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tweede blad 
.... "•) " .. �� ·t.> a; . l . Á, 1° blatj} 

Hot hof van beroep te Gerit, VIERDE kamer, re��oende in 
correctionele zaken 

uilh. PG 

ltiltr. onlv. 

NA ÎllSSENAAAEST 
- H:mFDGEVANGEt-lJ�;STRAF 

10 MAANDEN MET 5 Jf..A\C.. 
l.ll r�� fEL 

- Vt:Hl:JEURDVERKLAf•!ING 1..1ET 
� .IM� UITSTEL 

- 131J.�ONDERE 
vr:nC•EURDVERKLN.:ING 
0� 1 r7EITING UIT DE 
f�CCHTEN CFR. Al<T 31 �N./B 

Vcroordelingsbuileti1'l 

Tegen: 

·�vcrkzockcnd c. 

gc:::boren t€ on 
in1::1eschrev1:èn t1! 
vt0nende t8 

Not. Nr. SS.l.A.039481(05 

In de Z:!!;;ik ambtshalve vervolgd door het 
OpenbëJ<:i.r Ministerie 



· ----- ---- - --
2• blad� 

A. 8ij inbrcult ')P artiki:!I n bis §1bis 0n GO v:m de wet van 15.12.1980 
b1::\.r1:!ffend1:: de toegang tol hot grond9etiiecJ, hel verbl ijf, de ves.ttging en de 
vcrwijdcrinq van vreemlleli11gen, r·echtslre�:ks of via een tussenpersoon 
misbruik lr:: hebben gemaakt van ue bijzonder kwetsbare positie van een 
vrcmndeling ten gevolge van :z.ijn 011wellige of precaire administratieve 
lOC$�1ld Lloor de verkoop. verhuur of ter beschikking stelling van enig 
lniroeremJ i_�oed, van kamers at enige nndere ruimte met de bedoeling een 
f.lbnorn1a;:i1 profijt te renlisemn, met de omstandigheid dat van die activiteit 
e!Jn 9cwoontc wordt gemaakt, reilë-11 lhms !�trnfbaar krachtens de artikelen 

/.r '· ó,cJ,::de!' F n 433uml ecit:s. 1" SW. 
" :-1arnc:lijk een woonhui�� gelcgor. tï; te 

r1·�btïE-:n verhuurd 

• 

1 a:3ri rJe familie . 
Periode: van 01.11.2001 tot 31.07 .2003 

2. onn. (st 10) 
.Periode: van 01.08.2003 tot 30.04.2005 

n:.m1elijk een woo11!1ui::: yelegen te 
hebben verhuurd 

3. <frm d ·� familie 
PeriNJn: van O 1.0S.20(}4 tol 11.o::i .��uos !datum wetswijziging) 

· te 

8. F:c:c;t1\�:.l1(-�1�k:� of via ee11 lu�:;;enp�r�;;1�r.1ri 111i:::bruik te hebben gemaakt van 
c.k bijï:onct0r kwetsbam po:-;itie vr.in (�en persoon ten gevolge van zijn 
onwettige uf precaim adrninistratievu tom;larn.1 of zijn precaire sociale 
tu1-:st�md duur, met tte bedc.:ding een atJriorm3al profijt te realiseren, een 
ro•':!rerid L�tied, een deel ervan, el-.?n oriro1�re11d goed, een kamer of een 
é:lndc:re in arlik�l 479 beduelde r11i111le, te vi:-:rkopen, te verhuren of ter 
b•:schikking le su�uen in ornsläi 1di�j!·f�-cJcJrT' die· ·iri" strijd zijn 111er ·de·· 
rnr�n:"-,olijkr.-� waardigheic:I, 7.0(�êlnig rJiJt d'.: hcirokken persoon In feite geen 
<J1:di::1.:: ed:t� en aartV<J:Jnfüare kr::·ur�•c:· IH:'t·dt clan zich te laten misbmiken 
r:wJ de om,:.�8ndighc�id d;:it 11:-Jr1 de b1:-:l1<;kk1·:11 i.tdivitei t een gewoonte wordt 
ll·�rrF.:iakt; 
1 nariu=liJk de woning '-J•:legen to , verhuurd 

;;.i::;1n UI:' f ;:tmilie 
Pe1iod1::: van 12.11.20<)') tol 1'1.12.2005 

::-: r.::m1clijk de wor1ir19 y1-.Jl1-.:t-:1�n ft.) . verhuurd 

.:1r.in cJç! familie 
10 in de periude var1 ît.:l1�1.:�1)(1�J tol 14.12.2005 

c.:. L�r.H.)r ��l(;tll·f;;.;: (]an voo.7jch11�J;·1eiti of ·1�)' u ï.r.;r�). rnaar zonder het oogmerk om 
U•:- 1:1:;:�;oon van een ;1�1dc; aa1 1 11:': r.�ndtn. onopzettelijl< de dood van 

t•; hehht:r· ·H:roci".::aakt. 

