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. ·-·· ·--·---------------~_..;...__ _______ _ 
... 

Not.nr . 

..In dê-~aak van het OPENBAAR MINISTERIE 

tegen 

l.nr. ){ECI 
. geboren te op 

2. nr. 

verdacht van: 

gepensioneerd bediende, 

wonende te 

~ beklaagde -

·, ·(~RN 
met Brltse .natf~lltelt, .·· 
gebotêri te 
voorheen wonende te 

thans overleden, 

- beklaagde -

op 

Te , In de periode van 06.05.2015 tot 05.08.2016 

De eerste en de tweede 

·, (RRN .) ... ·· 

.··· 

Om het wanbedrijf uitgevoerd te hebben ot.om "aa;n de uitvoering ervan rechtstreeks 
medegewerkt te hebben, door enige _d.aad; ··tot de uitvoering zodanige hulp verteend te 
hebben dat zonder zijn bljstand __ hetm.lsdrljf niet kon gepleegd worden, door giften, beloften, 
bedreigingen, mlsbrulk_.van·jëzag of van macht, misdadige kulperijen of arglistigheden, dit 
misdrijf rech~.eek5" uitgelokt te hebben, om, hetzij door woorden In openbare 
bljeenk9-IY\Stên .. of plaatsen gesproken, hetzij door enigertel geschrift, drukwerk, prent of -

_ .. zlntie·b~d, aangeplakt, rondgedeeld of verl<ocht, te koop geboden of opentijk 
tentoongesteld, het feit rechtstreeks uitgelokt te hebben 

BU Inbreuk op artikel 5, strafbaar gesteld door a rtfkei 20 § 1. al. 1 van het decreet van 15 juli 
1997 houdende Vlaamse Wooncode, als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of als 
persoon die een woning ter beschikking stelt, een woning die niet voldoet aan de ver.~lstên · 

... · · 

.. ·· 
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Hof van befoep Gent - tJende kamer- 2018/NT /1019 - p •. l . ' ... .. ________________________ _ 
en nonnen van artikel 5 rechtstreeks of vla een tussenpersoon verhuurd, te huur gesteld of 
ter beschikking gesteld te hebben met het oog ~p bewoning, namelijk: 

1. In de periode van 01.09.2013 tot en met 01.06.2016 
Een woning gelegen te , verdieping 0,5 

2. In de periode 01.02.2015 tot en met 01.06.2016 
Een woninggelegen te ·, verdieping 2 

3. In de periode van 06.05.2015 tot en met 01.05.2016 
Een kame·r gelegen te , verdieping 1, voorziJde 

4. In de penode van 06.05.2015 tot en _met 01.05.2016 

Een kamer gelegen te , verdieping 1, achterzijde 

De eerste en tweede tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig art. 42 en 43 bis van 
het Strafwetboek, z~ls Ingevoegd door de wet van 17 juli t99o, te horen veroordelen tot de 
biJzondere verbeurdverklaring van hierna vermelde vermogensvoordelen 'die zich bevinden 
In het patrimonium van de gedaagde, nameliJk elk van eeo bedrag van 13.575 euro, ziJnde 
hetziJ de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen, hetzij de 
goederen en waarden die In de plaats ervan zijn gesteld, hetziJ de Inkomsten uit de belegde 
voordelen waarbiJ de rechter, Indien de zaken niet kunnen worden gevonden In het 
vermogen van de beklaagde, de geldwaarde daarvan dient te ramen (het equivalent bedrag) 

BerekenlOl vermogensvoordes I: 
-Huuropbrengsten woning verdieping 0,5 
350 euro per maand van 01.09.2013 tot en met oi.06.2016 
350 euro/maand x 33 maanden = 11.550 euro 
-Huuropbrengsten woning verdieping 2 
600 euro per maand vanaf 01.02.2015 tot en met 01.06.2016 
600 euro/maand x 16 maanden = 9.600 euro 
-Huuropbrengsten kamers 1 e verdieping 
500 euro per maand vanaf 06.05.2015 tot en met 01.05.2016 
500 euro/maand x 12 maanden :;::: 6.000 euro 
Samen: 27.150, waarvan elk de helft zijnde 13.575 euro. 

