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Not.nr. K0.66.99.000348/15 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE 

tegen 

1.nr. 4368 1 

met maatschappelijke zetel, 

- beklaagde -

2. nr • ./36B 1 

verdacht van: 

geboren te 

wonende te, 

- beklaagde -

op 

·) 

I (RRN 

., 

., 

als dader, mededader om het misdrijf te hebben uitgevoerd of aan de uitvoering ervan 
rechtstreeks te hebben meegewerkt, of door enige daad tot de uitvoering zodanige hulp te 
hebben verleend dat het misdrijf niet had kunnen worden gepleegd, of door giften, beloften, 
bedreigingen, misbruik van gezag of van macht, misdadige kuiperijen of arglistigheden of het 

----======11m1111!�sd,...rott�f=f -rzrel7'1chtstreeks-te=tlebben uitgelokt, ln-de=zln-van-artlkel:66?'ii�:f'llr�anfwme�tnbeme1>1k:r-======�= 

DE EERSTE EN DE TWEEDE 

Te 

1. van 28 januari 2013 tot 11 augustus 2013 
bij inbreuk op artikel 5, strafbaar gesteld door artikel 20§1 al 1 van het decreet van 15 juli 
19 9 7  houdende de Vlaamse Wooncod�, als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of 

als persoon die een woning ter beschikking stelt, · 
een woning die niet voldoet aan de vereisten -van artikel 5' rechtstreeks of via tussenpersoon 
verhuurd, te huur gesteld of ter beschikking gesteld te hebben met het oog op bewoning, 
meer bepaald het verhuren van een appartement gelegen te . 
kadastraal gekend onder. 

2. van 11 augustus 2013 tot 31 maart-2015 
bij Inbreuk op artikel 5, strafbaar gesteld door artikel 20§1 al 1 van het decreet van 15 jull 
19 9 7  houdende de Vlaamse Wooncode, als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of 
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als persoon die een woning ter beschikking stelt, een woning die niet voldoet aan de 

vereisten en normen van artikel 5 rechtstreeks of vla tussenpersoon verhuurd, te huur . 
gesteld of ter beschikking gesteld te hebben met het oog op bewoning, 
meer bepaald het verhuren van een appartement gelegen te : 
kadastraal gekend onder 

Tevens wordt lastens de eerste gevorderd teneinde zich overeenkomstig artikelen 42 en 
43bls Strafwetboek, te horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring van een 
bedrag van € 9.880 {380 euro X 26 maanden) zijnde de vermogensvoordelen die 
rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen waarbij de rechter, indien de zaken niet kunnen 
worden gevonden in het vermogen van de eerste de geldwaarde daarvan dient te ramen 
(het equivalent bedrag). 

De kadastrale omschrijving van het onroerend goed dat het voorwerp van het misdrijf is, 
zijnde: 

· 
llgglng: 
aard en oppervlakte: 1 
wijk en nummer van het kadaster: 
en de eigenaar ervan geïdentificeerd zijnde als: 1 met ondememtngsnummer 

met zetel te 
die de eigendomstltel heeft verkregen krachtens de akte van Inbreng/oprichting verleden op 
22.05.1986. 

• • • • 

1.1 De rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, kamer A9, besliste bij 
vonnis van 12 februari 2017 op tegenspraak als volgt: 

''Verklaart de feiten van de tenlasteleggingen 1 en 2 bewezen In hoofde van , 

Veroordeelt . wegens de gezamenlijk bewezen verklaarde feiten van de voormelde 
tenlasteleggingen tot een geldboete van 1.000,00 EUR, wettelijk te verhogen met 50 
opdeclmes, hetzij x 6, en aldus gebracht op 6.000,00 EUR, met uitstel hierna bepaald. 

Aangezien de op te leggen straf een geldboete van 120.000,00 euro niet te boven gaat en de 
veroordeelde nog niet werd veroordeeld tot een geldboete van 24.000,00 euro of meer, de 
opgelegde straf een voldoende waarschuwing zal uitmaken om het plegen van andere of 
analoge misdrijven te voorkomen, gelast dat de tenuitvoerleqqlnq van bovenstaande 
geldboete zal uitgesteld worden voor de duur van drie laar. 
Verklaart overeenkomstig de artikelen 42,3° en 43bls Sw. een bedrag van 2.880,00 EUR 
verbeurd In het vermogen van , uit hoofde van de bewezen verklaarde feiten van. 
de voormelde tenlasteleggingen 1 en 2. 
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Verplicht tot betaling van de bijzondere vergoeding van 51,20 EUR opgelegd in 
uitvoering van het artikel 91 van het K.B. van 28.12.1950 houdende algemeen reglement op 
de gerechtskosten 'In strafzaken. 

