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Het OPENBAAR MINISTERIE 

en 

de WOONINSPECTEUR 
·bevoegd voor de provincie Antwerpen 

gev~stigd te 2018 ANTWERPEN, Lange Kievitstraat ill-113 bus SS · 

eiser tot herstel 

vertegenwoordigd door mr. 

tegen 

! • 

rljksreglsternummer 

gebOren te 

wonende te 

van Bri.tse nationaliteit 

beklaagde 

1 advocaat bij de balie provincie 

:) op 

vertegenwoordigd door mr~ ·,advocaat bij de balie loco 

; advocaat bij de· balie provincie 

1. · Ten laste gelegde feiten 

Als dader of mededader in de zin van artikel 66 van het strafwet~oek; 

Te mlnstens van liuli 2016 tot DD heden. me~ bepaald op hierna vermelde data . . 

A. 

_J 
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Bij lnbre~k op artlkel433 decles ·S~W:;--m;; de bedoeling een abnormaal profijt te realise·ren, 

· · rechtstreeks of vla een __ .tusse;~ersoon misbruik te hebben gemaakt van de ~etsbare 
toestand waartp.'-eeî( Persoon verkeert ten .gevolge van zijn/haar onwettige of precair~ 
admii'!J_str-atlé;e toestand, zijn/haar precaire sociale toestand, zijn/haar leeftijd, 

· ----~á;gerschap, een ~lekte dan wel een lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheld 

-------- __....----- door een roerend goed, ~en deel ervan, een onroerend goed, een .kamer of een andere i~ 
--------- artikel479 S.W. bedoelde ruimte, yerkocht, verhuurd of ter beschikking te hebben gesteld in 

omstandigheden die in strijd zijn met de menselijke waardigheid, 

---~ ______ .... 

_ .... ---__ .... 
' --

---------·-· 
_____ .. 

me't name ten nadele van hierna genoemde personen, verkerende in een precálfe-~;::~:,-. . . --
de hierna vermelde woongelegenheden verhuurd te hebben In het pand· te . ' ' . . --

woning 1 op de eerste verdieping;_---~/_/ ___ . _/ ___ ,---

-----------:--------
I. 

a) aan (~ te . van 1 juli 

___ .2Qt6t ot 30 april2017, 

-----------------------
------ b) -------

aan , van 1 mei 2017 tot mlnstens 26 oktober 2017. . 

.,..",.---11. woning 2 op. de tweede verdieping: ----

a) 

b) 

aan 

tot 30 april 2017. 

aan 

2017, 

--.-'"---: 

-----------------

(• 26.11.1986 te 

_ .. __ ..... ...___ 

-vánîÎ~~;;: 

_ .... --
:~morêuk-;;·:rtlkei s, strafbaar gesteld door artikel 20§1 all van het decreet d.d. 15 juli 

_________ ..-l99J houdende de Vlaamse Wooncode, als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of .--- . ' • 

>-_______________ ,.. als pe~oon die een won_lng ter beschikking stelt, een woongelegenheld die niet voldoet aan 

de veretsten en normen van ~rtikel 5 rechtstreeks of vla tussenpersoon verhuurd, te huur _________ >--

gesteld of ter beschikking gesteld te hebb~n met het oóg op_bewonln& 
_________ :.-------

___ ... ---

___ ... -

r P~GE èl1-DDDDla5U-,b 3-0DD3-gDJrS·o;·oi:;~=-~ 
. . ' .--·--- .... . 

L 
• . _____ ______ > 

' --.. -
_ __,..-------· 

------

_j 

---
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namelijk hierna vermelde woningen· in tiet onroerend. goed. gelegen te 

. gékadastreerd 

met een oppervlakte van ooa 75ca, 
eigendom van 

. bij ·akte_ verleden op 30 oktober 2007i 

., 

)en 

I. woning A op de gelijkvloerse verdiepln~ aan 

te ), van minstens t !ull2016 tot op beden. 

11. woning i op de eerste verdieping: 

a) aan 

2016 tot 30 apdl 2017. 