De kadastrale omschriJving van het onroerend goed dat het voorwerp van het misdrijf is, 
zijnde: 
Ugglng:· 

. ~rd en oppervlakte: Huls, 
Wijk en nummer van het kadaster: 
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.··· 

En de eigenaars ervan geldentlflcee.r:d"alfzijnde: en , elk voor 
de helft In volle eigendom. ___ __ ... --······· 

Ole de elgendom~.lteH\ébben verkreaen krachtens een akte van aankoop verleden op 
10.10.2~_ .doofi1Ótarls te 

• • • • 

1. 
Lt De rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge, kamer 816, beslist_~. --...- ·· 
bij vonnis van 6 juni 2018 op tegenspraak als volgt: .. -·· 

... Opmpfgeb/ed; 

In hop!de_w10 egste beklpqade, 

Verlelaart de felten onder de tm~oîfiii~tng~n 1 tor en mer 4 In hoofde van eerste 
bekiOGgde bewezen en JiEUttfde OPSCHORnNG van de uitspraak van de veroordelfng In 
hoofde van voor de duur van DRIE {J} JAAR. 

. .Verwfjst de veroordeelde tevens tot het betalen van een voste vergoeding voor beheerskosten 
... -----·· .·· In straftaleen van tiNENVUFTIG EURO EN TWINTrG CENT (5UOJ EUR In uitvoering von art. 

91 tweede lid van het Koninklijk Beslult van 28 december 1950, houdende het algemeen 
reg~ment op de gerechtskosten In stro/za/een, zoals laatst gewijzigd door de artikelen 1 en 2 
van het Koninklijk Beslult 11an 11 d«ember 2001 betreffende de Invoering van de euro In de 
regelgeving Inzake justitie (ge;ndexeerd zools 110orzlen In artikel 148 110n het K.B. van 28 
december 1950 en de mfnisteri~le omzendbrief nummer 13lquater (ns) van 31 jonuarJ_. -----·· 
2013)(artlkel18 en 19 von de Wet van 19 december 2014, houdende diverse bepalingen 
betreffende Justltle{J}). ..-----

Verwijst deze veroordeelde solidair met tweede veroordeek!.e-tar-iië. kosten von het geding, in 
totooi begroot op 3tl0.15-EUR. _ .. ...-

la hoofde yqa tweede beklaaade. 

Ver*foart de felt~_n .· ottd;,. de tenlast.legglngen 1 tot en met 4 In hoefde van e_erste 
belclaagdt; .. betfiÛen en GElAST de OPSCHORTING van de uitspraak 11on de veroordeling In 
!!9ofde·väa voor de duur van DRIE (JJ JAAR. 

Verwijst de veroordeelde tevens tot het betalen van een voste vergoeding voor beheerskosten 
In strafzaleen van tiNENVUFTIG EURO EN TWINfJG CENT (51,20) EUR In uitvoering van art. 
91 tweede lid van het Koninlelijk Beslult van 28 decémber 1950, houdentk het algemeen 
reglement" op de gerechtskosten In strafzalcen, zoals laatst gewijzigd door de ort/kelen 1 en 2 
von het Konlnkll}lc Beslult van 11 december 2001 betreffende de Invoering van de euro In de. __ ... --· ···· 
regelgeving Inzake justitie (geindexeerd zoals voonlen In artikel 148 wm het K.B. __ WHJ··2s· 
december 1950 en de mlnlsterllle omzendbrltf nummer 13lquater (ns} }tan··3f jonuart 

4 •• • 
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1013)(artlk~l 18 en 19 vcm de Wet van 19 december 1014, houdende diverse bepollngen 
·betreffende Justltle(l}}. 

Verwijst deze veroordeelde solidair met eerste veroordeelde tot de lcosten van het geding, In 
totaal begroot op 309.75 CVR. 

Verklaart. een bedrat~ van ZEVENDUIZEND VIJFHONDERD EURO (7.51JD,DD IJ wrbeunl 
lasteM overeenkomstig de artikelen 42,3 ·en 43bls Strafwetboek. 

Veridaort een bedrag van ZEVENDUIZEND VUFHONDERD EURO (7.500,00 ~ verlteurd 
lflstens o~reenkonutlg de artikelen 41,3 ·en 43bls Strafwetboek. 

Op burqlrtlllr gdlcd; 

Hotidt de burgerlijlee belon,.n overeenkomstig arttke/4 al. 2 van de wet van 17 aprf/1878 
houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Stra[vorderln(l zoals wrvonr~en biJ 
artlke/1, van de Wet van 1.3 aprl/2005, ~~mbtsltolw D41tf. · 

De becsrclttprrJedng; 

St~lt vast dat de herstelvordering zonder voorwerp Is. 