T(: op 09.05.:Wc•� 



vierde blad 

''°'-'"- ;•001H9I, ___ _ 
� 3" biadflil 

D Dno1 yebrnk aan voor<jchtiyheid of vo•m;o1g, maar zonder h=erk om 

cl(" 1.1t'!rnoon van een ander aan te r;:inden, onopzettelijk slagen of 
Vé;rwondingr�n te hebben loegebr8chl aan 

en ( 

1 op 09.05.'2005 

E .. bij ir1brïê!Uk op de artikelen 1. 2, 5, 7, �3. 1'..i. 17, 20 §1en114 §1en4 van 
hr:·l rlecrnct cld. 15 juli 199/ houcloncle rJe Vlaamse Wooncode (8.S. 19 
augu�;tus 1997), als ver·huurder of r:ve11lue\e; onderhuurder een woning, die 
niel bcanlwourdt aan c\r;1 vereisten v:;iri rnlikel 5, als hoofdverblîjfplaats te 
hcl)L1cm verhuurd zonder geldig confC>rmitt1it::.altest, feit thans strafbaar 
g•:::stdd door artikel 20 v8n het Decreet houclende wijziging van het decreet 
v::111 22 rJec:ember \ 995 houdende bcpaliri[�en tot begeleiding van de 
begroting 1!:l96 en van het r.h'!creet Vérn 15 juli 1997 houdende de Vlaamse 
VJuor1c<.J[k, wat betreft de tiestrijcli119 var1 cJe leegstand en verkrotting en 
ur 1bcwoonl)<.iarheid van gcbouwer1 en/of woningen (B.S. 05.08.2004) 
n;-trnclijk l"vee woonhuizen 'Jdegen lü 

• Woning: verhuurd aan de familie 
reriodc: van 01.1 î .200·1 tot 31.07.2003 

Woriir1u: verhuurd aan 

f-'l:'rit)dc: van 01.08.2ULJ::� lot 0'1.08.�W04 (uatum decreetswijziging) 

Woriinq verhuurd ::i:::in familie 
rGrioclc: van 03.IB.2U03 lot 31.0S ;c:u1n 

Woniri�� verhuurd aan . 

F'erioi:Je: van 01.06.20(13 tol 30 (J.�-200.J 

Vv'oni:1q verhuurd dar1 de familie 

Poricnl1�: van 01.rJ!:i.20111\ tot 04 l),i)_:O:IJIJ.1 (datum decreets�ijziging) 

re h11 ir1l:irc:ul·: op de arlikekrt 1, :.-' ,  5, 7. ;). 1S, 11', 20 §1en114 § 1en4 van 
11�1. decreet dd. 15 juli ·1L1�l/ houd011rJ1; ck Vlaamse Wooncode (8.S. 19 
::1uiJu;.;lus 1 D97), als ved1u1wJer of ovr.:nlut::le u11derhuurder een woning, die 
r1i>:l hc.'lntwoordt aan iJe •11::reisten v;;n ;.1rl1kel 5, als hoofdverblijfplaats te 
hebben verl1uurd zor1dcr gelclig cunfurr11iteitsattest namelijk twee 
\'.'oonl1uib:n gelegen te 



vijfde blad 

��JI 
---- -·-··---· - · -----/î <!!! 

Woning: verhuurd aan . 
Periode: van 05.08.2004 tot 30.04.2005 

• Woning: verhuurd aan de fa111ïlie 
f>uriutJe: van 12. 11./005 lot 14 .12.2005 

Wor iinq: vorhuuru aan de familie 
PerirJd8 van O!.i.08.2004 tol 14.12.2005 

teven�. geda\JVr:i<:ird teneinrJE:! l.ich OV(-.:rei::nkomstig art. 42 en 43bis van het 
SlrafweltJoek. te; horen veroordelen tol de bij:.:onJere verbeurdverklaring van 
een bedrag v�m € 35.325 ziindr.: hetzij de: vormo9ensvoordelen die rechtstreeks 
uit h�.ll 1rrisrJr1jf z.ijn verkrn�i�n. hetzij g<Y�'Jere11 en waarden die in de plaats 
u1vari <:'._;,Jn gcf-teld, hetzij inkomsten uil belegde: voordelen, waarbij de rechter, 
inc.lic:n de zal<�n niet kunnen worden 9evonden in het vermogen van de 
hGl<la�gd�, de Yf-.!ldwaarde Grva11 dient te r<.lmcr1 (liet equivalent bedrag}. 

Wonir:cJ : vcrh<JLird aan LI� fé·11r1ilic 
Pcrir,c.!c · van c·1.11.2001 tot 31.07.200::.l ur ;: 1 r.1v::md 
r>rij�: • :Yi :) t'IH () 

Oplit>:!nqr.;t : 3'15 euro x. 21 = 7.ë75 euro 

Woning : verhuurd aan 
Pc;riocle : Véln 01.08.2003 tut 30.04.2005 of �1 111c:wnd 
Prijs : 1150 euro 
Opbn:-:ncpt: 4SO euro x 21 ""9.1150 euro 

\tVor-i1"'J . 'Jt-:rtiuurd aan rJe l<1mil:e . 
Pcri<x!c: vw1 1:�.11.200::; t0to 1�1.122ou!� :.if 1 rn;:i;:ind 
!'rijs 50') eurv 
Op\;11�11�J�I : �j(J(I euro x 1 = 500 + 500 ·�liro br)r�1 ::;; 1.000 euro 

