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Hd va~ beap Genl- tiende kamer- 202J/Kf/387-p. 2 

··- - ---------------------

Not.nr. GE.37.LA.Ofl2501/16 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE en van 

l. nr. OE WOONINSPECISIR, 
met ka.-.oren te 1000 Bruuel" Herman Telrllnckgebouw, Haw.nlaan, 88/oo:i 2, 
Jngesctweven met K80-nummer0316.380.841, 

tegen 

l.nr. 4~4 

verdacht van: 

A. 

- eiser tot herstel -

~(RRN 

geboren te . op 
gepenstoneerde., 

wonende te 
-beklaaide-

) 

kamers cl enige andere ruimte te hebben vermct-. W!rhwrd rl ter besdallddng gesteld met 
het 001 op prostitutie met de bedoeling een abnormaal profiJt te realiseren. 

(art. 380 H 1. 3• en 7, en 382 §§ 1 en 4 Sw) 

1. Te ' ae.-ende de periode ".. 01/0J/Z016 tot en met 17/11/2016 

Met name een kamer In het pand gelegen te · 
nadele van 1 

z. Te • aecturende de perlade van 01/12/2015 tot en met 17/11/2016 

Met name een kamer In het pand gelegen te ~ 

nadele van 1 

3. Te ., aedurende de periode van 17 /08/2G161Gt en met 17/11/2016 
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Hof_. beroep Geilt . tfalde kamer-l.OU/tfr/310-.,. J 

Met name een kamer In het pand geleBen te , ten nadele van 

4. Te r. aedurende de peftode van 01/10/2016 tot en met 17/11/'lll'JJi 

Met name een kamer In het pand gelegen te • 
I 

5. Te • mlnstms op d/10/Bl& 

Met name een kamer ln het pand gelegen te ~ 

a. 

ten nadele van 

, ten nadele van 1 

kamers of enige andere ruimte te hebben verkocht, vem uwd of ter beschikking gesteld met 
het 001 op prostitutie met de bedoeling een abnormaal profijt te realiseren met de 
omstandigheld dat de dader daarbiJ misbruik heeft gemaakt van de kwetsbare toestand 
waarin een persoon verteeert ten gevoW! van Zijn onwettige of precare administratieve 
toemnd. zijn leeftiJd, zwa,.erschap, een ziekte dan wel een lichameliJk of geestelijk gebrek 
of onvolwaardigheid. 

(art. 380 H 1. 3•, 3.2• en 7. en 382 H 1 en 4 SW) 

Te ' ,ged&a'ende de pedDde van fl'l/11/2016 tot en met 17/U/"'DU 

Met name een kamer In het pand Ielegen te · , ten nadele van 
ten gevolge van haar precaire vetbll)fssltuatle 

c. 

een huls Vin ontucht of prostlb..-le te hebben gehouden. 

(art. 380 H 1. 2• en 7, en 382 H 1 en 4 Sw) 

L Te :, mtnmn aedurenc:te de periode wn 01/12/2015 tot en met 17/11/JIJ16 

z. Te • mlnstens aedurende de pertodev. 17/fll/2016 totenmet 17/11/2016 
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Nof "'" beroep Gent -Ut~ k:amer - 2018/WT /317 - p. 4 

0. 

BIJ lnbre'* CIP de artikel S, strafbaar gesteld door anikei 20§1 all van het Decreet \111"1 15 j .. 
1997 houdende de Vlilamse Woancode, als vemuwder, als eventuele ondervet'fnuder rl 
~s Htsoon die een woning ter beschickins stelt, een woning die niet voldoet aan de 
verelsten en normen van artikel S rechtstreeles of \IQ t~uenpersoon vai1tnWd. te huur 
gest~d of ter beschikicing gesteld te hebben met het 001 CIP bewoning, zoals gewljzwd door 
het Decreet van 29 maart 2013 houde•uS. wtJlfglng van diverse deaeten wat de 
woon kwaltetsbewaking betreft, vanaf ll.OS.2013 

L 're • ...,ende de periode van 01/03/2016 tot en met 17/11/JJJ16 

In het pand gelegen te ' , kadistraal gekend als 
eigendom van ,geborenre op 

en , geboren te CIP : •, belden wonende te 

een ongeschikte woning te hebben uemu uld aan 

, pdurende de periode van 01/U/JOlS tae en met 17/ll/IIJ16 

In het pand gelegen te . leadastraal gekend als 
ellendom van , geboren te op 

en I , geboren te op belden wonende te 

een mi&.~ schikte woning te heilben vemuurd aan 1 

J. Te • •ledurendede perteldevan 17/0I/2016tae .. met 17/11/!016 

In het pand gelegen te 
, eigendom van 

,wonendete 

kadastraal gekend als 
, geboren te 

een .Q.!l.B .. ~!.@kte en onbewoonbarewonins te hebben uert\uwd aan 

4. Te , pdurende de penode VIn 01/10/2D16 lat en rMt 17/1l/m16 

In het pand geleeen te 
• e~&endom van 

wonende te 

een s>..n.sn.çhlkte en onbewoonb;we woning te hebben vemuuld aan 
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S. Te aeuende de perlade VM07/U/»1& tOl en IN!t 17/11/281& 

fn het pand gelegen te , kadastraal aekend ats 
efaendom van 

wonende te 

, geboren te OUdenaarde op 

een onaesch!kte en onbewoonbare wonl111 te hebben verhuwd aan I 

&. Te , mln518M ap 1 /10/20111 

In het pand gelegen te ' 
, eigendom van 

.• wonende te ~ 

, kadastraal geleend als 
geboren te 

een ongeschikte en onbewoonbare woning te hebben verhuurd aan 

met deomstand~d dat van de actlvitelt een gewoo.-e wordt aemaakt. 

op 

Aannemende dat er aanleleins bestaat ten aaNien -. de tenlastelessing a om slechts 
correctionele straffen uk te spreken wegens venachtende omstandigheden spruitende utt 
de afwezigheld van voorgaande veroordellnpn tot atmlnele straffen (artikelen 1 en 2 wet 

van 4 oktober1867 op de verzachtende .omstandigheden zoals gewlzlgd b' ai'Ub!l46 en 47 
van de wet wn 11D7.1994 betreffende de poltlerechtbanken en houdende een aantal 
bepallnaen betreffendede wersnellns en de modemlseft"' van de strafrechtspleslns). 

Met de omstandlshetd dat de schuldlse het misdrijf heeft gepleesd sedert hij veroordeeld 
werd bij Arrest van het Hof van Beroep te Gent, uitpsproken op 15/10/JOlS, tot een 
sevansenlsstraf van 2 jaar, wesens mensenhandel met 001 op prostitutie. hl* van 
prostitutie, verhuren van kamers met 001 op prostitutie. om een abnormale· wtnst te 
realiseren. reclame voor prostllutie en lnbreulaen Inzake de maatschappelljke zelceftleld der 
arbeiders en Inzake de tewertsteling van werknemers van weemde natlo~ltelt.. arrest In 
Ieracht van gewl)sde aeaaan op het asenbik van de nieuwe feiten, en voordat ~ ]afen z1n 
verlopen sinds hij lijn straf heeft andersaan d sinds zJJn stnl werjaan:f is. 

