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2021/PGG/3080 -2021/VJll/1369 

Not.nr. DE66.97.000206/17 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE en van 

1. nr. 

2. nr. 

:RRN 
geboren te op 

wonende te 

- burgerlijke partij -

(RRN 

met Poolse nationaliteit. 

geboren te op 

wonende te 

- burgerlijke partij -

3. nr. DE WOONINSPECTEUR, 

Herman Teirli ckgebouw, 1000 Brussel, Havenlaan 88 bus 2, 

- eiser tot herstel -

tegen 

1. nr. 

2. nr. 

verdacht van: 

geboren te 

wonende t e 

- beklaagde -

geboren te 

wonende te 

- beklaagde -

(RRN 

(RRN 

op 

als dader of mededader in de zin van artikel 66 van het strafwetboek 

A een woning of specifieke woonvorm die niet voldoet aan de vereisten van art. 5 § 1 
Vlaamse Woon code verhuren, te huur stellen of ter beschikking stellen 
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als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of als persoon die een woning ter beschikking 
stelt, een woning of een specifieke woonvorm, als vermeld in artikel 5 § 3 lid 1 van het 
Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, die niet voldoet aan de vereisten 
en normen, vastgesteld met toepassing van artikel 5 van voornoemd Decreet, rechtstreeks 
of via tussenpersoon, te hebben verhuurd, te huur gesteld of .ter beschikking gesteld met het 
oog op bewoning, namelijk 
(art. 2 § 1, 31 °, en 20 § 1 lid 1 Decreet 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode) 

in het oand gelee:en te kadastraal ~ekend als 
eie:endom van geboren te op 

5eboren te op en van 
beiden wonende te 
notaris 

bij aan koopakte van 16.01.1996, verleden door 

1 een ongeschikte en onbewoonbare woning 2 te hebben verhuurd aan en 

Te in de periode van 1 juli 2009 tot en met 26 maart 2018 (st. 4-5, 7-8, 9, 78-80, 
101-105, 133) 
door 

2 een ongeschikte en onbewoonbare woning 3 te hebben verhuurd aan en 

Te in de periode van 1 november 2009 tot en met 26 maart 2018 (st. 5-6, 8, 9, 78-
80, 107-112, 133) 
door 

3 een ongeschikte en onbewoonbare woning 4 te hebben verhuurd aan 
Te in de periode van 1 februari 2017 tot en met 22 jun i 2018 (st. 4, 7, 8, 133, 140-
141, 142, 168-172, 186-190) 
door 

4 een ongeschikte en onbewoonbare woning 5 te hebben verhuurd aan 
Te in de periode van 15 januari 2017 tot en met 22 juni 2018 (st. 4, 7, 8, 133, 141-
143, 168-172, 191) 
door 

5 een ongeschikte en onbewoonbare woning 6 te hebben verhuurd aan 
Te in de periode van 11 januari 2018 tot en met 26 maart 2018 (st. 4, 7, 9, 134) 
door 

6 ePn nn,rnsc:hikte en onbewoonbare woning 7 te hebben verhuurd aan 
Te in de periode van 11 januari 2018 tot en met 26 maart 2018 (st . 4, 7, 9, 134) 
door 
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(art. 2 § 1, 31°, en 20 § 1 lid l Decreet 15 ju li 1997 houdende de Vlaamse Wooncode) 

VERMOGENSVOORDEEL : Art. 42 en 43 Bis S. W. 8. 
De eerste en de tweede tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig art. 42 en 43bis 
van het Strafwetboek, te horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring va n 
81.800 euro, zijnde 
1. hetzij de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen, 
2. hetzij goederen en waarden die in de plaats ervan zijn gesteld, 
3. hetzij inkomsten uit belegde voordelen, 
waarbij de rechter, indien de zaken niet kunnen worden gevonden in het vermogen van de 
beklaagde, de geldwaarde ervan dient te ramen ( het equivalent bedrag). 