Tol�J\:11: 7.Wn.i = 9.450 = 1.000 • 18.325 euro 

VVoi 1:nr� · verhu�1rd aan -

Pe;:ric·,d0 : ':::111 03 03.2003 lol 31 05.2003 or:� n..,�::1a11d 
!'rij'.·: . . '.)()(1 CHifc) 

Opt1rr:::rH_;�:l: 'j()f) euru x 3::. l.'.)(.10 



Woniru.1 : verhuurd aan 

Perieii:I�� · va, 01.06.2003 lot 30.011.200!.l of 11 mr..;ar1d (st. 342 - 367) 
Prij!:i : �:iOO euro 
Ophrr;�ng;;t : 50U x 11 = 5.5ü0euru 

W1J n i11q · v0rhuurd aan de fCJmilic 
Pet ioci �'� : •mn 01.05.2004 tot 14 . 12 .2005 or 20 rnaa nd 
Prijs: 500 cum 
Opbron�rst : �oo euro x 20 ::: 1 O .000 euro 

Tota:.:il: 1.500 ,. 5.500 + 10.000 ;:-: 1 7.000 euro 

Algcn·, .. :·cn Tot:;�al: 18.325 + 17 000 = 3�).��·25_�..!J!.9. 

5"blad � 

13ij vonrii:> v.:in de rechtb<1nk vnn ecrsL1:! aanleg te Gent. 19de kamer, drie 
rnchtur::i. z<::tc:!l�mde in corrcctio11�le z.aken dd. 05 maart 2007, op tegenspraak 
Dewc;:.r:�!11. werd nis volgt IJeslisl: 

Vmoordc�olt O<:: t.ieklaagde . . vom de hierboven omschreven 
1:n b�v;10;,�1.m verklaarde tcnln�.tclegt.:iiriui::·ri A 1. A2, A3, 81. 82, C, D, E, F. 
S/d'IJILN tot 1:�r.::r1 HOOFDGEVJ\NGENl!.7;STRM: van TIEN MAANDEN en tot 
0cn (jLU)BOETE van (13 maal 1.000,0Q EUI ·� =) DERTIENDUIZEND (€ 
13.0UC:.tJO} EURO. 

Vr:rhciogt de ue!dboete met vijfenv<wrtig c·:1rJeciemen. akius gebracht op 
E.:ENL:-.IZEVENTIG DUIZEND 1/IJFHONDERD (€ ï1 .500,00) EURO. 

l�evt·1�!1 !l;:il bij gebreke a<.J11 t.>etsfiny binnen de: tr.�rrnijn bepaald bij artikel 40 
van hr:t Strnlvvctboek, ue oefdboele 7;)1 r:HJ[J<.::r1 vervangen worden door een 
çicvr:· ''.�/1_:ni�:slr:, 1 van DF�I E �.,,1AA!·J DEN. 

D� 1"�r;hlbank t)cveelt dat ui:: leriiJilvoetl<:çJqir-:q 'J•:ln het vonnis wat betreft: 
"!Uf . . J1..1;.\/\1'.tDEN van de _in hool�lc: ___ '{�i! _ _(Je beklaagde uitgesproken 
11°.:ioff.l�l��Jng�nisslrnf v;;�1 fl EN MMND�t! läl uitgesteld worden voor een 
l·�:rinijn v;::n VIJF JMI'{, et 1 
DN!\1\Lfj)UIZEND (!� _ _12.00UJ�J._!=l�OJ. vermeerderd met 45 
c.c�rl_e:cicrt}r::.cr, aldus gebracl 1t op ZESEt'lZESTlGDUIZEND (€ 66.000,00) 
El)RSJ__ç�f 1.::0n vervërl!:J�L!<.!� qevci�_�nr.:.n[��tr-�if van 83 DAGEN van de in 
t:r.;.cJllle v;;m de beklai=.lqdc-• uitgcsproki�ri <.,ii�luboete van 13.000,00 EUR. 
V'�rr:1f-.:1.::11Jerd met 45 opdr;ciemcn. :11\:u�; �;ebracht op 71.500,00 EUR of 
:>:n ·..:&P1;;,;r.gende gev;.1nr_J·�nis�.-1r;ir · . .ic�r, dri� maanden, zal uitgesteld 
-.·.1.1r'.1 cri v(•r1r een lermiin v.1r' DRIL l(.,1\1·; i.": lf�kenen vanaf heden, 

incp:."'a: r/:durcnde de proctti1d gcon rll!�uw 1nisdrijf wordt gepleegd dal 
•1omc,r<!ding lr·.t een crirnirH::lc uf tot (:.>1-Jri hnnf1lrJC:Nangenisstraf van meer dan 
:··e:.; •r1r.1;:1nclen ,-onder uilstct to1 }:cvolg 118dl. 



zevende blad 

Not. nr.1_Q1Ji"/49ti � 6"blad iJI 

/ 
Zegt d:JI de IJ'·oklaagde verplièht is een ll1�dmg van VIJFENTWINTIG EUR, 

verllr.1og1<1 lliel ·15 opdecierm-::n, �ildus go!Jracl1l up HONDERD ZEVENDERTIG 
K0Mlv1/\ VIJFTIG EURO te IJot"tlen al::. bijr.lr<��J" tot liet Fonds tot l1ulp aan de 
�;lé:Jr:htoffers var1 opzettelijk8 �jewelddmlen (;1i ann cle occasionele redders. 