(art. 56lld 1 en 2 Sw) 

Yf,.MOGENSVOORDEfL : Art. 42 en 43 Bls.S.:W..Jt...! 
tevens gedapaard tenende zich o\let'eenkomstig art. 42 en Ubls wn het Strafwetboek, te 
horen vef'OOfdelen tot de bijzondere werbeun:fverldadng van U.42S euro 
lijnde 
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• hddj de vem101ensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zl)'t verkrl!len, 
- hetlij goederen en waarden die In de plailtS ervan lijn gesteld, 
- hetJIJ Inkomsten uit belegde voordelen, 

waarbiJ de rechter, Indien de zaken niet kunnen worden gevonden In het tJennogen van de 
beldaaade, de geldwaarde ervan dient te ramen (het equivalent bedrar). 

Berekening: 

-huuropbrengst tenlastelecglnl E1: Ben 1/2 maanden aan een maandeljkse hwrprljs van 
900 ewo: 7 .6.50 euro; 
-huuropbrensst tenlastelealng E2 .: U en 1/2. maanden aan een maandelijkse huurpriJs van 
900 ec.wo: 10.350 euro; 
.f1uuropbren15t tenlastetegg;ng El: 3 maanden aan een maandelijkse huurpriJs van 900 
euro: 2. 700 euro; 
-huuropbrengst tenlasteleeglng E4: 1 en~ maanden aan een maandelijkse huurprijs van 900 
euro: 1.350 euro; 
-huuropbrengst tenlastelealng ES: 10 dagen aan een wekeliJkse huurprijs van 250 euro: 375 
euro. 

• • • • 

1. 
Ll Oe rechtbank van eerste aanq Oost-Vlaanderen, afdelna Gent, kamer G28m, be~lste 
bij vonnfs van 5 februart 2018 op tteens.".aak als volat: 

*VOORAfGAANDE WK 

Berekening: 

-huUtOpbrengst tenlastelegging Dl: 8 en 1/2 maanden aan een maandelijkse huutplljs wn 
900 eum: '1 .650 ewo; 
·huuropbrengst tenlastelegging m.: ll en 1/2 maanden aan Hn maandell)ltse huurprijs "an 
900eum: 10.350euro; 
-huurrtpbteft9$f tenlaste~ng DJ: 3 maanden aan een maandelljbe huurpriJs van 900 
euro: 2.100 euro; 
-huuropbrengst tenlastele~lJing IN: l en X maanden aan een maande/Qkse huurPifs van 900 
euro: 1.350 euro; 
·huuropbrengst tenlastefegglng OS: 10 dogen aan een welcelljtse huutpliJJ w:wa 250 euro: 3'15 
euro. 
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Hafvan berllfl Gent· tiende blher-2811/Nr/387-p. 1 

Qf.;STRAFREÇHTELUK GEBIED 

S~kt de bekiDaflik vrij VODt de /f!lten, WJOrW!'IP van de ten1Gstell!g9ng ll WJOt wat betn!/t 
de wrzwoteJde omstandlgh~ld dat misbruik ~rd gemaalt w:tn de Pf«Dit~ vrtbll1f$.sltuotl~ 
van .. 

VetOOf'd«<t tkze betloogde WJOt de hlerbawn arnsdtteven en betwz~n lll!ltkltlrde f~ltr!n, 
VootWerp van de tenlasteleggingen A.J tot en ml!t A.5 en 8, ml!t uitzondering VODt wat 
bet~ft de vl'flWDI!nde omstandigheld dat misbruik werd gemaakt ...", de premlt~ 
wtbiiJfDituatle wn ; C, D.l tot ~n ml!t 0.6, SAME~( gepleegd In 
staat KJn ~liJk~ hedtaUng, tot ~en HOOFDGEtiANGENrSSTRA.F.,.. Nn }oot ~n ~ 
GflDBOfTf tlflff 6" tiUFHONI1ERD ECIA'Q, aldus~ op DRIEDUIZEND EURO (= 
.J.OOQOO EUII}. 

Verllaogt de geldba~ m« vfftJg c.,dec.mes, aldus gebtocht op ACHTTIENDUIZEND EURO (= 
18.000,00 WRJ. 

B~elt dat bij gebtelc~ wrn betaling binnen de t~rmljn bepaald biJ art. 40 van hft 
Strolwet&oli" de geldbofte ltlllcunnen veMJngen WOI'fkn daot 1!81 gevangenisstraf van 
DRIE IWAAM'fN. 

\ledlaatt wdleutd de fll!ldf!fl ten bedroge van 21.425,00 EUR (W0G11011 l.ZOO,OO EUR (stuk 
16, OK l, strDjdossi«} gestaft dd. 23 nrNmlber 2016 op rekening van Bank 
relcenlngnwnmer ml!t al5 begunstigde 

~. averrenkomstltl art/~1 42.3 stra~tbol!k. wrmogensva01delen die 
rec:latst.reeb uit het mlsdrfl zijn wtk~. 

Zegt dat de bekloogde wrpllcht Is ~ bedtag KJn fiUIENTWINJ7G EUflO. llelftoot;Jd ml!t 

m~entlg t:lec:lma, a/eAu geblacht op TWEEHONDERD EURO, te betalen als bijdroge tot hft 
Fonds tot hulp -. d~ slochtolfers 110n apzfttelljke t~nJelddaden m uan de ocaulanele 
tt!dd«s. 

vetoordeelt de beklaagde, lcnxhtens tlltllcft 4 j3 wn de wet WJn 19 mcart 201.7, tot 
",.;chtlng van een Bearotlngsfonds voor de }utJdische •weedelijnsbi}stand, tot het betalen 
van een l.7l]drDge aan het Fond;s uan TWM'IG SJRO. 

OVERTUIGINGSSTUKKEN 

lletlr:elt de averma~rt~G aCIIt het ~~ mlttbtctte om te htl1dell!n als naar reiN~ van de 
awttulglngsstukhn ne«gelegd ter gri/Jie \UI de C'ORKtlonele techtbonk te Gcm onder de 

i. 
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WOONHERSTEL 

Bl!welt de bekloogde liet pond gelegen te •n te ~n 
con/Dnn em dGGttoe wlgens de VIGG~ Cod!Jr Rutntell/~ Ckrlenlng (VCRO} lietgunde 
~ dcrn wel het pand te slopen renziJ de sloop op bos«s wn andere regelgelling Is 
wtfJoden, en dir onder. 11edJewte IIGn een rlrwlttflsom uan 150 euru per dcrg veNDg/ng In de 
nakoming WJn dit betlel lastens de vertJOI'deelde ten tiOOI'dele nn de wooninspecteur. 

