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Not.nr. OU.66.RW.100800/15 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE en van 

1. nr. (RRN 

geboren te op 

wonende te 

- burgerlijke partij -

tegen 

1. nr . .Ai4o (RRN 

geboren te op 

wonende te 

- beklaagde -

2. nr. _,A9-,41 (RRN 

geboren te op 

wonende te 

- beklaagde -

3. nr . . /\149.. (RRN 

geboren te D~ 

wonende te 

- beklaagde -

verdacht van: 

Als dader of mededader in de zin van artikel 66 van het strafwetboek; 

A. 

Om het wanbedrijf uitgevoerd te hebben of om aan de uitvoering ervan rechtstreeks 
medegewerkt te hebben, door enige daad, tot de uitvoering zodanige hulp verleend te 
hebben dat zonder zijn bijstand het misdrijf niet kon gepleegd worden, 
bij inbreuk op artikel 5, strafbaar gesteld door artikel 20§1 al 1 van het Decreet van 15 Ju li 
1997 houdende de Vlaamse Wooncode, als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of 
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als persoon die een woning ter beschikking stelt, een woning die niet voldoet aan de 
vereisten en normen van artikel 5 rechtstreeks of via tussenpersoon verhuurd, te huur 
gesteld of ter beschikking gesteld te hebben met bet oog op bewoning, zoals gewijzigd door 
het Decreet van 29 maart 2013 houdende wijziging van diverse decreten wat de 
woonkwaliteitsbewaking betreft, vanaf 11.08.2013 

De eerste en de derde 

1. in het oand gelegen te 

geboren te 
en van 

te 

>P 

kadastraal gekend als 
eigendom van 

wonende te 
geboren tE op wonende 

een ongeschikte en onbewoonbare woning te hebben verhuurd aan 

te in de periode van 01.01.2015 tot en met 08.03.2016 {OK 1) 

2. in het pand gelegen te kadastraal gekend als 
eigendom van 

geboren te op wonende te 
en van geboren te op wonende 

te 

een ongeschikte en onbewoonbare woning te hebben verhuurd aan 

te in de periode van 01.01.2015 tot en met 19.11.2015 {OK 2) 

3. in het pand gelegen te kadastraal gekend als 
eigendom van 

geboren te 
en var 

te 

op wonende te 
geboren te wonende 

een ongeschikte woning te hebben verhuurd aan en 

te in de periode van 15.01.2015 tot en met 08.03.2016 {OK 3) 

4. in het oand gelegen te , kadastraal gekend als 
e1genaom van 
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geboren te 
, en van 

te 

op wonende te 
geboren te 

een ongeschikte en onbewoonbare woning te hebben verhuurd aan 
en 

wonende 

te in de periode van 01.03.2015 tot en met 31.12.2015 (OK 4) 

5. in het pand gelegen te kadastraal gekend als 
eigendom van 

geboren te op wonende te 
en van geboren te op wonende 

te 

een ongeschikte en onbewoonbare woning te hebben verhuurd aan 

te in de periode van 01.03.2015 tot en met 08.03.2016 (OK 5) 

De tweede en de derde 

6. In het pand gelegen te kadastraal gekend als 
eigendom van 

geboren te wonende te 

een ongeschikte en onbewoonbare woning te hebben verhuurd aan 

te in de periode van 19.11.2015 tot en met 08.03.2016 (OK 6) 

7. in het pand gelegen te 

geboren te 

kadastraal gekend als 
eigendom van 

op Nonendete 

een ongeschikte en onbewoonbare woning te hebben verhuurd aan en 

te in de periode van 01.03.2015 tot en met 08.03.2016 (OK 7) 
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8. in het pand gelegen te 

geboren te •P 

, kadastraal gekend als 
eigendom van 

wonende te 

een ongeschikte en onbewoonbare woning te hebben verhuurd aar 

te in de periode van 01.04.2015 tot en met 08.03.2016 (OK 8) 