•), 

(" 

van 1 !uil 

b) aarï , van 1 mei 201'1 tot mlnstens 26 oktober 2017, 

111. woning 2.op de tweedè verdieping: 

a) · aan ), yan l!ull 2016 

tot 30 aorll 2017. 

b) aan , van 1 juli io16 tot minstens· 26 oktober 

De verd~chte tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig art. 42, 3" en/of 43 bis van 

bet Strafwetboek, te horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring van de 

vermogensvoordelen voortvioelende uit de tenlasteleggingen A en ~. en tot de bijzondere 

verbeurdverklaring bij toepassing van artikel 42, ·1· en _artikel ~ 433terdecles van het 

Strafwe~boek van de woonge.legenheden in bet onroerend goed gelegen te 

1, bestemd/gediend hebbend om het misdrijf te plegen, ervan eigenaar 

zijnde, _conform ~e schriftelijke vorderingen van h~t OM neérgelegd in bet strafdossier. 

L. 
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Gezien het bewijs van overschrijving van de dagvaarding van beklaagde door de bewaarder 

der Hypotheken op het. hypotheekkantoor van d.d. 5/11/2018 nr. 

2. Bestreden beslissing 

2.1. 

Bij het vonnis. op tegenspraak gewezen op 4 maarf 2019 door de rechtb~nk van eerste 

aanleg ·Antwerpen. afdeling Antwerpen, kamer ACl, werd als volgt beslist: 

. V~rleent akte aan De Wooninspecteur van haar vrijwillige tussenkomst . 

. . · 
Op strafcebied 

Veroordeelt voor de tenl.~steleggingen A, B. vermengd: 

tot een hoofdievangenl~straf van 6 maanden. 

Zegt dat de tenuitVoerlegging van het vonnis zal worden uitgesteld gedurende 3 

jaren vanaf heden wat-betreft deze gevangenisstr:-af. 

tot de geldboete van 4 maal 500,00 EUR en vermeerderd met 70 opdeciemen en 

gebracht op 16000,00 EUR. · 

Boete vervangbaar bij gebreke van betaling binnen de wettelijke termijn door een 

· gevangenisstraf van 90 d~gen. 

Zegt dat· de tenuitvoerlegging van het vonnis zal worden uitgesteld gedurende 3 · 

jaren vanaf heden wat betreft deze geldboete. 

Verklaart verbeurd bij toepassing van artikel 433terdecies Strafwetboek: het onroerend 

goed, gelegen te gekadastreerd als ., 

met een oppervlakte van 7~a, eigendom van beklaagde en dienstig voor het plegen van de 

. feiten . 

. L ·- ... l 
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·verklaart verbeurd óvereenkomstig artikel 42, r -en 43bls Sw. de vermogensvoordelen voor · 

een bedrag van 27 410 euro. 

Veroordee.lt 

tot het betalen van een bijdrage van 20,00 EUR aan het Begratingsfonds voor 

juridische tWeedelljnsbljstand. 

tot een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken. Deze vergoeding 

· bedraagt 53~58 EUR. 

Herstel 

tot het betalen van een. bijdrage van 1 maal de som van 25,00 EUR verhoc)gd met 70 
opdeciemen en gebracht op 1 maal 200,00 EUR ter financiering van het Fonds tot 

hulp aan de-slachtoffers van opzettelijke gewelddaden .. 

tot de kosten van de strafvordering en begroot deze In hoofde van beklaagde ~P 

281,25 EUR. 

Beveelt lastens 

dat. aan het pand gelegen te gekadastreerd als 

een andere bestemming moet gegev'en wo.rden . volgens de bepalingen van de V~amse 

Codex Ruimtelijke ordening, hetzij dat de woning moet .worden gesloopt, tenzij de sloop 

verboden is op. grond van de wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen, 

binnen een termijn van 10 maanden te rekènen vanaf het i~ kracht van gewijsde treden van 

huld!g vonnls.enonder.verbeurihg van een dwanasom van 200 euro per dag vertraging In . 

het niet nakomen van het hiervoor bevolene. 

Dat' de woonlnspecte1,.1r en/ of het College van Burgemeester en Schepenen In geval het 

vonnis niet wordt ~en uitvoer gelegd, van ambtswege In de uitvoering ervan kan voorzien. 