Berekening: 

huuropbrengst gedurende de incriminatieperiode: 

-huuropbrengst tenlastelegging A.l.: 104 maanden aan een maandelijkse huurprijs van 350 
euro: 36.400 euro 
-huuropbrengst tenlastelegging A.2 .: 100 maanden aan een maandelijkse huurp rijs van 300 
euro: 30.000 euro 
-huuropbrengst tenlastelegging A.3. : 16 maanden aan een maandelijkse huurprijs van 450 
euro: 7.200 euro 
-huuropbrengst tenlastelegging A.4.: 17 maanden aan een maandelijkse huurprijs van 400 
euro: 6.800 euro 
-huuropbrengst tenlastelegging A.S.: 2 maanden aan een maandelijkse huurprijs van 280 
euro: 560 euro 
-huuropbrengst ten lastelegging A.6.: 2 maanden aan een maandelijkse huurprijs van 420 
euro: 840 euro 

1.1 De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, kamer D13M, 
besliste bij vonnis van 8 november 2021 op tegenspraak als volgt: 

"OP STRAFGEBIED 

1. 

De rechtbank: 

verklaart eerste beklaagde SCHULDIG aan de feiten van de tenlasteleggingen A.1, 

A.2, A.3, A.4, A.5 en A.6; 
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toepassing makend van artikel 65, lid 1 van het Strafwetboek; 

veroordeelt eerste beklaagde voor deze feiten samen tot een GELDBOETE van 
4.000,00 EURO, zijnde een geldboete van soo~oo EURO, verhoogd met 70 
opdeciemen {xB); 

zegt dat bij niet betaling binnen de door de wet bepaalde termijn de lastens eerste 
beklaagde uitgesproken geldboete kan worden vervangen door een gevangenisstraf 
van 3 maanden. 

Verbeurdverklaring 

De rechtbank verklaart een bedrag van 10.00,0 euro verbeurd als equivalent van de 
wederrechtelijk bekomen vermogensvoorde/en en wijst hiervan een bedrag toe aan de 

burgerlijke partijen zoals hierna bepaald. 

Bijdragen • vergoeding 

De rechtbank: 

2. 

spreekt in hoofde van eerste beklaagde de verplichting uit om EENMAAL een bedrag 
van 25,00 euro, met 70 opdeciemen verhoogd, 200,00 euro bedragende, te betalen 
bij wijze van bijdrage tot financiering van het Fonds tot financiële hulp aan 
slachtoffers van opzettelijke gewelddaden; 

legt eerste beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de 
strafprocedure van 50~00 euro overeenkomstig artikel 91, 2de lid van het koninklijk 
besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten 
in strafzaken; 

veroordeelt eerste beklaagde, krachtens artikel 4 §3 van de wet van 19 maart 2017 
tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweede/ijnsbijstand, tot het 
betalen van een bijdrage aan het Fonds van 20,00 euro. 

De rechtbank: 

verklaart tweede beklaagde SCHULDIG aan de feiten van de tenlasteleggingen A.l, 
A.2, A.3, A.4, A.5 en A.6; 
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toepassing makend van artikel 65, lid 1 van het Strafwetboek; 

veroordeelt tweede beklaagde voor deze feiten samen tot een GELDBOETE van 
4.000,00 EURO, zijnde een geldboete van 500,00 EURO, verhoogd met 70 
opdeciemen (xB); 

zegt dat bij niet betaling binnen de door de wet bepaalde termijn de lastens tweede 
beklaagde uitgesproken geldboete kan worden vervangen door een gevangenisstraf 
van 3 maanden; 

verleent tweede beklaagde GEWOON UITSTEL van de tenuitvoerlegging van het 
GEHEEL van de opgelegde geldboete voor een periode van 3 jaar. 

wijst tweede beklaagde er op dat het uitstel van rechtswege herroepen wordt ingeval 
gedurende de proeftijd een nieuw misdrijf is gepleegd dat veroordeling tot een 
criminele straf of hoofdgevangenisstrof van meer dan zes maanden zonder uitstel ten 
gevolge heeft gehad. 