9. in het pand gelegen te 

geboren te op 

kadastraal gekend als 
eigendom van 

wonende te 

een ongeschikte en onbewoonbare woning te hebben verhuurd aan 

te in de periode van 19.11.2015 tot en met 08.03.2016 (OK 9) 

met de omstandigheid dat van de activiteit een gewoonte wordt gemaakt 

VERMOGENSVOORDEEL : Art. 42 en 43bis Strafwetboek 

Tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig art. 42 en 43bis van het Strafwetboek, te 
horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring van 8.700 euro in hoofde van de 
eerste en 5.373 euro in hoofde van de tweede en de derde, zijnde 

1. hetzij de vermogensvoordeien die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen, 
2; hetzij goederen en waarden die in de piaats ervan zijn gesteld, 
3. 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: 

De eerste 

-huuropbrengst gedurende 13 maanden (01.01.2015-01.02.2016 (stopzetting 
betaling)) aan een maandelijkse huurprijs van 300 euro = 3.900 euro 
-huuropbrengst gedurende 10 maanden (0l.01.2015-19.11.2015) aan een 
maandelij kse huurprijs van 150 euro = 1.500 euro 
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-huuropbrengst gedurende 13 maanden (15.01.2015-08.03.2016) aan een 
maandelijkse huurprijs van 300 euro = 3.900 euro, waarvan 8 maanden geen huur werd 
betaald: 3.900 euro-2.400 euro= 1.500 euro 
-huuropbrengst gedurende 6 maanden (01.07.2015 (start betaling huur)-
31.12.2015) aan een maandelijkse huurprijs van 300 euro = 1.800 euro 

Totaal: 8.700 euro 

De tweede en de derde 

-huuropbrengst gedurende 3 maanden (19.11.2015-08.03.2016) aan een 
maandelijkse huurprijs van 349 euro= 1.047 euro 
-huuropbrengst gedurende 12 maanden (01.03.2015-08.03.2016) aan een 
maandelijkse huurprijs van 300 euro = 3.600 euro 
-huuropbrengst gedurende 11 maanden (01.04.2015-08.03.2016) aan een 
maandelijkse huurprijs van 300 euro = 3.300 euro 
-huuropbrengst gedurende 3 maanden (19.11.2015-08.03.2016) aan een 
maandelijkse huurprijs van 222 euro = 666 euro 

Totaal : 5.373 euro 

1.1 De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde, 0 12e kamer, 
besliste bij vonnis van 18 juni 2019 op tegenspraak als volgt: 

"STRAFRECHTELIJK 

Veroordeelt voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde 
telastleggingen A.1, A.2, A.3, A.4 en A.5 samen, tot een geldboete van J.000 euro, 
vermeerderd met 50 opdeciemen (x6) tot 6.000 euro, of een vervangende gevangenisstraf 
van 3 maanden. 

Beveelt de bijzondere verbeurdverklaring van 8.700 euro. 

Veroordeelt tot betaling van een bijdrage aan het Bijzonder Fonds tot 
Hulp aan de Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden en aan de Occasionele Redders van 
25 euro, vermeerderd met 70 opdeciemen tot 200 euro. 

Veroordeelt hem tot betaling van de bijdrage tot het Begrotingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand van 20 euro. 
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Veroordeelt hem tot betaling van een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken 
van 53,58 euro. 

Veroordeelt voor de hierboven omschreven en bewezen 
verklaarde telastleggingen A.6, A.7, A.8 en A.9 samen tot een geldboete van l.000 euro, 
vermeerderd met 50 opdeciemen {x6} tot 6.000 euro, of een vervangende gevangenisstraf 
van 3 maanden. 

Beveelt de bijzondere verbeurdverklaring van 5.373 euro. 

Veroordeelt tot betaling van een bijdrage aan het Bijzonder 
Fonds tot Hulp aan de Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden en aan de Occasionele 
Redders van 25 euro, vermeerderd met 70 opdeciemen tot 200 euro. 

Veroordeelt haar tot betaling van de bijdrage tot het Begrotingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand van 20 euro. 

Veroordeelt haar tot betaling van een vaste vergoeding voor beheerskosten in straf zaken 
van 53,58 euro. 

Veroordeelt voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde 
telastleggingen A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8 en A.9 samen, tot een geldboete van 
1.000 euro, vermeerderd met 50 opdeciemen {x6) tot 6.000 euro, of een vervangende 
gevangenisstraf van 3 maanden. 

Beveelt de bijzondere verbeurdverklaring van 5.373 euro. 