Verplicht . . . . . . . . __ . tot betaling van eenmaal de bijdrage van 25 EUR, te verhogen met 70 
opdeclmes, hetzll 200,00 EUR, tot financiering van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van 
opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, overeenkomstig artikel 29 van de 
wet van l augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen en gelet op artikel 1 van de 
wet van 5 maart 1952 betreffende de opdecimes op de strafrechtell]ke geldboeten, zoals 
laatst gewijzigd door artikel 59 van de Programmawet (1) van 25 december 2016. 

Verplicht . - . . . " . __ . om boven de correctionele hoofdstraf een bedrag van TWINTIG EUR 
(20,00 EUR} te betalen bij wijze van bijdrage tot de financiering van het begrotf ngsfonds voor 
de juridische tweede/ijnsbijstand. 

• •• 

Verklaart de feiten van de tenlasteleggingen 1 en 2 bewezen In hoofde van 

Veroordeelt wegens de gezamenlijk bewezen verklaarde feiten van de 
voormelde tenlasteleggingen tot een gel<Jboete van 1.000,00 EUR, wette/lik te verhogen met 
50 oodecimes, hetzl/ ·x 6, en aldus· gebracht op 6.000,00 EUR, met uitstel van de 
tenuitvoerlegging zoals hierna bepaald. 

Aangezien de straf niet meer dan vijf jaar gevangenis bedraagt, de betrokkene nog geen 
veroordel/n hee t onder aan tot een hoofdgevangenisstraf van meer dan twaalf maanden 
of tot een gelijkwaardige straf die in aanmer lng genomen wor overeen oms rgCiï't -·--

99bls van het Strafwetboek en de opgelegde straf een voldoende waarschuwing zal uitmaken 
om het plegen van andere of analoge misdrijven te voorkomen, gelast dat de 
tenuitvoerlegging van bovenstaande geldboete zal uitgesteld worden voor de duur van drie 
jaar, mits de veroordeelde gedurende de proeftijd geen nieuw misdrijf pleegt dat de 
veroordeling tot een criminele straf of tot een hoofdgevangenlsstraf van méér dan zes 
maanden zonder uitstel of tot een gelijkwaardige straf die in aanmerking genomen wordt 
overeenkomstig artikel 99bis Sw., ten gevolge heeft gehad. 

Zegt dat bij eventuele uitvoerbaarheid van de geldboete die met uitstel van tenuitvoerlegging 
is opgelegd, en bij niet-betaling van deze geldboete binnen de wettelijke termijn, deze 
geldboete zal kunnen vervangen worden door een gevangenisstraf van 90 dagen. 

Verplicht tot betaling van de bijzondere vergoeding van 51,20 EUR opgelegd in 
uitvoering van het artikel 91 van het K.B. van 28.12.1950 houdende algemeen reglement op 
de gerechtskosten in strafzaken. 

--------
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Verplicht tot betaling van eenmaal de bijdrage van 25 EUR, te verhogen met 70 
opdecimes, hetzl/ 200,00 EUR, tot financiering van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van 
opiettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, overeenkomstig art/kei 29 van de· 
wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen en gelet op artikel 1 van de· 
wet van 5 maart 1952 betreffende de opdecimes op de strafrechtelijke geldboeten, zoals 
laatst gewijzigd door artikel 2 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse 
bepallngen Inzake justitie (Il). 

Verplicht om boven de correctionele hoofdstraf een bedrag van TWINTIG EUR 
(20,00 EUR) te betalen bij wijze van bijdrage tot de financiering van het begrotingsfonds voor 
de juridische tweede/ijnsbijstand. 

Beveelt en 

""" 

over te gaan tot het herstel van het pand gelegen te 
1, kadastraal gekend onder 

hetgeen lmp//ceert: 

• het principiële herstel, met name het wegwerken van alle gebreken aan het pand 
door het uitvoeren van renovatie-, verbete;Jngs- of aanpassingswerken, waardoor het 
pand voldoet aan de minimale kwaliteltsverE:lsten; 

zegt voor recht dat op vordering van de woonlnspecteur deze beklaagden een dwangsom van 
150,00 euro zal verbeuren per dag vertraging in de uitvoering van de herstelmaatregel te 
rekenen vanaf het verstrijken van een termijn van één jaar nadat het vonnis kracht van 
ggJMjjsde zal hebben vecl<reqen. 

