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7 
A. Bij inbreuk op artikel 77 bis § 1 bis, § 2 en §4 en artikel 80 van de wet van 

15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 
de vestiging en de verwijdering van vreemde lingen (B.S. 31 decem ber 
1980, erratum B.S. 13 januari 2001 ), rechtstreeks of via en tussenpersoon 
misbruik te hebben gema8kt van cle bijzonder kwetsbare positie van een 
vreemdeling ten gevolge van zijn onwettige of precaire administratieve 
toestand door de verkoop, verhuur of ler beschikking stelling van enig 
onroerend goed. van knmcrs of enige anclere ruimte met de bedoeling een 
abnormaal profijt te realiseren, met de ornstr:mdigheid dat van de betrokken 
activiteit een gewoonte wordt gemaakt, 

terzake door een pand) qelegen in de 
kadastraal gekend onder _ 
aan . hierboven nader geïdentificeerd, en aan 
geboren te op ', wonende te 

, nis kamerwoning te hebben verhuurd 

tenrnim;le 

a) aan 

,, 

te :, vanaf 01.03.2004 tot en met 29.04.2004 (kaft 1, onderKaft 19, 
st. 91 en kaft 2, onderi\afl 3, st 47 tot 50) 

b) en aan 
te :, vanaf 01.06.2003 tot en met 29.04.2004 (kaft 1, onderkaft 19, · 
st. 193 en 195 en kaft 2, cmderkaft 3, st. 47 tot 50) 

- terznke door een pand, qe legen in de te ., 
kadastraal gekend �veneens onder , 
toebehorende aan 1, hierboven nader geïdentificeerd, en aan 

verhuurd 
tenminste 
c) aan 

, geboren te op ·, wonende te 
, als kamerwoning te hebben 

te :, vanaf 01.09.2001 tot en met 29.04.2004 (kaft 1, onderkaft 18, 
st. 4, onderkaft 18> st. 51 en kaft 2, onderkaft 3, st. 3 tot 5} 
d) en aan 
te :, vanaf O 1.11.2003 tot en më·l 29.04.2004 (kaft 1, onderkaft 18, 
st. 59 �m kaft 2, ondèrkaft 3, st. 3 tot 5) 

B. Bij inbreuk op de artikelen 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 17, en 23 van het decreet d.d. 
4 februari 1997 houdende de kwaliteits- en veiligheidsnormen van kamers 
en studentenkamers . (B.S. 7 maart 1997), als verhuurder van een. 
kamervvoning of kamers, een kamerwoning of kamer te hebben verhuurd 
die n iet beantwoordt aan de in artikelen 4, 6 en 7 bedoelde normen of van 
een studenten- of studentengemeenschapshuis of studentenkamer die niet 
beantwoordt aan de in artikelen 4 en 8 bedoelde normen en die geen geldig 
conformiteitsattest kan voorleggen 
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te . tenminsfo in de periode van 01.01.2000 tot en met 
29.04.2004(kaft1. st. 36 en 38 en kart 2, sl. 13) 

C. Bij inbreuk op de artikelen 1, 2, 5, 7, 8, 15, 17, 20 en 114 § 1en4 van het 
decreet d.d. 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode (B.S. 19 
augustus 1997), als verhuurder of eventuele onderhuurder een woning, die 
niet beantwoordt aan de vereisten van artikel 5, als hoofdverblijfplaats te 
hebben verhuurd zonder geldig conformiteitsattest, feit thans strafbaar 
gesteld door artikel 20 van tiet Decreet d.d. 7 mei 2004 houdende wijziging 
van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot 
begeleiding van de begroting 1996 en vän het decreet van 15 juli 1997 
houdende

· 
de Vlaamse Wooncode, wal betreft de bestrijding van de 

leegstand en verkrotting en onbewoonbaarheid van gebouwen en/of 
woningen (B.S. 05.08.2004) 

terzake de woning ç1elegen te 
te :, tenminste in de periode van 01.01.2000 tot en met 
29.04.2004 (kaft1 ,  st. 36 en 38 en kaft 2, sl. 13} 

tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig art. 42 en 43bis van het 
Strafwetboek, te horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring van 
een bedrag van € 93.600 die zich bevinden in zijn patrimonium, zijnde de 
vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen, waarbij de 
rechter. indien de zaken niet kunnen worden gevonden in het vennogen van 
de [)eklaagde, de geldwaarde eivan dient le ramen {het equivalent bedrag). 

Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Gent, 19° correctionele kamer 
met 3 rechters. dd. 6 juni 2005, rechtdoend op tegenspraak, werd als volgt 
beslist: 

ONTSLAAT van rechtsvervolging voor de hierboven 
omschreven betichting A.8), 

Veroordeelt de beklaagde. , voor de hierboven omschreven en 
bewezen verklaarde betichtingen Ab}, A.c), A.d), B en C SAMEN, tot een 
HOOFDGEVANGENISSTRA.F van ZES MAANDEN en tot een GELDBOETE 
van DUIZEND EUR(= 1.000,00 EUR). 

Verhoogt de geldboete mel vjifenveertig deciemen, aldus gebracht op· 
VIJFDUIZEND VIJFHONDERD E;UR (== 5.500,00 EUR). 
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Beveelt dat bij gebreke van betaling binnen de termijn bepaald bij art 40 van 

het Strafwetboek, de geldboete zal kunnen vervangen worden door een 

gevangenisstraf van DRIE MAANDEN. 

Beveelt dat de tenuitvoerlegging van het vonnis, in hoofde van de beklaagde, 
wat betreft DRIE MAANDEN van de uitgesproken 

HOOFDGEVANGENISSTJ3AF van ZES M�ANDEN, zal uitgesteld worden 
voor een termijn van DRIE JAAR te rekenen vanaf heden, ingeval gedurende 
de proeftijd geen nieuw misdrijf wordt gepleegd dat een veroordeling tot een 
criminele of tot een hoofdgevangenisstraf van meer dan zes maanden zonder 
uitstel tot gevolg heeft 

Ontzet de beklaagde tevens uit de rechten genoemd in artikel 31 Sw. 1e
, 

3e, 4e 
en 5e lid, gedurende een termijn van VklF JAAR. 