·-·· 
Beveelt dat bi) toepassing van artikel 20ter, r lid van de Vlaamse Wooncode een uittreksel 
van onderhavig vonnis, nadat het In kracht 110n gewijsde zalzijn getreden, op de lutnt wn de 
owrgesdfrewn dllgWifm/lng of wrn Mt overgadtrwen exploot lngesdlrewn zd worden 
op de wijze bepaald In artlke/84 van de hypotheekwet en bij gebreke doaraan, een uittreksel 
v_an onderhavig vonnis Ingeschreven dient te wotden op de kant van de overschrijving van de 
titel van verlcrljglng. 

• ••• 
Venodt de 11rl/ller om - in toepos$/ng WJn Drtlkel 20bls, §Sbls van de vtoomse Wooncode -
aan de herstetwmlenmde owrlteld binnen de termijn om rechtsmlddelen tegen d~ ultsprook 
oan te wenden eenll/ldlrl/t te bezorgen". 

1.2 Tegen ctlt vonnl$ van 6 lunl 2018 werd op 4 juli 2018 door (de raadsman van) de eerste 
.beklaagde . en de tweede beldaagde hoger beroep Ingesteld 
door onderschelden 'verklarinsen ter griffie en de neer1egglng van onderschelden 
grievenformulieren voor deze beklaagden. Het openbaar ministerie tekende navoJsend op 5 
juli 2018 hoger beroep aan tegen dit vonnis ten aanzien van de belde beklaagden door een 
verklaring ter sriffle en de neerlegging van een grlevenformuller. 

1.3 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 21 november 20191n het Nederlands: 

rPAGE 
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- de eerste beklaagde 
door meester 

In haar mlddelen van verdediging, bljaestaan 
, advocaat met kantoor te 

- het openbaar ministerie In zijn vordering bij monde van 
generaal. 

advocaat-

De tweede beklaagde blijkt inmiddels overleden te zijn (zie verder, randnr. 4). 

z. 
Z.l Tegen het vonnis van 6junr 2018 van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, 
afdeling Brugge, werd door de (raadsman van de) eerste bektaasde en de 
tweede beldaagde hoger beroep aangetekend blijkens afzonderlijke, op 4 juli 
· 2018 ter griffie van de voormelde rechtbank afgelegde vertclarlngen, waarbij tegen dit vonnis 
telkens een onbeperkt hoger beroep werd lnsesteld ("tegen alle schikkingen van het 
vonnis"). Tevens werd door de (raadsman van de) eerste betdaagde en de 
tweede beklaagde op diezelfde datum (4 juli 2018) en op diezelfde griffie 
onderschelden verzoekschriften met grieven neergelegd (telkens •grlevenjormuller hoger 
beroep" genoemd) waarin nauwkeurig werd bepaald welke grieven tegen het voormelde 
vonnis worden Ingebracht vóor elke respectievelijke beklaagde. 

Ook door het openbaar ministerie werd hoger beroep aangetekend tegen het voormelde 
vonnis, namelijk blijkens een op 5 juli 2018 ter griffie van de voormelde rechtbank afgelegde 
verklaring, waarbij dlt hoger beroep werd gericht tegen de belde beklaagden. Tevens werd 
door het openbaar ministerie op diezelfde datum (5 juli 2018) en op diezelfde griffie een 
verzoeleschrift met grieven ("grlevenjormuller hoger beroepj neergelegd waarin nauwkeurig 
werd bepaald ~elke grieven tegen het voormelde vonnis worden Ingebracht met betrekking 
tot de belde beklaasden. · 

Oe hoger beroepen van de beklaasden en van het openbaar ministerie werden aldus tijdig 
en reaelmatfg naar de vorm Ingesteld en zijn ontvankelijk {artt. 203-204 Sv.). 

