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Not.nr. BG.55.LB.003461/16 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE en van 

1. nr. 

2. nr. 

tegen 

1. nr . .,,( 316 

verdacht van: 

A. 

(RRN 

geboren te 

wonende te 

- burgerlijke partij -

(RRN 

geboren te 

wonende te 

- burgerlijke partij -

geboren te 

wonende te 

- beklaagde -

met 

or 

lnn 

or 

-, 

, (RRN 

Bij inbreuk op de artikelen 433decies en 433undecies 1 van het Strafwetboek, door, met de 
bedoeling een abnormaal profijt te realiseren rechtstreeks of via een tussenpersoon 
misbruik te hebben gemaakt van de bijzonder kwetsbare toestand waarin een persoon 
verkeert ten gevolge van zijn onwettige of precaire administratieve toestand of zijn precaire 
sociale toestand, zijn leeftijd, zwangerschap, een ziekte dan wel een lichamelijk of een 
geestelijk gebrek of onvolwaardigheid door, met een abnormaal profijt te realiseren, een 
roerend goed, een deel ervan, een onroerend goed, een kamer of een andere in artikel 479 
bedoelde ruimte, verkocht, verhuurd of ter beschikking te hebben gesteld in 
omstandigheden die in strijd zijn met de menselijke waardigheid, namelijk door een ruimte 
boven zijn winkel te verhuren, terwijl hij minstens wist ingevolge het door hem 
ondertekende contract dat het appartement niet voor bewoning geschikt was, 
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met de omstandigheid dat van de betrokken activiteit een gewoonte werd gemaakt, 
ten nadele van er 
te in de periode van 01 mei 2016 tot en met 04 november 2016, 

B. 
Bij inbreuk op artikel 5 §1, artikel 6, artikel 20 §1 van het Decreet van 15 juli 1997 houdende 
de Vlaamse wooncode, als eigenaar een woning te hebben verhuurd die niet beantwoordt 
aan de vereisten van artikel 5, als hoofdverblijfplaats zonder geldig conformiteitsattest en 
meer bepaald een woning gelegen te 

gekend onder wijk en nummer van het kadaster : 

Kadastrale ligging 

eigendom van : 

wonende te 

ten nadele van er 
te in de periode van 01 mei 2016 tot en met 04 november 2016, 

BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING 

Tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig de artikelen 42 en 43 bis van het 
Strafwetboek, zoals ingevoegd door de wet van 17 juli 1990 te horen veroordelen tot de 
bijzondere verbeurdverklaring van een bedrag van 3.135,00 euro, waarbij rekening 
gehouden werd met de huurbedragen die vallen binnen de geïncrimineerde periode, te 
weten 

maanden mei-oktober 2016 wat betreft 
maand juni 2016 wat betreft 
maand augustus 2016 wat betreft 
Totaal : 3.135,00 euro 

: 6 x 415 = 2.490,00 euro 
: 415,00 euro 
: 230,00 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) 

1. 

* * * * 

1.1 De rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge, kamer B17, besliste 
bij vonnis van 4 april 2018 op tegenspraak als volgt: 
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"VOORAF: VERBETERING DAGVAARDING 

Artikel 20§1 van het Decreet houdende Vlaamse Wooncode viseert diegene die verhuurt, 

rechtstreeks of via tussenpersoon, te huur stelt, of ter beschikking stelt met het oog op 

b_ewoning, irrelevant zijnde of deze persoon eigenaar is of niet, zodat zich de verbetering van 

een materiële vergissing opdringt nopens tenlastelegging B in die zin dat de woorden 'als 

eigenaar' dienen te worden geschrapt. 

1. STRAFRECHTELIJK 

De rechtbank verbeter(t) de dagvaarding zoals voormeld. 

Verklaart de feiten onder de tenlasteleggingen A en B, zoals verbeterd, bewezen en 

veroordeelt de beklaagde uit dien hoofde, voor beide feiten samen, bij toepassing van artikel 

65 lid 1 van het Strafwetboek, tot: 

een gevangenisstraf van ÉÉN {1) JAAR 
en 

een geldboete van DUIZEND EURO {1.000,00 EUR). 

Zegt dat bij toepassing van artikel 1 van de wet van 5 maart 1952, zoals laatst gewijzigd door 

art. 2 en 3 van de wet van 28.12.2011, voormelde geldboete met vijftig decimes verhoogd 

wordt en aldus gebracht wordt op ZESDUIZEND EURO (6.000,00 EUR) te vermenigvuldigen 
met DRIE {3) SLACHTOFFERS. 

Beveelt dat, bij gebrek aan betaling binnen de door de wet bepaalde tijd, voormelde 

geldboete zal mogen vervangen worden door een gevangenisstraf van DRIE {3) MAANDEN. 

De veroordeelde is nog niet veroordeeld geweest tot een hoofdgevangenisstraf van meer dan 

twaalf maanden of tot een gelijkwaardige straf die in aanmerking genomen wordt 

overeenkomstig artikel 99bis van het Strafwetboek, en de opgelegde hoofdvrijheidsstraf gaat 

vijf jaar gevangenis niet te boven. 

Gelet op artikel 8 van de Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de 

probatie, beveelt dat de tenuitvoerlegging van huidig vonnis binnen de perken van artikel 14 

van dezelfde wet uitgesteld wordt voor een termijn van: 
- VIJF (5) JAAR voor wat betreft de uitgesproken gevangenisstraf van ÉÉN {1} JAAR; 
- DRIE {3) JAAR voor wat betreft TWEE/DERDEN van de uitgesproken geldboete van 

DUIZEND EURO {1.000,00 EUR). 
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Verklaart de veroordeelde tevens ontzet uit alle rechten voorzien in art. 31 eerste Jid Sw. voor 

een termijn van VIJF (5) JAAR. 

Spreekt overeenkomstig art. 42,3° Sw., art. 43bis Sw. en art 43 quater Sw. de bijzondere 

verbeurdverklaring uit lastens het vermogen van beklaagde op de vermogensvoorde/en die 

rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen, op de goederen en waarden die in de plaats ervan 

zijn gesteld en op de inkomsten uit belegde voordelen, nl. van het bedrag ten belope van 

DRIEDUIZEND HONDERD VIJFENDERTIG EURO {3.135,00 EUR). 

Verwijst deze veroordeelde tevens tot het betalen van een vaste vergoeding voor 

beheerskosten in strafzaken van ÉÉNENVIJFTIG EURO EN TWINTIG CENT {51,20 EUR) in 

uitvoering van art. 91 tweede lid van het Koninklijk Besluit van 28 december 1950, houdende 

het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken, zoals laatst gewijzigd door de 

artikelen 1 en 2 van het Koninklijk Besluit van 11  december 2001 betreffende de invoering 

van de euro in de regelgeving inzake justitie (geïndexeerd zoals voorzien in artikel 148 van 

het K.B. van 28 december 1950 en de ministeriële omzendbrief nummer 131 quater (ns) van 

31 januari 2013){artikel 18 en 19  van de Wet van 19  december 2014, houdende diverse 

bepalingen betreffende Justitie{1)}. 