Beveelt overeenkomstig artikel ·12-3°, 43 en 43bis Strafwetboek, de bijzondere 
verbeurdverklaring van,ACHTENTACHTIGDUIZENO ACHTHONDERD EUR(:::: 
88.800,00 EUR), zijnde vermogensvoordelen die rechtstreeks uit de misdrijven 
A.b), A.c}, Ad}, Ben C zijn verkregen. 

Zegt dat de beklaagde verplicht is een bedrag van TIEN EUR, verhoogd met 
45 opdecimes, aldus gebracht op VIJFENVIJFTIG EUR te betalen bij wijze van 
bijdrage tot de financiering van het bijzonder fonds tot hulp aan de slachtoffers 
van opzettelijke gewelddaden. 

Veroordeelt de beklaagde tot de kosten, ondeelbaar 
veroorzaakt door de bewezen verklaarde belichtingen, gevallen aan de zijde 
van het Oµenbaar Ministt�rie, ten bate van de Staat tot heden begroot op 
286.14 EUR. 

legt de beklaagde 1 eveneens een vergoeding op van 
VIJFENTWINTIG EUR in uitvoering van artikel 71 van de wet van 28 juli 1992 
en het Koninklijk Besluit van 29 juli 1992 tot wijziging van artikel 91 van het 
Koninklijk Besluit van 28 december 1950 houdende het aigemeen reglement 
op de gerechtskosten in strafzaken, zoals gewijzigd door K.B. 23.12.1993 en 
bij K.B. van 11.12.2001. 

Bèveelt de overmaking van dü overtuigingsstukken neergelegd ter 
correctionele griffie van de rechtbank van eerste aanleg alhier onder de 
nummers 2004 39.36 en 2004 2774 aan het Openbaar Ministerie teneinde te 
handelen als naar recht. 

* 

Tegen alle tieschikkingen van voormeld vonnis werd hoger beroep ingesteld 
door: 

- de beklaagde, , op 14 juni 2005; 
- het Openbaar Ministerte, tegen voornoemde beklaagde, op 14 juni 2005. 
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Gehoord in openbare terechlzilting in het Nederlands ter uitzondering van de 
beklaagde, , die zich llE:eft Uitgedrukt in het Frans en ter 
tere.chlzitting werd bijgestaan door een door het Hof aangestelde en beëdigde 
tolk. ', ouder dan .21 jaar, die de gezegden heeft omgezet ten 
behoeve van deze beklaagde van het Frans naar het Nederlands en 
omgekeerd: 

de beklaagde, , in zijn middelen van verdedig ing bijgestaan 
door meester Filip Van Hencle, advocaat te Gent; 

- het Openbaar Ministerie In zijn vordering uitgebracht door Advocaat
generaal �lean-Marie Cool; 

De hoger beroepen zijn rege!ma1ig naar tijd en vorm. 

1 . VOORAFGAANDELIJK. 

1.a Ter terechtzitting van het Hof van 21 oktober 2008 bracht het Hof de 
partijen op de hoogte dat de omschrijving van de feiten voorwerp van de 
tenlasteleggingen A.a tot en met A.d in hoofde van de beklaagde 

wordt aangevuld met de volgende tekst; 

jhans strafbaar gesteld als volgt: 

Bij inbreuk op de artikelen 433decies, 433undecies en 433terdecies Sw, 
îngevoerd bij artikel 16 van de wet van 10 augustus 2005 (B.S. 2.9.2005), 
z;ch schuldig te hebben gemaakt, rechtstreeks of via een tussenpersoon, 
aan misbruik van qe bijzonder kwetsbare positie van personen ten gevolge 
van hu11 onwettige of precnire administratieve toestand of van hun precaire 
sociale toestand, door, met de bedoeling een abnormaal profijt te 
realiseren, een roerend goed, een deel ervan, een onroerend goed, een 
kamer of een andere in artikel 479 Sw. bedoelde ruimte te hebben 
verkocht, verhuurd of ter beschikking te hebben , gesteld in 
omstandigheden die in strijd zijn met de menselqke waardigheid, zodanig 
dat de betrokken personen in feite geen andere echte en aanvaardbare 

keuze hadden dan zich te laten misiJruiken, met de omstandigheid dat van 
de betrokken activiteit een gewoonte wordt gemaakt" 

en dit gelet op de wet van 10/08/2005 tot wijziging van diverse bepalingen 
met het oog op de versterking van de strijd tegen de mensenhandel en 
mensensmokkel en tegen praktijken van huisjesmelkers, in werking 
getreden tien dagen na de publicatie ervan rn het Belgisch Staatsblad dd. 
02/09/2005. 

De aldus heromschreven feiten zijn de;;:elfde ais de feiten voorwerp van de 
tenlasteleggingen A.a tot en met A.d rjie aan de vervolging van de 
voornoemde beklaagde te r1 grondslag liggen, en daartoe op dezelfde 
voormelde terechtzitting uit9enodigd heeft de beklaagde voornoemd met 
betrekking tot het voorgaande zijn verdediging aangepast. 
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1.b Het Hof bracht evene�ns df.\ partijen op de hoogte dat in de omschrijving 
van de feiten voorwerp van de tenlastelegging B in hoofde van de 
beklaagde de Lekst: 