Machtigt de wooninspecteur en/ of het College va~ Burgemeester en Schepenen de van de . . . 
herstelling van de pl~ats afkomende mat~rlaler,t en voorw~rpen te verkopen, te vervoeren, 

op te slaan en te vernietigen op ~en doQr hen gekozen pláats; 
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Zegt voor recht dat de veroo~deelde. gehouden is alle uitvoeringskosten, verminderd met de 

opbre~gst van de verkoop ~er materialen-en voorwerpen, te vergoeden op vertoon van een 

staat, begroot en invorderbaar verklaard d<:>or de beslagrechter; . 

:z.:z. 

Er werd hoger beroep ing~steld tegen voorm.eld vonnis van 4 .maart 2019 op de griffie van de 

rechtbank van'eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen: · . . ' . . . 
r· , 

2.3. 

. . 
op '2 april 2019 door de t>eklaagde tegen alle beschikkingen, 

op 3· ~pril 2019 dOor het OPENBAAR MINISTERIE teg~ ~I de beschikkingen· op 

strafrechtelijk gebied .. 

Er werd een verzoekschrift in de.1in van artikel 204 Wetboek van ~trafvordering ingediend 

. ·op de griffie ·van de rechtbank van eerste ~anleg Antwe~oen. afdeling Antw~men: · 

op 2 april 2019 door de beklaagde 

op 3 april2019 door het OPENBAAR MINI~ERIE. 

3. Rechtspleging voor het hof 

De zaak werd behandeld op de openbare zitting van 22 januari 2020. 

Het hof heeft hierbij gehoord: 

mevrouw de Voorzitter in haa·r verslag, 

het Openbaar Ministerie in ziJn uiteenzetting van de zaak en In zijn vordering, 

de eiser tot herstel in zijn middelen, ontwikkeld door zijn raadsman, voornoemd, 

de beklaagde In zijn middelen van verdediging, ontwikkeld door zijn raadsman, 

voornoemd. 

Oe neergelegde con~lusies werden in het beraad betrokken . 

.. L • ..J 
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4. Beoordeling van de ontvankelijkheid van de rechtsmlddelen en van de omvang_van 

de hogere beroepen · · 

4.1. Ontvankelijkheid van de hogere beroepen 

1. De verklaringen van hoger beroep; zowel van de beklaagde als van het Ç>penbaar 

Ministerie, werden tijdig en regelmatig gedaan op de griffie van de rechtbank · die het 

bestreden vonnis heeft gewezen. 

2. Het verzoekschrift van . de b_eldaagde zoals bedoeld _In artikel 204 Wetboek van 

Strafvordering werd tijdig Ingediend t~r griffie van de rechtbank die het bestred~n vonni.s · 

. heeft gewezen en de daarin bepaalde grieven zijn nauwkeurig. 

3. Het verzo~kschrift van he.t Openbaar Mlr:"~isterie zoals bedoeld In ·artikel 204 Wetboek van 

StrafVordering werd. tijdig ingediend ter griffie van de rechtbank die het bestreden vonnis 

heeft gewezen en de daarin bep.aaide grief Is nauwkeurig. 

4. Gelet op· het bovenstaande zijn d~ ·hogere beroepen ·van ·de beklaagde eri ·van het 

Openbaar Mln!sterie regelmatl~ .na~r ~orm e~ termijn eli ontvankelijk. 

4.Z. Omvang van de hogere beroepen · 

. . 

Het hof heeft ambtshalve geen· grieven van openbare orde opgeworpen zoals b~oeld in 

artikel 219, tweede lid Wetboek van Strafvordering. 

Gelet op de overwegingen onder rubriek· 4:1. van dit árrest~fs de rechtsmacht van het hof 
. . 

daarom beperkt" tot de beoordeling van de beschlkklnçen op str~frechtelljk gebied van het 

bestreden voonis die betrekking hebben op de schuld, de' strafmaat, de verbeurdverklaring . 

van het pand en van de illegale vermogensvoorc:lelen alsook de herstehiorqerlng. 

Met betrekking tot het feit sub A.ll.b) en feit sub B.UI.b) dient de tijdsperiode te wprden · 

aangepast Ingevolge ee~ matëriêle vergissing met name 11Van 1 juli 2017 tot . mlnstens 26 

oktober 2017.11 in plaats van "van i]u/12016 tot mlnstens 26 oktober.2017". . . 