Verplicht deze veroordeelde om boven de correctionele hoofdstraf een bedrag van 

VIJFENTWINTIG EUR + 70 decimes = TWEEHONDERD EURO (200,00 EUR) te betalen bij wijze 

van bijdrage tot de financiering van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke 

gewelddaden en aan de occasionele redders opgericht binnen de begroting van de federale 

overheidsdienst Justitie. (artikel 29 van de wet van 1 augustus 1985 zoals laatst gewijzigd 

door K.B. van 31 oktober 2005; artikel 1 van de wet van 5 maart 1952 betreffende de 

opdecimes op de strafrechtelijke geldboeten, zoals gewijzigd door de artikelen 59 en 60 van 

de Programmawet {1) van 25 december 2016 (Belgisch Staatsblad van 29 december 2016}. 

Verwijst de veroordeelde tevens tot het betalen van een bedrag van TWINTIG EURO (20,00 
EUR) als bijdrage voor het Begrotingsfonds voor de juridische tweede/ijnsbijstand 

overeenkomstig art. 2, 4§1 en §3 en 5 van de wet van 19  maart 2017 tot oprichting van een 

Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand. 

Verwijst deze veroordeelde tevens tot de kosten van het geding, in totaal begroot op 

VIJFENDERTIG EURO EN ZEVENTIEN CENT (35,17 EUR). 

ll. BURGERRECHTELIJK 

2.1 De burgerlijke partij 

Verklaart de vordering van de burgerlijke partij ontvankelijk en in de mate zoals hierna 

bepaald gegrond. 
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Veroordeelt dienvolgens de veroordeelde om te betalen aan de burgerlijke partij de som van 

DRIEDUIZEND DRIEHONDERD VIJFENZESTIG EURO (3.365,00 EUR)(= 2.490,00 + 125,00 + 

750,00) vermeerderd met de vergoedende intresten vanaf 01 .05.2016 tot heden en vanaf 

heden de gerechtelijke intresten en de kosten, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding 

begroot op ZEVENHONDERD EN TACHTIG EURO {780,00 EUR). 

2.2 De burgerlijke partij 

Verklaart de vordering van de burgerlijke partij ontvankelijk en in de mate zoals hierna 

bepaald gegrond. 

Veroordeelt dienvolgens de veroordeelde om te betalen aan de burgerlijke partij de som van 

DUIZEND EN VEERTIG EURO {1.040,00 EUR)(= 415,00 + 125,00 + 500,00) vermeerderd met 

de vergoedende intresten vanaf 01.06.2016 tot heden en vanaf heden de gerechtelijke 

intresten en de kosten, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding begroot op 

VIERHONDERD EN TACHTIG EURO {480,00 EUR). 

Houdt in toepassing van art. 4 V. T. Wetboek van Strafvordering, zoals gewijzigd bij de 

wetten van 11 juli 1994, 28 maart 2000 en 13 april 2005 ambtshalve de burgerlijke belangen 

aan". 

1.2 Tegen dit vonnis van 4 april 2018 werd hoger beroep ingesteld op: 
17 april 2018 door de beklaagde "tegen zowel alle burgerlijke en 

strafrechtelijke (be)schikkingen als tegen de bijzondere verbeurdverklaring"; 

2 mei 2018 door het openbaar ministerie. 

Er werd een verzoekschrift in de zin van artikel 204 van het Wetboek van Strafvordering 
ingediend op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling 
Brugge, op: 

17 april 2018 door de raadsman van de beklaagde 
2 mei 2018 door het openbaar ministerie. 

1.3 Op de rechtszitting van 30 november 2018 (inleidingszitting) van dit hof, zelfde kamer, 
werden op verzoek van de raadsman van de beklaagde Takendra Barali en na de partijen te 
hebben gehoord, bij toepassing van de artikelen 152,§1 en 209bis, laatste lid, Wetboek van 
Strafvordering, conclusietermijnen vastgelegd en werd de rechtsdag bepaald op de 
rechtszitting van vrijdag 12 april 2019. 

Het hof stelt vast dat door de burgerlijke partij en door de burgerlijke 
partij op 1 april 2019 een conclusie, telkens "nota burgerlijke 

partijstelling" genoemd, werd ingediend ter griffie, dit is na het verstrijken van de 
desbetreffende conclusietermijn (uiterlijk op 29 maart 2019). Op uitdrukkelijke vraag van het 
hof hebben de raadslieden van de overige partijen en het openbaar ministerie te kennen 
gegeven dat zij akkoord gaan dat ook deze na de conclusietermijnen neergelegde conclusies 
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in de debatten wordt gehouden. Daar nergens uit blijkt dat de laattijdige neerlegging louter 
dilatoire doeleinden zou nastreven of de rechten van de andere partijen of het verloop van 
de rechtspleging zou schenden, dienen deze conclusies dan ook niet uit de debatten te 
worden geweerd. 

Het hof houdt bijgevolg rekening met alle conclusies die werden neergelegd. 

1.4 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 12 april 2019: 

de beklaagde 
meester 
kantoor te 

in zijn middelen van verdediging, bijgestaan door 
voor meester beiden advocaat met 

het openbaar ministerie in zijn vordering bij monde van 
generaal, 

advocaat-

de burgerlijke partijen en in hun 
, advocaat met kantoor te 

advocaat met kantoor te 
middelen, vertegenwoordigd door meester 

voor meester 

dit alles in het Nederlands, behoudens de verklaringen van de beklaagde die zich heeft 
uitgedrukt in de Engelse taal en werd bijgestaan door de aangestelde tolk, die de wettelijk 
voorgeschreven eed heeft afgelegd en de gezegden heeft vertaald van h�t Engels naar het 
Nederlands en omgekeerd. 

De zaak werd voor sluiten van de debatten gesteld op de rechtszitting van 14 juni 2019 
teneinde het openbaar ministerie toe te laten de dagvaarding te laten overschrijven op het 
hypotheekkantoor (thans kantoor rechtszekerheid). 

Op de rechtszitting van 14 juni 2019 werd de zaak voor sluiten van debatten uitgesteld naar 
de rechtszitting van 10 oktober 2019, daar het bewijs van de overschrijving van de 
dagvaarding op het hypotheekkantoor (thans kantoor rechtszekerheid) nog niet werd 
voorgelegd. 

Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 10 oktober 2019, waarop de zaak in haar 
geheel werd hernomen met de huidige zetel: 

de beklaagde 
door meester 
kantoor te 
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2. 

het openbaar ministerie in zijn vordering bij monde van 
generaal, 

advocaat-

de burgerlijke partijen en in hun 
middelen, vertegenwoordigd door meester advocaat met kantoor te 

voor meester advocaat met kantoor te 

2.1 Tegen het vonnis van 4 april 2018 van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, 
afdeling Brugge, werd door de beklaagde hoger beroep aangetekend 
b_lijkens een op 17 april 2018 ter griffie van de voormelde rechtbank afgelegde verklaring, 
waarbij tegen dit vonnis een onbeperkt hoger beroep werd ingesteld, meer bepaald, zoals 
hoger reeds aangegeven, "tegen zowel alle burgerlijke en strafrechtelijke (be)schikkingen als 

tegen de bijzondere verbeurdverklaring". Tevens werd door (de raadsman van) de beklaagde 
op diezelfde datum (17 april 2018) en op diezelfde griffie een verzoekschrift 

met grieven ("grievenformulier hoger beroep") neergelegd waarin nauwkeurig werd bepaald 
welke grieven tegen het voormelde vonnis worden ingebracht. 

Ook door het openbaar ministerie werd hoger beroep aangetekend tegen het voormelde 
vonnis, namelijk blijkens een op 2 mei 2018 ter griffie van de voormelde rechtbank afgelegde 
verklaring, waarbij ook door het openbaar ministerie op diezelfde datum (2 mei 2018) en op 
diezelfde griffie een verzoekschrift met grieven ("grievenformulier hoger beroep") werd 
neergelegd waarin nauwkeurig werd bepaald welke grieven tegen het voormelde vonnis 
worden ingebracht. 

De hoger beroepen van de beklaagde en van het openbaar ministerie werden aldus tijdig en 
regelmatig naar de vorm ingesteld en zijn ontvankelijk (artt. 203-204 Sv.). 

2.2 Blijkens het op 17 april 2018 ter griffie neergelegde grievenformulier, opgesteld volgens 
het bij koninklijk besluit van 18 februari 2016 vastgestelde model, acht de beklaagde 

zich gegriefd door het bestreden vonnis in zoverre daarin werd geoordeeld 
over : 

de procedure, in het grievenschrift als volgt gespecificeerd: "Het gevraagde (in 

conclusie) aanvullend onderzoek werd niet bevolen door de Eerste Rechter''; 

de schuld, in het grievenschrift als volgt gespecificeerd: "veroordeling wegens 

tenlastelegging A en B. De beide tenlastleggingen worden betwist"; 

de "straf en/of maatregel", in het grievenschrift als volgt gespecificeerd: 
"Veroordeling tot een gevangenisstraf van 1 jaar en een geldboete van 1 .000 eur(o) 

wordt betwist, ook al is deze volledig/deels met uitstel uitgesproken. Ook de 

bijzondere verbeurdverklaring wordt betwist"; 
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de burgerlijke rechtsvordering, in het grievenschrift als volgt gespecificeerd: 
"Ingevolge de gevraagde vrijspraak namens de beklaagde dienen alle burgerlijke 

vorderingen van de burgerlijke partijen te worden afgewezen". 

Blijkens het op 2 mei 2018 ter griffie neergelegde grievenformulier acht het openbaar 
ministerie zich gegriefd door het bestreden vonnis in zoverre daarin werd geoordeeld over 
de "straf en/of maatregel", waarbij werd gespecificeerd dat een volgberoep werd ingesteld, 
waarbij onder de eveneens aangekruiste rubriek "andere" in het grievenformulier van het 
openbaar ministerie werd gespecificeerd dat het hoger beroep van de beklaagde werd 
gevolgd wat de uitgesproken straffen betreft. 

Het openbaar ministerie verklaarde op de rechtszitting dat er afstand werd gedaan van de 
grieven van het volgberoep in zoverre dit laatste geen betrekking heeft op de straf, zodat het 
openbaar ministerie slechts de grief omtrent de straftoemeting handhaaft voor het hof. 

Van deze afstand, die een beperking van de grieven van het openbaar ministerie tot gevolg 
heeft, wordt er akte verleend zoals hierna bepaald. 

Het hof beslist in het voorliggende arrest binnen de perken van de (gehandhaafde) grieven 
zoals bedoeld in artikel 210 van het Wetboek van Strafvordering. In dit verband stelt het hof 
vast dat er geen redenen zijn om ambtshalve een grief in de zin van het voormelde artikel 
210 op te werpen. 

3. 
Op de rechtszitting van het hof van 12 april 2019 bleek dat de dagvaarding van de beklaagde 

voor de eerste rechter bij toepassing van artikel 20ter van de Vlaamse 
Wooncode niet was overgeschreven op het kantoor der hypotheken (thans kantoor 
rechtszekerheid), waarop de zaak op die rechtszitting werd uitgesteld teneinde een en ander 
te regulariseren. 

De dagvaarding blijkt vervolgens op 1 juli 2019 te zijn overgeschreven op het kantoor 
rechtszekerheid (voorheen: kantoor der hypotheken) te onder de referte 

4. 
De beklaagde verzoekt vooraf dat een zekere , die volgens 
de beklaagde verbonden is aan het te alsook de burgerlijke partijen 

en nog zouden worden verhoord, of dat 
minstens de persoonlijke verschijning van deze laatsten en het getuigenverhoor van de 
genaamde zou worden bevolen. 

Het verhoor of het horen op de rechtszitting van een medewerker van het of van de 
burgedijke partijen is evenwel niet relevant voor de beoordeling van de hierna 
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bewezenverklaarde telastlegging B, waarvan het bewijs immers blijkt uit het technisch 
verslag inzake de woonkwaliteit, opgesteld door Wonen Vlaanderen. De loutere 
omstandigheid dat de onderverhuring zou zijn geschied met het akkoord van een 
medewerker van het en van de burgerlijke partijen, doet hieraan geen afbreuk (zie 
verder). Het wordt door de beklaagde overigens niet ook maar enigszins aannemelijk 
gemaakt dat een medewerker van het het pand zou hebben bezichtigd vóór de 
burgerlijke partijen dit hebben betrokken. 

Het hof benadrukt in dit verband voorts dat de voormelde personen niet werden verhoord 
tijdens het vooronderzoek (de genaamde werd niet eens vernoemd tijdens 
het vooronderzoek) en dan ook geenszins belastende verklaringen tegen de beklaagde 
hebben afgelegd, doch volgens de beklaagde louter verklaringen in zijn voordeel zouden 

kunnen afleggen. Volgens artikel 6.3.d EVRM en artikel 14.3.e IVBPR, die bijzondere 
toepassingsmodaliteiten bevatten van het door artikel 6.1 EVRM, respectievelijk artikel 14.1 
IVBPR gewaarborgde recht op een eerlijk proces, heeft eenieder die wegens een strafbaar 
feit wordt vervolgd weliswaar het recht getuigen à décharge (ten ontlaste) te ondervragen 
of te doen ondervragen, doch die bepalingen kennen aan een beklaagde geen absoluut of 
onbeperkt recht toe om getuigen à décharge (ten ontlaste) door de politie te doen 
ondervragen of op de rechtszitting als getuige te horen. Het komt aan de beklaagde toe aan 
te tonen en te motiveren dat het horen van deze of gene getuige à décharge (ten ontlaste) 
noodzakelijk is voor de waarheidsvinding. 

