0 r..orLnen 
gesteld door artikel 5 van bet decreet en/of niet 
l;-esch.ikt: over een c::eldi] confo:cmit:t�:.' .. tsat.test-

li het onroerend goed toebeh:::>rend aan 
0n inyevolge akte "'\ra:n 

1 
1 
i 

1 
l 

1 

1 
1 

a a_nk·:::iop d . d. !. 7 � .9 2002 door 
en te 

* 

Gelet op de ho3ere be:r.�epen ingesteld 

- op 10 maart 2008 door beklaagde 

alle beschikkingen 

tegen 

- op 11 maart 2008 door het Openbaar Ministerie 

te�1en. ëtlle beschikkingen op strafrechtelijk gebied 
te9en beide beklaagden 

tegf�n het. vonnis, op teg-enspraa.k gewezen door 1 
:::echter cp 25 februar:t �008 door de correctionele 

rechtbank ·Tan Antwerpen, kamer lC, dewelke a.ls 
,"o:tgt heeft .besl::Lst:: 

Spre.e1-:::t t.\•1eede beklaagde v:r.ij hoofdens de naar ten 
laste gelegde feic�n A en B en stelt haar buiten 
zake zonder koster> .. 

\TEROO.F<.DEEL T.': 

Eerste beklaagde hoofdens de vermengde fe.iten A er
B tot'. 
- een hcofdgevangenisstraf van ZES MAANDEN 
er: 

<::>en _.[eldbc.ete wn1 VLJFDUIZE:ND EUR. 
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Beveelt dat de tenuitvoerlegging van de 
hoofdgevangenisstraf en de geldboete uitgesproken 
ten laste van veroordeelde, wordt uitgesteld voor 
een termijn van drie jaar vanaf heden, 
uitgezonderd: 
- een effectief gedeelte van de gevangenisstraf 
van drie maanden en 

5 

- een effectief gedeelte van de geldboete van 
2.500 euro, dat vermeerderd met 45 decimes, 13.750 
EUR bedraagt of een vervangende gevangenisstraf 
van 45 dagen . 

Verplicht eerste veroordeelde, als bijdrage voor 
de financiering van het Fonds tot hulp aan de 
slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan 
de occasionele redders, tot het betalen van een 
bijdrage van 25 EUR, vermeerderd met 4 5  decimes, 
en gebracht op 137,50 EUR. 

Verplicht eerste veroordeelde tot betaling van de 
kosten van het geding belopende 24,87 EUR, de 
kosten één en ondeelbaar zijnde lastens de hem 
weerhouden en bewezen feiten en tot een vergoeding 
van 29, 30 EUR. 

Zegt dat de geldboete van 5.000 EUR, vermeerderd 
wordt met 4 5  decimes, zodat die geldboete 27.500 
EUR bedraagt. 

Bepaalt de duur van de gevangenisstraf waardoor de 
geldboete vervangen kan worden, bij gebrek aan 
betaling binnen een termijn vermeld in artikel 4 0  
van het strafwetboek, o p  drie maanden . 

Verklaart verbeurd lastens eerste beklaagde, de 
vermogensvoordelen ten bedrage van 12. 089,20 euro, 
(zie vordering inzake vermogensvoordelen van het 
strafdossier) , zijnde vermogensvoordelen die 
rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen, op 
de goederen en waarden die in de plaats ervan zijn 
gesteld en op de inkomsten uit de belegde 
voordelen (artikel 42,3 en 43bis van het 
strafwetboek) . 

Verklaart verbeurd de 4 studio's op de vierde 
verdieping van het pand gelegen te 
aan de gekadastreerd 

Verklaart verbeurd de stukken neergelegd ter 
griffie van deze rechtbank onder nr 
zijnde de huurcontracten, eigendom van 
veroordeelde en die gediend hebben tot het plegen 
van het misdrijf. 
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I. Procedure 

De heer Voorzitter doet verslag. 

Het Openbaar Ministerie wordt gehoord in zijn 
vorderingen. 