Met betrekking tot het. feit sub 8.1 acht het hof conform de vordering van het Openbaar 

Mi11isterie ter zitting de Incriminatieperiode aan te passen als volgt: "van mlnstens 1 )u/J 

2016 tot ap datum dagvaarding hetzij 19 ~ktober 2018". . . 

. r PAGÈ: . 01-DODD156l"U•3-D_OD6-0DJ.So.ot-1Jl-q . 

.J 
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5. Motivering ten ~ncte 

S.i. Op mafrechtelijk gebled 

1. Na nieuw onderzoek ter terechtzitting door het hof, en door de stukken van het dossier, is . . 

de schuld van de beklaagde aan de hem ten laste gelegde feiten sub ·A niet bewezen 

gebleven en 8 bewez.en gebleven . 

. 2. Met betrekking tot de felten sub A blijkt dat de toestand ·van de aang~troffen personen 

.die de kwestieuze w.oonge_legenheden huurden niet precair was. 

Het hof verwijstnaar de verklaring van maatschappelijk werker bij het van 

de stad (stuk 96). Oe huurders en waren erkende vluchtell_ngen en 

ontvingen een leefloon van het De huur werd recl)tstreeks betaald door het 
. . 

Ook de huur van de bewoners op het tweede verdiep zijnde dhr. en dhr. 

werd betaald via het . Gezien de huurders van de woongelegenheden recht . . 
hadden op een uitkering was.hun toestand niet precair op finan~eè~ en· sociaal vlak . . 

· 3. Met betrekk!M. tot de :telten sub B werd er door de woonlnsp~le op 4 april 2017 drie 

woongelegenheden (gelijkvloers, eerste verdiep, tweede ver~lep) aangetroffen In het pand 

· en er werd vastgesteld: 

aan het gebouw: 

de stabiliteit bultenmuren .- vervorming en/of scheurvorming geveMak: 

doorbulging v~n het linteel·op de 2de verdieping links, 

vocht binnenmuren ierneenschappelijk deel van het .Pand: traphal: sporen 

van vocht en loskomende stukken aan plafonds van gelijkvl~rs, eerste en 

tweede verdieping. Deze technische vastst~llingen hebben volgens de . . . 
wooninspectie betrekking op gebreken die een invloed hebben op alle 

woonentiteiten van het pand, ·' 

de woonentiteit op de gelijkvloers was niet toegankelijk en er· werd ·dan ook geen 

kwallteitsonderzoek uitgev~erd, . 

biJ de woning op de eerste verdieping werden er 24 strafpunt.èn toegekend en op de 

tweede verdieping 54 strafpunten. 

De meeste gebreken aan · het · pand zijn inherente gebreken waarvoor de 

eigenaar/verhuurder dient In te staan omdat hij tijdens de ganse duur van de huur erop 

dient toe te zien dat het pand In orde blijft en aan de woonkwaliteitsnormen voldoet. 

r . PAGE· Ol-00001S~li9b3-DOOCJ-00l5-0l-Dl-.~ 
·. 
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Met betrekking tot de stelling van de beklaagde dat deze· gebreken zouden zijn veroorzaakt 

door eeri lek in het dak Ingevolge een storm op 23 februari 2017, net voord~ controle van 

de wooninspectie, verwijst het hof naar de verklaring van de ma·atschappelijke assistent. 

van het waaruit blijkt dat er reeds voordien vochtproblemen waren·ln 

het pand. Uit het verslag van d~ wooninspectie blijkt overigens dat niet alle opgesomde 

gebreken betrekking op wateroverlast he~ben. 

. . . 

Wat het moreel et'ement betreft, merkt het hof op dat voor inbreuken· op de Vlaamse 

Wooncode hoe dan ook onachtzaamheld volstaat als moreel element • . 

. De feiten werden bovendien door beklaagde wetens en willens, dit is opzettelijk, gepleegd. 