machtigt de wooninspecteur om het herstel ambtshalve uit te voeren voor het geval de 
veroordeelden in gebreke zouden blijven, en dit op kosten van de veroordeelden conform de 
bepalingen in artikel 20bis, §7 van het Decreet van 15.07.1997 houdende de Vlaamse 
Wooncode, 

machtigt de wooninspecteur om de kosten van herhuisvesting te verhalen op de 
veroordeelden, 

zegt dat er geen reden is om bij toepassing van art/kei 1385bis, laatste alinea, Gerechte/ijk 
Wetboek nog een zekere termijn te bepalen waarna de veroordeelden pas de opgelegde 
dwangsommen zullen kunnen verbe_uren. 

Verklaart de herstelvordering u/tvo,erbaar bij voorraad, niettegenstaande elk rechtsmiddel, 
zonder zekerheidsstelling. 
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Neemt akte van de afstand van de burgerlijke partijstelling van 

••• 

Veroordeelt 

!:!:!!!!.· 

en solidair tot de gerechtskosten, begroot op 403,12 

••• 

Overtuigingsstukken 

Nih/111 

1.2 Tegen dit vonnis werd hoger beroep Ingesteld op: 
8 maart 2018 door belde beklaagden; 
8 maart 2018 door het openbaar ministerie. 

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 West-Vlaanderen, afdeling 
Kortrijk, op: 

8 maart 2018 door de raadsman van belde beklaagden; 
8 maart 2018 door het openbaar ministerie. 

1.4 Op de rechtszitting van 22 juni 2018 stelde dit �of, zelfde kamer, de zaak In voortzetting 
aa e rechtszittin van 15 november 2018 om de verdediging toe te laten de 

Op de rechtszittingen van 15 november 2018 en vrijdag 7 juni 2019 werd de zaak op vraag 
van de verdediging telkens opnieuw uitgesteld, ·waarna ze werd behandeld op de 
rechtszitting van 11 oktober 2019. 

1.5 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 11oktober2019 In het Nederlands: 

de beklaagden in hun middelen van verdediging, vertegenwoordigd door meester 
advocaat met kantoor te 

het openbaar ministerie in zijn vordering bij monde van 
generaal. 
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2.1 De verklaringen van hoger beroep'tegen het vonnis van 12 februari 2018 gedaan op de 
griffie van de rechtbank die het vonnis heeft gewezen, werden tijdig en regelmatig naar de 
vorm gedaan. 

De verzoekschriften houdende de grieven, die tegen het vonnis worden ingebracht, werden 

eveneens tijdig Ingediend. 

2.2 In het door de advocaat van de beklaagden ingediende "grievenformulier hoger beroep", 
opgesteld volgens het door de Koning vastgestelde model, wordt nauwkeurig bepaald welke 

grieven tegen het vonnis worden Ingebracht, namelijk op strafgebled met betrekking tot de 
straf, meer bepaald met betrekking tot de herstelvordering. In de rubriek "Andere" 
preciseren de beklaagden onder meer dat ze zich gegriefd achten door de toegekende 
herstelvordering en de opgelegde dwangsom, terwijl het pand zal worden gesloopt na het 
bekomen van een sloop- en bouwvergunning. 

Ook in het door het openbaar ministerie Ingediende "grievenformulier hoger beroep" wordt 
nauwkeurig. bepaald welke grieven tegen het vonnis worden ingebracht, namelijk op 
straf gebied met betrekking tot de strafmaat en door aankrulslng van de rubriek "Andere". 

Het openbaar mlnlst�rle preciseert daarbij dat het de wenselijkheid van een strengere 
bestraffing wil laten beoordelen door het hof en dat het volgberoep aantekent. 

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

en en van 
de vorm ingesteld en zijn 

Het hof beslist in het voorliggende arrest binnen de perken van de hoger beroepen en van 
de grieven zoals bedoeld in artikel 210 Wetboek van Strafvordering. In dit verbana 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 staat het vast dat de belde beklaagden schuldig zijn aan de 

telastleggingen 1 en 2. 

3. De eerst.e rechter verklaarde de beide beklaagden schuldig aan de telastleggingen 1 en 2 

op grond van de volgende overwegingen: 

"l. De beklaagden en worden als dader/mededader vervolgd voor 
de feiten van de tenlasteleggingen l en 2 (het verhuren van een appartement dat niet voldoet 
aan de mln/mate woonkwaliteftsvereisten). 