OnY::•)llin_y rechten 

Ontzc;t de beklaagde tevens uit de rechten genoemd in artikel 31 SWB 
gedmencle een termijn van VIJF JAAR. 

13r�v<Jlt u·H�rce:11komstig cir likd 42 § 2., /n err 113 bis strafWetboek, in hoofde 
van rJu l:ieklë;:lgde de bijzondere VNIJrJurdvcrklaring van een bedrag van 
35.2.25,l)U,0(1 EUR zijnde vcrmogcm�vc1urdcler1 die rechtstreeks uit de 
misclrijvun A 1. A2, A3, B 1, 82, L:: en F zijn verkrr�u·�n. 

Verl>eurdverklciring 

Verir.l:,1arl ovornenkomstio art 433 terdrJcies en artikel 42, 1°, van het 
Strélf•;/C;Ltioelr. verbeurd de volgende onror;rende goederen die gediend hebben 
0111 r;r�; ITriSdrijvro;n te plegen, eiç,Jr�ndom V"1fl •:Ie lJck.laagde: 
- hc:t :;1.1uercr1do goed ueloyen le • en 
- hel rmruercncle goed geloyert te 

De r()C:t1ltiaril\ beveelt dat de tenuitvoerlegging van het vonnis wat betreft de 
ver:)uurdverkl;:iring van de onroerende goederen gelegen te 

'• zal worden uilJ1eslelg gedurende een termijn van DRIE 
J1-\AI�: Ic rek<-:rien vanaf hedeQ, ingeval �eclurende de proeftijd geel) nieuw 
inisrl:ij�t -vmrdl gepl�egd d;:1i veronrrfolinq tot een criminele of tqLee.[1 ___ _ 

hrJc·lllu>;·v;1ncwriisstraf van mecJr dan zr;:,; i'rluéHHJen zonder uitstel tot gevolg 
h•-:cfl 

()vc r"i t1_.1Jlll.T'·"' ukken 

Br;•,ç:clt de tor·uggave c:ion de hr�sl:_1qer1e: van de 
over1:JÎ!Ji11gr;slukken ncerg0l•.·(,ld ter r;orredionelrJ griffie van deze rechtbank 
gchcnu ur1dr;r nummer 

Vc:·.·.:rr,_ie1?il <!r; bekli:1<1�1(fo lol cJe k<Y\•;1i. pr:'V:Jflen aan de zijde van liet 
npc-.·1·11!:.;::n rnir:i�;terie, l!�r1 r;a:c: van <J··: '�)l;c1:;I !c,1 heden begroot op 1.511.48 
El.J�·�. 

Lu•.�\ ,je ver uun.leelde � .. . . evr::neens een vergoeding op van 

Vl,Jf_Er ITW)�,/ ! IG EUR in uitvoering v;:in artikel 71 van de wet van 28 juli 1992 
en hi:.:I l\r;11in!<lijk Besluit van 29 juli 1992 tol wijziging van artikel 91 van het 
Kor'i11klijk E3u�;Juit van 28 d8C<�rriber 1050 hllucfonde het algemeen reglement 



/ 

QP cl·� 9t!n:)1,;ht:3lçosten in stmfzak.en. zoals oev.;ij2i�d door K.B. 23.12.1993 en 
bij KB. van 11.12.2001. 

BURC;ERRECHTELIJK 

Houdt Jmbtsh::;ive de burgerrechtelijke bc..ilang€n aan. 

" 

Tegen voormold vonnis wero hoqer bmor�p i11ge�:teld: 

<.lt:: l.1<�\dai'.J [�de, 
7.0 ma<.11t 2007; 

le!.J(�" all8 schikkingen ten zijne laste, op 

lwl. Opr::ml.1;:-1�1r Ministerie tegr;n :. op 20 maart 2007; 

Gr:lct op hel tu:-;::;enarresl van clez.e kamer bij dit 1-Jof, gewezen op 06 oktober 
2008. w;.�arbij ondermeer als volgt. op t091;m:pr:..1ak werd beslist: 

Verkk�arl de ho0er beroepen ontvankeHjk. en: 

Alvor;:�n;, nader ten grunuf:! te oordf;lan. verzoekt het Openbaar Ministerie 
riadc· u1dorzock te l<:1ten vf.'rrlchten orntwr1l de onwettige enfof precaire 
c.idmi:-1�:�;r.:-1tiov�; toestand, in de r,;spectiov•J ��eïr 11,;rirnineerde periodes, van: 

.-.k: betrokken rarniliele<..lnn v.:111 r.k� f:Jrnilie (cf. 
'.:;tr;:Jfdossier onderkaft 1. ::;luk.9, .,13n wir:: het .familielid op 
11 mei 2005 verklawue "Gans de familie. was illegaal in België'', cfr. 
'.')traf'dos�.:ier onderkart 1. :;tuk 173): 

v;:1 n . en cfü:�n� bt.'lrckl<.cn g�zinsleden (cfr. strafdossier 
rmcJcrk;;ifl 1, StUk 52: : (!Il ?); 

<J1.: be::·l.rokken farnilicledc:n van de f�:imili� (cfr. strafdossïer 
1.l1)1lerk;:ifl 1, stuk /.'.!)6: ::·ou alhier een etltest gehad 
1i.-:t.1t;er1 vuor onbeperkt vorblij f '?. zou alhier gedoogd zijn? 

en ?); 

Stelt cl(� 7.<.1Dk voor verdere c:Je!Jätlen. na 1Jr! r.J;J1wullende informatie, op de 
ziltincJ ·::in .tW:E��.rK!ag 15 tlec.:i;;'m12"�r 20Qé:':...�m (J[-'._QO lJUr. 