"Bijïnbreuk op de artikelen 1, 2, 4, 61 7. B, 10, 17 en 23 van het decreet dd. 
4 februari 1997 (B.S. 7 maart 1997) houdende de kwaliteits- en 
veiligheidsnormen van kamers en studentenkamers, als verhuurder van 
een kamerwoning of kamers, - een kamerwoning of kamer te hebben 
\ferl7uurd die n;et beantwoordt aan de in artikelen 4, 6 en 7 bedoelde 
normen of van een s'fudenten- of studentengemeenschapshuis of 
studentenkamer die niet beantwoordt aan de artikelen 4 en 8 bedoelde 
normen en die geen geldig canformiteitsatfest kan voorleggen" 

worcJt a8ngevuld met do volgende tekst: 

''thans strafbaar gesteld als \lolgt: 

Bij inbreuk op de artikelen 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 17 en 23 van het decreet dd. 
4 februari 1997 (B.S. 7 maart 1997) houdende de kwaliteits- en 

veiligheidsnormen van kamers en studentenkamers, als verhuurder van 

een kamerwoning of kamers, een kamerwon;ng of kamer te hebben 
verhuurd die n;et beantwoordt aan de in artikelen 4, 6 en 7 bedoelde 
normen of van een studenten- of studentengemeenschapshuis of 
studentenkamer die niet /Jeantwoordt aan de artikelen 4 en B bedoelde 
normen , met de omstamfigheid dat van de betrokken activ;teit een 
gewoonte wordt gemaakt (artikel 17. 1° van het decreet dd. 4 februari 1997 
(B.S. 7 maart 1997) zoals aangepast door het Decreet van het Vlaams 
Parlement van 7 juli 2006 (B.S. 30.08.2007))'' 

en dit gelet op het Decreet van het Vlaams Parlement van 7 juli 2006 tot 
wijziging van diverse bepalingen van het Decreet houdende de kwaliteits
on veiligheidsnonnen voor kamer·s eri studentenkamers van 4 februari 
1997, in werking getreden tien cJ3gen na de publicatie ervan in het 
13elgisch staatsblad dd. 30 augustu::: 2007. 

De aldus heromschreven feiten zijn dezelfde·ais de feiten voorwerp van de 
tenlastelegging B die aan cle veivolging van de voornoemde beklaagde ten 
grondslag liggen, en danrtoe op dezelfde voormelde terechtzitting 
uitgenodigd heeft de beklaagde voornoemd met betrekking tot ·het 
voorgaande zjjn verdec!igirifJ aangepast. 

1.c Hel Hof bracht tenslotte de patiijen op de hoogte dat in de omschrijving 
van de feiten voorwerp van de tenlastelegging C in hoofde van de 
be�aaqde de lek�· � . 

"Bij inbreuk op de artikelen 1, 2, 5, 7, 8, 15, 17, 20 en 114 § 1 en 4 van het 
decreet dd. 15 juli 1997 (f3.S.19 augustus 1997) houdende de Vlaamse 
V\fooncode, als verhuurder of eventueel onderhuurder een woning, die n;et 
beantwoordt aan de · vereisten van artikel 5, als hoofdverblijfplaats te 
hebben verhuurd zonder geldig conrorm;feitsattest, fe;f thans strafbaar 
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gesteld door artikel 20 ,1an het Decrr;;:et houdende WIJZtgmg van het 

Decreel van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van 
de begroting 1996 en van het Decreet van 15 juli 1997 houdende de 
Vlaamse Wooncode, wat de bestrijding van de leegstand en verkrotting en 

onbewoonbaarheid van gebouwen en/of woningen betreft (B.S. 05-08-
2004)" 

wordt vervangen door de volgende tekst: 

"81} inbreuk op de artikelen 1, 2, 5, 71 8, 15, 17, 20 en 114 § 1 en 4 van het 
decreet dd. 15 juli 1997 (B.S.19 augustus 1997) houdende de Vlaamse 
Wooncode, als verhuurder of eventueel onderhuurder een woning, die niet 
beantwoordt aan de vereisten van artil<el 5, als hoofdverblijfplaats te 
hebben verhuurd zonder geldig conformileftsattest, feit vanaf 5 augustus 
2004 strafbaar gesteld door artikel 20 van het Decreet van 7 mei 2004 
houdende wijziging van· het Decreet van 22 december 1995 houdende 
bepalf ngen tot begeleiding van de begroting 1996 en van het Decreet van 

15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat de bestrijding van de 
leegstand en verkrotling en onbewoonbaarheid van gebouwen en/of 
woningen betreft (B.S. 05-08-2004) en thans strafbaar gesteld door artikel 
20§1 van het Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode 
ioals gewijzigd bij artikef 8 van bet Decrei:;t van het Vlaams Parlement van 
7 juli 2006 (B.S. 5 okto/Jer 2006 (eerste uitgave)), met ingang van 9 
september 2007 (artikel 4 Besluit Vlaamse Regering van 19 juli 2007 (B.S. 
30 augustus 2007))" 

en dit gelet op het Decreet van het Vlaams Parlement van 7 juli 2006 tot 
wijziging van diverse bepalingen van het Decreet houdende de Vlaamse .  
Wooncode van 15 Juli 1997, in werking getreden tien dagen na de 
publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad dd. 30 augustus 2007. 

De aldus heromschreven feiten zijn dezelfde als de feiten voorwerp van de 
tenlastelegging C die aan de vervolging van de voornoemde beklaagde ten 
grondslng liggen, en d aartoe op dezelfde voormelde terechtzitting 
uitgenodigd heeft de beklaagde voornoemd met betrekking tot het 
voorgaande zijn verdediging aangepast. 

2. NOPENS DE FEITEN VOORWERP VAN DE TENLASTELEGGINGEN A.A EN A.B IN 
HOOFDE VAN DE BEKLAAGDE 

2.a Nopens de saisine van het Hof. 