Bl!ptlaltde tenrtljn wor de uitwering wn de ~el op 10 maanden wnaf de dag 
waarop dit vonnis wordt uitgesproken. 

Zegt wor recht dat de veroordeelde o11ereenkomstlg Gft. ZObls. §6, V/Qamse Wtale:Ode de 
woontt!pf!ff!feur en liet r:ollege wn burgeme mer en schepsten · WJn de stad 1 

onmkJdeJIJt biJ GCJitf1fteiende btfe/ of doot af9IJte •n onfllangStbewjs op de hoogte 
bt-engen wanneer de ~tegth llentelmt.Jattegelen 'lnjwl//lg ~rden of zullen zijn 
uitgevoerd. 

Machtigt de 111100trlnspecteur en het colil!ge va11 butgemeest-er en 5ehepenen von de stad 
om alf het hetftt!l uitte voeren Indien de fti'ODI"tkt::de in g~ bliJft om dcrt t-e doen. 

Vt!l'r10I'dNit de beldiJagde tot ~lng wn alle ~ten In geWII IIGn ambtsllaAie 
ultiiDel'lng OW!II!elliomsttg Gft. 20bis, §1 Wclamse Wooncode. 

Vetifcratt liet WJMls wat betreft de lletstel110nlerlng ultwerbaar bij t1001tat1d 
nlettegenstaatttle ~ 1100Rimlng. 

KOSTEN 

Serpot de ger-edttskt.asten In llun geheel op 261.. 40 EUR. 

Veroordeelt de beklaogde tot de kasten, geiiGIItM aan de zijde WJn liet openbaar mlnlstme, 
ten fHJte ron de Staat tot lieden begroat op Z41,4D lfMt kosten ondeelbaar ~ 
zijnde doot de biN-ez-en lltlftJaarde /-elten. 

tRgt de llmJOrd~*' ltradltens artllcel 9.1, tweede lid von het K.B. IICin 28 d«:ember 1950 
houdende liet algemeen ll!glement op de gereclttstMten In stro/zaken, een IIGSt-e 11etg0«1ng 
op 1100r beheenlcosten In strajmken IIGn ttNENVIInJS IUIIO rwwnci CfNr (~51,20} 
(~erd zools IIOOillen In artUcel !48 K.B. 28 ~mlw 1950 en de mlttlsWrliUe 
otrr~-endbrlef nr.1Jlquater(ns} (&5.1 mtMJI't ~!3)). 
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HOudt ambtsholw de burgetll}ke beltingen oan wat betreft de beweziM wttloorde 
tenlasteleggingen.~~ 

1.2 Tegen dt vomls van 5 februari 2018 werd hoger beroep lnlesteld op: 
- 2 maart 2018 door de beldaagde ~ 
- 6 maart 2018 door het openbaar mlnlsterte. 

& werd een vermeksdwlft In de zin van artikel 204 van het Wetboek van Strafwrdert"l 
lnaediend op de griffie van de rechlbank van eerste aanleg OOst-Vlaanderen, afdeling Gent, 
op: 
- 2 maartl018 door de raadsman van de beklaagde; 
- 6 maart2018 door het openbaar mlnlstelte. 

1.3 Op de rechtszlttlna van 2 novermer 2018 (lnleldlnpzltting) van dit hof .. zelfde kamer, 
werden op verzoek van de raadsman van de beldaagde en na de partijen te hebben gehoofd, 
biJ toepassing van de artikelen 152,i1 en 209bls, laatste lid, Wetboek van Strafvordering, 
c:ondustetermllnen vastaele&d ê'l werd de rechtsdas bepaald op de rechtuttttng van wijdag 
22 februill rl 2019. 

1.4 Het hofhoorde op de openbare rechtszittingvan 22 febNart 2019 h het Nederlands: 

- de beldaagelP 1 

meester 
In ziJn mkldelen van verdediging, bi}&estaall door 

, advocaat met kantoor te 

- het openbaar ministerie In zijn wrdet'lng bij monde van 
lf!neraal. 

, advocaat-

De v.oonlnspecteur, etser tot hetste.l, [s op de warmelde redltszitting van 22 februari 2019 
niet verschenen en werd ook niet verteaeniMXIIdlgd (zie ook hierna., randrv; 10). 
Dlenwlgens geschiedt de rechtspleeJnl ten aanzien van de wooninspecteur biJ verstek. 

2. 
2.1 Tegen hl! wmls van 5 februari 2018 van de rechtbank van eente aanleg OOst· 
Vlaanderen, afdelang Gent, werd door de beklaa&de 1 hoger beroep 
aanaetekend bitlens een op 2 maart 2018 ter griffie van de \IOOfmelde rechtbank afgelegde 
verldartne, waarbiJ tegen dt wnnls een onbeperkt hOif!J' beroep werd lnlesteld. Tevens 
werd door de beklaagde 1 op diezeide datum (2 maart 2018) en op diezelfde 
griffie een verroe ksthrlft met arteven ~ "grlevetformulter hoger beroeP1 neeraete&d waarin 
nauwkeurigwerd bepaald we lee erfeven tegen het wormelde vonnis worden Ingebracht. 

Ook door het openbaar mlnlslerte werd hoger beroep aangetekend tegen het voormelde 
wnnls van S februari 201.8, narneJijlc bljkens een op 6 maart 2018 ter artffle van de 
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voormelde rechtbank afBeleBde ve~ktarlng, terwiJl ook door het openbaar ministerie op 
diezelfde datum 16 maart 2018) en op diell!lfde griffie een verzoeleschrift met grieven 
f·gr~wtformulier hoger bei'Dl'p*) werd neergeleed waarin nauwlce~ll werd bepaald wellle 
grieven teaen het voonnelde vonnis worden qebracht. 

Oe hoger beroepen van de beklaaade en van het openbaar mlnisterfe werden aldus tijd tg en 
regelmatig naar de vorm Ingesteld en zijn ontvankelijk (artt 203-204 Sv.). 

Z.Z Blijkens het op 2 maart 2018 ter grttfte neergelelde 1flevenfo111'UIIer, opgesteld volgens 
het biJ koninleliJk besluit van 18 februari 2016 vastgestelde model (zoals van toepassing sinds 
dit model werd vervaneen biJ koninktiJk beslult van 23 november 2017), acht de beldaagde 

zich geariefd door het bestreden vonnis in zoverre hlJ daarin schuldil werd 
verlelaard aan de telastlegfngen A, 8 (zonder de verzwarende omstandigheid}, c en D, en In 
zoverre hem daarin een straf werd opgelegd. Tevens werden hlerbtj summier de redenen 
vermeld van dezepleven. 

BliJeens het q» 6 maart 2018 ter griffie neergelegde grievenformulier acht het openbaar 
ministerie zich geariefd door het bestreden vonnis in zcwerre daarin werd geoordeeld over 
de strafmaat, waarbiJ werd gespedftceerd dat een volgberoep werd qesteld. 