Gel1rx11d in Opr:nbare tercchtz.itling van 1 '-' dcu-";rnl:!cr 2008: 

li'" lJr�klaa\Jde, in zijn rï1idd1�lr�n van verdediging, bijgestaan 
rk1or meester Johan V:.:mden Abeel . ;:idvocaat te Gent en meester Pieter 
Sl.l='enhaul in de plaats van meesler 1=récleric Coryn, beiden advocaat te 
Cent; 
hel Openb;:inr Ministerie ir1 zijn vurdcrino uitgebracht door Advocaat
gc111;raal ,1. M. Cool; 

Gr�t'.i1··11 : 1r";l arrr:>sl van 6 oktl.lb�·r 2008, cir:;wc;:(�n d0or deze kamer van het Hof, 
wäarb1j dr� lwr;11,;r beroep!O!n onlv:::111keliik Wf!rden vürklaard en nader onderzoek 
ten çironck� weid bevolen. 

1. Op qrond v:,m de voor het HiJf gevoerde debatten getoetst aan een nieuw 
onrlurzoek van alle gegevens zoab vervnl in het voorliggend strafdossier 
z.ijn 1.fo ê!éln de beklaagde voornoernd ten la:,te gelegde feiten voorwerp van 

cJ� lt:rd::islel'O'ggingen 1-\.1, J\.2, l\.;), [3.1. B.2, C, D. E en F - de 
lf.:11ln�:tr�lcpqin9en E en F Z1J.=1ls in !iel am�sl van deze kamer van het Hof 
w111 ö oktober 2008 naëJr omschrijving ai:lngevuld - in zijnen hoofde zoals 
VC.nJf cJe 881''.·;te rechter OOk VOOr het l-IOf \en 9l'noegen Van recht bewezen 
5_1d)lever1. 

1 let l lof trc:odt met betrekking tot voorrndd besluit de oordeelkundige 
t.i<o>w1�1::?9redurien van de ee1·ste rechter - zoals vervat op het zesde tot en 
m'.:.·I veertir:mde blad van hel /Jesfrerl(;.'11 vonnis - bij en neemt deze dan ook 
ovr·r, nu ;:ij in recht vuldoé:nde �por1d viride11 in de gegevens van het 
vourli·J9c·nrl strafdossier. 

. . -.. · ... .. -· · ·  

de 1�r1welliqe adminblratirJve too<;t:.mcl v<Jn rln familie 
(lcnl<Jslclc�ming A.1} wel di;:yelijk v;.:!::;l::\l�<.>l. nu immers op 
11 moi 2005 aan de verbali::;anteri lül:'LF:lf "Gans de familie was illegaal 
.1a:1wt•ziç1 in Belgiö" (cfr. slr;:ifdossier om!crkafl 1, stuk 173); 

'·'·.J:·. ()V:�r de prccêiil�Q i1dministr-.'"J:ic,1c toestand van 

• t··:·:la;,;[(:·lr.:r_iying A.'2.) qef·n twijfel bcr�t0;:il, gezien hij een identiteitskaart 
··:> r vrr'°e111dellngeri l ·.'.l rJ 1'1et een l)q·1crK1c ·Jeldingsduur, en bovendien 
:;:11 nr·:nkdde met _ . ,. 1 ·11 1 (die beiden in de 
'J1: 1•.1:rirnccrde period1-� liuter 1:Jro·n IJ1;· . .vib van inschrijving in het 
.T'.;,;rnclclingenregistcr h;-1cclen 111ro·l r::'t:.>11 tJef.H�rkte duur) (cfr. gevoegde 

·,,\1/;�r;n ·1oor het Hof), 

- c:·:c noen!:; de precaire acirrrinistr;-.Jtir:vc toestand van de familie 
1l'.).·,1;1�;te:lcgging A .3 er1 l3 1) tun r;c11c.0gr�n van recht bewezen is. nu 
,,,111H�r·s 1.':nkel _ · · --- 1n tir.:I lw.-"il was van een bewijs van 
11·xhr·ijvinq in het v11,r�rniJr::'lin�J�:rw::c1i��1c:r. tr::>1wijl hij samenleefde met 