Veroordeelt tot betaling van een bijdrage aan het Bijzonder Fonds tot 
Hulp aan de Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden en aan de Occasionele Redders van 
25 euro, vermeerderd met 70 opdeciemen tot 200 euro. 

Veroordeelt hem tot betaling van de bijdrage tot het Begrotingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand van 20 euro. 

Veroordeelt hem tot betaling van een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken 
van 53,58 euro. 
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GERECHTSKOSTEN 

Veroordeelt ~n 
hoofdelijk tot betaling van de gerechtskosten gevallen aan de zijde van het openbaar 
ministerie alhier en tot op heden in het geheel begroot op 340,02 euro. 

BURGERRECHTELIJK 

Verklaart de eis van de burgerlijke partij 
bepaalde mate gegrond. 

ontvankelijk, en in de hierna 

Veroordeelt en hoofdelijk om te betalen aan de 
burgerlijke partij een schadevergoeding van 500 euro verhoogd met de 
gerechtelijke Intrest vanaf heden tot de dag van volledige betaling en de kosten begroot op 
240 euro rechtsplegingsvergoeding; 

Houdt ambtshalve de overige burgerlijke belangen aan." 

1.2 Tegen dit vonnis werd hoger beroep ingesteld op: 
17 juli 2019 door de beklaagden en 

tegen "alle beschikkingen van het vonnis"; 
18 juli 2019 door het openbaar ministerie tegen "alle beschikkingen op strafgebied". 

1.3 Er werd een verzoekschrift in de zin van artikel 204 Wetboek van Strafvordering 
ingediend op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling 
Oudenaarde, op: 
- 18 juli 2019 door het openbaar ministerie; 
- 17 juli 2019 door de raadsman van de beklaagden 

en 

1.4 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 18 juni 2020 in het Nederlands: 
- de beklaagden en in hun middelen 
van verdediging, vertegenwoordigd door meester advocaat met kantoor te 

- het openbaar ministerie in zijn vordering bij monde van advocaat-generaal, 
- de burgerlijke partij i11 zijn middelen vertegenwoordigd door meester 

voor meester beiden advocaat met kantoor te 

2.1 De onderscheiden verklaringen van hoger beroep tegen het vonnis van 18 juni 2019 
gedaan op de griffie van de rechtbank die het vonnis heeft gewezen, werden t ijdig en 
regelmatig naar de vorm gedaan. 
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De verzoekschriften of grievenformulieren die de grieven bevatten die tegen het vonnis 
worden ingebracht, werden eveneens tijdig ingediend. 

Hoewel het door de beklaagden ingediende grievenformulier volgens de er op aangebrachte 
griffiestempel werd neergelegd op 19 juli 2019, en dus laattijdig, blijkt uit de inventaris van 
het dossier dat het grievenformulier, net als het verzoekschrift hoger beroep, op 17 juli 
2019, en dus tijdig, werd neergelegd. Het hof stelt vast dat het grievenformulier tijdig is 
neergelegd. 

2.2 In het door de advocaat van de beklaagden en 
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 straf (met inbegrip van de bijzondere 
verbeurdverklaring) en de burgerlijke rechtsvordering. 

In het door het openbaar ministerie ingediende "grievenformulier hoger beroep" wordt 
bepaald welke grieven tegen het voormeld vonnis worden Ingebracht, namelijk op 
strafgebied met betrekking tot de straf. 

De hiervoor vermelde grieven van de partijen zijn nauwkeurig bepaald. 

2.3 De hoger beroepen van respectief de beklaagden 
en en van het openbaar ministerie 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. 

De beslissing tot de schuld van de beklaagde aan de telastleggingen A.1, 
A.2, A.3, A.4 en A.5, de beslissing tot de schuld van de beklaagde Jan de 
telastleggingen A.6, A. 7, A.8 en A.9 en de beslissing tot de schuld van de beklaagde 

aan de telastleggingen A.1, A.2, A.3, A.4, A.5 A.6, A.7, A.8 en A.9, zijn door geen 
enkel beroep bestreden zodat deze beslissingen definitief zijn. 