Verbeurdverklaring 

De rechtbank verklaart een bedrog van 10.000 euro verbeurd als equivalent van de 
wederrechtelijk bekomen vermogensvoorde/en en wijst hiervan een bedrag toe aan de 
burgerlijke partijen zoals hierna bepaald. 

Biidraqen - vergoeding 

De rechtbank: 

spreekt in hoofde van tweede beklaagde de verplichting uit om EENMAAL een bedrag 
van 25,00 euro, met 70 opdeciemen verhoogd, 200,00 euro bedragende, te betalen 
bij wijze van bijdrage tot financiering van het Fonds tot financiële hulp aan 
slachtoffers van opzettelijke gewelddaden; 
legt tweede beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de 
strafprocedure van 50,00 euro overeenkomstig artikel 91, 2 de lid van het koninklijk 
besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten 
in strafzaken; 
veroordeelt tweede beklaagde, krachtens artikel 4 §3 van de wet van 19 maart 2017 
tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweede/ijnsbijstand, tot het 
betalen van een bijdrage aan het Fonds van 20,00 euro. 
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Kosten 

De rechtbank veroordeelt eerste en tweede beklaagde hoofde/ijk tot de gerechtskosten, tot 
op heden begroot op de som van 311, 67 euro. 

HERSTEL 

De rechtbank: 

beveelt aan op vordering van de 
wooninspecteur en de burgemeester van het pand gelegen te 

te herbestemmen of te slopen tenzij de sloop verboden 
is; en in zoverre het pand na de eventuele herbestemming nog een woonfunctie heeft, 
de nodige renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerken uit te voeren zodat de 
woning conform is aan de veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten 
bedoeld in artikel 3.1 Vlaamse Codex Wonen 2021; 

beveelt dat het herbestemmen/slopen en eventueel herstellen zoals hierboven 
bevolen gebeurt binnen een termi;n van twintig maanden na het in kracht van 
gewijsde gaan van dit vonnis, onder verbeurte van een dwangsom van 50 euro per 
veroordeelde per daq vertraging in geval van niet-uitvoering van dit vonnis binnen de 
gestelde termijn; 

machtigt, voor het geval het pand niet binnen de opgelegde termijn werd hersteld, de 
wooninspecteur en /Jet college van burgemeester en schepenen van 
ambtshalve in de uitvoering van de bevolen herstelmaatregel te voorzien, met de 
daaraan verbonden kosten ten laste van de respectievelijke veroordeelde(n); 

machtigt de wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen van 
om de kosten van herhuisvesting, bedoeld in artikel 3.33 Vlaamse Codex 

Wonen, te verhalen op de respectievelijke veroordeelde(n). 

OP BURGERLIJK GEBIED 

De rechtbank: 

verklaart de vordering van de burgerlijke partij 
gegrond. 

ontvankelijk en deels 

veroordeelt beklaagden hoofdeliik om aan de burgerlijke partij een 
definitief bedrag van 1.080 euro te betalen voor de geleden materiële en morele 
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schade te vermeerderen met de vergoedende interesten aan de wettelijke 
interestvoet vanaf de gemiddelde datum van 18 februari 2018 tot de datum van dit 
vonnis en vanaf dan te vermeerderen met de gerechtelijke interesten aan de 
wettelijke interestvoet tot de datum van algehele betaling. 

wijst van het bedrag van de bijzondere verbeurdverklaring die ten aanzien van 
is uitgesproken, een bedrag van 315 euro toe aan deze burgerlijke partij. 

wijst van het bedrag van de bijzondere verbeurdverklaring die ten aanzien van 
is uitgesproken, een bedrag van 315 euro toe aan deze 

burgerlijke partij. 

veroordeelt beklaagden hoofdeliik tot de kosten van deze burgerlijke partij hierin 
begrepen een rechtsplegingsvergoeding van 520 euro. 

verklaart de vordering van de burgerlijke partij 
deels gegrond. 