Het hof beslist in het voorligende arrest binnen de perken van de grieven zoals bedoeld In 
artillel 210 van het Wetboek van Strafvorderine. 

In dit verband stelt het hof vast dat er geen redenen zijn om ambtstlalve een grief in de zin 
van het voormelde artfkel no op te werpen. 

1 
11 Telastle(lline 8, zoals oorspronkelijk gekwalificeerd In de dapaarding waardoor de felten 
biJ de rechter ten grande aanhaneie werden gemaakt, wordt strafbaar gesteld met crimiráe 
straffen maar werd rechtspldllgecorrectlonallseerd door het aannemen van venaditende 
omstandigheden In de op last van het openbaar mlnisterte aan de beldaagde betekende 
rechtstreekse dapaarding, nl. de afwezlsheld van vroeaere veroordenneen tot criminele 
straffen in hoofde van de beklaagde, zodat het hof, dat deze verzachtende omstandigheden 
aanvaardt, bevoegd is om te oordelen over de feiten. 

1Z De dagvaarding van de beklaaade voor de eerste rechter werd bi toepassine van artikel 
20ter Vlaamse Wooncode op 21 september 2017 overgeschreven In het toenmalige 
hypo1tleekkantoor van het gebled waar het onroerend goed IS geteaef'\ zijnde het 
toenmalge kantoor der hYPethelen van (onder de referte ), 

4. 
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Wat de fetelljlce worpanden en de beoordelinc van de schUld van de beldaagde 
aan de hoger aangehaalde telastlesslneen betreft. oordeelden de eerste rechters 

alsvofgt: 

"1. ff1H1J. 

x. Op 29 oktob~ 2016 stelt t2 t'fdiMI'I~ a/tklng ~n ne.w tJanWJtJic~lljlc 
pt~s-wrbaalop WCIIIIfla melding wordrfiM'aalct von het~ 

VolgMS poltfon~lf 111/0tmtJt/~ IOU ~ elp h~t adres In 
~(Jt ~n otfliJdathull wonlf!n ultg~baat door t2 b~lcltlagt2. H~t 
ontllchtllulllOU g~lcend zijn ond6 t2 ntltlm ~ ~ b~lclaagt* zou ~ dom~ ~Wiri 
stftlrn blnn~n • prostftutie ~n llln ~ dl~ns~n t~~n b~tallng oanl**n. DofltbiJ zou 
~ misbRilt gemaaltt WOlden r.on t2 lcwt'tsbcn tMsttmd 110n t2 dGrnt.f In iwtstJt dl~ zldl 
m•/Qûrwl In tft OIIIRttlg~ 11/ precol~ odmlnlsrn:Jt~~ d:rn Wl'l so,ltlle •stond 
bt'tllnt2n. Er zou oolc JPfQitf Z6n rM Jûf/gt kcm~"' (ltt'Wtld, ~~n of dwong. 

~~~ /n(l1fmlltl~ kclmt ant2r m~ l100rt uit ~n n~ der~ polltlon~le controM, nom~l/flc op 13 
olctob« 20J6, MICJC1rlJJj t!f In t2 • drl~ dtJm~s ltWden oangtttoJit:n t* ~ hun 
~.~tsw~ dlens~n aanboden en • tl)d~ns •~ ~ ~ lc~nn~n ~ dat Zij ~n 
tlefQOedlng tl~nm ~ b«ooen aon t2 t.lcltJagdf. G~n r.a~ h~n wou llltnJm ~llf!nwel ~ 
~rt~n *gg~n. 

Polltlon~l on~ op ~rotlsdl~ ln~lt.s lijkt '*'~ ln/Onnotl~ ~~geil. Uit •~ 
sl~s blijkt dat m~ person~n tb zldl DDnbl~n als prostlru~ lcumen gek~ld 
wtJtt2n GUn het ~s ~n onrKhtslteris oolc DDn • ~lcto/Jgde. Er zou oolc 
~n rwft'dt adn!s zijn dtJt g~bruilct IIIDfdt als ~fiSt door prostltules. ~n dat lcdn 
g~ld WIKIHn DDn • brilatlgde. Htf gaat am MI opport~ment g~l~(lt'!tJ aan • 

In ~ b81Dogt2 staat f/f tl/lr;fnt lngt!sdl~llf!tl ~"MOls 
MI ~lc~re d~ p~ g•nd staat 110ct ot:ti11t~lt~n von prostltutl~. In 
~n rw~ CWJQmment in ltetz~lftk g~bouw., IJOUden 
meer*~ vn:JiftW!II verbfUwm. ~t tiPIJ(IMmmt wordt g~lllutd dG« t2 ~lc/tJtlfll2 moar ~r 
staat n~mond o/lldftl ~ ~ t~ong von t2 o~m«Rn & b~llfod docr 
~n parlofoon ~n ~n deurslot d:rt vootz11m & von ~n dl~rcod~ gelinkt aan ~n gsm
n~~nm~ wo~ t2wonlng~n lcunMn ~won/en. 

x. Op bosls wrn ~ In~ ~let • prat:Utetl t2s Kontlgs • on~t~~n 
b~~l tot ltuiszorilng rf ~ lewten li'OOt • tt1e ac:te~"' In ltf!t ktJd« von ~n mlnl
ondmoelt. 

tl het ~ment woning r.on t2 bdlcJatiM, stelt t2 polltl~ 
ltDSt dat op t2 do« aan!M:ZI~ CDtnPut~ camMJMIMn M f1NO d iunlll!n wtNd~n uan t2 
tngongst*ur wn het appottm~mt . Op dt!z~l/tk comput~r 
stOtJn oot wrschltlent2 sl~s I/DOt prlvé-olftf/Otlgst (cfr. } opcm. V~'*' wort2n 
~n .,.stick. ~n GSM tw~ fototMs~U~n m ~n t2!1ctcp In kslag g~nomen voor 
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liefder ondt!t'zoá D~ polirle ~ft ~ naast huurc.ontroct~n, vlsltdatJtf)e$ ~~~ ~~~ nOftlbo.lrJ~ 
m~t nom~n wrn ~~~~ ~~~ b~n, oolc ~ amslo~n GOn m~t daorln ~rs~ • 
~~~ waarop W'Df~Wt'ttnamen m wrwl)n•n nt111t huw~ staan a~s.clwwn 
(zaots "'Huur w~k I/QOf - 250 ~uro"'}. In ~~~ lduJs wordt cosh ~ld 
oon~trtll~n tiOilt ~~~ tamalbftlnlg UGn 2.200.00 turo. 0~ ~lt*n worden In bnlag 
genomtn. ~ bttltJtJQ* ls lop~nt* de hllifzMklng aok t~r plaacw ~kom~n en stelt zich 
atl~ ~~~ bc*digend ap ~v~r 12 r«ltm:Mrn. 