2.4 De aanhangig makende dagvaarding werd overgeschreven in de registers van het 
kantoor Rechtszekerheid. 

3. De eerste rechter oordeelde op grond van volgende motieven tot de schuld van de 
beklaagden aan de telastleggingen: 

"Feiten 
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3. Na melding door het Agentschap Wonen Vlaanderen van vermoedelijke inbreuken op de 
Wooncode voerde de Wooninspectie op 19 november 2015 controles uit in verschil/ende panden 
aan de in 

Geen van de woningen voldeed aan de woonkwaliteitsnormen en waren in de meeste gevallen ook 
onbewoonbaar ingevolge veiligheids- of gezondheidsrisico's. 

Sommige woningen waren eigendom van andere van zijn zuster 

Bij alle woningen werden de praktische zaken geregeld door de man van 

De huur werd betaald aan wat zijn woningen betrof en aan 
en Nat de overige betrof. 

Beoordeling 

4. Uit de vaststellingen van de wooninspecteur en het fotodossier blijkt dat de woningen werden 
verhuurd en bewoond terwijl ze niet voldeden aan de kwaliteitsvereisten. 
De telastleggingen zijn bewezen." 

4. De feiten worden, gelet op de verzwarende omstandigheid van de gewoonte, krachtens 
artikel 20, § 1 Vlaamse Wooncode bestraft met een gevangenisstraf van een jaar tot vijf jaar 
en een geldboete van 1.000 tot 100.000 euro of één van deze straffen alleen. 

5. De beklaagden pleegden de hen ten laste gelegde en bewezen verklaarde feiten met 
eenzelfde misdadig opzet zodat het hof toepassing maakt van artikel 65, eerste lid, 
Strafwetboek en voor deze feiten samen telkens een straf oplegt. 

6. De Vlaamse Wooncode beoogt het waarborgen van het fundamenteel recht op 
menswaardig wonen. Bij het verhuren 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 beklaagden zijn in deze verplichting 
tekortgeschoten. 

In totaal werden negen ongeschikte woningen in dezelfde straat verhuurd. De beklaagden 

de man van 
verhuurd vla de 

7. 

en waren eigenaars van de panden. 
hield zich bezig met de administratie. De woningen werden 

van de beklaagden. 

is 84 jaar en geniet een pensioen van 1.293,21 euro per maand. 

Hij heeft een blanco strafregister. 
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De beklaagde vraagt om de geldboete met uitstel toe te kennen. 

In het licht van deze overwegingen is het hof van oordeel dat de door de eerste rechter 
opgelegde straf, namelijk een effectieve geldboete van 1.000 euro, te vermeerderen met 50 
deciemen, een gepaste straf is voor de beklaagde. 

Deze geldboete is niet van aard enige sociale reclassering in het gedrang te brengen of op 
onevenredige wijze de sociale declassering van deze beklaagde te bewerkstelligen, zodat het 
hof niet ingaat op de vraag van de beklaagde om een uitstel van tenuitvoerlegging aan de 
geldboete te koppelen. De aard en ernst van de bewezen feiten brengt ook mee dat het 
verlenen van deze gunst voor de beklaagde een totaal onvoldoende signaal zou zijn om hem 
de ernst en het ontoelaatbaar karakter van de door hem gepleegde feiten te doen inzien en 
hem van recidive te weerhouden. Zijn leeftijd is hierbij zonder wezenlijke relevantie. 

8. is 77 jaar. 

Zij werd op 17 januari 2019 veroordeeld door de Nederlandstalige rechtbank van eerste 
aanleg te Brussel tot een geldboete van 3.000 euro, vermeerderd met deciemen tot 18.000 
euro, waarvan 2.500 euro met uitstel, tot een bijzondere verbeurdverklaring en tot het 
herstel in de oorspronkelijke toestand wegens een inbreuk op de Vlaamse Wooncode 
waarbij een appartement en drie kamers verhuurd werden die ongeschikt en onbewoonbaar 
waren. 

De beklaagde vraagt de toepassing van artikel 65, tweede lid Strafwetboek met dit vonnis. 

De bewezen verklaarde feiten in voormeld vonnis werden gepleegd tussen 14 februari 2014 
en 13 december 2016. 

