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Not.nr. DE.66.RW.101700/16 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE 

tegen 

1. nr. 131S · , (RRN 

geboren te · op 
gepensioneerde, 
wonènde te � 
- beklaagde -

verdacht van: 

A. 

Bij Inbreuk op artikel 5, strafbaar gesteld door artikel 20§1, al 1 va_n 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 vla tussenpersoón verhuurd, te huur 
gesteld of ter beschikking gesteld te hebben met het oog op bewoning: 

In het pand gelegen te � 
kadastraal gekend als · , eigendom van 

te 

geboren te 

op , wonende te 
, geboren te op 

op: , wonende te 
geboren·· 

, wonende te 
geboren te . op 

wonende te · en 

r 

, geboren te . op wonende te ., 
, bij aankoopakte van 16.04.1975, verleden door notaris 1 te 

als verhuurder een ongeschikte en onbewoonbare woning te hebben verhuurd aan· 
en 

te In de periode van 15.08.2011· tot en met 13.06.2017 (zie stuk 2·5, 

17-18, 32, 48, SS-57) 
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VERMOGENSVOORDEEL : Art. 42 en 43bls Strafwetboek 

Tev�ns gedagvaard teneinde zich overeenkomstig art. 42 en 43bis Strafwetboek, te horen 

veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklarlng van 29.325,00 euro, 
zijnde: 

· 

hetzij de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen, 
hetzij goederen en waarden die In de plaats ervan zijn gesteld, 
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 gedurende de periode van 01.09.2011 tot en met 13.06.2017 of 69 maanden 
aan een maandelijkse basishuurprijs van 425,00 euro = 29.325,00 euro 

* * * * 

1.1 De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afde.llng Dendermonde, kamer D13M, 
besliste. bij vonnis van 25 juni 2018 op tegenspraak als vólgt: 

uop STRAFGEBIED 

De rechtbank VERKLAART beklaagde · SCHULDIG aan de feiten omschreven onder de 
hierboven vermelde tenlastelegging, doch beperkt tot de periode van 15.08.2011 tot 
01.07.2016; 

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

De rechtbank VEROORDEELT beklaagde voor deze feiten samen tot een GELDBOETE van 
VIJFHONDERD EURO, verhoogd met 70 deciem_en (x 8} of 3.000,0� euro; 

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

De rechtbank verleent beklaagde GEWOON UITSTEL van de tenuitvoerlegging van de HELFT 
van de opgelegde geldboete voor een periode van driè jaar. . 
Wijst 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 
hoofdgevangenlsstraf van meer dan zes maanden zonder uitstel ten gevolge heeft gehad. 
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Hof van b1m>ep Gent • tiende kamer-2018/NT /898 - p. 4 

81/zondere verbeurt!verklqrlnq 

De rechtbank verklaart beklaagde verbeurd van 24.225 euro aan vermogensvoorde/en. 

81/draqe - vergoed/na - kosten 

Spreekt In hoofde van beklaagde de verplichting uit om EENMAAL een bedrag van 25,00 
euro, met 70 declemen verhoogd, 200,00 euro bedragende, te betalen bij wijze van bijdrage 
tot financiering van het Fonds tot flnancliHe hulp aan slachtoffers van opzettelijke 
gewelddaden; 

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

Legt beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de strafprocedure van 
51,20 euro overeenkomstig artikel 91, 2dt lid en 148 van het koninklijk besluit van 28 
december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in  strafzaken, zoals 
gewijzigd bij KB van 13 november 201.2 (8.S. 29/11/2012). 

Veroordeelt beklaagde tot c/e gerechtskosten, tot op heden begroot op de som van 269,19 
euro. 

op BURG€RLIJK GEBIED 

./ Herstelvordering 

De rechtbank beveelt beklaagde om over te gaan tot het herstel van de gebreken van het 
betrokken pand gelegen te , kadastraal gekend als 

·zodat het pand opnieuw voldoet aan artikel 5 
van de Vlaamse Wooncode. 

De rechtbank zegt dat dit herstel dient te worden gerealiseerd binnen een termijn lfan 2 jaar 
na het In kracht van gewijsde treden van dit vonnis. 

De rechtbank zegt voor recht dat de beklaagde na uitvoering van de werken de 
wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen dient te verwittigen. 