Naar het oordeel van het hof is het horen of laten verhoren van de voormelde personen niet 
alleen irrelevant voor de waarheidsvinding, maar bovendien zijn er hoe dan ook ernstige 
redenen om te twijfelen aan de betrouwbaarheid van de door de burgerlijke partijen af te 
leggen verklaringen, daar zij zich als vreemdelingen van Eritrese afkomst in een uiterst 
kwetsbare positie bevinden en er alles zullen aan doen om te vermijden dat de beklaagde, 
hun voormalige huisbaas, in een lastig parket wordt gebracht. Dit klemt te meer daar de 
politie-inspecteur die op 21 mei 2016 de woonstcontrole uitvoerde in het door de 
burgerlijke partij bewoonde appartement van het pand aan de 

, vaststelde dat de beklaagde daar toen ook 
aanwezig was "en zich nogal reae//JK opdrong tijdens deze woonstcontrole". 

5. 
De eerste rechter vatte de belangrijkste feitelijke gegevens van het strafdossier als volgt 
samen : 

"1.1 Enkele feiten 

1.1.1 Op 21 mei 2016 voerde een inspecteur van de PZ een woonstcontrole 

door in de te n.a.v. tot een aanvraag tot inschrijving 

aldaar door . een vluchteling uit Ethiopië. 
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deelde de inspecteur mee dat hij het appartement huurde aan 

dP uithatPr van het handelspand onder het appartement, huidige beklaagde. 

vertoonde hierbij een zelfgeschreven blaadje dat moest dienen als 

huurcontract, door beklaagde opgesteld. 

Op het contract stond te lezen dat 

aan beklaagde als huur. 

sliep op een matras op de grond in een kamer. 

475,00 euro diende te betalen 

bezat weinig persoonlijke spullen en 

Beklaagde was bij het woonstbezoek aanwezig en drong zich volgens de verbalisante nogal 

redelijk op, hij deelde de verbalisant mee dat hij de eigenaar was van het pand. 

zou de huur betalen via zijn leefloon dat hij van het 

ontving. Volgens de verbalisant verkeerde de woning in erbarmelijke staat en beantwoordde 

het pand niet aan de conformiteitseisen. De woonwinkel van de gemeente werd 

dan ook ingelicht. 

1.1.2 Op 26 juni 2016 /iep bij de PZ een aanvraag tot inschrijving binnen op 

het adres aan de . De aanvrager betrof ditmaal 

en betrokken(e) wenste zich in te schrijven op een ander busnummer. 

Op 7 juli 2016 werd overgegaan tot effectieve woonstcontrole en hierbij was 

aanwezig. Ook beklaagde was opnieuw aanwezig. Daar er maar één appartement 

was in het gebouw deelde de inspecteur mee dat hij op hetzelfde adres 

moest ingeschreven zijn. 

had ook enkel een rugzak met kleren mee en sliep eveneens op een 

matras op de grond in een kamer. stond eveneens onder begeleiding 

van het 

legde de verbalisante ook een zelfgeschreven briefje voor dat als 
huurcontract moest dienen en waarop stond dat hij 475,00 euro moest betalen voor de huur 

van de kamer. 

Daar de huurbedragen hoog lagen voor de kamers die gehuurd werden sprak de verbalisant 

nogmaals met beklaagde. Gevraagd hoe hij zijn huurders kende antwoordde hij 'via via'. 

Gewezen op de woonkwaliteit van de woning verwees beklaagde naar de eigenaar van het 

pand, Imme 

Hierop wees de verbalisante beklaagde erop dat hij zich bij de eerste woonstcontrole 
nochtans als eigenaar had voorgesteld. 

1.1.3 Op 7 juli 2016 nam de PZ contact op met de woonwinkel te 

Aldaar vernam de verbalisante dat men nog niet was binnengeraakt op het adres. 

was er nog niet in geslaagd een afspraak te maken met de bewoners. 
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Meegedeeld dat er nu zeker iemand aanwezig gelet op de woonstcontrole zegde 

onmiddellijk te zullen langsgaan om zijn vaststellingen te kunnen doen. 

Toen de verbalisante langs ging op het adres stelde ze vast dat er zijn 

vaststellingen aan het doen was doch naderhand zou zij vernemen van betrokkene (dat hij) 

niet werd binnengelaten in alle kamers en dat hij vermoedde dat er nog andere mensen in het 

pand aanwezig waren. 

De wooninspectie zou worden ingelicht door de woonwinkel. 

1.1.4 Op 4 augustus 2016 ging een actie door van de FOD Volksgezondheid, de sociale 

inspectie, de dienst belastingen en de lokale recherche van de PZ en hierbij werd 

ook de gecontroleerd. 

De dienst belastingen vergezeld van de recherche gingen hierbij ook boven de handelszaak 

kijken of er geen goederen gestockeerd stonden. Hierbij werd een manspersoon aangetroffen 

die a.d.h.v. zijn vreemdelingenkaart kon worden geidentificeerd als 

en werkzaam in een strandwinkel aan de 

Betrokkene huurde twee kamers aan beklaagde voor twee maanden en betaalde hiervoor 

230,00 euro huur per maand. In één van de twee kamers lagen de twee kinderen van 

Volgens de verbalisante stond aldus vast dat beklaagde aan onderverhuring deed van kamers 

gevestigd boven zijn handelszaak. De huurprijs die door beklaagde werd gevraagd was niet in 

verhouding met het gehuurde goed. 

1.1.5 Op 5 augustus 2016 begaf de verbalisante zich naar /mmo en daar werd 

bevestigd dat zij verhuurder waren van het pand voor de eigenaar uit 

. Beklaagde huurde blijkbaar het handelspand en de ruimte erboven ook. 

Deze ruimte mocht evenwel enkel gebruikt worden als opslagruimte daar het niet conform de 

woonkwaliteit was. 

/mmo deelde mee dat beklaagde het pand mocht onderverhuren indien hij dit op 

eigen kosten in orde zou brengen, doch dit was nog niet gebeurd. 

Zaakvoerder van /mmo en van werd in dit verband 

verhoord. Hij verklaarde onder meer dat beklaagde maandelijks 750,00 huur betaalde en 
geen 850,00 euro zoals in het contract vermeld stond. Dit was mondeling overeengekomen 

met beklaagde daar deze had te kennen gegeven dat 850,00 euro niet haalbaar was. 

Volgens het huurcontract met beklaagde was het de huurder pas toegestaan het 

appartement op de eerste en tweede verdieping onder te verhuren nadat het op zijn kosten 

tot bewoning zou zijn aangepast. Bewijs van goedkeuring tot bewoning kon enkel worden 

afgeleverd door de bevoegde dienst van de gemeente middels een 

conformiteitsattest. 
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1.1.6 De bestaat op het gelijkvloers uit een hande/spand met duplex 
appartement, de toegangsdeur van het appartement is gelegen rechts van het hande/spand. 

Binnen is er onmiddellijk een trap naar boven met links van deze trap een deur die toegang 
geeft tot het handelspand. 