Immers beklaagde had kennis, mlnstens moest kennl,s hebben van de gebreken (minpunten) 

aan· de ve;huurde woongelegenhedtm maar verhuurde desondanks. .Zelfs wanneer. de 

huurder het pand verlaten had omwille ~n de ernstige vochtproblemen waardoor 

het plafond naar bened.en kwam, heeft beklaagde die.zelfde woongelegenheid verder · 

verhuurd aan de huurder 

Het materieel element van ·het misdrijf wordt voldoende aangetoond door de uitgebrelde · 

technische verslagen, de ge~oegde foto's, het omstandl& :ve~slag met be~rekking tot .het 

kWali!eitsonderzoek. Uit deze elementen blijkt genoegiaam ·dat de door beklaagde. 

verhuurde woongelegenhèden In de voorziene tljdsperlode .nlet voldeden aan de normen 
. . 

bedoeld In art. 5 van de Vlaamse Wooncode. 

4. Bij dè straftoemeting wordt rekening gehouden met: 

de persoon van de beklaagde, 

zijn gunstig strafrechteliJk verleden wa~ruit' bÏij~ dat hij enkel veroordeeld werd 

~egens een verkeerslnbreuk, . 

de omstandigheden en ernst. van de feiten, die getuigtin van een 'gebrek a~n respect . · 

voor· de woon.kwallteit ~n zijn huurders, vanuit een drang naar makkelijk g~ldgewin, . 
. . . . 

de vaststelling dat er renovatiewerken werden uitgevoerd en. de woongelegenheden . . . ~ 

Inmiddels wel vc:>ldoen aán de minimale kwaliteitsvereisten zoals blijkt uit de 

processe~-verbaal van 22 mei 2019 eri.li juni 2019, · •. . . . 
het verstrijken van de tijd sedert de felten zon.der .:dat er sprake Is va~ . het 

overschrijden. van de redelijke termijn. · 

Het hof gaat niet In op het verzoek van beklaagde tot het verlenen van de opschorting nu 

een dergelijke gunstmaatregel niet van aard is om beklaagde afdoende te wijzen op zijn 

~aatschap_Pelijke beperkingen en verpllchting~n en_. bij hem de Indruk zou wekken dat' de 

overtreden regels slechts administratieve fo~aliteiten betreffen. 

· r PAGE Ol-OOOO.l5&l'!b3-DOJ,0•001S-Dl.•01-~ 

• L . _J 
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Bovendien wordtniet aangetoond dat·dé .. soclale reclassering van de b~klaagde.ernstlg In het 
gedrang zou komen do!).r..eerfb~~rafflng. · . 

. ---· 
.. --· 

Daarom-··wordt aan de beklaagde een geldboete van · 300,00 euro opgelegd . of een 
___ .... · veN~·ngende geVangenisstraf van 60 dagE!n, waarvan de helft wordt toegekend· met .. uitstel 

van de tenuitvoerlegging voor een proeftijd vim 3 Jaar. 

Het. hof gaat niet in op de ondergesChikte vraag van de beklaagde om de geldboete volledig 
met uitstel van de. tenuitvoerlegging op te leggen aangezien een deels· effectieve bestraffing· 
hem moet ~a~sporen om in· de toekomst dergelijke handelingen niet méer te_steHêrt • 

. ..--· 

De omvang van de opgelegde geldboete·ls aangepast aan_.het·aandeel van de beklaagde In 
het .onrechtmatig financieel geldgewln, en de du.ur-·v;in.·de vérvangende gevangenisstraf .. Is . ---· 
aangepast aan de omvang van de geldboete:····· . ___ .. -· . 

· Gezien de schrlftelijk~.--voraéring van het Openbaar Ministerie wordt bij toepassing \tan 
artikel .42,3_0 _: en··a_r(.43bls Sw • .tevens de verbeurd~erklaring van de vermogensvoordelen. 

verworver\. ingevolge het verhuren van de woongelegenheden opgelegd • 
. ----·· . . .· 

. . 
· Overeenkomstig art. 42, 3• Strafwetboek kunnen de vermogensvoordelen die rechtstreeks 

uit het. misdrijf zijn verkregen worden verbeurdverklaard. Indien . de. zaken niet kunnen. . __ ... · 
wor~en gevonden in het vermogen van de beldaagde dient de rechter de geldwaarde ervar:t .. --··· ····· · 

. te ramen en kan een equivalent bedrag worden verbeurd verklaard (art. 43bis· Sw;): · o~ 
ontvangen huurgelden zijn . rechtStreekse vermogensvoordelen van de b.e.wezê·~···gébleven 
feiten. Deze huurgeld~n kunnen niet worden gevonden In het v~mó(iê~ van de beklaagde 

zodat de verbeurdverklaring betrekking heeft op een da~rm~-Ó~~r~enstemmend bedrag. 
. . .. --

. De eerste rechter · verklaarde· verp.eurd····het bedrag van 27.410,00 euro als illegale 

vermogensvoordelen verwlj~end·haar de schriftelijke vordering van het Openbaar Ministerie 
· · va~ 5 oktober 2018_, ..... ················ · · 

.. ····· 

.. ··· . 