De rechtbank zegt voor recht dat Indien de plaats niet wordt hersteld binnen een termijn van 
2 jaar na het in kracht van gewijsde treden van dit vonnis, de woonlnspecteur en het college 
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Hof van beroep Gent ·tiende kamer-2018/NT/898-p. S 

van burgemeester en schepenen van de gemeente · 
ambtswege In de uitvoering ervan te kunnen voonlen. 

worden gemachtigd om van 

De rechtbank zegt voor recht dat wanneer de overtreder in gebreke blijft, hij verplicht is alle 
uitvoeringskosten te vergoeden op vertoon van een staat; opgesteld door de overheid of 
begroot en uitvoerbaar verklaard door de beslagrechter In de burgerlijke rechtbank. 

De rechtbank zegt dat aan de beklaagde een dwangsom zal worden opgelegd van 100 euro 
per maand vertraging bij de niet-uitvoering van het herstel wanneer het herstel niet wordt 
uitgevoerd binnen de hoger bepaalde hersteltermijn. 

De rechtbank zegt voor recht dat de voorgemelde termijn enkel aan de hoofveroordeling 
wordt gekoppeld en geen dwangsomterml)n Is In de zin van artikel 1385bls Ger. Wb. 

De rechtbank machtigt de woonlnspecteur en het college van burgemeester en schepenen 
om de kosten van artikel 17bis, § 2 Vlaamse wooncode te verhalen op beklaagdèn. De 
rechtbank zegt voor recht dat zij deze kosten dienen te vergoeden op vertoon van een staat, 
opgesteld door de overheid of begroot en uitvoerbaar verklaard door de beslagrechter In de 
burgerlijke rechtbank . 

./' Overlae buraer/llke belangen 

De rechtbank houdt de beslissing over de burgerlijke belangen aan." 

--==-========1�·�2:.:!T�e_gg�e�n ç:IJt vonnis werd hoger beroep Ingesteld op: 
10 juli 2018 door de beklaagde 

- 13 jull 2018 door het openbaar ministerie tegen 

1.3 Er werd een verzoekschrift In de zin van artikel 204 Wetboek van Strafvordering 
Ingediend o� de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling 

. Dendermonde, op: 
10 juli 2018 door de raadsman van de beklaagde 1 
13 juli 2018 door het openbaar ministerie. 

1.4 Het hdf hoorde op de openbare rechtszitting van 11 oktober 2019 In het Nederlands: 

- de beklaagde L._. ____ -.- _ in haar middelen van verdediging, bijgestaan door 
meester l voor meester ' beiden advocaat met kantoor te 

- het openbaar ministerie in zijn vordering bij monde van , advocaat-generaal. 
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2.1 De onderscheiden verklaringen van hoger beroep tegen het vonnis van 25 juni 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 voormeld vonnis worden ingebracht,. namelijk met 
betrekking tot de beslissing over de straf (reden: niet toegekende opschorting; 
verbeurdverklaring). 

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 beslissing over de straf. · 

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).' 

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. --·-- -- --

Als gevolg van de devolutieve werking van de beperkte beroepen, staat op grond van het 
vonnis van 25 juni 2018 de schuld van de beklaagde aan de enige hiervoor vermelde 
telastlegging A {beperkt tot .de periode van 15 augustus 2011 tot 1 juli 2016) vast, evenals de 
beslissing over het aanhouden van de burgerlijke belangen én heeft het hof enkel nog te 
beslissen over de straf. 

3. De Vlaamse wooncode beoogt het waarborgen van het fundamenteel recht op 
menswaardig wonen. Bij het verhu�en van een pand moeten de door de overheid opgelegde 
kwaliteitsnormen en -: vereisten strikt worden nageleefd en mag ·niet bespaard worden op 
de hiervoor noodzakelijke investeringen. De beklaagde is in deze verplichting 
tekortgeschoten. 

Voor dergelijke feiten die met winstoogmerk worden gepleegd is in beginsel een geldboete 
de meeSt passende sanctie als maatschappelijke vergelëling e n  om de bel<laagàe aan te 
sporen voortaan wel alle regels na te leven. 
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De beklaagde, die over een blanco strafregister beschikt, is een weduwe van 83 jaar. Haar 
echtgenoot overleed omstreeks 1990 en sindsdien heeft zij de zorgen voor de enige woning 
die verhuurd werd. Dit zijn voor haar verzachtende omstandigheden die overeenkomstig 
artikel 85 Strafwetboek toelaten een geldboete onder de door artikel 20, eerste lid, 
Wooncode bepaalde mlnimumgeldboete op te leggen. 