Het Hof stelt vast dat de beklaagdi;; voornoemd onder de voormelde 
tenlasteleggingen vervolgd wordt wegens het plegen van het misdrijf 
bepaald in de artikelen 77bis §1 bis, §2 en §4, en 80 van de wet van 15 
december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 
de ves tiging en de vet'\vijdering van vreemdelingen - kortweg te 
omschrijven als "huîsjesrnelkerij" - terzake door een pand, gelegen in de 

." .. als �.;:imerwoning te hebben verhuurd, 
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., 
ingedeeld is als volgt: . 

- op het gelijkvloers: aan de straatzijde een café, en daarachter een 
kamer (door de politie "kamer r genoemd); 

- op de eerste verdieping: aan de straalzijde een woning (door de politie 
"wonin·g 1" genoemd) en daarac!1ter eon l<amer (door de politie "kamer 
2" genoemd); 

- op de tweede verdieping: aan de straatzijde twee kamers (door de 
politie "kamer 3" en "kumer 4" genoemd}, aan de achterzijde een kamer 
(door de politie "kamer 5" genoemd), en voorts een gemeenschappelijke 
keuken, badkamer en toilet. 

(zie desbetreffende strsfdo:::sier, onderkaft 2, stuk 46 en volgende). 

Het is dus naar het oordeel van f1et Hof slechts een gedeelte van de 
voormelde woning die als kameiwonfng verhuurd werd. 

Uil de omschrijving van de tenlaste!emJingen A.a en A.b leidt het Hof af dat 
de beklaagde voornoem<.I "slechts" vervolgd wordt voor wat betreft het 
misdrijf "huisjesmelkerij" in de kamers van die betreffende woning (en dus 
niet voor de verhuring van het café noch van de 'woning' gelegen op de 
eerste verdieping). 

Voorts is er naar het oordeel van het Hof onduidelijkheid over het feit of de 
beklaagde voornoemd door het Openbaar Ministerie vervolgd wordt 
wegens het plegen van het misdrijf "huisjcsmelkerij" ten aanzien van alle in 
de kamr�rs 2, 3, 4, 5 en 7 verblijvende personen die in een kwetsbare 
positie verkeerden ten gevolge hun onwettige of precaire administratieve 
toestand en van , wier kwetsbare posiUe tiij misbruik zou hebben gemaakt 
door de verhuur van kamers met de bedoeling een abnormaal profijt te 
realiseren (dit zou kunnen afgeleid worden uit het gebruik van het woord· 
<tenminste'), dan wel enkel ten aanz.ien van en . 

(af te leiden uit de omstandigheid dat er geen andere 
vreemdelingen in de voormelde tenlasteleggingen worden aangeduid, 
noch f)eriodes van vertiuring). 

Het Hof is van oordeel dat de voormelde onduidelijkheid in het voordeel 
van de beklaagde voornoemd dient te worden uitgelegd, zodat haar 
saisine, voor wat betrert de feiten voorwerp van de tenlasteleggingen A.a 
en A.b in hoofde van de beklaagde , beperkt is tot de feiten in 
"kamer 4", ten aanzien van en in "kamer 5", ten aanzien van 

2.b Om juiste redenen aangehaald op liet achtste blad van het bestreden 
vonnis heeft de eerste rechter geoordeeld dat het misdrijf voorwerp van de 
lenlaste!egging A.a in hoofde van de beklaagde voornoemd (het misdrijf 
van "huisjesmelkerij" ten F.Jsnzien van ) niet ten genoegen van 
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recht bewezen is, nu immers blijkt dat de beklaagde voornoemd niet eens 

weet had van het verbl ijf van 1 in zijn woning. 

De eerste rechter heefl dan ook terecht, op grond van adequate 
overwegingen zoals verWJt op het achtste blad van het bestreden vonnis, 

en die het Hof alhier boélamt en overneemt, de voornoemde beklaagde 
wegens diezelfde voorrne�lde tenlasteleg9in9 A.a zonder kosten ontslagen 
van rechtsvervolging. 

2.c Op grond van de voor het Hof gevoerde debatten getoetst aan een nieuw 
onderzoek van alle gegevens zoals vervat in het voorliggend strafdossier is · 

het Hof, anders dan de eerste rechter,. van oordeel dat het aan de 
beklaagde voornoemd ten laste gelegde feit voorwerp van de 

tenlastelegging A.b zoals hoger in onderhavig arrest naar omschrijving 
aa11�1evuld in zijnen hoofde niet ten genoegen van recht bewezen is. 

De technische vaststellingen met betrekking tot de kamer 5 in het pand 
gelegen te (zie desbetreffende het 
strafdossier1 onderk.aft 2, stukken 45 en volgende), tonen immers aan dat -
hoewel er ernstige overiredingen werden vastgesteld van de bepalingen 
het Decreet van 4 februari 1997 houdende de kwaliteits- en 

veiligheidsnormen van kamers en studentenkamers, derwijze dat de kamer 
5 "ongeschikt" werd bevonden - de veiligheids- en andere normen niet 
dermate werden overtreden dat de kamer onbewoonbaar was. 

Naar het oordeel van het Hof is het co115tltutieve bestanddeel van het in de 

tenlastelegging A.b omschreven misdrijf zoals bepaald in artikel 433 decies 
Sw. (en dat terugwerkende kracht heeft), namelijk dat de verhuring 
geschiedde in omstancfig/1eden die in strijd zijn met de mensefijke 
waardigheid, niet ten genoegen van recht bewezen. 

Het is dan ook terecht dat de beklaagde zich niet kan 
verzoenen met de beslissing van de eerste rechter, die het feit vooiwerp 
van de tenlastelegging A.b in zijnen hoofde bewezen verklaarde. 

Gelet op de voorgaande overwegingen dient de beklaagde voornoemd dan 
ook zonder kosten onlsl8gen te worden van rechtsvervolging voor wat het 
feit voorwerp van de tenlastelegging A.b in zijnen hoofde betreft. 