H~t oppott~nt , wordt ~~~~doon doot 
lfls ~r bliJkbaar doent* mn ftn Ablt. In hl!t appott~nt tl-eft de polltW v~ aot ea~ 
miiiM aan d~ In Na wrn 12 ~IS ligt te ~n. Het gaat am , uan 
notlontlllt~tt In '*woning zfn rr vl~t kam~* ln~rftht zl}n als wtftlcam~r ~~~ skJapkam~r. 
Er zouden vlwvrau~n waften l!!it ~.wth'n als prastlt~. 

BIJ'* ~lrillrl ward~n ~~~ mmput~r *' b~slag ~nomtn, ~nols CD-twns. gsm-t~t~n~n ~~~ 
dtJOIIft~nt~n * ~tWI}zen niHJr vmuwtnnl.lmll!n. ~ntl& ~~~ ag~ndo. 

Op ltft Otlrtts In tre/!ln '* ond~rza~~ts 
~~~ GOn. klt*n zijn ~I In Mt Rijk. Ook 
aanwrllg, zij Is niet /n~sdlfeven 11t httt R/lc m_, ~rblilr -t»>ln hft land. 

Is ~r 

~ wcmlng ll'tdOkt, volriftiJ de ondl!r.rOI!kets, ~~~ vullt! ~~~ cmltygllnlstM Indruk Dt rolmt~s 
waar dtt dt11n~s In kwestie ldtJnt~n on~W~n~n lfn, WJ/gms Mn" op Hn kam~r nq. b/JZOt*r 
111111. In '* woonkam~r staat ~~~ CDmi'UfB waarop '* ~ t~ zltn lijn tljtonast~g wrn tten 

CDft'tll!'ta ~tst tJG/1 12 lngangsdrut. ~ polltl~ n~mt 12 gsm-tafttrl~n .- de ~s In 
bt.llag ~Mt oog q, llf!rdtrt analys~, rwnals ~~~ In '* woning aan~~~~ pat*rblak ~~~ 
notltltschrl/t ~Mt nGnllf!n tn bl!dra~l\. ~~~~scheuiW ~nwlappttS ~Mt vrauW~Mnt11n~n ~~~ 
data t'fl stn-kaart~n. 

Gttl« op'* IDttstand wrn '* nlng aan '* ~~~ hl!t appart~nt aan '* 
gaat 6t POltie awr tat v~~tllllg m~t q ap Vffdtre 

cantttMdoart*~. 

K. Vl'nk11!' ana/fse wrn '* biJ dt hulszwldn~n In beslag g~nom~n doc..nent~n ~~~ 
~nsdtagtttS wtJzm er op dat 12 bt!tlaagt* tnwlappes m~t ~ld~n ontwrngt wrn 12 
wouwrn die zlth prastlt~rtn. Op ~~~ usb-.stfct wrn dtt blldaagt* bi}Wn fottls t~ staan wron 
vrouw~n • pos~rtn zot1s apfato's die t~ vinden zijn op wrbslt~s zads "~~~ 

•. De nota~ In dlvt!ts~ aan~trojf~n schlf(JI!.S ~~~ notablot/ftlljt~n te wljz 
op ontvan~n ~/dsomm~n, .sans tMt vawljllng naat dt ~rst~ ~tt~r .-~ nan {cfr. 

J. QJ '* d~sktop comput~r " staan tf~D~~Pttn m~t daorln d~ 
tll~n won dtt b~wa~nfiiGJfft«a's. 

Dtt uftlufng wrn 12 dlw~ gsm-r.s~l~n bev~n 12 PlfiSlltut~·octMt~lt~n Wilt '* 
muwn In kwtstle. Ul~zlng Mln hl!t tclsülwrn '* wktatJO* wf)st u1r dat hiJ op '* hoogt~ 
11 Win h« ~ven dot'*~~~ dit biJ Mm ~~~ lrdm~r hu~l\. dit doen 1100t ~ 
onMM(ISt. Uit'* vmtuutdtt sms'~n blfltt dat hiJ aok de tat!ganfPI:Ocle doot~t!jt YOOr '* 
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Hof\111111 belveP Gent- Uendl! iramer- 20 ..... /117- p. U 

hkom von lwt g«<ouw «t de deur von h~t apportMtf!ttt oon h~t 
{cfr. J 

Alle ~n WCJUwen wonten wdtoortl. Zattwl 
~n v~rlclor«tdat ~~ vrijNIIHg 

In d~ prostirutie werfttl. Z~ ~~ d~ ~lloogde k«tn«t vlo lnt~tslt~s woor hfl kam~r.s te 
huur oonbootl. ~prijs WOl 1!H mtn~f bftlroogt 2SO eutO p~r w~k oj 900 t:UIO /)~f moGnct 

bdaoir JO fUto per dog. Hft fll!ld d~Mr«t • In de bfl~«tbus h I!H 

«tw/opp~ mt't hiM1 noorn op. De wCJUw«t w«m nét dot ~r ~n ~ru ~litstGIIHrd Is oon 
deltrgontpdeurert ven de ponden. Oe bdlotJgdf Is lftt goed op de hoogt~ ~a~ h~tfdt dot • 
Zfdt ptOitlr~n.. v~rkloott vMkr nog dor • In h~t ~n ~a~ hoor 
octMt~t«t ols prostituée gt!IJtua mookr~ ~ een gsm·~st~l dot ...wlfldlt wn de MAloogde 
o}komstlrJ was. Sommigen von h«t doen ook". ~~P op de beklaogde om h«t op te hr:llt!n 
oon het Sfotbn qf I!H poor bootlsdleppen t~ daM. 

x. ~ ondenoek~r.s viaden lnhll~«t ook I!H odvtt*tltk r~rug in.rob kom~rw«huur op de 
dotlngslt~ " 11 onder de nGam " r. H« gsm-numm~r dot wordt opg~nen 
Is h~tgsm-numm~r ~~~an de b81oogde. 

x a" 15 d~wr 2016 wordt de wklotlgde ~ HIJ st~t dot hf/ ~p«tslon~ 1s m 
moonddf*s l.260 ó 1.110 ~ro p«tslo~n anr~~~angt. Voor lljl woning wraulr NI lds rnet:t d:ln 
500 ~ro h de maond. Htt OPP«f~m~nt op het huurt NJ !lOOt 

900 ftiiO In d~ moond. De dgenoor goor okioord dot hiJ dit ontlt!rverltuutt. Het pond oon de 
Is I!H hwrkoop woONOor hf moonde~ ~ts m~r don 900 t:UtO betoolt. 

Bhn«t ongf!V~t 3 }oor zol rklt piJftiJ lijn ~lg«tdom ll}A In h~t v~r~den Is hiJ op~llcht door 
zijn zuttneJUith~r woordoor hij ~n jlnottcll~ put lwr:}t Om door lt!U oon t~doen li«huutt Ni 
kamtts h t* twe~ pandM No Hrdere ondt!flOd«t ~ h~m h~lt hf bt!dst olieS ondm 
r~ ~. Momt'nt~l tlf!lhuurt NJ ~nk~ kame1s «t door bl(lff 11ft biJ. Hf} Is ~~MMtwoordeiJk 
voor h~t pand «t de h~rst~IIJng~n moor wrder doet biJ nl~ts mftt. HIJ b.!v~stlgt de 
hwfJ'Ifmt zools *- door de ~ oon de politl~ wml~n mHgedHict Hl str1t f1tft1 
hwrcontroc.fl!n a,~, ol~s ~b~tt mondeling. Hl WIPt dat dl! VR»uw~n zldl ~rp~r~n. HIJ 
houdt ~n bodhood*'Q biJ «t st~lt dot hij de huu~ld«t n~t mo~t ~ oon de 
wltlstlng~n.. HJ gt!f/t roe '*X NJ b:lt m~r doet toollde was 1nsr~ boodschapp«t daM, 