ontvankelijk en 

veroordeelt beklaagden hoofdeliik om aan de burgerlijke partij een 
definitief bedrag van 4.250 euro te betalen voor de geleden materiële en morele 
schade te vermeerderen met de vergoedende interesten aan de wettelijke 
interestvoet vanaf de gemiddelde datum van 1 oktober 2017 tot de datum van dit 
vonnis en vanaf dan te vermeerderen met de gerechtelijke interesten aan de 
wettelijke interestvoet tot de datum van algehele betaling. 

wijst van het bedrag van de bijzondere verbeurdverklaring die ten aanzien van 
is uitgesproken, een bedrag van 1.800 euro toe aan deze burgerlijke partij. 

wijst van het bedrag van de bijzondere verbeurdverklaring die ten aanzien van 
is uitgesproken, een bedrag van 1.800 euro toe aan deze 

burgerlijke partij. 

veroordeelt beklaagden hoofdeliik tot de kosten van deze burgerlijke partij hierin 
begrepen een rechtsplegingsvergoeding van 845 euro. 

houdt de beslissing over de overige burgerliike belangen ambtshalve aan." 

1.2 Tegen dit vonnis werd hoger beroep ingesteld op: 
19 november 2021 door beide beklaagden tegen "alle beschikkingen van het vonnis"; 
26 november 2021 door het openbaar ministerie tegen "alle beschikkingen op 
straf gebied". 
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1.3 Er werd een verzoekschrift in de zin van artikel 204 van het Wetboek van Strafvordering 
ingediend op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling 
Dendermonde, op: 

19 november 2021 door de raadsman van beide beklaagden; 
26 november 2021 door het openbaar ministerie. 

1.4 Op de rechtszitting van 18 maart 2022 (inleidingszitting) van dit hof, zelfde kamer, 
werden bij toepassing van de artikelen 152,§1 en 209bis, laatste lid, Wetboek van 
Strafvordering, conclusietermijnen vastgelegd en werd de rechtsdag bepaald op de 
rechtszitting van 17 juni 2022. 
Tevens werd op de zitting van 18 maart 2022 het verzoek van de burgerlijke partij 

tot bekomen van kosteloze juridische rechtsbijstand ingewilligd. 

Op die laatste rechtszitting verklaarden (de advocaten van) alle partijen dat alle eventueel 
laattijdig meegedeelde en/of laattijdig neergelegde conclus ies in het debat mogen worden 
gehouden. 

1.5 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 17 juni 2022 in het Nederlands: 

- de beklaagden en 
vertegenwoordigd door meester 

in hun middelen van verdediging, 
advocaat met kantoor te 

- het openbaar ministerie in zijn vordering bij monde van advocaat-generaal, 

- de burgerlijke part ij in haar middelen vertegenwoordigd door meester 
advocaat met kantoor te 

- de bure:erliike oartij in haar middelen vertegenwoordigd door meester 
advocaat met kantoor te 

- de eiser tot herstel in zijn middelen vertegenwoordigd door meester voor 
meester beiden advocaat met kantoor te 

2.1 De verklaringen van hoger beroep tegen het vonnis van 8 november 2021 gedaan op de 
griffie van de rechtbank die het vonnis heeft gewezen, werden tijdig en rege lmatig naar de 
vorm gedaan. 

De grievenformulieren werden eveneens tijdig ingediend. 
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2.2 De advocaat van de beklaagden en bepaalde 
nauwkeurig de beslissingen over de schuld, de strafmaat, de burgerlijke rechtsvordering en 
de herstelvordering als grieven. 

Het openbaar ministerie bepaalde nauwkeurig de beslissing over de st rafmaat als grief. 

2.3 De hoger beroepen van respectief de beklaagden en en 
van het openbaar ministerie zijn ontvankelijk (art. 203 en 204 Wetboek van Strafvordering). 

Het hof beslist in dit arrest binnen de perken van de hoger beroepen en vervolgens van de 
grieven zoals bedoeld in artikel 210 Wetboek van Strafvordering. In dit verband stelt het hof 
vast dat er geen redenen zijn om ambtshalve een grief in de zin van de voormelde bepaling 
op te werpen. 