Het Hof stelt vast dat er geen afzonderlijke kosten gevallen zijn door het 
onderzoek naar en de vervolging van het voormeld feit in hoofde van de 
beklaagde voornoemd. 

3. NOPENS DE FEITEN VOORWERP VAN DE TENLASTELEGGINGËN A.C EN· A.D JN 
HOOFDE VAN DE BEKLAAGDE 1. 

3.a Nopens de saisine van het Hof. 

Het Haf stelt vast dat de beklaagde voornoemd onder de voormelde 
tenlasteleggingen vervolgd wordt wegens het plegen van het misdrijf 
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bepaald in de artikelen 77bis §1 bis, §2 en §4, en 80 van de wet van 15 
december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied1 het verblijf, 
de vestiging en de Vf:::rwijdering van vreemdelingen - kortweg te 
omschrijven als "huisjesmelkerij" - terzake door een pand, gelegen in de 

:" ... als lmmerwoning te hebben verhuurd, 
tenminste aan (tenlastelegging A.c) en aan 
(tenlastelegging A.d). 

Het Hof stelt vast dat de betreffende woning, gelegen te ' 
ingedeeld is als volgt: 

- op het gelijkvloers: een magazijn voor bouwmaterialen; 
- op de eerste verdieping: aan de straatzijde een kamer (door de politie 

"kamer 1" genoemd) en daarachter een tweede kamer (door de politie 
"kamer 2" genoemd); 

- op de tweede verdieping: aan de strnatLijde een kamer (door de Politie 
"kamer 3" genoemd), nan de achterzijde eveneens een kamer (door de 
politie "kamer 4" gt=moernd), en voorts een gemeenschappelijke keuken 
en badkamer; 

- op de zolderverdieping: een kamer (door de politie "kamer 5" genoemd).· 
{zie desbetreffende strafdossier, onderkaft 2, stuk 41 en volgende). 

Het is dus naar het oordeel van het Hof slechts een gedeelte van de 
voormelde woning die als kamerwoning verhuurd werd. 

Uit de omschrijving van rte tenlasteleggingen A.c en A.d leidt het Hof af dat 
de beklaagde voornoemd "slechts" vervolgd wordt voor wat betreft het 
misdrijf "huisjesmelkerij" in de kamers van die betreffende woning {en dus 
niet voor de verhuring \tt.in het magazijn op het gelijkvloers). 

Ve1wijzend naar en herhalend wat hoger in onderhavig arrest werd 
overvvogen in verband met de tenlasteleggingen A.a en A.b in hoofde van 
de beklaagde voornoemd, is het Hof van oordeel dat haar saisine beperkt 
is tot de in de voornoerrnJe tenlastelegging omschreven feiten in "kamer 1",. 
len aanzien van , en in "kamer 5", ten aanzien van 

3.b Op gmnd van de voor het Hof gevoerde debatten getoetst aan een nieuw 
onderzoek van alle ge9evens zoals vervat in het voorliggend strafdossier 
zijn de aan de beklaagde voornoemd ten laste gelegde feiten voorwerp 
van de tenlasteleggingen A.c en Ad zoals hoger in onderhavig arrest naar 
omschrijving aangevuld in zijnen hoofde zoals voor de eerste rechter ook 
voor het Hof ten genoegen van rechte bewezen gebleven. 

Het Hof treedt met betrekking tot voormeld besluit de oordeelkundige 
beweegredenen van cte eerste rechter - zoals vervat op het achtste blad 
van het bestreden vonnis • bij en neemt deze dan ook over, nu zij in rechte 
voldoende grond vintJf!rt In de gegevens van het voorliggende strafdossier. 

Het Hof stelt zoals de eerste rechter vast dat alle constitutieve 
bestanddelen van het betreffende misdrijf- ook de constitutieve 
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bestanddelen zoals thans bepaald door de artikelen 433de��es, 
433undecies en 433terdecics Sw - ten g r.;inoegen van recht bewezen Zijn. 

De omstandîgh�id dat in de betreffende woning ook kamers verhuurd 
werden aan persor1on die legaal in 1·1et land verbl�ven doet aan �e 
voormelde vaststelling niet de minste afbreuk, evenmin als de perceptie 
van sommige personen, die zich niet misbruikt voelden. 

J\an de stelling van de beklaagde voornoemd, er in bestaande dat hij �
.
een 

'abnormaal' profijt nasti-eefde en dat de door hem gevraagde huurpn1zen 
normaal waren in de sterk gestegen immobiliën sector, kan het Hof geen 
gunstig onthaal verlenen. 

Gelet immers op de sterk onveilige en dus onbewoonbare toestand van de 
betretfende kamers {rnede veroorzaakt door de onveiligheid van de woning 
in haar geheel} had de beklaagde voornoemd die kamers helemaal niet 
mogen verhuren of laten bewonen, zodat iedere huuropbrengst ervan in 
wezen 'abnormaal' is. 

· 

Aan de stelling van de beklaagde voornoemd er in bestaande dat hij geen 
weet had van de precaire laat staan onwettige administratieve situatie van 

(tenlastelegging A.c} kan het Hof geen gunstig onthaal 
verlenen: het Hof hecht immers geloof aan de verklaring van de 
voornoemde vreemdeling dat hij de beklaagde voornoemd inlichtte over 
zijn toestand (cfr. strafclossier, onderkaft 1, stok 41} - het is immers naar 
het oordeel van het Hof uitgesloten dal (die vo lgens zijn 
eigen verklaring in de loop van het Jaar 2000 huwde met een Belgische 
vrouw va n Marokkaart.:;e origine, in 2001 naar België kwam an eind 2001 
alleen ging wonen in een kamer verhuurd door de beklaagde voornoemd) 
bij zijn herhaalde contäcten met de beklaagde voornoemd hierover niet 
zou gesproken hebben. 