~nL moor hl} do« dil Clfl'ldor NJ groag tltfderd~ ~ tnt'AUtiiJ. HIJ bit/ft zo In w_,.,g. 

1t. Noor oonlddltig wn de vasrsr~ngen amtr«tt d~ lom«ttobe~ roesrond von de ~ 
gaat d~ pollrle som~n mtt de woonlnsP«fi~ oW!t rot I!H grondlgff conttol~ wtn ~ 
opport~m«tt op h~t in «t het pond oon de 

In 

~r opporr~m~nt ls ~scNkt WJdl' kamMittlhuur. 6fttn lfDtt de oldoct aan de 
notmln ~~~an de VloomR Wooncodt. 0t kometS In 11ft pond oon de lijn oll«t 
~r • mbeWOOftboor ~ns de ~. ~ss«t-wfboolln dlr rin ...".n 
opg~st~ld. 

Op l Juri 20J 7 goot ~' I!H h~ICOII".. door Win ft« pond 0011 de ~ 
situ~ bH}kt nog steeds nét In t:lft2 mt't de ~~m~tUrtng op komt!I'Wthuur. Ondanks de 
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wrldartngen wm de beldatlgde ten t10t1tlen wtn de lmpecteun dat het ging om een 
gezklswvt~~ng en niet om kometJ, mfde de lnspecfftlr daorbl) vost dot er damesklfd(J en 
rolltttJttiUien aanftdg WCRn 81 dllt de bedden In de kamets opgemaakt WCRn en --IL 
11. BEODRDEUNG 

11.1. De tea/osteleqqlngea A.l. A.2. A.3. A4. A.S en 8 - exolo/tatie van prostitutie 

De r«htbt:Jnk aMiult dot de Je~n. voarwetp wtn de ~Nas~legglttgen A.J, A.l, A.3, A4 en 
A.S, namell}lc het ~n WIR hne1~ mt't het OOQ ~ prostitutie met de bedoeling een 
tllnotmad proJIJt ~ real&l!ren, naar ~n WIR r«ht btwenn zijn, gelet ~ de w~ 
eensluidende en atrtt*rllng met ellr011r ~reen*mnttlnde btw~men~ waatatttJttr: 

- de IMtlttfllg wtn de panden ~ kamrt.S aangeAWd t100t ptDStltu~en; 

• de onderling ln~ad a~tmtmt'nde wrilvllngen Wl'l 

en ; 
• de ~ en "111 NtJI tlme"' .. wtiQing van de b #den w wit de waninti van de 

btltfoagde; 
- de multam. wn de lwiSZDetltlgen Wotlfander de tltlti(Jetrol/ln ttWftWie$, de 

ntltflbtlri}«, de cashgelden en de st!ltuttlfbu~l!: 
de multomi van de and~ WIR het ICT-ma~riool door de 

• de utzleztng WIR de aang~en ~t011~ 
de advertentie war ltametWtlluw ~de web* * 

; 

... 
I 

Uit d del:f! elementen bll)kt dat de beklaagde, daor waor hl} l1llf 900 eu10 per maand 
beftJa/de vaar een volledig ~tteml!nt hfl d~ bedttiQ aon hut.lfyleldetl ds~ 11001 de 
huu1 van éln enltr!le tamet il dltzer- ap,otement. De wriMJide ltatntn" valdeden niet CJCII 

de ~#sten WIR de Vbunse Woontode en voor wat bet~ het pand aon de 
waren de Admen zelfs anbewoanbaar. HQ t111ttlende zodoeNJe een veelvoud Win Mt hiJ ufJ 
aGI'I ltuurltDsten dimde te makrf\ wetende dat de meisjes .. ~den moesten vetdienen 
daar zlda te prDSthefetl. Door zo te handtden pro/fteerde de btkla<Jrlt* ap pamttftll~ wijle 
Wl'l Ir« setswerft tiGI'I deze "'DtnWA HIJ haalde een abnarmooi pmftjt uit de pt'O$tltutle
octlllltf!ltrn van de vrou.wn ..aamw hl) verder geen ~ relatlollele of andrre binding 
had. 

oar de vt'DUiml nlt!t per wut tJ/ per mcJdnddlenden ~ bt~ mtJtJr slethts per rl}diNnheld 
waarin ze gfbrulk ~ van de kamen. strookt niet met de ·wtklodngen Wlll de 
prosfltUfts 81 Is In stlf}d mf.'t de tll:lllll«~n etrllf!fDppe$ en de dotlr~ gemaotte natltJes. 
Ovettgens Is het betkog, #f's ~d per ~14 abnattntJtll hoog In ~lllg met 
d~ ltwaltdt wtn de wrhwlde flllmta. De lleltJaagtll! mook~ anmisftnboar mtsbnslk van de 
~e woarbiMf.'n de IKOstltules hun ~ dlenJtllrdrnklg ~gen 
moe2n OGI'Ibif!!den om hen obnormt* priJzen aon te releenen voor kametS d~ geenSliM In 
Q'de WDt't'n, 
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-· --·-- ----------------------

Voor wor ftt~ft dt! tMiasf~/t!gglng 8 stelt dt! n:chtbllnk IIQSf car hof!twl 
ftn pfWJJir ~maruur ~ uit dt! /dftn t*r bliJkt dat dt! ~ hletvan 

bli/lfJt'Mnd misbruik hft/t ~tltJkt. liJ bf!hattt*IM ht»r op ~dt! ~ als dt! and«~ 
vn:JUW~M de rlch prasatc.wnlrn. Ht!t mlsbtVk Is nl~r ••toond Jtldat dt! ftklaogdt! 
wtflswtHJr sch&ldlg Is _, h~r ~mtsdrft moor nl~r ac~n dt! tml:W•etttk amstandlflltdd dDt 
misbrult IJ gemaoAt wn d~ kM!tsbtft tM!sfand woarin zich 
bevond omwt& wn haar pJtCVIIP vMIII.flsslruart~. 

Dt f~tM. VOOI'Wf!f1J ~~~an d~ tMiast~l~nQM A.1, A.1, A.3, A.4, A.S M 8 zijn bl!:wlozM In 
hoofde _, dt! bl!klt:Jotldt! ~Mt JJitzondMng voor wor bt!r~ dt! vmwG!ttfldt! omsrandigh~ld 
f!O«ZIM In dt! ~nlast•gglng a tttJJMIIjt dor misbruik MNd gtmtJakr wan dt! p~«alr~ 
~u~ van 

U.2. De tenfaste/eqqioq C-houden van een huls van ontucht of prostitutie 

~r houden van Mt h&ls wn CMM:IIr of ptO.Stlrurl~ w~rsr~lt h~r ftstaan wm ~ z~k~ 
Ot'{IOnlsatl~ ~rtt door~ ~~ besf't!ndlghdd • dt! bt!dat!llng M~/t om dt! 
pro$tlrurl~ r~ bft<onlt!rM. H~r wrl!fst nl~r dor hd ublulr't!nd zou g«~chr zl}tt op onrut:hr of 