De beklaagde wordt gehoord in haar 
middelen van verdediging ontwikkeld door Mr. F. 
Ben-Asri loco Mr. M. Gadisseur, beiden advocaat 
bij de balie van Antwerpen. 
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De neergelegde conclusies en stukken worden in het 
beraad betrokken. 

Ontvankelijkheid van de hogere beroepen 

De hogere beroepen, regelmatig naar vorm en 
termijn, zijn ontvankelijk. 

Ontvankelijkheid van de strafvordering 

De strafvordering is vervallen door het overlijden 
van de beklaagde op zoals 
blijkt uit het uittreksel van de overlijdensakte. 

Omschrijving van de feiten 

Conform het kantschrift van 28. 04. 2008 van het 
Openbaar Ministerie, dienen de feiten onder de 
tenlastelegging B geactualiseerd te worden als 
volgt: 

"Bij inbreuk op art. 20 van het decreet van 
15. 07. 1997 houdende de Vlaamse wooncode, gewijzigd 
zijnde bij art. 6 van het decreet van 19. 03. 2004, 
bij art. 20 van het decreet van 7.05. 2004 en bij 
art. 8 van het decreet van 7. 07. 2006, inwerking 
getreden bij art. 4 van het besluit van de Vlaamse 
Regering van 19.07. 2007 (BS 30.08. 2007) ... " .  

Conform de vordering ter zitting van het Openbaar 
Ministerie dient tevens de datumbepaling van de 
feiten voorzien onder de tenlastelegging B. II te 
worden gepreciseerd met name "van 2 maart 2004 tot 
28 september 2004" . 

De feiten op zich zijn hierdoor niet gewijzigd. 

De beklaagde werd hiervan in kennis gesteld en 
heeft de gelegenheid gekregen haar verweermiddelen 
desbetreffend naar voren te brengen. 

II. Motivering ten gronde 

Op strafrechtelijk gebied 
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1. Voorafgaandelijk 

a. Wijzigingen aan het decreet van 15. 07. 1997 
(inbreuken op het decreet houdende de Vlaamse 

Wooncode) 

7 

Het oude art. 20 van het decreet 15. 07. 1997 stelde 
strafbaar wanneer een woning die niet beantwoordde 
aan de vereisten van art. 5, werd verhuurd door de 
verhuurder of eventueel onderverhuurder zonder 
conformiteitsattest en zij werden gestraft met een 
geldboete van 100 euro tot 10. 000 euro. 

Ingevolge de wijziging bij decreet van 7. 07. 2006, 
gepubliceerd op 5.10. 2006 en inwerking getreden op 
9. 09.2007, is dit nog steeds strafbaar maar is de 
straf een gevangenisstraf van 6 maanden tot 3 jaar 
en een geldboete van 500 tot 25. 000 euro. 

Gezien de feiten dateren van voor de wijziging van 
het decreet en gezien het oudere decreet een 
mildere bestraffing voorziet, is op grond van art. 
2 SW het oude art. 20 van het decreet van 
15. 07. 1997 van toepassing op de feiten voorzien 
onder de tenlastelegging B. 

b. Toepassing van de strafwet in de tijd: 
toepassing van de wet van 10 augustus 2005 
(huisjesmelkerij) 

De wet van 10 augustus 2005 tot wijziging van 
diverse bepalingen met het oog op de versterking 
van de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel 
en tegen praktijken van huisjesmelkers verscheen 
in het Belgisch staatsblad op 2 september 2005 en 
werd van kracht op 12 september 2005. 

De art. 15 tot 19 van de wet van 10 augustus 2005 
wat betreft de huisjesmelkerij werd ingevoegd in 
art. 433decies tot en met quinquiesdecies SW. 

Art. 433decies SW heeft een ruimer 
toepassingsgebied dan het oude artikel 77bis §lbis 
Vreemdelingenwet, in de mate dat de persoon wiens 
bijzondere kwetsbare positie wordt misbruikt zowel 
een vreemdeling als een Belg kan zijn en dat er 
ook roerende goederen in de strafbaarstelling zijn 
opgenomen. 

Voor het toepassingsgebied dient derhalve voor 
feiten die dateren van voor 12. 09. 2005 uitgegaan 
van de bepalingen van art. 77 bis §lbis 
Vreemdelingenwet. 