Boven heb je onmiddellijk rechts de badkamer en wanneer je doorstapt heb je links een deur 

die toegang geeft tot een soort van leefruimte. Hierin werd met kasten een afscheiding 
gemaakt en een slaapkamer gecreëerd met een dubbele matras op de grond. 

Rechts is er dan nog een deur dewelke toegang geeft tot de keuken met aanpalend klein 

terras. Op het einde van de traphal was een kleine bergruimte. 

Vervolgens dien je opnieuw terug richting de badkamer te stappen alwaar je opnieuw een 

trap kan nemen en boven aangekomen zijn er vier slaapkamers en een afzonder/ijk toilet. 

In alle slaapkamers lagen grote matrassen. 

Tijdens de controle op 5 augustus 2016 kon worden vastgesteld dat 

niet meer woonachtig was op het adres. 

1.1.7 Bij kantschrift d.d. 10 oktober 2016 gdf de procureur des Konings de PZ 

al 

opdracht en beklaagde gericht te herverhoren, een huiszoeking met 

toestemming te verrichten, de ontvangen huurgelden te berekenen, een fotodossier aan te 

leggen omtrent de toestand van het pand en de situatie op te volgen d.m.v. woonstcontro/es. 

was onmiddellijk in actie geschoten en had beklaagde erop gewezen dat hij 

niet mocht onderverhuren vooraleer de woning aan de conformiteitseisen voldeed. Intussen 

waren heel wat werken uitgevoerd en had zelf ingestaan voor de herstelling 

van het dak en voor het vochtprob/eem. Beklaagde had ingestaan voor de problemen binnen. 

Dit was tussen beklaagde en zo afgesproken. Op 4 november 2016 zou de 

woonwinkel een hercontrole uitvoeren. 

Een fotoreportage van het pand maakt de bijlage uit bij het navolgend proces-verbaal 

d.d. 25 oktober 2016. 

Op 4 november 2016 voerde een hercontrole uit en hierbij werden nog 

slechts 5 strafpunten vastgesteld, zodat de woning intussen voldeed aan de Vlaamse 

Wooncode. De procedure kwaliteitsbewaking werd bijgevolg stopgezet. 

De huiszoeking met toestemming resulteerde negatief en op 26 juni 2016 kon beklaagde 

uiteinde/ijk worden herverhoord. Volgens zijn relaas bedroeg de huur 415,00 euro per maand 

i.p.v. 475,00 euro per maand en dit werd bevestigd door de betalingsbewijzen van het 

Intussen waren ook twee nieuwe bewoners ingeschreven op het adres aan de 

Intussen waren er aanpassingen gebeurd aan de woning waardoor ze voldeed aan de 

conformiteitseisen. Er kon ook een degelijk huurcontract worden voorgelegd. De verbalisante 

vernam dat /mmo beklaagde hiermee had geholpen" (punt 1.1 op pp. 4-7 van het 
beroepen vonnis). 
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6. 

In de telastleggingen A en B wordt onder meer melding gemaakt van een slachtoffer '' 
. Uit de gegevens van het strafdossier blijkt echter dat de voornaam van deze 

persoon niet ' maar wel "
1 ' is. De naam '' " dient in de telastleggingen A 

en B dan ook te worden gelezen als " ". Het betreft hier een louter materiële 
verschrijving, die niet de minste invloed heeft op de inhoud van de telastleggingen. 

Voorts verbeterde de eerste rechter terecht de telastlegging B door de woorden "als 

eigenaar" in deze telastlegging te schrappen. Deze verbetering van de telastlegging laat de in 
de oorspronkelijke telastlegging B bedoelde feiten onverlet en voegt daar geen andere feiten 
aan toe, terwijl de beklaagde in de gelegenheid was zich te verdedigen omtrent deze 
verbetering, die reeds blijkt uit het bestreden vonnis. 

Telkens hierna naar de telastleggingen A en B wordt verwezen, betreft het de aldus 
verbeterde telastleggingen. 

7. 

Anders dan de eerste rechter is het hof van oordeel dat de in de telastlegging A bedoelde 
huisjesmelkerij (art. 433decies Sw.) niet bewezen is. Immers kan uit het strafdossier niet met 
zekerheid worden afgeleid dat de verhuring of terbeschikkingstelling van de kamers in het 
pand aan de te door de beklaagde aan de in de 
telastlegging A vermelde personen is geschied in omstandigheden die in strijd zijn met de 
menselijke waardigheid. Dit laatste is een constitutief bestanddeel van het in artikel 
433decies van het Strafwetboek bedoelde misdrijf. 

Een en ander kan alvast niet worden afgeleid uit de loutere omstandigheid dat er in de 
woningen/appartementen matrassen lagen waarop de betrokkenen sliepen, noch uit de 
omstandigheid dat de beklaagde een disproportioneel hoge huurprijs vroeg. Ook de niet
nader gespecificeerde opmerking van de opsteller van het aanvankelijk proces-verbaal dat zij 
"kan vaststel/en dat de woning in erbarmelijke staat is en vermoede/ijk niet beantwoord(t) 

aan de conformiteitseisen", levert als zodanig niet het bewijs op dat de verhuring van de 
woningen in strijd was met de menselijke waardigheid. 

De beklaagde wordt bijgevolg vrijgesproken voor de telastlegging A. Aan deze telastlegging 
zijn geen afzonderlijke kosten verbonden. 

8. 

Daarentegen zijn op grond van de gegevens van het strafdossier en de behandeling voor het 
hof de feiten, voorwerp van de telastlegging B, en de schuld van de beklaagde 

aan die feiten ook voor het hof bewezen gebleven. 

Uit het technisch verslag van de woningonderzoeker van Wonen West-Vlaanderen van 12 
augustus 2016 blijkt dat het pand aan de een 
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totaal haalde van 47 punten, waardoor de adviseur woningkwaliteit verklaarde dat de 
woning in aanmerking kwam voor een ongeschiktheidsverklaring door de burgemeester (ook 
al blijkt niet dat het ooit tot een daadwerkelijke ongeschiktverklaring is gekomen). Deze 
punten hadden zowel betrekking op het gebouw als zodanig (18 punten) als op de 
afzonderlijke woongelegenheden ervan (29 punten), waarbij onder meer onder punt 19 
(elektriciteit) de rubriek 195 werd aangekruist, wat aantoont dat er een indicatie was van 
een risico op elektrocutie. 

Pas na een controle door als woningcontroleur van de gemeente 
op 4 november 2016, blijkt dat de gebreken werden herleid tot 

5 punten op diens technisch verslag. 