die hier ill1.-:(;:�êil verbleef !dr 1;1evoegde stukken voor het 



- de CO-intoxicatie van en 
(terilasteleuging D} ten onrechte betwist wordt, 

\JF;let · irnmers op d1� inlichtingen zor..ils veivat in het voorliggend 
strafdossier (cfr. str;:irdos�.ier ondf:!rkafi 1, stuk 113: "De verzorgende 
l'i'7n1::esheE!r meldt ons clat er .'.;1.irake i::: van mogelijks lichte CO
iritoxicali(;' . •  ) maar vr>o ral op de duidr:lijke en onbetwistbare bevindingen 
'1an rJe �(:.!rechtsdesku11dirJe in verband met de CO-
inlox.ic8lk; van (dr. strafdossier onderkaft 1, stuk 
19 î: "H!:!l carboxyhemogtobinegclwlle van IH�t bloed bedraagt 68,8%. Dit 
gohalle wijst op een zeer ernstige blootstulling aan koolmonoxide die de 
dood voor gevolg heeft wanneer niet tijdig geïntervenieerd wordt1 -

b1�vindin9 die ook relevant is ter verklaring van de lichamelijke toestand 
\1:-Jn de in fJe tenlastele�Jging D vorrnr:?lde personen. 

lc·nslolle si.rial ook het bij;..:onder cip;.-:E!t van de voornoemde beklaagde 
inï:é.lke tle hem ten laste (Jt:!li::gde reilen voorwF;rp van de tenlasteleggingen 
A 1, fi"2, /\.3, B.1 en 8.2 ten genoC!Jf:!fl van recht vast, nu hij immers 
ducli)CWusl onveilige wonin!:Jen - die :;il>soluut niet voor verhuring geschikt 
w:.m�n - toch voor gelet (�n niet uit loulere menslievendheid) verhuurde (en 
dus een i.1bnormaal profijt beoogde) aan pemonen die in werkelijkheid geen 
andere keuze hadden dan in dergelijke panden hun intrek te nemen. gelet 
immers op hun precaire en of onwetti!Je administratieve toestand - gegeven 
W<wr hij zich naar het oordeel van het Hof l:iewust van was. 

Ook de CJVerige cor.stilutievl� bestancklelcn van de betreffende rnisdrijven 
;ijn rtê1:.:ir l1ct oordeel van hel He{ w;tot op de gege vens van het 
vr.H H lirmcndr�· strafdossic:H. riir·!t voor cte rninsl<:O! t_;etwisting vatbaar. 

[.1(; cloor d•�� voomoerndG beklaaycJo in ;-:ijri regelmatig ter terechtzitting van 
hr:I liof vnn B september 2cJ08 nf.!0r�J�le�J<Jc-; beroepsconclusie ontwikkelde 
CllfJUrnentr�ri zijn in recl.1le"11iet van Yoldocnde grond om voormeld besluit 
v;:in h1.;t Hor te ontkrachten. 

2. Op hc·l vcr-;:<Jek van de l>ekl;,-iagdc vour r1uc-;rnc:J tot tiet hem verler.ien..van-de. . . ·�·"·
tJ.inf.t van dr::! opschortinq · .;::Jn de uit'.:.:prc.;:1k v<Jn de veroordeling wordt door 
1·11.! l·lof 1;ii-:l ingeg;:wn, ri J d il t>1.i di:-: hckl<:iagde zou leiden to1 een 
cjrw011;<;iei1t.le bewuslwo1din,�1 van :J1:: ?.\V<.:101-vvichtigheid van de door hem 
�.Jl.:·pir:'t���dc f·;iten. 

o�� v1.-.orrioemde beklaagdr:.· brengt lrou'1Jcns geen elementen aan die 
?c1uck:ri lrJelaten te be::.;luilf:n dat cJ0 oplegging van een bestraffing zoals 
hie:ma be1J::1ald zijn toekorn:=.l op ec�n 1Jvi:!rdmvon wijze, in wanverhouding tot 
cle <-:mst v('1n de in ziJneri hoofde W<::erhoudcn feiten, zou hypothekeren. 

::. [Ji:.: •:.•r.:rst0;:. ri-:c:hter ho(.:fi op oorrJ1-:dk1,1nci:J1·: wijze toepassing gemaakt van 
:.11 I il· el t·5 ,";,m het Slr::1f wrJ,11)r:,ek. 
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4. De cloor de eerste rechter lastens de IJokl;:mgde voornoe d wegens de 
g\:;c:cHnP.nlijk in zijnen hoofde IJewezen gr:?bleven tenlasteleggingen A.1, A.2, 
J\.J, F3.1 e11 13.2, C, D. F r:n F opgcleyde :,;lrCJffen (hoofdgevangenisstraf,. 

qr�lut.ioete.v'°'rvangende gev;mgenis�.;lrnf, CJntzetting uit de rechten en 

ve1bcurdvorl<laringen) zij11 de wetm;::iliç;o en pa�sende beteugeling van de in 
z:ijrv.::n hoolde aangehouden misdrijven, met dien verstande e�nwel dat de 

p;:ifü;onde qeldboete var'I 1.000.00 E\Jf� slechts met elf mag 
vcrnwriigvulciigd worden en niet met rJertier i, zoals gedaan in het bestreden 
vrJnnis. 