Daarentegen dient toepassing gemaakt van art. 
433decies SW wat betreft de strafmaat, voor zover 
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er althans geen verzwarende omstandigheden 
voorhanden zijn, daar dit milder is dan de 
straffen voorzien in art. 77bis §lbis 
Vreemdelingenwet op grond van art. 2 SW, inuners de 
gevangenisstraf van 1 tot 5 jaar is teruggebracht 
tot een gevangenisstraf van 6 maanden tot 3 jaar, 
zelfs als er een boete wordt opgelegd zoveel keer 
als er slachtoffers zijn en ook als de verbeuring 
van het onroerend goed, een bijkomende straf, 
verplicht is geworden. 

2. Ten gronde 

Na nieuw onderzoek ter terechtzitting door het 
Hof, en door de stukken van het dossier, is de 
schuld van de tweede beklaagde aan de haar ten 
laste gelegde feiten zoals hiervoor geactualiseerd 
en gepreciseerd wel bewezen. 

Tussen eerste beklaagde en tweede 
beklaagde als zaakvoerder van 

werd er een overeenkomst 
"rentmeester" afqesloten op 5.05. 2003 voor het 
pand gelegen te 

. De neemt het beheer 
waar van dit pand (int huurgelden, sluit 
huurovereenkomsten af ... , zie art. 1 van deze 
overeenkomst) . De erelonen voor het beheer 
bedragen 6, 5 % plus 21 % BTW van het bedrag van de 
verschuldigde huurgelden en aanhorigheden die 
maandelijks worden afgerekend (zie art. Sa van de 
rentmeesterovereenkomst) . 

Tweede beklaagde houdt nu voor dat op het moment 
van het afsluiten van deze beheersovereenkomsten 
al panden verhuurd waren. Tweede beklaagde zou 
niet op de hoogte zijn geweest dat de 4de 

verdieping verhuurd werd noch omtrent de toestand 
van het pand in zijn geheel (de 
onbewoonbaarverklaring van 12. 02. 004 door het 
deels bevestigd door M.B. van 9.06. 2004) noch 
omtrent de identiteit van de huurders en hun al 
dan niet precaire toestand. 

Deze verklaring acht het Hof ongeloofwaardig gelet 
op de objectieve gegevens in het strafdossier meer 
bepaald de verklaring van de huurders die 
bevestigen dat bij het ondertekenen van de 
overeenkomst een afgevaardigde van de beheersfirma 
alsook de eigenaar aanwezig waren en zij de 
huurqelden op de rekening van of contant aan de 

dienden te betalen (zie 
huurder appartement 2de 

stuk 268, en verklaring van 
verklaring 
verdieping, 
huurder van een appartement op de vierde 
verdieping, stuk 269). Ook huurders die voor het 
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sluiten van de beheersovereenkomst een studio of 
appartement bewoonden, betaalden hun huur aan de 

(zie verklaring 
stuk 186, stuk 185) . Bovendien 

9 

werden er zelfs huurovereenkomsten afgesloten door 
de nadat het pand 
onbewoonbaar werd verklaard (zie voorwerp van 
tenlastelegging A. II) 

Eerste beklaagde bevestigt dat hij reeds 
in juli 2003 aan verzocht om 
huurovereenkomsten op te stellen voor de huurders 
op de 4de verdieping die aan hem uiteindelijk pas 
in de loop van 2004 zijn afgeleverd. 

Of de nu zelf de huurders 
had aangebracht of niet, doet niet ter zake. 
Immers uit.deze.gegevens blijkt dat de 

alle appartementen in beheer had 
(huurgelden innen, huurovereenkomsten opstellen 

... ) . 

Het merendeel van de huurders had klachten omtrent 
allerlei gebreken aan het huurpand 
(vochtinsijpelingen, gebrekkige verwarming, 

gasgeur in de keuken, dampkap die niet werkt ... ) 
doch deze klachten bleven zonder gevolg. Noch van 
de eigenaar noch door de 
werd er iets ondernomen om de gebreken op te 
lossen. 