De appartementen in de woning voldeden aldus niet aan de minimale vereisten· van 
veiligheid, gezondheid en woonkwaliteit zoals bedoeld in artikel 5 van de Vlaamse 
Wooncode toen de beklaagde de appartementen in de vervolgde periode verhuurde aan 

aan en aan 

De beklaagde kan niet worden gevolgd in zijn verweer dat hij er zich niet van 
bewust was dat ae appartementen die hij verhuurde niet voldeden aan de vereisten van de 
Vlaamse Wooncode, daar het hem naar eigen zeggen had bevestigd dat de woning 
wel degelijk voldeed en hem bovendien ook bepaalde huurgelden doorstortte (via het 
leefloon van ) . Het hof verwijst in dit verband naar de eigen 
verklaring die de beklaagde op 26 juni 2017 heeft afgelegd aan de politie, 
waarbij hij werd bijgestaan door een beëdigd tolk Nepalees en waarbij hem vooraf voorts 
werd gewezen op zijn recht om zich te laten bijstaan door een advocaat, waarvan de 
beklaagde evenwel geen gebruik wenste te maken. Ook tijdens het verhoor werd de 
beklaagde erop gewezen dat hij zich kon beroepen op zijn zwijgrecht wanneer hij dat wilde, 
en dat het verhoor dan zou worden stopgezet - waarop de beklaagde evenmin is ingegaan 
(proces-verbaal '. 

Hoewel de beklaagde tijdens dit verhoor verklaarde dat hij heeft geïnvesteerd in de 
verbetering van de ruimtes teneinde de woonkwaliteit te verbeteren - nadat hij van de 
gemeente had vernomen dat de ruimtes niet geschikt waren voor het verblijf van personen -
gaf hij uiteindelijk toe dat voordien reeds was ingeschreven op 
het adres aan de Het staat vast dat de beklaagde in de misdrijfperiode van de 
telastlegging B huurgelden ontving van ten bedrage van 6 X 415,
EUR. 

De beklaagde verklaarde tevens dat ook enkele vrienden bij zich 
had, waaronder een zekere . Met deze laatste wordt ontegensprekelijk de genaamde 

bedoeld. Het verweer van de beklaagde dat hij zelf niet heeft verhuurd 
aan en van deze laatste ook nooit enig huurgeld heeft ontvangen, kan 
niet worden gevolgd en is strijdig met de eigen verklaring van de beklaagde, die op de vraag 
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of hij met ' " geen contract had, antwoordde : "Ja. Ik ben vergeten wat de huurprijs 

was die op het contr(ac)t vermeld stond. Dat weet ik niet meer" (p. 4 van de verklaring van 
de beklaagde van 26 juni 2017, gevoegd bij het proces-verbaal ). 

Zo ook blijkt uit de verklaring van de beklaagde dat ook de genaamde het 
pand bewoonde en hem hiervoor voor de maand augustus 2016 een bedrag van 230,- EUR 
betaalde. Het verweer van de beklaagde dat er nooit een verhuur of terbeschikkingstelling 
zou zijn geweest aan en hij van deze laatste nooit enig huurgeld heeft 
ontvangen, kan dan ook niet worden gevolgd. De bewering van de beklaagde dat het bedrag 
van 230,- EUR louter betrekking had op de kosten voor elektriciteit, gas en water (zie p. 4 
onderaan en p. 5 bovenaan van de verklaring van de beklaagde van 26 juni 2017, gevoegd bij 
het proces-verbaal ), is overigens volstrekt ongeloofwaardig. 

Het is aldus bewezen dat de beklaagde de woning heeft (onder)verhuurd aan 
en terwijl hij heel goed besefte dat die 

woning niet voldeed aan de woonkwaliteitsnormen. Van goede trouw in hoofde van de 
beklaagde was dan ook geenszins sprake. Ook de omstandigheid dat de woning nadien werd 
gerenoveerd en er geen herstelvordering werd geformuleerd door de overheid, doet aan het 
bovenstaande geen afbreuk. 

9. 
9.1 De feiten die het voorwerp vormen van de bewezenverklaarde telastlegging B zijn in 
hoofde van de beklaagde de opeenvolgende en voortgezette uitvoering van 
eenzelfde misdadig opzet, zodat er slechts één straf moet worden uitgesproken (art. 65, 
eerste lid, Sw.). 

Het hof gaat niet in op het in ondergeschikte orde door de beklaagde geformuleerde verzoek 
om hem de gunst van de opschorting van de uitspraak van de veroordeling te verlenen. 
Immers zou een dergelijke gunst naar het oordeel van het hof een onvoldoende krachtig 
signaal inhouden voor de beklaagde die slechts door de hierna bepaalde 
effectieve geldboete tot het besef zal worden gebracht dat een strikte naleving van de 
minimale woonkwaliteitsnormen van essentieel belang is voor de verhuring of 
terbeschikkingstelling van een woning. In weerwil van wat door de beklaagde wordt 
aangevoerd, blijkt ook nergens uit dat een bestraffing nadelig zou zijn voor de reclassering 
en resocialisering van de beklaagde. 

De hierna bepaalde geldboete houdt enerzijds rekening met het nog blanco strafrechtelijk 
verleden van de beklaagde en met de hierna uitgesproken verbeurdverklaring, maar is 
anderzijds noodzakelijk om de beklaagde de ernst van het door hem 
gepleegde misdrijf te doen inzien en om hem te weerhouden van recidive. Het hof gaat in dit 
verband niet in op het door de beklaagde in ondergeschikte orde geformuleerde verzoek om 
aan deze geldboete de gunst van het uitstel van de tenuitvoerlegging te koppelen, daar 
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slechts de hierna bepaalde effectieve geldboete de beklaagde ertoe zal aanzetten zich in de 
toekomst normconform te gedragen. 

De bewezenverklaarde feiten werden gepleegd in de periode van 1 mei 2016 tot en met 4 
november 2016, dit is dus na 31 december 2011 maar vóór 1 januari 2017, zodat de 
geldboete, uitgedrukt in euro, met 50 opdeciemen moet worden verhoogd. 

De hierna bepaalde vervangende gevangenisstraf strekt ertoe om in een voldoende 
effectieve vervangende straf te voorzien mocht de geldboete niet worden betaald door de 
beklaagde 

9.2 Het openbaar ministerie vordert schriftelijk overeenkomstig de artikelen 42 en 43bis van 
het Strafwetboek de bijzondere verbeurdverklaring van een bedrag van 3.135,- EUR wegens 
wederrechtelijk verkregen voordelen uit de verhuur van het bewuste pand. 

Door het in de telastlegging B bedoelde verhuren van (de appartementen in) het pand in de 
bewezen periode aan en 
heeft de beklaagde winsten kunnen maken die zonder de gepleegde 
inbreuken niet konden worden gerealiseerd en dus wederrechtelijk waren. 

De wederrechtelijke vermogensvoordelen werden door het openbaar ministerie 
oordeelkundig geraamd op een bedrag van 3.135,- EUR, zijnde de huurgelden die werden 
ontvangen van : 

in de maanden mei - juni - juli - augustus - september en 
oktober 2016 : 6 x 415,- EUR= 2.490,- EUR; 

in de maand juni 2016 : 415,- EUR; 
in de maand augustus 2016 : 230,- EUR. 