Omwille van de aard van de feiten en de (deels overlappende) tijdspanne tussen de 
verschillende feiten, aanvaardt het hof dat ze de opeenvolgende en voortgezette uitvoering 
zijn van eenzelfde misdadig opzet, zodat er toepassing moet worden gemaakt van art. 65, 
tweede lid van het Strafwetboek en rekening dient gehouden te worden met de in het 
vonnis van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel van 17 januari 2019 
uitgesproken straf. 

Anderzijds viseerde het vonnis van 17 januari 2019 slechts een appartement, terwijl er in 
huidig dossier voor meerdere woningen inbreuken op de Vlaamse Wooncode werden 
weerhouden, zodat naar oordeel van het hof de bij vonnis van 17 januari 2019 opgelegde 
bestraffing onvoldoende is om ook de feiten in dit dossier te bestraffen en het nodig is om 
daarvoor nog een bijkomende bestraffing op te leggen, zijnde een effectieve geldboete van 
1.000 euro. 
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Deze geldboete is niet van aard enige sociale reclassering in het gedrang te brengen of op 
onevenredige wijze de sociale declassering van deze beklaagde te bewerkstelligen, zodat het 
hof niet ingaat op de vraag van de beklaagde om een uitstel van tenuitvoerlegging aan de 
geldboete te koppelen. De aard en ernst van de bewezen feiten brengt ook mee dat het 
verlenen van deze gunst voor de beklaagde een totaal onvoldoende signaal zou zijn om haar 
de ernst en het ontoelaatbaar karakter van de door haar gepleegde feiten te doen inzien en 
haar van recidive te weerhouden. 

9. is 75 jaar. 

Hij werd eveneens op 17 januari 2019 veroordeeld door de Nederlandstalige rechtbank van 
eerste aanleg te Brussel tot een geldboete van 3.000 euro, vermeerderd met deciemen tot 
18.000 euro, waarvan 2.500 euro met uitstel, tot een bijzondere verbeurdverklaring en tot 
het herstel in de oorspronkelijke toestand wegens een inbreuk op de Vlaamse Wooncode 
waarbij een appartement en drie kamers verhuurd werden die ongeschikt en onbewoonbaar 
waren. 

De beklaagde vraagt toepassing van artikel 65, tweede lid Strafwetboek met dit vonnis. 

De bewezen verklaarde feiten in voormeld vonnis werden gepleegd tussen 14 februari 2014 
en 13 december 2016. 

Omwille van de aard van de feiten en de (deels overlappende) tijdspanne tussen de 
verschillende feiten, aanvaardt het hof dat ze de opeenvolgende en voortgezette uitvoering 
zijn van eenzelfde misdadig opzet, zodat er toepassing moet worden gemaakt van art. 65, 
tweede lid van het Strafwetboek en rekening dient gehouden te worden met de in het 
vonnis van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel van 17 januari 2019 
uitgesproken straf. 

Anderzijds viseerde het vonnis van 17 januari 2019 slechts een appartement, terwijl er in 
huidig dossier voor meerdere woningen inbreuken op de Vlaamse Wooncode werden 
weerhouden, zodat naar oordeel van het hof de bij vonnis van 17 januari 2019 opgelegde 
bestraffing onvoldoende is om ook de feiten in dit dossier te bestraffen en het nodig is om 
daarvoor nog een bijkomende bestraffing op te leggen, zijnde een effectieve geldboete van 
1.000 euro. 

Deze geldboete is niet van aard enige sociale reclassering in het gedrang te brengen of op 
onevenredige wijze de sociale declassering van deze beklaagde te bewerkstelligen, zodat het 
hof niet ingaat op de vraag van de beklaagde om een uitstel van tenuitvoerlegging aan de 
geldboete te koppelen. De aard en ernst van de bewezen feiten brengt ook mee dat het 
verlenen van deze gunst voor de beklaagde een totaal onvoldoende signaal zou zijn om hem 
de ernst en het ontoelaatbaar karakter van de door hem gepleegde feiten te doen Inzien en 
hem van recidive te weerhouden. 
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10. De bewezen verklaarde feiten werden gepleegd na 31 december 2011 maar voor 1 
januari 2017, zodat de opgelegde geldboete met 50 deciemen wordt verhoogd. 