Het Hof leidt hieruit af dat de 
wel degelijk contact had met de huurders 

(er waren er zelfs die contant betaalden aan 
tweede beklaagde zelf) maar blijkbaar een zeer 
enge opvatting had over wat onder "beheer" dient 
te worden verstaan (enkel innen van huurgelden) . 

De vaststellingen omtrent het kwestieuze pand zijn 
duidelijk en voor geen betwisting vatbaar. Het Hof 
verwijst naar de technische verslagen, het verslag 
met betrekking tot het kwaliteitsonderzoek (stuk 
373) , de foto's en de vaststellingen van de 
verbalisanten (gevaar voor CO-vergiftiging en 
elektrocutie) . 

Tweede beklaagde is als zaakvoerder de 
strafrechtelijke verantwoordelijke van de 

die als beheerder van het pand 
waarvan eerste beklaagde eigenaar was, 
controle dient uit te voeren met betrekking tot de 
plaatsgesteldheid en de veiligheid van het pand. 
Minstens kan dan verwacht worden dat zij het pand 
heeft bezocht en weet hoeveel huurders het pand 
betrekken. Vaststaat dat vanaf mei 2003 de 

instaat voor het beheer van 
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het hele gebouw dus ook voor de woongelegenheden 
die toen al verhuurd waren zonder hun tussenkomst. 

Het merendeel van de huurders betaalde 
maandelijks hun huur op de rekening van de 

dan wel contant tegen 
ontvangstbewijs. Ten uitzonderlijke titel werd de 
huur aan de eigenaar overhandigd. 

Tweede beklaagde kan zich niet verschuilen achter 
het feit dat zij niet op de hoogte zou geweest 
zijn van de toestand van het pand gezien eerste 
beklaagde haar daarover niet zou hebben 
ingelicht. Immers tweede beklaagde had 
rechtstreeks contact met de huurders die met hun 
klachten bij haar moesten aankloppen (zie 
ondermeer verklaring huurder stuk 268) en 
bovendien heeft zij als beheerder van het gebouw 
de plicht na te gaan of het gebouw voldoet aan de 
hygiëne en veiligheidsvoorschriften. Of de 
communicatie tussen de eigenaar en haar nu eerder 
stroef verliep en of tweede beklaagde al dan niet 
moeilijkheden ondervond om toegang tot het pand te 
verkrijgen, doet geen afbreuk aan haar 
strafrechtelijke verantwoordelijkheid als 
zaakvoerder van de Indien 
dit inderdaad zo zou zijn - hetgeen niet is 
aangetoond (er wordt geen enkele brief 
voortgebracht waaruit dit zou blijken en deze 
wantoestanden werden aangekaart) - diende tweede 
beklaagde haar conclusies daar uit te trekken door 
de rentmeesterovereenkomst op te zeggen. Het gaat 
niet op erelonen op te strijken goed wetende dat 
de haar opdracht niet naar 
behoren kan uitvoeren te wijten aan de beweerde 
niet meewerkende houding van de eigenaar. Minstens 
had tweede beklaagde toch de eigenaar in gebreke 
kunnen stellen. Weliswaar heeft uiteindelijk 
tweede beklaagde de huurders in kennis gesteld van 
de stand van zaken met het verzoek het pand te 
verlaten gelet op de onbewoonbaarverklaring van 
bepaalde appartementen, maar dat zijn vijgen na 
Pasen. De eerste vaststellingen dateren van 
6.11.2003 door de wooninspectie, gevolgd door de 
onbewoonbaarverklaring van het van 12.02.2004 
waartegen de eigenaar beroep aantekende. Bij M. B. 
9.06.2004 werd de onbewoonbaarverklaring 
grotendeels bevestigd. Het is ongeloofwaardig dat 
tweede beklaagde hier niet van op de hoogte zou 
zijn geweest. 