3. De rechtstreekse dagvaarding werd op 10 november 2020 overgeschreven op het kantoor 
Rechtszekerheid onder nummer waarmee werd 
voldaan aan artikel 3.49, § 1, eerste lid, Vlaamse Codex Wonen van 2021 (en voor 1 januari 
2021: artikel 20ter, eerste lid, Vlaamse wooncode). 

4. Het ~of verwijst naar het over:zicht van de feiten onder randnummer 3.1 van het 
beroepen vonn is en maakt zich dit overzicht eigen. 

5. De eerste rechter stelde bij de bespreking van de schuldvraag terecht vast dat de te last 
gelegde feiten sinds 1 januari 2021 strafbaar zi jn gebleven op grond van artikel 3.34, eerste 
lid, Vlaamse Codex Wonen van 2021. Het hof maakt deze overwegingen 3.2.1 van het 
beroepen vonnis tot de zijne. 

6. Terecht en op goede gronden, die het hof overneemt, heeft de eerste rechter de 

beklaagden elk schuldig bevonden aan de telastleggingen Al tot en met A6. 

De advocaat van de beklaagden heeft in pleidooien voor het hof de te lastleggingen op zich 
niet betwist, doch vroeg meer mildheid in de bestraffing. 

7. Elke beklaagde pleegde de bewezen feiten met een zelfde misdadig opzet, zodat het hof 
voor ze samen overeenkomstig artikel 65, eerste l id, Strafwetboek telkens een straf oplegt. 
Zowel voor als na 1 januari 2021 waren en zijn de feiten strafbaar met een gevangenisst raf 
van zes maanden tot drie jaar en een geldboete van 500 tot 25.000 euro of met een van die 
straffen alleen. 

De regelgeving over het Vlaamse woonbeleid beoogt onder meer het waarborgen van het 
fundamenteel recht op menswaardig wonen , Personen die onroerende goederen verhuren 
met winstoogmerk moeten bij de verhuur of terbeschikkingstelling van woningen de door de 
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overheid opgelegde kwaliteitsnormen en - vereisten strikt naleven en mogen niet besparen 
op investeringen hiertoe. 

Gezien het economisch oogmerk waarmee de feiten gepleegd werden, is de hierna voor elke 
beklaagde bepaalde geldboete noodzakelijk en passend als maatschappelijke vergelding en 
om de beklaagden er toe aan te zetten geen misdrijven meer te plegen. 

De beklaagde heeft een ongunstig strafrechtelijk verleden. Hij kan geen 
gewoon uitstel van de tenuitvoerlegging van de straf meer genieten. 

De beklaagde heeft een blanco strafregister, waarmee het hof in haar 
voordeel rekening houdt. 

Omdat de beklaagden niet in het bezit mogen blijven van de opbrengsten van de misdrijven 
die zij pleegden, beveelt het hof voor elk van hen de hierna bepaalde bijzondere 
verbeurdverklaring van het equivalent van de vermogensvoordelen. De verbeurdverklaring 
werd schrifte lijk gevorderd door het openbaar ministerie. De gegevens van het strafdossier 
laten het hof toe deze vermogensvoordelen naar billijkheid te begroten. Het hof begroot 
deze vermogensvoordelen voor elke beklaagde ex aequo et bono zoals hierna bepaald. 

De met eenheid van opzet gepleegde feiten situeren zich deels na 31 december 2016, zodat 
het hof elke geldboete verhoogt met 70 deciemen. De hierna voor elke beklaagde bepaalde 
vervangende gevangen isstraf, spoort hen voldoende aan tot betaling van de geldboete. 

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

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

Met toepassing van artikel 91 koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende het 
algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken veroordeelt het hof de beklaagden 
tot de vaste vergoeding voor de kostprijs van het verloop van de strafprocedure, die 
geïndexeerd 52,42 euro bedraagt. Met toepassing van diezelfde bepal ing verhoogt het hof 
de kosten met 10 %. 