De hierna bepaalde vervangende gevangenisstraffen zijn nodig om de beklaagden er toe aan 
te zetten de geldboete te betalen. 

11. Het openbaar ministerie heeft schriftelijk de bijzondere verbeurdverklaring van de uit de 
misdrijven voortkomende vermogensvoordelen gevorderd, zoals hoger weergegeven, 
waarmee voldaan werd aan artikel 42 en 43bis Strafwetboek. 

De beklaagden houden voor dat niet is aangetoond dat de woningen ook al op 1 januari 
2015 ongeschikt waren door het loutere feit dat ze op 15 januari 2015 ongeschikt en 
onbewoonbaar werden verklaard. Gelet op het beperkt beroep, staat de schuld van de 
beklaagden, met inbegrip van de te last gelegde periode, definitief vast zodat deze niet meer 
voor het hof kan betwist worden. 

Tevens stellen zij dat meerdere huurders niet elke maand huur betaald hebben zodat de 
verbeurdverklaring dient beperkt te worden tot 2.500 euro voor en tot 
1.500 euro voor elk van de andere beklaagden. Ze leggen zelf evenwel geen enkel stuk voor 
omtrent de ontvangen inkomsten. 

Dat geen eigenaar was van de panden, sluit niet uit dat hii eveneens 
vermogensvoordelen heeft genoten, gezien hij de partner is van die wel 
eigenaar was zodat de gelden het gezin ten goede kwamen. Opdat de verbeurdverklaring 
van de in artikel 42, 3° Strafwetboek vermelde vermogensvoordelen kan worden 
uitgesproken tegen degene die als dader, mededader of medeplichtige wordt veroordeeld 
voor het misdrijf dat de vermogensvoordelen heeft voortgebracht, is niet vereist dat die 
vermogensvoordelen zijn eigendom zijn of in zijn vermogen zijn beland, noch dat hij zich 
heeft verrijkt. 

De kosten van de sloopwerken zijn niet relevant. De beklaagden dienden hoe dan ook deze 
kosten te maken gezien de toestand van de panden, dan wel hadden zij bij een eventuele 
verkoop in de toenmalige toestand een navenante verkoopprijs ontvangen. 

De berekening van de vermogensvoordelen is gebaseerd op de huurcontracten voor de 
panden, met uitzondering van het pand 

de bewoonster van de verklaarde dat ze sinds maart het 
pand bewoonde en slechts twee keer de huur van 300 euro betaald had in ruil voor 
renovatiewerken die zij gefinancierd had. 

de bewoner van de , verklaarde 300 euro huur te betalen, 
hetgeen in overeenstemming is het met huurcontract. 
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Ook voor de andere huurovereenkomsten, met name deze van de 
maken de beklaagden niet aannemelijk dat de huurgelden niet betaald werden 

conform het contract. 

Bijgevolg verklaart het hof volgende bedragen verbeurd: 
- lastens een bedrag van 7.800 euro, zijnde de som van 3.900 euro 

1, 1.500 euro l ), 600 euro ( en 1.800 euro 
1: 

- lastens en 
de helft van huurinkomsten van de panden 
vordering van het openbaar ministerie. 

elk een bedrag van 2.686,50 euro, zijnde elk 
zoals vermeld in de 

Het bekomen vermogensvoordeel maakt inherent deel uit van het bewezen verklaarde 
misdrijf. Het gaat dan ook niet op om het misdrijf als bewezen te verklaren en dan te zeggen 
dat men de bekomen voordelen mag behouden. Dit is een bijkomend signaal naar de 
beklaagden om hen bewust te maken dat dergelijke misdrijven niet lonend zijn. 

Het hof stelt tevens vast dat deze verbeurdverklaringen geen onredelijke straf uitmaken. 

Nu deze vermogensvoordelen niet in het vermogen van de beklaagden identificeerbaar zijn, 
slaat de verbeurdverklaring op het equivalent bedrag. 

12. De panden werden gesloopt in december 2016, zodat de eerste rechter terecht besliste 
dat de herstelvordering zonder voorwerp is. 