Met betrekking tot de tenlastelegging A blijkt uit 
de verklaringen van de huurders (4 studio's aan 
een prijs van 250 euro per maand per studio) dat 
zij zich in een precaire toestand bevonden. Het 
betreffen allemaal buitenlanders (7 Roemenen en 1 
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Ecuadoriaan) die weliswaar tijdelijk legaal in 

België verblijven maar over geen "officiële" 

inkomsten beschikten en met 2 à 3 personen 

samenwoonden op een studio die zelfs nog niet 
geschikt was voor 1 persoon. De huurders hadden 

duidelijk geen andere keuze en waren verplicht 

dergelijke huurprijs te betalen om zich te 
huisvesten in een pand dat niet voldoet aan de 
normen inzake veiligheid en hygiëne zoals 
voorgeschreven door de Vlaamse Wooncode. 
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Tweede beklaagde maakt het zich al te gemakkelijk 
door te stellen dat zij niet zou geweten hebben in 
welke precaire toestand deze huurders zich 
bevonden. De huurder vermeld onder de 
tenlastelegging A. II heeft een huurovereenkomst 
afgesloten mits bemiddeling van tweede beklaagde 
alsook werden de huurgelden in contanten ontvangen 
door tweede beklaagde. Met betrekking tot de 
huurders vermeld onder A.I en III inde tweede 
beklaagde de huurgelden en streek de erelonen er 
van op. Het feit dat tweede beklaagde geen enkel 

contact had met deze huurders, hetgeen het Hof 
ongeloofwaardig overkomt, toont aan dat zij haar 
taak als beheerder van het gebouw zeer eng 
interpreteerde door enkel de huurgelden te innen 
en voor de rest haar hoofd in het zand steken om 

de erelonen op de huurgelden te kunnen opstrijken. 

Het merendeel van de huurders op die 4de 

verdieping waren in het bezit van een huurcontract 

(behoudens en 1 , opgesteld door 
tweede beklaagde in opdracht van de eigenaar. 

Tweede beklaagde als zaakvoerder van de 
heeft misbruik gemaakt van de 

precaire toestand van deze huurders en heeft van 
een abnormaal profijt genoten door de erelonen op 
te strijken die zij rechtstreeks via de 
huurgelden inde, zelfs nadat de woongelegenheden 

onbewoonbaar zijn verklaard. Bovendien was tweede 

beklaagde als professioneel en gelet op haar 
ervaringen in het verleden met haar vroeger Immo 
kantoor (stuk 179), ongetwijfeld op de 
hoogte van het reilen en zeilen in deze sector en 
de mogelijke risico's eraan verbonden. 

Met betrekking tot de feiten voorzien onder de 
tenlastelegging B verwijst het Hof naar de 
verslagen van de wooninspectie waaruit blijkt dat 
in de voorziene incriminatieperiode de kwaliteits
en veiligheidsnormen niet werden nageleefd. Om 
redenen zoals hoger uiteengezet acht het Hof het 
niet geloofwaardig dat tweede beklaagde niet op de 
hoogte zou zijn geweest van de toestand van de 
appartementen/studio's. Ondanks deze toestand liet 
tweede beklaagde betijen en streek haar erelonen 
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op. Het feit dat tweede beklaagde niet in kennis 
werd gesteld van de beslissing van 
onbewoonbaarverklaring door het College van 
Burgemeester en Schepenen, doet geen afbreuk aan 
haar strafrechtelijke verantwoordeliikheid als 
zaakvoerder van de die 
instond voor het beheer van het gebouw. 
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De feiten voorzien onder de tenlasteleggingen A en 
B zijn de opeenvolgende en voortgezette uitvoering 
van een zelfde misdadig opzet, zodat er slechts 
een straf dient te worden uitgesproken, nl. de 
zwaarste. 

Bij de straftoemeting wordt rekening gehouden met: 
- de persoon van de beklaagde, 
- haar strafrechtelijke voorgaanden, 
- de omstandigheden en ernst van de feiten, die 
getuigen van een oneerlijk winstbejag

· 
ten aanzien 

van de kwetsbare positie van de economisch 
zwakkeren in de samenleving enerzijds en 
anderzijds dat er inmiddels renovatiewerken Zl]n 
uitgevoerd en de woongelegenheden beantwoorden aan 
de veiligheids- en woonkwaliteitsvereisten, 
- het tijdsverloop tussen de gepleegde feiten en 
de uiteindelijke berechting in graad van beroep. 