2.2 Blijkens hun op 4 juli 2018 ter griffie neergelegde grlevenformulleren, voor elk van hen In 
Identieke bewoordingen opgesteld volgens het biJ koninklijk beslult van 18 februari 2016 
vas~estelde model, achten de beklaagden zich gegriefd door het bestreden vonnis op de 
volgende punten : 

• de "procedure", waarbij wordt gewezen op de rechten van de verdediging (" ... niet 
ten volle hebben kunnen verdedigen" ); 

- de ~'schuier, waarbij de telastleggingen 1 tot 4 worden vermeld, waarbiJ wordt 
gespecificeerd dat de constitutieve bestanddelen van het misdrijf niet aanwezig zijn 
en de rechtbank geen rekening heeft gehouden met de concrete omstandigheden; 

• de "straf en/of maatregef', waarbij met name de verbeurdverklaring van het bedrag 
van 7.500,- EUR wordt vermeld. 

rPAGE 
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Blijkens het op 5 juli 2019 ter griffie neersetegde grievenformulier acht het openbaar 
ministerie ziet. sesrlefd door het bestreden vonnis in zov,rre daarin werd seoordeeld over 
de strafmaat (met Inbegrip van de verbeurdver1darlng}, waarbiJ voorts werd gespecificeerd 
dat een volgberoep werd Ingesteld. 

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

3. 
De dagvaarding voor de eerste rechter werd biJ toepassing van artikel lOter van de Vlaamse 
Wooncode op S oktober 2017 overaeschreven op het toenmalige kantoor der hypotheken 
{thans kantoor rechtszekertteld) te (onder de referte '· 

4. 
Uit de aan het strafdossier gevoegde stukken, en met name het door de Britse overheld 
DPSestelde overlijdensattest (zie stuk 3 van de processtukken In hoger beroep), bliJkt dat de 
tweede beklaagde . Is ov~rleden In het V~reniJd KoninkriJk, nam~lljk tf 

op 

De strafvordering tegen de tweede beklaagde 
V.T.Sv.). 

Is bijgevolg vervallen (art. 20 

5. 
In het beroepen vonnis van 6 juni 2018 oordeelde de eerste rechter als volgt over de 
telastJegglnaen : · 

Beklaagden word~n onder tenlaste/egglng~n J tot en met 4 vervolgd ~ens het zich schuldig 
te heb~n gemaakt aan een Inbreuk op ortllce/5 wn d~ Vloamse Wooitcode, strafbaar ge,1te/d 
door artikel 20§1 van het Oecreet van J5 juli 1997 houtknde de Vlaomse Wooncode door als 
verhuurder, als eventuele ondert~erlluurder of als persoon die een wonln9 ter beschikking 
stelt. een woning die nlrt voldoet aan de verelsten en normen, vosf9esteld met tMpasslng 
IIDn art/~/ S van de VJaomse Wooncode l'l!dtt$treelts of vla een tussenpersoon te Mbben 

. IIUhuurd, te huur gesteld, of ter beschikking gesteld met het oóg op bewoning, en meer 
bepaotd appartementen In het pand, gele(len aan de te 

. en dit In de periode 110n 1 september 20l3 tot 1 me/2016. 

Beldaagden zijn eigenaar van een pand, onderverdeeld In dlver~ woo'neenhetkn gelegen aan 
de te . hetwelk [z}lj had[den} verworven biJ notarl~le 
akte, ~~en door notaris en op (10} oktDber 2009. 

L. -' 
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lngevo!ge een melding van de Dienst Wonen van de Stod is op 6 me/ 201 S een 
Inspecteur van de Wooninspectie West-Vlaanderen ter plaatse geweest In het kwestieuze 
pand. Daar INf!rd vastgesteld dat de woning op de verdieping O..S en 2 be~pt waren met 
respectlevelijk 48 en 39 strafpunten. Twee kamers op de eerste verdieping, die ook verhuurd 
werden, waren behept met 64 en 49 strafpunten. · 

BIJ een hercontrole door de Wooninspectie op 5 augustus 2016 werd vastgesteld dat alle 
wooneenheid' beantwoordden oan de minimale kwal/teltsvereisten en werden er geen 
gebreken meer vastgesteld. 

J. BgordeUns 

De door de Vlaamse regering aangewezen woonlns~cteurs moeten beschouwd worden als 
polltieambtenaren die In een bijzondere wet, In dit geval de Vlaamse Woo~code, een 
bijzondere opdracht krijgen om mlsdrl]llf!n vast te stellen, waarbij hun vaststellingen bi} 
proces-verbaal tot bewijs van het tegendeel gelden. {Raad van State, 26 maart 2012, R.W. 
2013-14, [503}). 