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

Het hof veroordeelt ils veroordeelde tot een correctionele hoofdstraf tot 
het betalen van de bijdrage van 25 euro tot financiering van het bijzonder Fonds tot hulp aan 
de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders (art . 29 van de 
wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen). Deze bijdrage, die een 
eigen aard heeft en geen straf inhoudt, wordt vermeerderd met 70 deciemen tot telkens 200 
euro, en dit ongeacht de datum van de bewezen verklaarde feiten. 

Sinds 3 september 2020 luidt artikel 91 van het koninklijk besluit van 28 december 1950 
houdende het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken " In criminele en 
correctionele zaken die kosten van brief- en pakketport hebben veroorzaakt, wordt door de 
rechter aan de Staat als correspondentiekosten een som toegeschat, die niet meer mag 
bedragen dan 10 procent van de gezamenlijke kosten. Voor elke criminele, correctionele en 
politiezaak wordt door de rechter bovendien aan iedere veroordeelde een vergoeding van 50 
euro opgelegd" en dit ingevolge artikel 1 van het koninklijk besluit van 28 augustus 2020 tot 
wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende het algemeen 
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reglement op de gerechtskosten in strafzaken (8.5. 3 september 2020). Het hof verhoogt de 
vermelde kosten met 10% In elke aanleg en veroordeelt de beklaagde(n) (elk) tot betaling 
van de vermelde vergoeding van 50 euro. 

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 
juridische tweedelljnsbijstand, veroordeelt het hof de beklaagden ook tot het betalen van 
een bijdrage van elk 20 euro aan het Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand. 

14. De burgerlijke partij vraagt de bevestiging van het beroepen vonnis. 

De eerste rechter kende aan de burgerlijke partij een vergoeding toe van 500 euro, meer de 
intresten vanaf het vonnis en een rechtsplegingsvergoeding van 240 euro. 

De beklaagden betwisten dat de burgerlijke partij schade zou hebben geleden. 

In zijn verhoor op 19 november 2015 verklaarde dat hij nog geen huur had 
betaald. Hij woonde er sedert maart 2015. Volgens het door de beklaagde neergelegd stuk 
zou hij de woning verlaten hebben in december 2015. 

Hoewel de burgerlijke partij geen geldelijk verlies heeft geleden doordat hij geen huurgelden 
betaalde, heeft hij wel gedurende maanden een pand moeten bewonen dat ongeschikt en 
onbewoonbaar was hetgeen een morele schadevergoeding verantwoordt. Dat de beklaagde 
niet onmiddellijk de woning verliet na de vaststellingen is niet relevant, gezien het niet 
steeds mogelijk is om snel een andere woning te vinden zeker in de prijsklasse die voor de 
huurder mogelijk was. Het hof bepaalt deze vergoeding naar billijkheid op 100 euro. 

Krachtens artikel 162bîs, samen gelezen met artikel 211 Wetboek van Strafvordering, 
veroordeelt het hof de beklaagden tot het betalen aan de burgerlijke partij van de 
rechtsplegingsvergoeding bepaald in artikel 1022 Gerechtelijk Wetboek. Deze 
rechtsplegingsvergoeding is verschuldigd per aanleg en de begroting ervan heeft het bedrag 
van de vordering als maatstaf en wordt bepaald door artikel 2 van het koninklijk besluit van 
26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding In artikel 
1022 van het Gerechtelijk Wetboek. Het hof kent een rechtspleglngsvergoeding toe van 180 
euro in eerste aanleg en 240 euro in beroep. 

Dictum 

Toegepaste wetsartikelen: 
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Het hof maakt toepassing van de hiervoor aangehaalde artikelen en van de artikelen: 
- 211 en 211bis, Wetboek van Strafvordering, 
- 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, 

Perken van het hoger beroep: 

Het hof stelt vast dat gelet op de verklaringen van hoger beroep en. vervolgens de 
grievenformulieren de volgende beslissingen van het vonnis van 18 juni 2019 definitief zijn: 

- de schuld van de beklaagde aan de telastleggingen A.1, A.2, A.3, 
A.4 en A.5; 

- de schuld van de beklaagdE 
en A.9; 

- de schuld van de beklaagde 
A.5 A.6, A.7, A.8 en A.9. 