Daarom wordt de beklaagde bestraft met een 
gevangenisstraf van 6 maanden en een geldboete van 
500 euro x 10 slachtoffers, hetzij 5.000 euro te 
vermeerderen met de opdeciemen of een vervangende 
gevangenisstraf van 90 dagen. 

Nu de beklaagde vroeger nog niet veroordeeld is 
geweest tot een criminele straf of tot een 
hoofdgevangenisstraf van meer dan twaalf maanden, 
wordt de bestraffing met uitstel verleend, zoals 
hierna bepaald, om haar in de toekomst verder te 
ontraden zich aan dergelijke feiten schuldig te 
maken en hem ertoe aan te zetten de reglementering 
van de Vlaamse Wooncode te respecteren. 

Aan beklaagde wordt niet de gunstmaatregel van 
opschorting toegekend nu deze maatregel in deze 
zaak niet van die aard geacht wordt om op adequate 
wijze beklaagde te wijzen op de ernst van de 
inbreuk en op haar verplichtingen en bovendien de 
sociale integratie van beklaagde hierdoor niet in 
het gedrang wordt gebracht. 

Zowel de gevangenisstraf als de geldboete moeten 
de beklaagde ervan weerhouden in de toekomst 
dergelijke laakbare handelingen te stellen. 

De duur van de vervangende gevangenisstraf is 
aangepast aan de omvang van de geldboete. 
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3. De verbeurdverklaring 

Het Hof gaat niet in op de schriftelijke vordering 
van het Openbaar ministerie van 22 september 2006 
ten belope van 12.089, 20 euro en van 28.04. 2008 
ten belope van 2 50 euro bij toepassing van art. 
42,3° en art. 43 bis SW omdat er eventueel 
vermogensvoordelen in hoofde van de vennootschap 
zijn met name de erelonen contractueel begroot op 
6, 5 % van de geïnde huurgelden en aanhorigheden. 
Of er in hoofde van tweede beklaagde als 
zaakvoerder van de vennootschap een 
vermogensvoordeel is, is niet vastgesteld. 

Art. 433terdecies legt een verplichte 
verbeurdverklaring op van het onroerend goed zelfs 
al is het onroerend goed niet haar eigendom, 
zonder dat deze verbeurdverklaring afbreuk kan 
doen aan de rechten van derden op het onroerend 
goed die verbeurd zouden kunnen worden verklaard . 
Derhalve dient een verplichte verbeuring te worden 
uitgesproken van de woongelegenheden: 

- de 4 woongelegenheden op de vierde verdieping 
- de woongelegenheid op de eerste en tweede 
verdieping 
van het pand gelegen in de 

gekadastreerd als 

weliswaar met uitstel gedurende drie jaar vanaf 
heden gezien er inmiddels renovatiewerken werden 
uitgevoerd en door de wooninspectie in de diverse 
woongelegenheden geen gebreken meer zijn 
vastgesteld (zie het schrijven van de 
wooninspectie van 2 5. 07. 08). 

OM DIE REDENEN: 

HET HOF, 

Het arrest is op tegenspraak ten aanzien van 
beklaagde 

Met eenparigheid van stemmen, 

Met toepassing van de artikelen: 

11, 12, 14, 24, 31 tot 37 en 41 van de wet van 
15 juni 1935 
162, 185, 190, 190ter, 194, 195, 199, 200, 202, 
203, 203 bis, 210, 211, 2llbis wetboek van 
strafvordering 
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1, 2, 3, 7, 25, 38, 40, 42, 43, 65, 66, 
433decies, 433terdecies strafwetboek 
5, 20, 20ter van het decreet van 15 juli 1997 
5, 77bis, 80 van de wet van 15 december 1980 
(oud) 

1 van de wet van 5 maart 1952 

36 van de wet van 7 februari 2003 
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 december 2001 
1 en 8 van de wet van 29 juni 1964 
58 van het K. B. van 18 december 1986 
28 en 29 van de wet van 1 augustus 1985 
77 van het K. B. van 27 april 2007 
20 van de wet van 17 april 1878 