Met het proces ~~erbt10l wm op 6 mei 2015 werden door de Wooninspectie 48 strafpunten 
toegekend aan woning op verdieping 0,5, 39 strafpunten aan de woning op het 2• verdieping 
en 64 en 49 strafpunten aan de twee kamers op de eerste ~~erdlepJng. 

In tegenstelling tot de administratieve proudure, waarbij mlnstens 15 strafpunten nodigzijn 
alvorens tot de ongeschiktheld zal besloten worden Is reeds 1 strafpunt voldoende om tot een 
strafrechte/Ijle Inbreuk te beslulten (vergelijk VANDROMME T. "Verhuur van krotwoningen 
{rnbreuken op de Vlaamse Wooncode)", Artlkels~wl]le Commentaar Strafrecht, Kluwer, nr. 
31). 

Beklaagden hebben aidiJS een woongelegenheld ter beschikking gesteld dJe niet voldeed oon 
de elementaire velllghelds-, gezondheich- en woonlcwolfteltsverrlsten die door de Vlaamse 
Regering worden bepaald, wat door artikel 5 Vlaamse Wooncode lierplicht Is gesteld voor 
elke woning. 

De gewestelijke wonlngkwanteltsnormen zijn nochtans van openbare orde. {)(! gewestelijke 
kwaliteitsnormen zijn de absolute minimumgrens waaronder geen verhuring of ter . 
beseh/Icicing stelling moge/Ijle Is, zelfs Indien de huurder ermee akkoord zou gaan. 

Dat de notaris, die de aankoopakte verleden heeft, geen ~ld/ng gemaakt heeft 'IOn de 
Inbreuken op de vtoamse Wooncode neemt de strafbaarheld niet weg. Het gedrag van een 
huurder Is evenmln dienstig tot beoordelingvan de strafbaarheid. 

Op grond van de vaststellingen door de Woonlmpectie en het ondenoek ter terechtzitting 
komt de tenle~stelegglngen l tot een met 4 bijgevolg bewezen voor In hoofde van belde 
beklaagden. 

Er zijn geen redenen om de Incriminatieperiode 1100r tenlastelegging 1 en 2 te beperken, zoals 
door beklaagden gevraagd~ gelet op de pertinente vaststellingen en de daaraan gekoppelde 

r--PAGE Ol-OODDl533D~D-OD06-DDl~-Dl-Dl-~ 
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6. -

gevolgtrekking gedaan door de Woonlnspecteur· (zie strafdossier, stuk 11), dewelke de 
rechtbonk onderschriJf(' (pp. 4-S van het beroepen vonnis). 

0p grond van de gegevens van het strafdossier en de behandeling voor het hof zijn de feiten, 
voorwerp van de telastleggingen 1, 2, 3 en 4, en de schuld van de eerste beldaagdE 

aan die felten bewezen gebleven. · 

Het hof verwijst naar de hoger aangehaalde, pertinente overwegingen van de eerste rechter, 
die door het hof worden bevestigd en oVergenomen. . 

Uit de vaststelilosim van de verbalisanten bliJkt aldus onmiskenbaar dat de eerste beklaagde 
woningen/kamers In het pand aan de te 

zoals nader gespecificeerd In de telastleggingen 1, 2, 3 en 4, heeft verhuurd of 
mlnstens ter beschlkk.lng gesteld aan personen van Britse en Poolse nationaliteit (vaak vla 
hun werkgever, zfe verder), terwijl die woningen en kamers niet voldeden aan de minimale 
verelsten van velllsfteld, gezondheld en woonkwaliteit zoals bedoeld In artikel S van de 
Vlaamse Wooncode. 

De eerste beklaagde houdt niet pertinent voor dat, toen zij samen met 
wijlen de tweede beklaagde de woning bij notariële akte van 10 (of 11 ?) 

oktober 2009 aankocht (zie de kopie van die akte In de stukken 76-81 van het strafdossier), 
een aantal kamers reeds was verhuurd. Immers was het wel degelijk de eerste beklaagde 

die, overigens meerdere jaren na de voormelde aankoop van het pand, de 
kamers Is blijven verhuren, hoewel de toestand van deze kamers flagrant In strijd was met 
de woonkwallteltsnormen. Ook het verweer van de beklaagde dat ziJ de bedoeling had de 
wonln8 "geleidelijk aan te renoverenu, doet geen afbreuk aan het bewijs van de 
telastlealngen. 