Met toepassing van artikel 4, § 3 en artikel 5, § 1 van de wet van 19 maart 2017 tot 
oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, in werking 
getreden op 1 mei 2017 ingevolge artikel 6 van het kon inklijk besluit van 26 apri l 2017 tot 
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uitvoering van de wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de 
juridische tweedelijnsbijstand, veroordeelt het hof de beklaagden ook tot het betalen van 
een bijdrage aan het Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, die sir:ids 1 
oktober 2022 na indexatie 24 euro bedraagt. 

9. De eerste rechter besliste juist over de herstelvordering. De advocaat van de beklaagden 
stelde voor het hof enkel dat de beklaagden meer tijd nodig hebben om het herstel uit te 
voeren . Sinds het beroepen vonnis en de behandeling voor het hof, hadden zij al ruim de tijd 
om het herstel te benaarstigen. De hierna bepaalde uitvoeringstermijn, biedt hen nog 
bijkomend voldoende tijd hiertoe. Voor het overige bevestigt het hof de beslissing van de 
eerste rechter en neemt het de overwegingen hiertoe over. 

10.1 De burgerlijke partij stelt bij conclusie overeenkomstig artikel 203, § 4, 
Wetboek van Strafvordering incidenteel beroep in. Dit beroep is ontvankelijk. Zij vordert om 
de incriminatieperiode van de telastlegging A6 uit te breiden tot de volledige 
verhuurperiode, van 22 augustus 2017 tot 28 augustus 2018. Verder vordert zij betaling van 
een bedrag van 5.280 euro en betaling van haar kosten. 

Er is geen reden tot uitbreiding van de lncriminatieperiode, zoals gesteld door de burgerlijke 
partij . De voorziene periode stemt overeen met de gegevens van het strafdossier. De enkele 
voeging van de huurovereenkomst, waaruit blijkt dat de huur tot augustus 2018 duurde, 
brengt daar geen verandering aan. 

Door de bewezen feiten leed de burgerlijke partij moreel en materieel schade. De 
beklaagden zijn er overeenkomstig artikel 1382 Oud Burgerlijk Wetboek toe gehouden deze 
schade te vergoeden. 

Het hof begroot deze schade in bill ijkheid op 2.478,50 euro. In dit bedrag is het verloop van 
de tijd sedert het ontstaan van die schade en het gevolg daarvan op het schadebedrag al 
uitgedrukt, zodat er op dit bedrag slechts interesten verschuldigd zijn vanaf de dag van dit 
arrest en er geen vergoedende interesten op verschuldigd zijn vanaf een datum die de dag 
van het arrest voorafgaat. 

De beklaagden zijn gehouden tot betaling van de kosten van de burgerlijke partij, met 
inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding gerekend volgens het gevorderde bedrag. 

11.2 De burgerlijke part ij ;telt eveneens incidenteel beroep bij conclusie 
in. Dit beroep is ontvankelijk. 

Zij vordert betal ing van 6.800 euro. 
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Door de bewezen feiten leed de burgerlijke partij moreel en materieel schade. De 
beklaagden zijn er overeenkomstig artikel 1382 Oud Burgerlijk Wetboek toe gehouden deze 
schade te vergoeden. 

Het hof begroot deze schade in billijkheid op 4.500 euro. In dit bedrag is het verloop van de 
tijd sedert het ontstaan van die schade en het gevolg daarvan op het schadebedrag al 
uitgedrukt, zodat er op dit bedrag slechts interesten verschuldigd zijn vanaf de dag van dit 
arrest en er geen vergoedende interesten op verschuldigd zijn vanaf een datum die de dag 
van het arrest voorafgaat. 

De beklaagden zijn gehouden tot betaling van de kosten van de burgerlijke partij, met 
inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding gerekend volgens het gevorderde bedrag. 