~eteró"j)·. de aangepast~ incriminatieperiode voor het feit 8.1 en B.lll.b) verkl~art het hof als .. ·· . . . 

illegale vermogensvoordelen verbeurd: . 
Op grond van feit 8.1 : 510,00 euro x 27 maanden= 13.770,00 euro. Oe wooninspectie 
had inderdaad geen toegang tot de . woongelegenheid op .het ·gelijkvloers. De. 
technische vaststellingen aan het gebouw hebben eenter betrekking op gebreken cUe-···,··· 
een Invloed hebben op alle woonentiteiten .van het panq dus ook op dt!_ze·várt .het 
gelijkvloers volgens d~ woon Insectie. . .. ··· 

..... ··· 

r PAGE · Dl-000Dl5lll,b3-D~l-1-.0Dl5~Dl:~l .. ;-") . 
... ·· 
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• Op grond van feit B.ll.a): 4~o,oo·eu.ro x to·maanden ·= 4.900,00 euro . 

~grond van fei~_ B.II:b)';··~-70,00 euro x 6 maanden= 2~S20,00 euro 

: .. ···· 
~-··· 

_ .. ·· 
.-:.···· 

. Op grond..vanlêit B.lll.a: 420,00 euro x 10 maanden= 4.200,00 euro 

- .... op·gro~d ·van· feit B.lll.b): 430,00 euro x 4 maandien = i.720,00 euro · 

....... ---Tóia~l: 27.410,00 euro . . 

... ·· 

.. -·· :· 
... -··· 

De verbeurdverklaring van . dit bedrag dringt zich op, aangezien het maatschappelijk : 

onaanvaardbaar is dat de beklaagde voordeel zou pUtten uit de gepleegde misdrijven. · 

.···: 

. 5.2. · De herstelvorderfni van. de woóninspecteur· èn van het Coll.ese va~-~~ur1emeester 
en Schepenen wn ~e Stad . .. ....... 

.. ··· 

Ter zitting deeld~ de woonlnspecteur· m~_de dát d~ herstelvordering thans zonder voorwerp 

Is. 

6 . .... ----Kosten 

De eerste rechter legde de beklaagde een vaste vergoeding voor · beheerskoSten · in 

··strafzaken op, op grond van artikel 91 van het koninklijk besluit van 28 d~cember 1950 

houdende het algemeen reglement strafzak~n. Deze bepaling werd echter met Ingang van 1 

januari 2020 opgeheven door artikel 43 van het koninklijk besluit vari.lS december 20.19-tof 

vaststelling van d~ organisatie van de arrondissementele bureaus gerech~koster; .. en de 

l?rocedure volgens dewelke gerechtsk~ten in strafzaken en g~lij~gestêlef~ · kosten worden 

toegekend, geverifieerd, betê;lald en teruggevorderd. De Vë)~te-vérgOeding wordt daaror:n niet. 

meer opgelegd a~n de beklaagde. 
..· ·· 

.. ······· . 

1. · WetteliJke bepaHnjen . . ·· 

.... ·· 

H~thofnoodt rekening met v.olgende wettelijke bepalingen, de artikelen: 
... ·· . 

11, 12, 14, 24, 31 tot 37 en 41 van de wet van15 juni 1935 

152, 162, 1~, 190, 190ter, 194, 195, 199, 200~ 202, 203, 203bis, 204, 209bls, 210, 

211 en 212 vim het Wetboek van Strafvordering · 
. . . 

1, 2, 3, 7, 38, 40, 42, 43, 43bl_s, 65 el') 66 van het ~tratWetboek .. . ·· 

1, 2, 5, 15, 20 §1 en 20ter va~ het decreet van 15 juli 1997 : ..... 