De beklaagde mag niet in het bezit worden gelaten van voordelen die hij uit de 
wederrechtelijke feiten heeft verkregen. Dit zou niet alleen maatschappelijk onaanvaardbaar 
zijn, maar zou ook bij de beklaagde de verkeerde indruk wekken dat de door hem gepleegde 
feiten finaal toch lucratief zijn. De verbeurdverklaring van de vermogensvoordelen van 
3.135,- EUR zoals hierna bepaald, is als bijkomende straf dan ook noodzakelijk om de 
beklaagde te doen inzien dat het plegen van een misdrijf zoals bedoeld in de 
Vlaamse Wooncode niet lonend is. 

Daar het in de telastlegging B bedoelde misdrijf, zoals hoger bewezen verklaard, werd 
gepleegd na 18 april 2014 - zijnde de datum van inwerkingtreding van artikel 52 van de wet 
van 11 februari 2014 "houdende diverse maatregelen ter verbetering van de invordering van 

vermogensstraffen en de gerechtskosten in strafzaken (f)" (BS 8 april 2014) - kan aan de 
tenuitvoerlegging van die verbeurdverklaring, anders dan wat door de beklaagde in 
ondergeschikte orde wordt gevorderd, niet de gunst van het uitstel worden gekoppeld (zie 
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de wijziging die werd aangebracht door het voormelde art. 52 aan art. 8, §1 Wet van 29 juni 
1964 "betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie"). 

Door de aldus opgelegde verbeurdverklaring wordt de beklaagde niet aan een onredelijk 
zware straf, noch aan een "dubbele bestraffing", onderworpen. 

10. 
De beklaagde is gehouden tot de kosten, gevallen in de beide aanleggen aan 
de zijde van het openbaar ministerie zoals hierna bepaald, al deze kosten ondeelbaar 
veroorzaakt zijnde door de in zijnen hoofde bewezenverklaarde telastlegging B. 

De beklaagde dient ook, als veroordeelde tot een correctionele hoofdstraf, te worden 
verplicht tot het betalen van de bijdrage van 25,- EUR 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,- EUR, en dit ongeacht de datum van de 
bewezenverklaarde feiten. 

Tevens is de beklaagde gehouden tot de vaste vergoeding voor de kostprijs 
van het verloop der strafprocedure, die thans, na indexatie, 54,76 EUR 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), alsook tot de bijdrage aan het Begrotingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand, die thans 20,- EUR bedraagt (art. 4, §3 en art. 5 van de wet van 19 
maart 2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand). 

11. 
11.1 Het slachtoffer stelde zich burgerlijke partij voor de eerste 
rechter en vorderde een (materiële) schadevergoeding van 3.735,- EUR wegens betaalde 
huurgelden (9 X 415,- EUR) en van 125,- EUR wegens administratie- en verplaatsingskosten, 
en een morele schadevergoeding van 750,- EUR, hetzij in het totaal 4.610,- EUR, meer rente 
en een rechtsplegingsvergoeding. 

De eerste rechter verklaarde deze vordering gegrond ten belope van een bedrag van 3.365,
EUR (= zes maanden effectief betaalde huurgelden {6 X 415,- EUR = 2.490,- EUR) + 125,- EUR 
wegens administratie- en verplaatsingskosten + een morele schadevergoeding van 750,
EUR), meer vergoedende rente vanaf 1 mei 2016 en gerechtelijke rente vanaf de datum van 
het vonnis, meer een rechtsplegingsvergoeding van 780,- EUR. 
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Thans voor het hof vordert de burgerlijke partij 
van het bestreden vonnis, waarbij hij voorts een 
beroepsprocedure ten belope van 780,- EUR vordert. 

de bevestiging 
rechtsplegingsvergoeding voor de 

De burgerlijke partij baseert zijn vordering tot schadevergoeding 
met name op de telastlegging A, die betrekking heeft op het in de artikelen 433decies en 
433undecies van het Strafwetboek bedoelde misdrijf, dat overigens het enige is dat als 
zodanig uitdrukkelijk in de conclusie van deze burgerlijke partij wordt aangehaald (zie 
onderaan p. 1 e.v. van de op 1 april 2019 door de burgerlijke partij 

ter griffie neergelegde "nota burgerlijke partijstelling"). Tot staving van zijn 
vordering wijst hij hierbij op gegevens die betrekking hebben op de constitutieve 
bestanddelen van dit misdrijf, namelijk het misbruik dat de beklaagde volgens hem heeft 
gemaakt van zijn bijzonder kwetsbare positie door woekerprijzen te vragen voor de verhuur 
om aldus een abnormaal profijt te realiseren (aldus de "nota burgerlijke partijstelling" die 
voor deze burgerlijke partij zowel voor de eerste rechter als thans voor het hof werd 
neergelegd). De burgerlijke partij maakt ook gewag van "onbewoonbare kamers" 

(voorlaatste alinea van p. 3 van de op 1 april 2019 door de burgerlijke partij 
ter griffie neergelegde "nota burgerlijke partijstelling"), terwijl er van een 

onbewoonbaarverklaring nooit sprake is geweest. 

In zoverre de vordering van de burgerlijke partij gebaseerd is op 
het in de telastlegging A bedoelde misdrijf, dient deze vordering ongegrond te worden 
verklaard, daar deze telastlegging niet bewezen is (zie hoger, randnr. 7) . 

Voor het overige kan uit de zowel voor de eerste rechter als thans voor het hof neergelegde 
"nota burgerlijke partijstelling" van de burgerlijke partij niet met 
zekerheid worden afgeleid of - en zo ja in hoeverre - deze burgerlijke partij ook een 
schadevergoeding vordert op grond van de telastlegging B, die louter betrekking heeft op de 
verhuur van een woning die niet voldeed aan alle woonkwaliteitsormen en meer in het 
bijzonder een totaal van 47 punten haalde in het technisch verslag van de 
woningonderzoeker van Wonen West-Vlaanderen (zie hoger, randnr. 8). Bijgevolg kan aan 
deze burgerlijke partij in dit verband slechts een voorbehoud worden verleend. 

11.2 Ook het slachtoffer stelde zich burgerlijke partij voor de eerste 
rechter en vorderde een (materiële) schadevergoeding van 415,- EUR wegens betaalde 
huurgelden (voor de maand juni 2016) en van 125,- EUR wegens administratie- en 
verplaatsingskosten, en een morele schadevergoeding van 500,- EUR, hetzij in het totaal 
1.040,- EUR, meer rente en een rechtsplegingsvergoeding van 480,- EUR. 