Het hof volgt de eerste beklaagde ook niet In haar standpunt als zou zij 
steeds te goeder trouw hebben g~handeld en dat bepaalde gebreken aan de huurders zelf te 
wijten zouden zijn geweest. Nog afsezten van het gegeven dat goede trouw geen afbreuk 
doet aan het misdrijf, besefte de eerste beklaagde Immers heel g~cf dat 
zij woningen en kamers verhuurde die niet beantwoordden aan de minimale 
kwaliteitsnormen en die, bliJkens de foto's In het strafdossier, zich In een deplorabele 
.toestand bevonden. Er Is Immers sprake van verweerd-e ramen, vochtschade op diverse 
plaatsen, een niet-afgedichte afvoer van de gaskachel In de leefkamer van de wonins op de 
Belljkvloerse verdieping enz., wat duidelijk gebreken ziJn die niet aan de hu~rders te wijten 
zijn. De eerste beklaasde vroeg bovendien relatief hoge huurprijzen voor 
deze kamers, waarbiJ zij de huurcontracten vaak niet aanging met de betrokkenen bewoners 
(van vreemde origine), maar met 'hun werkgever, waardoor zij de betaling van haar 
huurinkomsten wilde garanderen. 

r--PAGE Ol-000015330,0-DDD,-001~-Dl-Dl-~ 
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. . . ·-·-·------------------..-...;.;._ _______ _ 

Aan het bovenstaande wordt ook g~·aftireuk gedaan door de omstandigheld dat de eerste 
beklaagde ulteindefljk Is overgegaan tot opzegging van de huurders en 
voorts diverse her:-stelliiiÎs- en verbeterlngswerken heeft aangebracht, waama op 12 
augustus 2Q.16·èén' "proces-verbaal van vaststelling van uitvoering van een herstelvorderlntj' 
~rd oppsteld (zie stuk 4 van de stukkenbundel van de beklaagde) . 

.... ·· 

7. 
7.1 De misdrijven die het voorwerp vormen van de bewezenverklaarde telastleggingen 1, 2, 
3 en 4 zijn In hoofde van de eerste beklaagde de opeenvolgende en 
voortsezette uttvoertng van eenzelfde misdadig opzet, zodat er slechts één straf moet __ ........ ·· 
worden uitgesproken (art. 651 eerste lid, sw.). .. ..... 

In weerwil van het nog blanco strafblad van de eerste beklaagde , Is het 
hof van oordeel dat niet kan worden Ingegaan op_ ... haaf'.ln ondergeschikte orde 
geformuleerde verzoek om haar de aunst van d~- opséhorting van de uitspraak van de 
veroordeling te gunnen. Immers Is het h,9f.-váii.·Óordeel dat door een dergelijke gunst de 
eerste beldaagde onvol doende tot het besef zou worden gebracht van de 
ernst van de door haar g~pleegde misdrijven en van de noodzaak om de voorschriften van 
de Vlaamse Woontodé"strlkt na te leven . . -·· 

_Qe.- · ·hfer~~ bepaalde geldboete, die geenszins nadelig Is voor de reclassering en 
.. resoclallsering van de eerste beklaagde houdt enerzijds rekening met de 

relatief lange periode gedurende welke nlet-contorm.e kamers werden verhuurd, en 
anderzijds met de beperkte Inkomsten van de eerste beklaagde die 
slechts beperkte pensioeninkomsten geniet. Deze effectleve geldboete Is ook absoluut . . .. ·: 
noodzakelijk om de eerste beklaagde , te weerhouden van reddlve. 

Oe bewezenverklaarde misdrijven werden gepltegd na 31 december .~oH·"m~ar vóór 1 
januari 2()17, zodat de geldboete, uitgedrukt In euro, met 50 _opdedêmen moet worden 
verhoogd. . .. · 

De hierna bepaalde vervangende gevangenisstraf strekt ertoe om In een voldoende 
effectleve vervangende straf te_ .voorziê·~ mocht de geldboete niet worden betaald door de 
beklaagde. _ ... · · 

7.2 Het-· .. opê-~baar ministerie vorderde schriftelijk de verbeurdverklaring van de 
_ ... vemîolensvoordelen die rechtstreeks werden verteregen door de misdrijven, voorwerp van 