De door de voornoemde beklaagde in zijn regelmatig ter terechtzitting van 
.!1el Hof van 22 december 2008 neergelegde beroepsconclusie ontwikkelde 
argumenten zijn in rechte niet van vo ldoende grond om voormeld besluit 
van het Hof te ontkrachten. 

4. Ook voor het Hof, zoals voor de eerste rechter , is de verzwarende 
omstandigheid van tie gewoonte inzake de feiten voorwerp van de 
tenlasteleggingen A.c: en A.d - tenlasteleggingen zoals hoger in 
onderhavig arrest nanr omschrijving aangepast - ten genoegen van recht 
bewezen gebleven. 

Het blijkt immers ten g 1�noegen van recht dat deze fe iten niet eenmalig en 
ook niet toevallig waren. 

De omstandigheid dat er ook aan legaal hier verblijvende vreemdelingen 
werd verhuurd, alsook sporadisch aan een persoon met de Belgische 
nationaliteit, doet aan de voormelde vaststelling van het Hof niet de minste 
afbreuk. 
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5.  Op grond van de voor het Hof gevoerde de batten getoetst aan een nieuw 
onderzoek van al le 9egevens z:oa!s vervat in het voorliggend strafdossier · 

zijn de aan de beklaagd e voo rnoemd ten laste gelegde feiten voorwerp 
van de ten lasteleggin9en B en C - deze ten lasteleggingen zoals hoger in 

. onderhavig arrest naar omschrijving aangevuld - in zijnen hoofde zoals 
voor de eerste recliter ook voor hel Hof ten genoegen van rechte bewezen 
gebleven, met dien verstande dat de tenlaste legging B voor wat de woning 
gelegen te _ slechts bewezen is voor de 
kamers in d ie woning (niet voor het café noch voor de woning gelegen op 
de eerste verdieping), en dat de tenlastelegging C slechts bewezen is voor 
de woning op de eernte verdieping van hel betreffende pand. 

Het liof stelt overigens vast dat de voornoemde beklaagde de voormelde 
tenlasteleggingen niet b1::!.\Nist. 

6. De eerste rechter heeft ten aanzien van de beklaagde voornoemd op 
oordeelkundige wijze toepassing gemaakt van artikel 65 van het 
Strafwetboek. 

7. NOPENS DE STRAFMAAT. 

7.a Hoofdgeva ngenisstraf, gelrJboete en vervangende gevangenisstraf. 

De door de eerste rechter lastens de beklaagde voornoemd wegens de 
gezamen lijk in zijnen hoofde bewezen gebleven ten laste leggingen 
o pgelegde hoofdgevangenisstraf, ge ldboete en vervangende 
gevangenisstraf zijn de wetmatige en passende beteugeling van de thans 
gezamenlijk i,n zijnen hoofde aangehouden misd rijven A.c. A.d, B en C - al 
deze tenlasteleggingen zoals hoger in onderhavig arrest naar omschrijving 
aangevuld, de tenlastelegging B, voor wat de woning gelegen te 

betreft, slechts bewezen zijnde voor de kamers 
in die woning (niet voo r  het café noch voor d e  woning gelegen op de 
eerste verdieping), en de Lenlastelegg ing C slechts bewezen zijnde voor de 
woning op de eerste verdiüping van het betreffende pand. 

Zij werden bepaald op basis va n oordeell<undige motieven die het Hof 
beaamt en dan ook overneemt. 

Naar het oordeel van h·et Hof is het evenwel passend , teneinde de 
beklaagde voornoemd niet volledig te declasseren, hem de gunst de gunst 
van het uitstel van tenuitvo erlegging toe le staan voor het geheel van d e  
hem doo r de eerste rechter opgelegde huofdgevangenisstraf alsmede voor 
de helft van de hern opgelegde geldboete en vervangende 
gevangGnisstraf. 

7.b De (verplichte) ontzetting van de beklaagde voornoemd uit de rechten 
genoemd in artike l 31 , 1 '' , 3°1  4D en 5" Sw" en dit gedurende een termijn 
van vijf jaar, is eveneens naar het oordeel van het Hof passend. 
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7 . G  Nopen s de verbeurdverkiH ri ng va n d e  vermogensvoordelen in hoofde van 

de beklaagde voornoemd . 

Aan de ste l ling van de beklaagde voornoemd, zoals geformuleerd in zijn 
voormelde beroepsconclusie, kan het Hof geen gunstig o nthaal verlenen: 
het zijn niet enkel de misdrijven voorwerp van de tenlasteleggingen A. c en 
A.d die aanleid ing geven tot · de verbeurdverklaring van de 
vermogensvoordelen die ze opgeleverd hebben, maar ook de bewezen 
misd rijven voorwerp va n cl e tenlasteleggi ngen B en C in zijnen hoofde 
(toepassing van a1iikel 1 0 0 Sw.). 

Wat de beg roting van dl� vermogensvoordelen betreft, is het Hof van 
oordeel dat iedere huuropbrengst van woningen of kamers waarin het 
misdrijf van · "huisj esmel kerij" werd gepleegd, te aanzien is als 
vermogensvoordeel voortvloeiend uit h et misdrijf. 

Eveneens, wat de fei ten voorwerp van de tenlasteleggingen B en C betreft, 

zijn alle opbrengsten va n  d e  verhuri ng van "onbewoonbare" wo ningen of 
kam ers (in casu d e  kam ers i n  de wo ning te 

i ntegraal te aanzien o l s  il legaal vermogensvoordeel. 

Vo or wat evenwel de won i ng en kamers betr·eft d ie "slechts" ongesch ikt en 
niet onl>ewoonbaar waren (ln casu de kamers in het pand te · 

en de woning gelegen op de eerste verdieping) is het 
Hof van oordeel, in analogie me1 de besfissingen van vrederechters die 
frequent bij ernstige woongebreken tocl1 nog een bezettingsvergoeding 
toekennen, dat slechts een gedeelte, meer bepaald de helft, van de 
huuropbrengst kan aanzien worden als.  zijnde d e  opbrengst van het 
gepleegde misdrijf. 