pnutltutfe. Noch dt! roegank't!lljlh~ld van dt! Inrichting tiODt h~r pubi#W, noch MI feit dar d~ 
d~s In h~r ~raMs~mMr ~ nl~r altiJd vast v~bll}llr~ Is ~sll!~ om r~ beo~IM of~ 
al dan nl~r .spn:r/f't! Is wn Mt htxldM wn Mt huls wan onrc.dlr of ptO.StltJiti~. Et~Mtr~Jn Is 
~lst dar d~ ultbtt~ ~IJ roe onruchr of ptO.Stlruri~ zou h~bbtm aang~lf!t ~r /~Ir dot ~n 
in/ras fiVduur r~r ftsch•lttng won1t g~sr~ld M mM op fii!OI9/JitlsH!fdt! wljz~ g«*r van ~~n 
dt!~l wn d~ apbrtngsr wn dr pt'Ostl~s biJ ~btulk van dt! kam~~S, Is voJdocndt! om 
gt!twolf/ieftld r~ WOtden als Mt houd~n wan 't!M huls wn ~r M ptmtttutite. (cfr. A. DE 
NAUW, lnkldlng tor h~r bQZfHld~r sfrrl/redlt., ~~ M«~ p. 160 ~.v. en dt! aldaar 
gec~~rrJ~ ~chl.'spturlk} 

flr dt! OltMr 11.1. tlpfJUomd~ fét't!H}k~ ~~mMtM bl~r dulclelllt dot dt! bt!ldoagd~ wetens et 
Willens ~M~ dt! pnarlltu~actltllt~ftM facili~«* en z.;n ltand~ngen sp«::J18 gt'ridtr Wl:lftt! 

op het oantr't!kkt!tt wan prosrlt~Ms en 1ut tlonrM. ar blfkt OltMr l'lft!l« uk h~r ftit dar N} dt! 
mmm sp«J/ä ~«* vb ~bslr't!s. HIJ_,. dt! {~Muurdt! pantiM ook ~d~ In, 
~lkens In I*~ tllimr~s spt!d/Wk ~icht voor prostilutiNxtltllf~rten. HIJ rt~lr* nl~r all~ 
dt! kam~ts maar hield ook ~n W»tm van ~zldtr op -'e zich o/s klant aanbood door dr 
c:ametYJbeeiMrt wn dt! prosrtrurl~hulzM live op re w/tM. HU wos ook~ • dt! bsiH~ 
r~ng ror dt! pand.n ~'*· HIJ ~ dt! rM!fl~ voor Mt 
appan.'t!ments~bouw M dt! dt!ur wn Mt apptll'f't!mMt gelege~ aGn het 

en sruutr* dTt d~/Md dot:JI' Pl!f .sms. Dt ~M~s•~ domt!s btsdtitrM nl~r owr 
~n Jlftl-1 IIOIJ tw!t apporr~r. Dt bH~ h«/t wn tw!t ~~ von • 
t~r:rtvlt~tcn wn dt! p/OS'tlhlfts verder z1Jtt bvs/11~11 fiMJCIOk. Zijn actlvlttltM fllllfiM 
onmlsbnbaor ~~ v~r c:t1n h~r lout~r lltd«<fM dar~ h""'*r S~lcJwerk ~In ~ 
~"""* IVmr~. 

Zijn actlllltdt~n z1.tt don ook ~ ~scholltNM Gis h~r lttJudM von ~ huls wan onrut:hr of 
prostlru* In dt! zin wan fJtfflrel 3(1}0 f L2• Strtl~k. 
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U.2, De tenlastefeaqloaco Q.l toten Qmt 0.6 

Uit het fotodosslet m de wms~llll~en van dl! poltll, evetuJis uit dl! processe~H~«bottl w:n 
dl! waantup lllikt o/dfltMJI! dat ht:l 11ppartement gSegl!n 0011 tffl!t 

en het pand ~n •n dl! t*t geschikt~ voor 
ttlmerve".".. Van dit lilfitste pand llljktult het do!:.sler bollmdlt!n d« dl! kGmets In dit pond 
onbl!wooniNMir waren. 

Uit de lftflftoten wrn de 11/ls.zoeldngen blikt dllt tlr10t'flleiPI!n en 111!11} werden mngetrof/l!n 
die wl}ll!n ap bewon/"11 en dus t't!n fongdurlt/ft' W!.rblllf d1111 dl! bd/ollgtll! tlltms WHJtltoudt Oe 
iGmeft werdtn nlt!!t louter met oog ap Sl!fcsul!/e prestllrie ajgeluunl ;n". retleendf!n ook 
prlvé-ottdtmhlk •n de domt!s tt ~- Dit /átelllk (JI!gi!W!n wotdt oat ~ door dl! 
veridarltlgl!n van onder meer • duldl!lljk stelt d« dl! lctltrtt!r t100t lrflflr, 
nao.st het ontvangen van ttonten, oat dlmSf doet «* tf*lfjke W!tbll/!zpltNJts (PV 

I 

~ teehltHJnk wl}st tt dat lletf1ond ook tttHif d! termltr:IIDgle gt!brulkt tt d! IMftl
lluwwerr.wnkDmJten cDJgl!frojfm bij dl! huiSZOt!ki"'Jin dl! woning Win dl! bl!lcl•gdl!. Dtrze 
controcten st/ puleten onder meer het volgl!ttde: · 

•0e• lctltrta1s} worrk/wotden gl!btulklllls woorrrutmre 1100r tnatt. 2 petsOMn. ( -1 Oe 
11/CII'dl!r hedt het redt. bezoek In ht:l gelluurde ~~I\ dlr mag echter n~t het 
kotlikter wrn petmllntnte medebewoning kt/JQI!IL ( •• } · 

(51.ulc 5 strofdossler, PV 
'IDtJIWI!tpt!ft} 

- bijl'* 10 ap dl! lf/;st van In bl!stiQ genotrtl!n 

In 11/11 beslulren ontleent dl! bl!lclaggde dit gegewn Olllf!I1Qens 111rt doch Nj mlnlmtiiiSftrt. 
Gelet ~I op het ~ ~ltlt W1tiJJJf wan sommltle ptOStltuhs In dl! 
W!ttwrde ktltnm. zfn de bl!pd/ng«< van dl! V~crarrtçe WtJtJICide zijn zond« meer van 
t~poss/11f1. Cl! kaml!n WIMMn t*t enkel §l!huurrl/ti'Biulrd WJGr dl! PIO/ts:~~le IICfNiteltr!n 
ven dl! praslltult!s. · 

tl! mncmt lnbtevlcen op dl! "'-"se Mlootr:tJde 111 /ktn duldl!llk uit dl! wrststl!lll"'1f!!lwan dl! 
woonlnspecrle en het dflfltln opgenomen f«odos.*t. Voomamd~ het pond gefegtn 0011 dl! 

lew!rrle sclri}Mnde tGI!Srrmdtn ap wrHJr6IJ dl! stlltllle zondtt mttr oot fliMJQf 
apfewnle 'lOOt dl! proSiftuhs en h,., lciGnten. Oe situaalt tt dl! kamets van het IIPfiQitfment 
gel•n •n het wetrllntriddl!ls ~lllfisel!ld. 

Gelet op het Menstaande zijn dl! /t*n, J!DIIIs vtrtrlfld In dl! terlllè~ngen o..t tot tn 
met os, naar ~ring van recht bewell!n" (onderaan het 6e blad tot medio het 12e 
blad van het bestreden vomis). 