2. De feiten van deze tenlasteleggingen zijn bewezen in hoofde van. de belde beklaagden, 
gelet op de inhoud van de diverse stukken van het strafdossier en het onderzoek ter 
terechtzitting. De rechtbank verwijst ter zake naar de diverse vaststel/Ingen van de Vlaamse 
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Wooninspectle, waaruit blijkt dat het appartement aan de 
, niet voldeed aan de minimale kWa/iteitsvereisten. De woning behaalde 

op 28.02.2013 een totaal van 48 strafpunten. Tevens werd. de woning vervolgens door de 
burgemeester van ongeschikt verklaard bij besluit van 10.05.2013 {zie stuk 4 bij de 
klacht met burgerlijke partljstelllng). Op het ogenblik dat de famille op 
31.03.2015 de woning konden verlaten, was de ongeschlktheidsverklarlng van de woning nog 
steeds van kracht. 

De tweede beklaagdt> verklaarde dat dit appartementsgebouw eigendom is van 
de eerste beklaagde waarvan hij afgevaardigd bestuurder Is. In het kader van 
deze functie treedt hij op als verhuurder van het kwestieuze appartement 

Overigens heeft de verdediging van de belde beklaagden ter zitting van 15.01.2018 verklaard 
dat de feiten van deze tenlasteleggingen !llfil. betwist werden (zie hun ter correctionele griffie 
op 12.10.2017 neergelegde syntheseconclusies)." 

4.1 De Vlaamse wooncode beoogt het waarborgen van het fundamenteel recht op 
menswaardig wonen. Bij het verhuren van een onroerend goed moeten de door de overheid 
opgelegde kwaliteitsnormen en - vereisten strikt worden nageleefd en mag niet bespaard 
worden op de hiervoor noodzakelijke investeringen. De beklaagden zijn In deze verplichting 
tekortgeschoten. 

Voor dergelijke feiten die met winstoogmerk worden gepleegd, is in beginsel een geldboete 
de meest .passende sanctie als maatschappelijke vergelding en om de beklaagden aan te 
sporen voortaan wel alle regels na te leven. 

4.2 De eerste beklaagde de heeft nog een blanco strafregister. Net als de eerste 
rechter Is. het hof van oordeelaat voor aeze 6eR1ügae-een-ge1dboe'Cé41an=1-;000""euru, 
volledig met uitstel, voldoende en p_assend Is als bestraffing. De eerste beklaagde voldoet 
aan de wettelijke voorwaarden daartoe. 

De bewezenverklaarde feiten werden gepleegd In de periode van 18 januari 2013 tot 11 

augustus 2015, dit Is na 3 1  december 2011 maar vóór 1 januari 2017, zodat' de geldboete, 
uitgedrukt In euro, met 50 declemen moet worden verhoogd. 

Op juiste gronden en motieven die het hof tot de zijne maakt, besliste de eerste rechter tot 
verbeurdverklaring van 2.880 euro aan vermogensvoordelen lastens de eerste beklaagde. 
Het hof bevestigt deze beslissing. 

4.3 De tweede beklaagde vroeg om hem de gunst van de opschorting te 
verlenen. Het openbaar ministerie verleende hierover een ongunstig advies. 

Het hof meent dat op het verzoek van de tweede beklaagde kan worden Ingegaan, rekening
houdend met de bijzondere omstandigheden waarin hij het beheer van het onroerend goed 
en de leiding van de op zich heeft genomen en de pogingen die hij heeft 
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ondernomen om het gebouw en het appartement verhuurd aan 
opnieuw geschikt voor bewoning te maken. Bovendien voldoet hij aan de wett�lijke 
voorwaarden voor de gunst van de opschorting, aangezien hij nog niet werd veroordeeld tot 
een criminele straf noch tot een hoofdgevangenlsstraf van meer dan zes maanden of tot een 
gelijkwaardige straf die i n  aanmerking genomen wordt overeenkomstig artikel 99bis 
Strafwetboek, en de bewezenverklaarde feiten niet van die aard schijnen te zijn dat ze 
gestraft moeten worden met een hoofdstraf van meer dan vijf jaar ·correctionele 
gevangenisstraf (art. 3 van de Probatlewet van 29 juni 1964). 

Het toekennen van de gunst van de opschorting van de uitspraak van de veroordeling 
gedurende de hierna bepaalde proeftijd biedt naar het oordeel van het hof de beste garantie 
om de tweede beklaagde ervan te weerhouden om zich In de toekomst nog schuldig te 
maken aan het plegen van dergelijke Inbreuken. 