· 

Alcl us berekent het Hof de  i l legale vermoç.iensvoordelen als volgt: 

Voor wat betreft de 11 onbewoonbare: l<amers in het pand in de 
( ten laste legg ing B}: 52 maanden x 

1 75,00 EUR x 4 kamer;; = 36.400,00 EUR. 

Voor wat betreft de 4 "ongeschikte" kamers in het pand in de 
(len!astelegging B): 52 maanden x 

1 75,00 EUR x 4 kamers : 2 = 1 8.200,00 EUR. 

Voor wat betreft de "ongeschikte0 woning in  het pand in de 
(ten l astelegging C): 52 maanden x 450,00 EUR : 2 = 

1 1 .700,00 EUR 

Totaal = 66.300,00 EUR. 

Naar het oordeel van het Hof vormt de som van 66.300,00 EUR het 
voordee l dat de beklaagde voornoemd zou ontbeerd hebben indien hij zich 
had gehouden aan de wette lijke bepalingen vervat in de tenlasteleggingen 
B en C in zij nen hoofde,  en indien hij d us niet zou verhuurd hebben zolang 
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zijn woning/kamers niet bewoonbaar Wf:lren of minstens geschikt waren 
voor bewoning. 

Met de kosten van aankoop en renovatie van de panden gelegen te 
e n  houdt het Hof geen 

rekening: deze kosten hebben geleid tot een vermogensaanwas in hoofde 

van de beklaagde voornoemd (nl. d e verwerving en kwaliteitsverbetering 
van onroerende goederen} die door de ontneming van de 
huurgelden/verrnogensvoordelen bekomen door de 'onterechte' verhuring . 
niet aangetast wordt. 

De door de voornoemde beklaagde in zijn rege lmatig ter terechtzitting van 
het t;of van 22 december 2008 neergelegde beroepsconclusie ontwikkelde 
argumenten zijn in rechte niet van vo ldoende grond om voormeld besluit
van het Hof te ontkrach tGn. 

7.d Het Hof is eenpa1ig Vé:ln oordeel d a t  het passend is de onroerende 
goederen die gediend nebben voor liet plegen van de feiten voorwerp van 
de bewezen ten lasterem�lngen A.c en f\.d in zijnen hoofde,  dus de kamers 
1 (eerste verdieping ,  achterzijde) en 5 (zolderverdieping) in het pand te 

verbeurd te verklaren, ook al zouden deze 
voormelde onroerende uoederen ten d ele (mede) in eigendom toebehoren 
aan de echtgenote van de beklaagde voornoemd : uit het voorfiggende 
strafdossier blijkt immers ten overvloede dat het de beklaagde voornoemd 
is die te zijnen huize de beslissingen inzake aankoop en verhuring van 
onroerende goederen, en het liiennee plegen van de in de 
tenlasteleggingen A.b .  /\.c e n  A.d omschreven misdrijven, nam. 

< • 

Nu door het Hof zoals d oor de eerste rechter in hoofde van d e  beklaagdè 
voornoemd de verzwarende omst@ndigheid van de 'gewoonte' inzake het 
plegen van de feiten voo1werp van · de tenlasteleggingen A.c en A.d 
weerhouden wordt, dient deze verbeurdverklaring naar het oordeel van het 
Hof effectief te zijn. 

8. De eerste rechter heefl met betrekking tot de gerechtskosten en de 
overtuigingsstukken neergelegd ter correctionele griffie van de rechtbank 
van eerste aanleg te Gent onder de nummers 20043936 en 2004 2774 ten 
aanzien van de beklaaqrJe adequaat geoordeeld. 

De bijdrage-verplichlino enerzijrJs ,  en de forfaitaire vergoeding anderzijds 
tot betaling waartoe cJe voomoemde beklaagde terecht verplicht werd, 
dienen thans te wo rden bepaa ld respectievelijk op (25,00 EUR verhoogd 
met vijfenveertig opdecimes en ald u s  gebracht op) 1 37,50 EUR, en 25,00 
EUR 
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OP DEZE GRONDEN 
HET HOF, RECHT DOENDE OP TEGENSPRAAK, 

Gelet op: 

de door de eerste rechter aangehaalde wetsartikelen, 

en gelet op; 

- a1tikel 24 van d e  Wet va n 1 5  juf"!i 1 935; 
- de artikelen 1 90, 1 95,  21 1 ,  21 1 bis en 332 van het Wetboek van 

Strafvordering; 
- de artikelen zoals hoger in onderhavig arrest vermeld, waarbij de 

tenlasteleggingen B en C naar omschrijving werden aangevuld; 
- artikel 36 van de Wel van 7 februari 2002 .. 
- artikel 1 van het K.B. van 3 î oktober 2005 (B.S. 7 december 2005) 
- artikel 6 van de Programmawet ( I ! ) van 27 december 2006, zoa ls gewijzigd 

door artikel 1 5  van de Wet houdende diverse bepalingen van 8 juni 2008 
( B.S. 1 6  juni 2008 - 2° ed .); 

- artikel 7 1  van de Wet va n  28 juli 1 99;� en het K. B. van 29 juli 1 992 tot 
wijziging van artikel 9 1  van het KB van 28 december 1 950 houdende het 
algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken, zoals gewijzigd bij 
K. B van 23 december 1 993 en bij K.B. van 1 1  d ecember 2001 

alle voormelde wetsbepalingen ter terech lzitting van heden door de Voorzitter 
aangehaald; 

VERKLAART de hoger beroepen ontvanke lijk, en erover beslissende: 

BEVESTIGT het bestreden vonnis: · 

- waarbij de feiten voorwerp van de tenlastelegging A.a in hoofde van de 
beklaagde niet bewezen werden verklaard en waarbij de 
voomoemde beklaagde derhalve desbetreffende zonder kosten werd 
ontslc:tgen van verdere rer;htsvervolging; 