Bij het tel\r.m van het aantal slachtoffers - in het kader van de berekening 
v;J11 1!1� in 11,epassing v,1n êlrl. 433 und<:'çies $\AJ. op te leggen geldboete� 
m;:iq 1rnmcrs geen rekening gehouder 1 wurc�en met de slachtoffers van de 
te �r;n die onclcr de 'oude' welsberxilir11_iN1 vallr;n (in tasu de feiten voorwerp 
'tè·Hi rJr� lertl�J:o:leleggin�J!=''1A1. A.2 en /\"3)- c.lit zou immers een retroactieve 
locrizrssinq v;:in de strengere strafwr;·I implir;":ier 1 hetgeen in strijd is met art. 
2 ai.;� Sw. 

O·� verleell(.le gunstmaalrey�·I van uit:,tel v;::in tenuitvoerlegging van de aan 

de beklaagde voornoemd opqelegde verbeurdverklaring van de op het 20$1e 
bl;.HJ van hot bestreden vonnis ornschrever 1 onroerende goederen is 
evr;n(�ens wetmatig en pas-S'.end. 

l-11cl 1:,: tx1v1.-:mlien na3r hr,;t OlrnJeel vé1r; hr"l Huf 1.>assend aan de voornoemde 
tJ'"ida;J,J'.le rfo gunst van IH�l uitstel v0n rfo ler1ui1voerlegging te verlenen voor 
hel IJl:hr;r;I •/;.in de hem op[wleyde l1r:1ordgL·v:-ir1qenisstraf alsmede voor een 
gc:dt';(;ltr� •1;1n de hern cp te loqqen geldboete (en vervangende 
qc:'1;:i119enissfraf), zoals hepacild in het dictum vcin onderhavig arrest. 

!J. De serste rechter het-.>ft rrrel belrekkirrg lol de bijdrageverplicl1ting, de 
9t"Jechtsko�;lr�n en de ov1-�r luigings�;;luklc;rc:n 11eergelegd ter corr.e.ctionele 
gr·ittic vnn clo rechtbank van 8e1sle i'larilcg Ic: Gent onder het nummer 
7\.(3� adequ;.Jélt geoordould. 

D,=, fr:irf:iil;)irr: vcrgot:dir1•_i lrJ! bel;,ii<111_J ·::ciarlo<;> t.le voornoemd!:! beklaagde 
l•:·i-r:·r;lil "'e1;.ili:ht werd. cJir:n1 ti·1;ms f« '.\'( 1<:11::1·1 'x:poald op 30,69 EUR. 

OP DEZE Gf�ONDEN 
HET HOF, rE::d1t doende op teg1:nsprr1ok .. 

Gelet r-1;J: 

d� dJ•Jr 1..:1� e•è·r�;le rechter a;:ingc:haaldr� w1�L,;;,11 l1kr::len, behoudens de artikelen 
..-0;11· '''"rm1.:'lt.I in de l;::iatsle: Dii1·1ca V(Jlî 111:1 :w1r1tir_;ste blad van het bestreden 
11onr·1::, .,cur1r11�i<Je wets"rli,v;lc:r. th(]n!' ni,;1 m1YJ •;an toepassing zijnde, 

en qr:lct •Jr\ 

- :o-irlike! 24 van de Wet v;:i11 1:; juni 193�ï: 
- de iHtikelen 100, 195 en 211 v;,in hel Wetboek van Strafvordering: 
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- de wetsbepr� lingen aangehëJald in hol door 1.Jeze kamer van Hof op 06 
ok.trJb1::r 200�) gewezen vrm�;t mei. f)Hlr ekki119 tot de aa ulling van de 
on 1:�chriîving van de tenlï:lsteleggingen E en F; 

- artil<el 36 van cle Wet van 7 februari �003. 
- artikel 1 va11 het K.B. van 31 oktobe1· 2005 (8.S. 7 december 2005) 
- de örlikelen 77 en 79 van het KB. van 27 april 2007 houdende het 

al�v�meen reglement op de �1erechtsko�;ten in strafzaken; 

alle 'J<.iorrne\dr� wetsbepalingen Ler terr�chl:zi ll:i11g v<.1n heden door de Voorzitter 
aangC:ha.::ild; 

VERKLA!\RT d<-: t10ger beroepen ontvankolijk, c·r1 ,":rover beslissende: 

BEVESTIGT hot bestreden vonnis: 

- waarbij de teiten voorwerp van van de tenlasteleggingen A.1, A.2. A.3, B.1 , 
B.:.:'., C, D, E en F - de tenl asteleggingen E en F zoals in het arrest van deze 
k<11 1 1er vrm hel Hor van 6 oktober 200S n;)Jr nmschrijving aangevuld - in 
hoofcl0 van de bekla a gde� . bewezen werden verklaard én 
w:-:1iJrbij werd vastgesteld dal de voormcl<k· bewezen gebleven feiten in 
zijnen l1oof<fo de uiting zijn vnn eenzolfd<� ::,;tr:::1fb:.iar opzet; 

- wr.it betreft de hoofdgevanrJenisstmt, de ontzelting uit de rechten en de 
vi::rbeLirdverlr.laringen waartoe de bel\[nt1gde voornoemd wegens de 
9e;;-..=J111enlijk in zijnen huofc.lf: bewezen getileven feiten werd veroordeeld; 