Beslissing van het hof: 

Het hof, 
rechtsprekend op tegenspraak, 

aan de telastleggingen A.6, A.7, A.8 

aan de telastleggingen A.1, A.2, A.3, A.4, 

verklaart de beroepen ontvankelijk en er ten gronde over beslissend met eenparige 
stemmen: 

bevestigt het beroepen vonnis in de beslissing tot de afwijzing van de herstelvordering en 
het aanhouden van de burgerlijke belangen; 

wijzigt het beroepen vonnis voor zover bestreden voor het overige als volgt: 

op strafgebied: 

veroordeelt de beklaagde voor de bewezen verklaarde telastleggingen 
A.1, A.2, A.3, A.4 en A.5 samen tot een geldboete van 1.000 euro, vermeerderd met 50 
deciemen gebracht op 6.000 euro of een vervangende gevangenisstraf van drie maanden; 

verklaart lastens de beklaagde 7.800 euro verbeurd; 

stelt vast dat telastleggingen A.6, A.7, A.8 en A.9 voor de beklaagde het 
gevolg zijn van een opeenvolgende en voorgezette uitvoering van een zelfde misdadig opzet, 
in de zin van artikel 65 lid 2 Strafwetboek, met de feiten vermeld in het in kracht van 
gewijsde gegane vonnis van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel van 
17 januari 2019; 
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veroordeelt de beklaagde voor de telastleggingen A.6, A.7, A.8 en A.9 
samen bijkomend tot een geldboete van 1.000 euro, vermeerderd met 50 deciemen 
gebracht op 6.000 euro of een vervangende gevangenisstraf van drie maanden; 

verklaart lastens de beklaagde 2.686,50 euro verbeurd; 

stelt vast dat telastleggingen A.1, A.2, A.3, A.4, A.5 A.6, A.7, A.8 en A.9 voor de beklaagde 
het gevolg zijn van een opeenvolgende en voorgezette uitvoering van een 

zelfde misdadig opzet, In de zin van artikel 65 lid 2 Strafwetboek, met de feiten vermeld in 
het in kracht van gewijsde gegane vonnis van de Nederlandstalige rechtbank van eerste 
aanleg te Brussel van 17 januari 2019; 

veroordeelt de beklaagde voor de telastleggingen A.1, A.2, A.3, A.4, A.5 A.6, 
A.7, A.8 en A.9 samen bijkomend tot een geldboete van 1.000 euro, vermeerderd met 50 
deciemen gebracht op 6.000 euro of een vervangende gevangenisstraf van drie maanden; 

verklaart lastens de beklaagde 2.686,50 euro verbeurd; 

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

veroordeelt de beklaagden ~r elk tot 
betaling van een bedrag van 50,00 euro als vergoeding voor de kostprijs van het verloop 
van de strafprocedure; 

veroordeelt de beklaagden en elk tot 
betaling van een bijdrage van 20 euro aan het Begrotingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand; 

veroordeelt de beklaagden en 
hoofdelijk tot betaling van de kosten van de strafvordering, voor het openbaar ministerie 
begroot op 340,02 euro in eerste aanleg en 178,02 euro in beroep; 

op burgerlijk gebied: 

veroordeelt de beklaagden en 
hoofdelijk tot betaling aan de burgerlijke partij van een bedrag van 100 
euro, vermeerderd de gerechtelijke intresten vanaf de dag van dit arrest tot de dag van 
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betaling, telkens aan de wettelijke intrestvoet en tot betaling van de kosten van deze 
burgerlijke partij, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding begroot op 180 euro in 
eerste aanleg en 240 euro in beroep; 

wijst het meer of anders gevorderde af als ongegrond; 
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l<o~ten eerste aanleg: 

Kosten beroep: 
Afschrift vonnis: 

Afschriften akten HB: 
Opstelrecht HB bekl.: 

Dagv. le bekl.: 
Dagv. 2e en 3e bekl. : 

Dagv. BP: 

+ 10%: 

Totaal: 

€ 340,02 

€ 39,00 
€ 6,00 

€ 35,00 
€ 27,70 
€ 26,44 
€ 27,70 

€ 161,84 
€ 16,18 

€ 178,02 

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 18 september 2020 
uitgesproken door wnd. kamervoorzitter in aanwezigheid van 
advocaat-generaal, met bijstand van griffier 
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