.. ·· de telastleggingen 1, 2, 3 en 4. Die vermogensvoordelen werden aan de hand van de 
huuropbrengsten In de periodes van de telastleggingen 1, 2, 3 en 4 beiroot op een totaal 
bedrag van 27.150,- EUR, waarbiJ het ·openbaar ministerie de verbeurdverklaring van de · 
helft van dtt bedrag, zijnde 13.575,- EUR, In hoofde van elke beklaagde vorderde. In het 
beroepen vonnis werd dit bedrag her1eld tot 7.500,- EUR per beklaagde. . ... 
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Het hof acht het noodzakelijk om de verbeurdverklaring van de vermogensvoordelen te 
bevelen zoals hierna bepaald. Immers ls die bijkomende straf naar flat oordeel van het hof 
absoluut noodzakelijk om de eerste beklaagde het besef bij te brengen 
dat het verhuren van woningen die niet voldoen aan de kwaliteitsnormen volstrekt 
onaanvaardbaar Is en niet winstgevend Is noch mag zijn. 

Ten onrechte stelt de eerste beldaagde !fat de verbeurdverklaring van de 
vermogensvoordelen, mede gelet op haar flnancl~le situatie, een onevenredige straf zou 
Inhouden en een Inbreuk op haar grondrechten zou teweegbrengen (waarbij zij verwijst naar 
het arrest nr. 12/2017 van he.t Grondwettelijk Hof van 9 februari 2017). Zo ook kan de 
beklaagde niet worden gevolgd In haar standpunt dat er rekening. zou moeten worden 
gehouden met de door haar gedragen renovatiekosten, terwijl evenmln haar In 
ondergeschikte orde geformuleerde standpunt kan worden gevolgd dat de 
verbeurdverklaring zou moeten worden beperkt tot een bedrag van 1.500,- EUR, zijnde het 
bedrag van de minnelijke schikkina waarop zij niet Is Ingegaan. 

Het hof acht het bewezen dat de eerste beklaagde door de misdrijven, 
voorwerp van de bewezenvèrklaarde telastleglngen mJnstens 13.575,- EUR aan lilegale 
vermogensvoordelen heeft opgestreken. Rekening houdend met de flnanclêle toestand van 
de beklaagde en met haar leeftijd, Is het hof evenwel van oordeel ·dat het verbeurd te 
verklaren bedrag moet worden herleid tot een bedrag van 7.500,- EUR, en dit teneinde de 
eerste beklaagde geen onredelijk zware straf op te leggen. 

8. 
· De eerste beklaagde Is gehouden tot de kosten, gevallen In de belde 
aanleiBen aan de zijde van het openbaar mlnlsterte zoals hierna bepaald, al deze kosten 
ondeelbaar veroorzaakt zijnde door de In haren hoofde bewezenverklaarde telastleggingen. 
De kosten met betrekking tot de tweede beklaagde ten aanzien van wie de 
strafvordering Is vervallen (zie hoger, randnr. 4), blijven ten laste van de Staat. 

De eerste bekJaagde dient ook, als veroordeelde tot een correctionele 
hoofdstraf, te worden verplicht tot het betalen van de bijdrage van 25,- EUR tot financierins 
van het bijzonder Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de 
occasionele redders (art. 29 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere 
bepalingen). Deze bijdrage, die een eigen aard heeft en geen straf Inhoudt, dient thans 
vermeerderd te worden met 70 opdeciemen tot 200,- EUR, en dit ongeacht de datum van de 
bewezenverklaarde feiten. 

Tevens Is de eerste beldaagde gehouden tot : 
- de vaste versoedlng voor de kostprijs van het vertoo~ der strafprocedure, die thans, 

na Indexatie, 54,76 EUR bedraagt . (zie art. 91 van het koninklijk beslult van 28 
december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten In strafzateen 
(~arlef Strafzaken•), zoals gewljzlg~ door art. 1 van het koninkliJk beslult van 13 
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november 2012, BS 29 november 2012; omzendbrief 131/6 van 24 juni 2019, BS 15 
juli 2019), en 
de bijdrage aan het Begratingsfonds voor ~e juridische tweedelijnsbij stand, die thans 
20,- EUR bedraagt {art. 4, §3 en art. S van de wet van 19 maart 2017 tot oprichting 
van een Begratingsfonds voor de juridische tweedelljnsbljstand). 

OP DEZE GRONDEN, 
· het hof, recht doende op tegenspraak. 