5. De beklaagden zijn hoofdelijk gehouden tot de kosten, gevallen In de beide aanleggen aan 
de zijde van het openbaar ministerie zoals hierna bepaald. 

De eerste beklaagde dient ook, als veroordeelde tot een correctionele hoofdstraf, te worden 
verplicht 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, dient thans vermeerderd te 
worden met 70 opdeciemen tot 200 euro, en dit ongeacht de datum van de 
bewezenverklaa rde feiten. 

Daarnaast zijn de belde beklaagden gehouden tot de vaste vergoeding voor de kostprijs van 
het verloop der strafproceêf ure, Bie tfians, na Indexatie, S4;7&-euro-b1rdraä'gt'(ne-atr.91� 
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), a.lsook tot de bijdrage aan het Begrotingsfonds voor de juridische 
tweedelljnsbijstand, die thans 20 euro bedraagt (art. 4, §3 en art. 5 van de wet van 19 maart 
2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbljstand). 

6. Uit het proces-verbaal met nummer van 23 juli 2019 en de aan dit 
proces-verbaal gevoe1?de bijlagen, blijkt dat het onroerend goed gelegen in de 

te (kadastraal gekend onder 
inmiddels volledig werd gesloopt. De herstelvordering Is bijgevolg zonder voorwerp 
geworden. 

OP DEZE GRONDEN 
Het hof, 
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rechtsprekend op tegenspraak� 

maakt toepassing van de artikelen hiervoor aangehaald, de in de telastleggingen 
aangehaalde artikelen en: 

art. 211 Wetboek van Strafvordering, 
art. 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 12 februari 2018 va·n de rechtbank van eerste aanleg West
Vlaanderen, afdeling Kortrijk, definitief Is wat betreft de beslissing over de schuld van de 
belde beklaagden aan de telastleggingen 1 en 2; 

wijzigt het beroepen vonnis voor zover bestreden als volgt: 

op strafgebled: 

veroordeelt de eerste beklaagde de voor de telastleggingen 1 en 2 samen tot een 
geldboete van 1.000 euro, verhoogd met 50 declmes tot 6.000 euro; 

verleent gewoon uitstel voor de volledige geldboete gedurende een proeftermijn van drie 
Jaar; 

legt de eerste beklaagde de de verplichting op een bedrag van 25 euro te betalen, 
vermeerderd met 70 opdeciemen en zo gebracht op 200 euro, als bijdrage tot de 
lnantlèrlng-van=het=fonds tottlulp=aan=de =slacht offers=van=opteUelijke=gewelddade11-eri=th1n 

de occasionele redders; 

spreekt de bijzondere verbeurdverklaring ui� lastens de eerste beklaagde de van 
de vermogensvoordelen uit de bewezen misdrijven van de telastlegging 1 en 2, namelijk 
voor een equivalent bedrag van 2.880 euro; 

gelast voor de tweede beklaagde voor de telastleggingen 1 en 2 samen de 
opschorting van de uitspraak van de veroordeling voor een proeftijd van drie jaar: 

legt de beklaagden de en de verplichting op elk een bedrag van 54,76 

euro te betalen als vergoeding voor de kostprijs van het verloop van de strafprocedure; 

veroordeelt de beklaagden de en elk van beiden tot het betalen van 
een bijdrage van 20 euro aan het Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand; 
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veroordeelt de beklaagden de en hoofdelijk .tot betaling van de 
kosten van de strafvordering, voor het openbaar ministerie begroot op 403,12 euro in eerste 
aanleg en 140,28 euro in beroep; 

herstel: 

stelt vast dat de herstelvordering zonder voorwerp Is geworden. 
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Hof van beroep Gent - tiende kamer-2018/NT /309- p. 12 

Kosten eerste aanleg: 

Kosten beroep: 
Afschrift vonnis: 

Afschriften akten HB: 
Opstelrecht H8 beid.: 

Dagv. beklaagden: 

+ 10%: 

Totaal: 

€403,12 

€ 36,00 
€6,00 

€35,00 
€50,53 

€ 127,53 
€ 12,75 

€ 140,28 

Dit arrest ls gewezen te Gent door het hof van beroep, tiende correctionele kamer, 
samengesteld uit raadsheer . als waarnemend kamervoorzitter, en de 
raadsheren en en In openbare rechtszitting van 15 
november 2019 uitgesproken door raadsheer - wnd. kamervoorzitter In 

aanwezigheid van advocaat-generaal, met bijstand van griffier 
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