... ·······_ 

r PAGE Ol-COOOlS!l."lb3-0012-0I:p.s.-·O:l:::D~~~ . 
.. ·· 

L .. -·· _j 

. ) 

.-····-·: 

... ·. 

.. : .. ···· -· 
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. .. ...... , . ~~-~----....;_ ____________________ _ 

1 van de wet van 5 maart 1952 
- .· 59 e.n 60 van de programmawet van 25. december 2016 . . . 

1 en· 8 van de wet van 29 juni 1964 

58 van het KB van 18. december 1986 

28 en 29 van de wetvan 1 augustus 1985 

4 §3, Sen 10 van de wet van 19 maart 2017 

6 van het KB van 26 aprll2017 

. 8. Beslissing 

· Het hof, 

Rect'ltdoend~ op tegenspraak; 

Beslist op .grond van de.hoger vermelde redenen,.blnnen de perken van de hogere beroepen 

zoals hiervoor bepaald, als volgt: 

Verklaart de hogere beroepen van beklaagde en van het Openbaar Ministerie c;mtvankelljk; 

oo strafgebled 

Herstelt de materiële vergissing wat betreft het feit A.ll.b) en B.lll.b) zoals hoger uiteengezet 

onder punt 4.2.; 

. . 

Past de tijdsperiode aan wat betreft hetfeit B.l. zoals hoger uiteengezet onder punt 4.2.;_ 

Wijzigt ~et b~streden vonnis; 

. Verklaart de beklaagde niet schuldig aan de. h~m ter;t laste gelegde feiten .A.I.a), A.l.b), AJI,a) 

en A.ll.b) zoals .aangepast, spreekt hem hiervan vrij en ontslaat hem van de ·ui~ dien hoofde 

uitgesproken veroordelingen; 

Veridaart de bekla,agde sch.,.ldig aa11 ·de. hem ten: laste· gelegde felten onder 8.1. zoals · 

aangepast, B.ll.a), B.ll.b), B.lll.a) en B.lll.b) -zoals aangepast; 
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....•• ~ ... . . .............. : . ~11'-~· ... ,~...,..":-----------........ -------~----

Veroordeelt de beklaagde voor deze vermengde féiten tot een geldboete van 300,00 euro 

gebracht op 2.400,00 e~ro door verhoging met 7Q opdeciemen· of een vervangende 

gevangenisstraf van zestig dagen; 

Gelast ten aanzien van beklaagde het uitstel van de tenuitvoerlegging·van de .opgelegde 

geldboete gedurende ee!l termijn van DRIE JAAR vanaf heden voor een gedeelte van 150,00. 

euro te vermeerderen met 7.0 opdeciemen en alzo gebracht op 1.200,00 euro, zodat een 

gedeelte. van 150,00 euro te vermeerderen met . 70 opdeciemen en alzo gebracht op 

1.200,00 euro effectlef bliJft; 

Stelt vast dat de feiten gep.leegd werden zowel voor als ·na 1 januari 2017; 

Verklaa~ verbeurd als illegale vermogensvoordelen het bedrag van 27.419;00 euro op grond · 

·van art. 42,3• en 43bls sw.; 

Verplièht de beklaagde om biJ wijze van bijdrage tot de financiering van het bijzonder fonds 
. . . . 

tot ·hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan QCcaslonele redders een 

bedrag te betalen van 25,00 euro, verhoogd met 70·opdeciemen en alzo gebracht op 200,00 

euro; 
.. ·. 

~eroorde~lt beklaagde tevens. tot betaling van een biJdrage van 20,00 eur.o aan het Fonds 

voor de juridische twe~delljnsbljstand; 

Legt geen vaste vergoeding voor beheersk~en in·strafzaken ,op; 

Met betrekking tot de herstelvordering van de woonlnspecteur· 

Zegt voor recht dat deze herstelvord~ring zo.nder v9orwerp Is; 

De kosten 

. . 
Laat de kosten va·n het hoger beroep van het Openbaar Ministerie ten. laste van de s~aat; 

Veroordeelt de beklaagde tot de · overige kosten v.an de strafvordering - en de 

. herstelvordering in beide aanleggen, deze voorgeschoten door de openbare partij in totaal 

begroot op 372,07 euro. 
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