Gelet op de hoger aangehaalde bepalingen# met Inbegrip van de In de telastleggingen 
vermelde artikelen, alsook op: 

• artlkel24 van de wet van 15 junl1935 op het gebruik der talen In gerechtszaken, 
de artikelen 38, 40, 41, 42, 43b/s en 65 van het Strafwetboek, 
artikel 1 van de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdeciemen op de 
strafrechtelijke geldboeten, 
artikel 2 van de wet van 26 juni 2000 betreffende de Invoering van de euro, 
artikel S van het decreet van 7 december 2001 tot regeling van enkele gevolgen van de 
Invoering van de euro In de Vlaamse regelgeving, 
de artikelen 162, 190, 194, 211 en 211bls van het Wetboek van Strafvordering, 

· Verklaart de hoger beroepen tegen het vonnis ván 6 juni 2018 van de rechtbank van eerste 
aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge, ontvankelijk; 

Stelt het verval vast van de strafvordering tegen de tweede beklaagd~ 
diens overlijden op 31 januarl2019; 

En voor het overige opnieuw ten gronde beslissend met eenpariae stemmen: 

îngevolge 

Verklaart de telastleggingen 1, 2, 3 en 4 bewezen In hoofde van de eerste beklaagde 

Veroordeelt de eerste beldaagde uit hoofde van de bewezenverklaar_de 
· telastlegingen samen tot een geldboete van 500,- EUR, te verhogen met 50 opdeciemen en 
aldus gebracht op 3.000,- EUR; 

Zegt dat biJ gebrek aan betaling binnen de wettelijke termiJn de aan de eerste beklaagde 
opgelegde geldboete vervangen zal kunnen worden door een 

ve.rvangende gevangenisstraf van vijftien dagen; 

Veridaart een bedrag van 7.500,- EUR aan illegale vermogensvoordelen verbeurd In hoofde 
van de eerste bektaasde 

L • .J 
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Lest de eerste beklaagde de verplichting op een bedrag van 25,- EUR, 
vermeerderd met 70 opdecle_~rnm aldus gebracht op 200,- EUR te betalen als bijdrage tot 
de financlering van h~. -fotfds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en 
aan de occaslgnelê·redders; 

.. ·· 

__ ... Legfde eerste beklaagde de verplichting op een bedrag van 54,76 te 
betalen als V~l'loedlng voor de kostprijs van het verloop van de strafprocedure; 

Veroordeelt de eerste beklaagde tot een biJdrage van 20,· EUR ten 
behoeve van het Begrotlngsfonds voor de juridische tweedelljnsbljstand; 

Veroordeelt de eerste beklaagde tot de kosten gevallen.ln éër~e aanleg 
aan de zijde van het openbaar ministerie, begroot op 273,41 E.UR; ·erÎ veroordeelt haar 
tevens tot de kosten sevallen In hoger beroep aan de ztlde·van· het openbaar ministerie, 
besroot op 146,72 EUR; .... 

Laat de kosten met betrekking tot d.e.oofspronkeUJk tweede beklaagde gevallen 
aan de zijde van het open~aannintsterte In eerste aanleg, begroot op 0,- EUR en In hoger 
beroep op 0,- EUR, ~~·laste van de Sta;;tt. 

.. ·· 

_ ... ·; 

. ~ .. 

..... -
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Kosten eerste aan les: -----~-----------···--·· ..... ---------·-· 
Dagvaarding: _.---------{53,41 

Hypothecaire lnschrtJvmg:___ € 220,00 

(273,41 

Kosten eerste aanleg m.b.t. de 2• beklaagde ten laste van de Staat: o, .. EUR 

Kosten beroep: 
Afschrift vonnis: 

Afschriften akten HB: 
Opstelrecht HB bekt. : 

Dagv. t• beklaagde: 

€ 27,00 
€ 9,00 

€ 70,00 
€·27,38 

€ 133,38 ----------
+ 10 %: € 13 34 ------

----------~---------
Totaal_:.------- € 146,72 

Kosten hoge_r_beroe_p-;,:~~~-~~-de 2• beklaagde ten laste van de Staat: 0,· EUR 

___ .--orr·;~~:--~s gewezen te Gent door het hof van beroep, tiende correcttonele kamer, 

---------------- samengesteld uit r.aadsheer als waarnemend kamervoorzitter, en de 
___________ raadsheren en en In openbare rechtszitt ing van 26 

--- december 2019 uitgesproken door wnd. kamervoorzitter In aanwezigheld van ------

advocaat·generaal, met bijstand van griffier ' ---------------------------

---

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

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

...J 