- w;;iarbij nan de beklaar:td•� voornoemd ll�: uunst van het uitstel van 
tenuilv()<::rlr;·9ging werd ve:rlcr:nd, g�dumr1ue eon termijn van DRIE JAAR, 
vour INä t L'i;-�tr.eft de vnrb�-·Jrdverklarir i�J 'mn de onroerende goederen 

- W<--i l tJr=lrdt de beslissing nopen:;: de �K:rechtskosten, de bijdrage
v8rµlichti119, cle overtuiging�slukken r1r::!er9r�lcgd ter correctionele griffie van 
d� ret.:htbanl< van eerste aanl<::g te c;er1l onder het nummer en de 
fürr;-Jil;öiirc 'mrgoeding. 111�l "lien ver::;LCJnde d<.ll de forfaitaire kosten tot 
l'Jclu!i119 wt:imloe de beklaagr�c , lerechl werd verplicht, thans 

ÎJ(:' fXWIU wu11Jen op 30.68 EUR. 

DOET HET VOOR HET OVE!·: IGE TEt·J iET. 1 � n  or:,nieuw wijzende, 

VEROORDEELT de beklaägcie, . wegens de ge�amenliJk in 
�ijncn l"'oofde bewezen gebl�\r\.�n fei11;n voo1vJ0rp van de tenlasteleggingen 
1\. 1 ,  /\.2. /\.3. U . 1 ,  B.2. C, D .  F en F - dr� 1cn!;:;s1cl1�ggingen E en F z:oals in het 
arrrJ�'. I v;:.in d<.::·:e kamer 11;.in hc·t Hof v:.m f) oktober 2008 naar omschrijving 
avri9cvulc.! - tc•t een geldboete ,.ran (1 l rna;JI 1 000.00 EUR. hetzij) 1 1 .000,00 
EUf<: 
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Vert1oogt de qeldboete m8l ··,rijfenvl:!erti9 opcJer:;imes, aldus g bracht op 
ö0.500.00 EUR: 

Bevealt dat bij �ebreke a:.:.in bdaling binnen do door de wet bepaalde tijd, 
voonnelde geldhoete zal mogen verva1 1�1�n wo1den door een gevangenisstraf 
van Dm E rvlAANOEN. 

Verleent aé1 1 1  de bekl8agde voomorJmd gewoon UITSTEL van 
tunuitvooiiegging: 

- gedurende cr;n termijn van VIJF ,J,t\Ar<.. te n�kenen vanaf heden, l/OOr de 
hern opgclcqrJo hoofdgcvangenisstraf 'var1 T l l:.N MAANDEN: 

- !J"�durnnde nen termijn van DRIE JAAR. Ic-� rekenen vanaf heden, voor 
1 O.UOD,00 EUR, vennl!ertif::rd rm�t vijfenveertig opdecimes en :Jldus 
gobr.:icht op 55.000,00 EUr'\ of een veruangeClde gevangenisstraf van 83 
dé1gen van de in hoofde van de bek�laagdc� voornoemd uitgesproken 
geldboete van 1 1 .000,00 EUR, verhoogd niet 45 opdecimes en aldus 
gcbr::1cl1l op G0.500,00 EUI� of eett vervangende gevangenisstraf van 3 
M/\/\NDEN. 

Uit:::ld dat van rechtswcg0 1.01 herroopon '.'VrJrden ingeval gedurende de 
prodtijd et:n riit!uw misdrijf f;)epl•:!�gli i�. <.léil vr:;'.rumdeling tot een criminele straf 
or tol r;\-;n hor.1rdgevang1�nisslraf van m 1�u dan ZES MAANDEN zonder uitstel 
ten g(�volge ho•-:f1 gehad. 

Veroordc�elt de beklaagde. . ,  tol d� kosten in hoger beroep, 
gcvatl c:-n a,1n de: zijde van het Openbaar Minh.:t0rie. begroot op 166,05 EUR; 

·-- · . .  



kostsn: 

afschrift"• i 
+ tussen;·'lr;e··.1 
op�telrecr 1: li•.!flJOJ:'· 
d�gv::iar<.f ·;r.�pri 

subtotaal 
;- 10% 

Totaal 
Afgerond ,·,p 

•i 6G,!>� 
� 31.?/3 
E 11J.OO 
F. 2.i .o�; 

(; 150,95 
15.1;9:.i 

IE 1G6,0.1�; 
'i: 16fi.0!..i 

veertiende blad 

Dit arr t!$l i:.:. gewe/.:t:n le Gent door het Hof van Beroep, vierde 
coneclionele kamer. ��é:lrn engesteld uit kamervoorzitter 
Christian Van Damrne. raadsheer Jan Doom en raadsheer 
Carine Gar-.sée, en in ope111Jore terechtzitting van 17 februari 
·2009 uitgesproken door kamervoorzitter Christian Van 
Damme, in aanwezioheid van Jean�Marie Cool, Advocaat
gener;:1al, ;1 ;ct bij!'t<:ind van •Jrirlier An Van Wesemael 

\' 1 
\' '· 

a 1 • . " l0JJillV ."\ 
l/UJ· .. J 

-·· . --� -------- · ·· · 

er:-�� 
Carine Gassée 

... ---· --
J;:rn Doom Christian Van Damme 