Dictum 

Toegepaste wetsartikelen: 

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

Beslissing van het hof: 

Het hof, 

rechtsprekend op tegenspraak, 

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

bevestigt het beroepen vonn is in de beslissing tot het aanhouden van de overige burgerlijke 
belangen en in de beslissing over de herstelvordering, met de enkele wijziging dat voor het 
herstel een uitvoeringstermijn van een jaar wordt toegekend vanaf de dag dat dit arrest in 
kracht van gewijsde zal zijn getreden; 

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

op strafgebied: 
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veroordeelt de beklaagde voor de bewezen telastleggingen Al tot en met A6 
samen tot een geldboete van 2.000 euro, vermeerderd met 70 deciemen tot 16.000 euro of 
een vervangende gevangenisstraf van drie maanden; 

spreekt voor de beklaagde de bijzondere verbeurdverklaring uit van de 
vermogensvoordelen uit de bewezen misdrijven voor een equivalent bedrag van 20.000 euro 
en wijst de verbeurdverklaarde vermogensvoordelen toe aan de burgerlijke part ijen ten 
belope van het hen hierna respectief toegekende bedrag, met inbegrip van de kosten; 

veroordeelt de beklaagde voor de bewezen telast leggingen Al tot en 
met A6 samen tot een geldboete van 500 euro, vermeerderd met 70 deciemen tot 4.000 
euro of een vervangende gevangenisstraf van drie maanden; 

spreekt voor de beklaagde :Ie bijzondere verbeurdverklaring uit van de 
vermogensvoordelen uit de bewezen misdrijven voor een equivalent bedrag van 20.000 euro 
en wijst de verbeurdverklaarde vermogensvoordelen toe aan de burgerlijke partijen ten 
belope van het hen hierna respectief toegekende bedrag, met inbegrip van de kosten; 

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

veroordeelt de beklaagden en elk tot betaling van een 
bedrag van 52,42 euro als vergoed ing voor de kostprijs van het verloop van de 
strafprocedure; 

veroordeelt de beklaagden en elk tot betaling van een 
bijdrage van 24 euro aan het Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand; 

veroordeelt de beklaagden en hoofdelijk tot betaling van 
de kosten van de strafvordering, voor het openbaar ministerie begroot op 311,67 euro in 
eerste aanleg en 230,55 euro in beroep; 

op burgerlijk gebied: 

veroordeelt de beklaa!!den en hoofdelijk tot betaling aan 
de burgerlijke partij van een bedrag van 2.478,50 euro, vermeerderd met de 
gerechtel ijke intresten vanaf de dag van dit arrest tot de dag van betaling, telkens aan de 
wettel ijke intrestvoet en tot betaling van de kosten van deze burgerl ijke partij, met inbegrip 
van de rechtsplegingsvergoed ing begroot op 1.260 euro in eerste aanleg en 1.260 euro in 
beroep; 
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veroordeelt de beklaagden en hoofdelijk tot betaling aan 
de burgerlijke partij ,an een bedrag van 4.500 euro, vermeerderd met de 
gerechtelijke intresten vanaf de dag van dit arrest tot de dag van betaling, telkens aan de 
wettelijke intrestvoet en tot betaling van de kosten van deze burgerlijke partij, met inbegrip 
van de rechtsplegingsvergoeding begroot op 1.260 euro in eerste aanleg en 1.260 in beroep; 

zegt dat de hiervoor vermelde betalingen moeten toegerekend worden op de aan de 
burgerlijke partijen toegewezen verbeurdverklaarde vermogensvoordelen; 

wijst het meer of anders gevorderde af als ongegrond. 
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Kosten eerste aanleg: 

Kosten beroep: 
Afschrift vonnis: 

Afschriften akten HB: 

Opstel recht ber. bekl.: 
Dagv. bekl.: 
Dagv. le BP: 
Dagv. 2e BP: 

Dagv. eiser tot herstel: 

+ 10%: 

Totaal: 
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€ 311,67 

€ 57,00 
€ 6,00 

€ 35,00 
€ 27,96 
€ 27,95 
€ 27,96 
€ 27,72 

{ 209,59 
€ 20,96 

€ 230,55 

Dit arrest is gewezen te Gent door het hof van beroep, tiende correctionele kamer, 
samengesteld uit raadsheer als waarnemend kamervoorzitter, raadsheren 

en en in openbare rechtszitting van 2.8 oktober 

2022 uitgesproken door wnd. kamervoorzitter in aanwezigheid van 

advocaat-generaal, met bijstand van griffier 