- waarbij de feiten voorworp van de tenlasteleggingen A.c, A.d, B en C - al 
deze tenlastelegging en zoals hoger in onderhavig arrest naar omschrijving 
aangevuld - in hoofd e van de beklaagde bewezen werden 
verklaard , met dien verstande dat de tenlastelegg ing B voor wat de woning 
gelegen te slechts bewezen is voor de 
kamers in die won ing ( n iet voor het  café noch voor de woning gelegen op de 
eerste verd ieping). en d a l  de tenlastelegging C slechts bewezen is voor de 
woning op de eerste verd ieping van het betreffende pand; 

- waarbij wen:I vastgesteld dat alle voormelde bewezen gebleven feiten in 
hoofde van de beklaarJrJe voornoemd de uiting zijn van eenzelfde strafbaar 
opzet; 
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- wat betreft de hoofdgevangenisstraf, geldboete, v angende 
gevangenisstraf, ontzetting uit de rechten genoemd in artikel 3{ 1 "' , 3° , 411 
en 5° Sw waartoe de beklaagde voornoemd wegens de gezamen lijk in 
zijnen hoofde bewezen feiten veroordeeld werd, met d ien verstande dat ze 
aan de beklaagde voornm�md word en opgelegd wegens de thans 
gezamenlijk in zijnen hoofd e aangehoud en misdrijven A.c, A.d, B en C - al 
d eze tenlasteleggingen zoals hoger in  onderhavig a rrest naar omschrijving 
aangevu ld,  de tenlastelegg ing B, voor wal de woning gelegen te 

betrefl, slechts beweze n zijnde voor de kamers in die 
woning (niet voor het café noch voor de woning gelegen op de eerste 
verdieping), en de tenlastelegging C slechts bewezen zijnde voor de woning 
op de eerste verdieping van het betre ffende pand . 

- wat betreft de besl issîng nopens de gerechtskosten en . de 
overtuigingsstukken neergelegd ter correctionele griffie van de rechtbank 
van eerste aanleg te Gent o nder de nummers 20043936 en 2004 2774; 

DOET HET VOOR HET OVERIGE TENIET, en opnieuw Wijzende: 

- VERKLAART het feit vomwerp van de ten lastelegging A.b in hoofde van de 
beklaagde niet ten genoegen van recht beweze n en ontslaat 
derhalve d e  beklaagde voomoemd d esbetreffend van verdere 
rechtsvervolging; 

- STELT VAST dat er gee n afzond erlijke kosten geva l len zijn door het 
onderzoek naar en de vervolging van het feit voorwerp van d e  
tenlastelegging A.b in hoo rde va n de beklaél9de voornoemd; 

- VERLE ENT aan de beklaagde voornoemd de g unst van uitstf:!I van 
tenuitvoerlegging. gedurende een termijn van DRIE JAAR vanaf heden. 
voor de hem o pgelegde hoof clgevangenisstraf van ZES MAANDEN en voor 
(500,00 EUR verhoogd met 45 opdecimes aldus gebracht op) 2.750,00 EUR 
va n de hem opge legde geldboete va n ( 1 .000,00 EUR verhoogd met 45 
o pdecimes e n  aldus gebracht op) 5 .500, 00 EUR of een EEN MAAND en 
VI J FTI EN DAG EN va n de he m opgelegde verva ngende gevangenisstraf 
van DF{IE MAANDEN; 

- VERKLAART VERBEURD i r 1  hoofde van de be klaagde voornoemd, de som 
van 66.300 ,00 EUR; 

VERKLAART VERBEURD de kamers 1 ( eerste verdieping, achterzijde) en 5 
(zo lde1verdieping) in het pa nd te , beslissing 
genomen met eenparigheid vnn stemmen; 

· 

- Verpl icht tot betaring van:  

- de bijdmge tot het Fonds lot hulp aan dt! slachtoffers van opzettel ijke 
gewelddaden en aan de occasionele redd ers, bepaald op (25,00 EUR 
verhoogd met vijfenveertig o pdecimes er1 a ldus gebracht op) 1 37,50 EUR; 
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Veroo rdeelt de beklaagde to t de kosten in hoger beroep gevallen 
aan de zijd e van het Openbnar Mini sterie, en beg root op 454,99 EUR, en 
verwijst hem tot zijn eigen ko�•ten aan zijn zijde gevallen door zijn hoger beroep 
op strafrechtelijk gebied. 

Laat de kosten van de tolk lastens de Staat 
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kosten: 

betekening van de <ikle bewarend 
beslag �)r ornoerend goed bij de 

. hyp�heckbe\1t1a8rder: € 277.31 

afschrît!cn 
opstelrecrit beroep 
dagvaardinyen 

subtota;:;I 
+ 10% 

Totaal 
AtgeromJ op 

€ 4,94 
€ 91 . 13  
€ 45,60 
€ 30,00 
€ 1 0, 18  

·€  4 1 3,63 
41 ,363 

€ 454,993 
€ 454,99 

negentiende blad 
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Dit arrest is gewezen te Gent door het Hof van Beroep, 
vierde correctionele kamer. samengesteld uit 
kamervoorzitter Cf1ristia11 Van Damme. raadsheer Jan 
Doom en raadsheer Carine Gassée, en in openbare 
terechtzilting van 24 maart 2009 uitgesproken door · 

kame rvoorzitter Christian Van Damme, in aanwezigheid van 
Jean-Marie Cool" Advocaat-generaal, met bijstand van 
griffier An Van Wesemael 

Ób..i�� //!'.f!:!Jfiffjf}.i��:,:� .. ?. > �;_,_. 
\lanWcsemael Garine Gassée 

(�-
Ja n Doom Christian Van Damme 

Ars-nr. : 20 09/ pg� 