Er Is geen enkele aanwijzing dat de hierna bepaalde geldboete de beklaagde sociaal zou 
declasseren. Het hof gaat dan ook niet in op de vraag van de beklaagde tot het gelasten van 
de opschorting van de uitspraak van de veroordeling. Het opleggen van de hiema bepaalde 
geldboete vormt de noodzakelijke maar voldoende maatschappelljke afkeuring voor het 
door de beklaagde gepleegde misdrijf. 

Wat betreft de gevorderde bijzondere verbeurdverklaring van de uit het misdrijf 
voortkomende vermogensvoordelen houdt het hof rekening met de beperkte financiële 
mogelijkheden van de beklaagde: de beklaagde verklaarde op de rechtszitting dat zij 
maandelijks een pensioen van 1.070 euro ontvangt. De verhuurde woning werd verkocht en 
de beklaagde beschikt niet over het nodige financieel vermogen om een nieuw 
opbrengstpand aan te schaffen, zodat herhaling van het misdrijf zich niet meer zal voordoen. 
Het hof willigt de vordering tot bijzondere verbeurdverklaring van de vermogensvoordelen, 
die facultatief Is, niet in gezien enkel het opleggen ervan In de vermelde omstandigheden al 
een onredelijke zware straf zou uitmaken. 

4. De beklaagde is gehouden tot de kosten, gevallen in de beide aanleggen aan de zijde van 
het openbaar ministerie zoals hierna bepaald. 

Het bof 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 fïülP 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 v_eroordeelt de beklaagde ook tot de vaste vergoeding voor de kostprijs van het 
verloop der 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 
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juridische tweedelljnsbljstand, veroordeelt het hof de beklaagde ook tot het betalen van een 
bijdrage van 20 euro aan het Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbljstand. 

Dictum 

Toegepaste wetsartikelen: 

Het hof maakt toepassing van de hiervoor aangehaalde artikelen, met Inbegrip van de 
bepalingen vermeld In de telastlegging, en van de artikelen; 
- 211 Wetboek van Strafvordering, 

· - 65, eerste lid, 66, 85 en 100 Strafwetboek. 
- 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, 

Perken van het hoger bero�p: 

Het hof stelt vast dat gelet op de verklaringen van hoger beroep en vervolgens de 
grievenformulieren het ingevolge het vonnis van 25 juni 2018 vaststaat dat: 

- de beklaagde schuldig Is aan de enige telastlegging A; 
- de burgerlijke belangen zijn aangehouden. 

Beslissing van het hof: 

Het hof, 
rechtsprekend op tegenspraaF, 

verklaart de beroepen ontvankelijk en er ten gronde over beslissend: 

wijzigt het vonnis van 25 juni 2018 voor zover bestreden als volgt; 

op strafgebled: 

veroordeelt de beklaagde 1 . voor de bewezen enige telastlegging A tot 
betaling van een geldboete van 250 euro, verhoogd met 50 deciemen tot 1.500 euro of een 
vervangende gevangenisstraf van twee maanden; 

gaat niet in op de vordering van het. openbaar ministerie tot bijzondere verbeurdverklaring 
van de vermogensvoordelen; 

veroordeelt de beklaagde tot betaling van een bedrag van 25 euro, 
vermeerderd met 70 deciemen en zo gebracht op 200 euro te betalen als bijdrage tot de 
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financiering van het fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan 
de occasionele redders; 

veroordeelt de beklaagde 1 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 tweedelljnsbljstand; 

veroordeelt de beklaagde tot betaling van de kosten van de 
strafvordering, voor het openbaar ministerie begroot op 269,79 euro In eerste aanleg en 
116,50 euro in beroep. 
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Kosten eerste aanleg: 

Kosten beroep: 
Afschrift vonnis: 

Afschriften akten H·B: 
Opstelrecht HB bekl.: 

Dagv.. bekl.: 

+10%: 

Totaal: 

€ 269,79 

€ 39,00 
€6,00 

€ 35,00 . 
€ 25,91 

€ 105,91 
€ 10,59 

€ 116,50 

Dit arrest Is gewezen te Gent door het hof van beroep, tiende correctionele kamer, 
samengesteld uit raadsheer · als waarnemend kamervoorzitter, en de 
raadsheren · en 1 en In openbare rechtszitting van 15 
november 2019 uitgesproken door wnd: kam_ervoorzitter ., In aanwezigheid 
van , advocaat-generaal, met bijstand van griffier 1. 
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