Verklaart de hogere beroepen ontvankelijk; 

Op strafrechtelijk gebied 

Preciseert en actualiseert de feiten zoals hoger 
uiteengezet (pagina 6) ; 

Verklaart de strafvordering in hoof de van eerste 
beklaagde vervallen ingevolge overlijden; 
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Verklaart de tweede beklaagde schuldig aan de haar 
ten laste gelegde feiten zoals geactualiseerd en 
gepreciseerd; 

Veroordeelt de tweede beklaagde wegens de 
vermengde feiten A en B zoals gepreciseerd en 
geactualiseerd tot: 

- een gevangenisstraf van ZES MAANDEN met uitstel 
van tenuitvoerlegging gedurende een termijn van 
DRIE JAAR vanaf heden 
- een geldboete van TIEN maal VIJFHONDERD EURO of 
VIJFDUIZEND EURO gebracht op ZEVENENTWINTIGDUIZEND 
VIJFHONDERD EURO door verhoging met 45 opdeciemen 
of een vervangende gevangenisstraf van NEGENTIG 
DAGEN, met uitstel van tenuitvoerlegging gedurende 
een termijn van DRIE JAAR vanaf heden voor een 
gedeelte van TIEN maal VIERHONDERD EURO of 
VIERDUIZEND EURO gebracht op TWEEËNTWINTIGDUIZEND 
EURO door verhoging met 45 opdeciemen of een 
vervangende gevangenisstraf van TWEEËNZEVENTIG 
DAGEN zodat een gedeelte van TIEN maal HONDERD 
EURO of DUIZEND EURO gebracht op VIJFDUIZEND 
VIJFHONDERD EURO door verhoging met 45 opdeciemen 
of een vervangende gevangenisstraf van ACHTTIEN 
DAGEN effectief blijft; 
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Stelt vast dat de feiten gepleegd werden zowel 
voor als na 1 maart 2004; 
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Verplicht beklaagde om bij WlJZe van bijdrage tot 
de financiering van het bijzonder fonds tot hulp 
aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden 
en aan de occasionele redders een bedrag te 
betalen van VIJFENTWINTIG EURO, verhoogd met 4 5  
opdeciemen e n  alzo gebracht op HONDERD 

Z EV EN END ERTIG EURO en VIJFTIG C ENT; 

Legt aan de veroordeelde een vergoeding op van 
D ERTIG EURO en NEGENENZESTIG CENT; 

Verklaart verbeurd op grond van 42,1° SW en 
433terdecies SW: 

- de 4 woongelegenheden op de vierde verdieping 
- de woongelegenheid op de eerste en tweede 
verdieping 
van het pand gelegen in 

gekadastreerd als 

met uitstel van tenuitvoerlegging gedurende een 
periode van DRIE JAAR vanaf heden; 

De kosten 

Laat de kosten gerezen op de strafvordering in 
beide aanleggen met betrekking tot eerste 
beklaagde ten laste van de Staat; 

Veroordeelt de tweede beklaagde tot de op haar 
betrekking hebbende kosten van de strafvordering 
in beide aanleggen, deze voorgeschoten door de 
openbare partij in totaal begroot op 57,16 euro. 
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Dit arrest is gewezen te ANTWERPEN door het 

HOF VAN BEROEP, TWAALFDE KAMER, 

samengesteld uit 

N. SNELDERS, Voorzitter, 

M. JORDENS, Raadsheer 

L. KNAPEN, Raadsheer, 

en op de openbare terechtzitting van 

VEERTIEN JANUARI TWEEDUIZEND EN NEGEN 

uitgesproken door Voorzitter N. SNELDERS, 

in aanwezigheid van Advocaat-generaal L. DE MOT, 

met bijstand van Griffier J. GEYSEMANS. 

/ · 7!.---�;f;;��/�:�.·: ___ __ -_;z�3�-----
Lf_...:.!::::-�J:. " ---·-----

J G YSEMAN�S------� L. KNAPEN 

N. SNELDERS 
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