De eerste rechter verklaarde deze vordering gegrond. 

r-- PAGE 01-00001507249-0019-0023-01-01-� 

L 

� 
�� _J 



Hof van beroep Gent - tiende kamer - 2018/NT /688 - p. 20 

Thans voor het hof vordert de burgerlijke partij 
bestreden vonnis, waarbij hij voorts een 
beroepsprocedure ten belope van 480,- EUR vordert. 

de bevestiging van het 
rechtsplegingsvergoeding voor de 

In een grotendeels gelijkluidende conclusie als deze van de burgerlijke partij 
, baseert ook de burgerlijke partij zijn vordering tot 

schadevergoeding met name op de telastlegging A, die betrekking heeft op het in de 
artikelen 433decies en 433undecies van het Strafwetboek bedoelde misdrijf, dat overigens 
het enige is dat als zodanig uitdrukkelijk in de conclusie van deze burgerlijke partij wordt 
aangehaald (zie onderaan p. 1 e.v. van de op 1 april 2019 door de burgerlijke partij 

ter griffie neergelegde "nota burgerlijke partijstelling"). Tot staving van zijn 
vordering wijst ook hij hierbij op gegevens die betrekking hebben op de constitutieve 
bestanddelen van dit misdrijf, namelijk het misbruik dat de beklaagde volgens hem heeft 
gemaakt van zijn bijzonder kwetsbare positie door een woekerprijs te vragen voor de 
verhuur om aldus een abnormaal profijt te realiseren (aldus de "nota burgerlijke 

partijstelling" die voor deze burgerlijke partij zowel voor de eerste rechter als thans voor het 
hof werd neergelegd). De burgerlijke partij maakt ook gewag van "onbewoonbare kamers" 

(eerste alinea van p. 4 van de op 1 april 2019 door de burgerlijke partij 
ter griffie neergelegde "nota burgerlijke partijstelling"), terwijl er van een 
onbewoonbaarverklaring nooit sprake is geweest. 

In zoverre de vordering van de burgerlijke partij gebaseerd is op het in 
de telastlegging A bedoelde misdrijf, dient deze vordering ongegrond te worden verklaard, 
daar deze telastlegging niet bewezen is (zie hoger, randnr. 7). 

Voor het overige kan uit de zowel voor de eerste rechter als thans voor het hof neergelegde 
"nota burgerlijke partijstelling" van de burgerlijke partij niet met 
zekerheid worden afgeleid of - en zo ja in hoeverre - deze burgerlijke partij ook een 
schadevergoeding vordert op grond van de telastlegging B, die louter betrekking heeft op de 
verhuur van een woning die niet voldeed aan alle woonkwaliteitsormen en meer in het 
bijzonder een totaal van 47 punten haalde in het technisch verslag van de 
woningonderzoeker van Wonen West-Vlaanderen (zie hoger, randnr. 8). Bijgevolg kan ook 
aan deze burgerlijke partij in dit verband slechts een voorbehoud worden verleend. 

OP DEZE GRONDEN, 

het hof, recht doende op tegenspraak, 

Gelet op: 
- artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, 
- de artikelen 5 en 20 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse 

Woon code, 
- de artikelen 38, 40, 41, 42 en 43bis van het Strafwetboek, 

r- PAGE 01-00001507249-0020-0023-01-01-41 

L 

� 
� _J 



Hof van beroep Gent - tiende kamer - 2018/NT /688 - p. 21 

- artikel 1 van de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdeciemen op de 
strafrechtelijke geldboeten, 

- artikel 2 van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro, 
- artikel 5 van het decreet van 7 december 2001 tot regeling van enkele gevolgen van de 

invoering van de euro in de Vlaamse regelgeving, 
- artikel 4 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, 
- de artikelen 162, 190, 194, 211 en 212 van het Wetboek van Strafvordering, 

Verklaart de hoger beroepen tegen het vonnis van 4 april 2018 van de rechtbank van eerste 
aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge, ontvankelijk; 

Verleent akte aan het openbaar ministerie van de afstand van de grieven van het volgberoep 
in zoverre dit laatste geen betrekking heeft op de straf; 

En opnieuw ten gronde beslissend: 

Op strafgebied 

Verbetert de telastleggingen A en B zoals nader bepaald in randnummer 6 van het 
voorliggende arrest; 

Verklaart de telastlegging A, verbeterd zoals voormeld, niet bewezen in hoofde van de 
beklaagde en ontslaat de beklaagde van rechtsvervolging op grond van die 
telastlegging, waaraan geen afzonderlijke kosten zijn verbonden; 

Verklaart de telastlegging B, verbeterd zoals voormeld, bewezen in hoofde van de beklaagde 

Veroordeelt de beklaagde uit hoofde van de bewezenverklaarde 
telastlegging B tot een geldboete van 500,- EUR, te verhogen met 50 opdeciemen en aldus 
gebracht op 3.000,- EUR; 

Zegt dat bij gebrek aan betaling binnen de wettelijke termijn de opgelegde geldboete 
vervangen zal kunnen worden door een vervangende gevangenisstraf van een maand; 

Verklaart een bedrag van 3.135,- EUR aan illegale vermogensvoordelen verbeurd in hoofde 
van de beklaagde 

Legt de beklaagde de verplichting op een bedrag van 25,- EUR, vermeerderd 
met 70 opdeciemen en aldus gebracht op 200,- EUR te betalen als bijdrage tot de 
financiering van het fonds.tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan 
de occasionele redders; 
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Legt de beklaagde de verplichting op een bedrag van 54,76 EUR te betalen 
als vergoeding voor de kostprijs van het verloop van de strafprocedure; 

Veroordeelt de beklaagde tot een bijdrage van 20,- EUR ten behoeve van het 
Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand; 

Veroordeelt de beklaagde tot de kosten gevallen in eerste aanleg aan de 
zijde van het openbaar ministerie, begroot op 35,17 EUR, en veroordeelt hem tevens tot de 
kosten gevallen in hoger beroep aan de zijde van het openbaar ministerie, begroot op 
163,33 EUR; Stelt vast dat al deze kosten ondeelbaar veroorzaakt werden door de in hoofde 
van de beklaagde bewezenverklaarde telastlegging B; 

Op burgerrechtelijk gebied 

Verklaart de vordering van de burgerlijke partij , in zoverre die 
vordering gebaseerd is op het in de telastlegging A bedoelde misdrijf, ontvankelijk doch 
ongegrond; 

Verleent voorbehoud aan de burgerlijke partij voor de schade op 

grond van het in de telastlegging B bedoelde misdrijf; 

Verklaart de vordering van de burgerlijke partij in zoverre die vordering 
gebaseerd is op het in de telastlegging A bedoelde misdrijf, ontvankelijk doch ongegrond; 

Verleent voorbehoud aan de burgerlijke partij 
van het in de telastlegging B bedoelde misdrijf; 

voor de schade op grond 

Houdt de burgerlijke belangen ambtshalve aan overeenkomstig artikel 4 van de 
Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering. 
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Kosten eerste aanleg: 

Kosten beroep: 
Afschrift vonnis: 

Afschriften akten HB: 
Opstelrecht HB bekl.: 

Dagv. bekl.: 
Dagv. BP'n: 

+ 10%: 

Totaal: 

€ 35,17 

€ 48,00 
€ 6,00 

€ 35,00 
€ 32,78 
€ 26,70 

€ 148,48 
€ 14,85 

€ 163,33 

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

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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