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Op grond van de gegevens van het strafdossier en de behandeling voor het hof 11)1 de feiten, 
voorwerp van de telastleggingen A.l, A2. A3, A.4, A.S, 8 (met uitzondering van de In die 
telastlesglng vermelde verzwarende omstanclgheld), C.l, C.2, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 05 en 0.6, 
en de schuld van de beldaagde aan die felten bewezen gebleven. 

Het hof \let'Wijst In dt wrband naar de hierboven aangehaalde, pertinente motleven van de 
eerste rechters (zie hoger, ril'ldfl'. 4), de door het hof worden bevestl&d en owrgenomen, 
met ultzondemg evenwel van de vermelding "aploltllll~ van prostltut/~.., In titel 11.1 
onderaan het 9" blad Vil'l het beroepen vcnnls. 

De door de beklaagde aarwevoerde verweermlddelen Jt)l niet van aard om hieraan enige 
afbreuk te doen. Aldus Is het voor het bewijs van de voormelde misdijven volstrekt 
Irrelevant dat het zich prostitueren op zichlelt niet strafbaar Is, en dat de r. de 
telastfeghgen A.l, A.2, A.3, A.4, A.S en B genoemde slachtoffers vollens de beldaagde 
"zelfstil'ldll werken" als prostluee en zlch niet onder zijn lelding of gezag prostitueren. 

Het hof vo11t de beklaagde voorts niet In zijn verweer als zou de voor de bewezenverklaring 
van de telastleglngen A.l, A.2, A.3, A.4, A.S en 8 noodzakeliJke bedoeling een abnormaal 
profiJt te ~eallseren, niet bewezen zijn. Het Is Immers onmiskenbaar dat de huurgelden de 
de belllaagde ontvl-. voor de verhuur van de kamers In het pand aan het 

t2 ~etastfeggr.gen A.l en A.2) en In het pand (" 1 
aan de te (telastlegP,gen A.3, A.4, A.S en 8) , een veelvcud 
bedroegen van de normale huurprijs, zoals door de eerste rechters op 1J0 nd Vil'l pet11nente 
motleven werd vastgesteld. De beklaagde realiseerde aldus wel desell~ een 
abnormaal profiJt, wat slechts moael~ was omdat de verll.l"de kamers werden verhLA.I'd 
met het oos op prostitutie. Het realiseren van een abnormaal prdljt was ook de enfle 
bedoeling Vil'l de beklaagde, de preeles om die reden de kamers met het oog q» prostitutie 
heeft vemu .. d. 

Aan het bovB\Staande wordt geen afbreuk gedaan do« de omstandigheid: 

- dat de beldaagde uit de verklaringen van de ondervraagde dames meent te kunnen 
afleiden dat ze de door hem gevraagde huurpf1s nlet buitenspore vmden, t2 meer 
daar dt In elk geval niet geldt voor de genaamde (zie 
hlema met betrekking tot de telastlegging 8), de immers verklaarde dat ze een 
bectag Vil'l 200,4 EUR voor een kamer In het pand aan de wel veel 
geld vond, waarbiJ ze aanvanke•~ zelfs dacht dat het gevraaa~ bedrag Vil'l 200.
fUR de prijs per maand was, Wit ail'ltoont dat de desbetreffende vraag van de 
verballsil'lten, In weerwn van wat door de beklaagde wordt VOCI'gehouden, helemaal 
niet "'suggestlerwas; 

- dat de door de beklaagde gevrïlillde huurprijzen, volgens zijn eWen beweringen, 
"behoorliJk blljk.~n mee te WJII~tf' In vergeliicing met de prijZen de wa-den betaald 
voa vitrines In de rosse buurten of voor kamers In een hotel; 
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- dat de in de telastleggingen AJ., A.2, A.3, A.4, A.S en 8 genoemde slachtoffers 
volgens de beldaagde de keuze hadden om te h.Jren per dag, per week of per maand, 
daar de aewaacde huurpriJzen hoe dan ook buitensporie waren en als een 
abnormaal profiJt moeten worden aanzien, te meer daar een verhuring of 
terbeschlkklngstellns van een kamer "per dag" als tiJdseenheld als zodanig 
ongebruikeliJk Is en slechts mogeliJk Is In hetkadervan de prostitutie; 

- dat er voflens de beklaagde sprake was van een "'heel soepele VOtm Wil huur', 
WililrbiJ de dames geen opzealngsterriMJn dienden te respecteren en waarbiJ ziJ zelf 
ook wordeel uit haalden. 

Wat de wederrechteiiJce kamerverhuur ten nadele van de genaamde betreft 
(telastlesslrw A.1), een uit iftcomstlge dame die als prostituee een bmer huurde van 
de beklaagde aan het te , stelt de beklaagde ten onrechte 
dat de verbalsanten zouden uitgaan ~ een záer vooroorrkt!J"'. 1ebaseerd op het fett dat 
de beklaagde op ziJn flat aan het een laptop heeft 
staan waarop camerabeelden kunnen worden gezien Vi1f'l de toegangsdeur van het 
appartement aan het Het betreft hier Immers een loutere 
vaststelling van de verbalisanten. Overigens Is de verklaring van de beklaagde dat de 
bewuste camera, die geen InkiJk biedt In het appartement aan het 

zelf, werd opsest~d voor de velligheld van de huursters, ongeloofwaardg, daar het 
onmiskenbaar Is dat de beldaagde vla deze camera de bedoelins ·had te controleren wie er 
allemaal In het appartement b\nnenkwam. Oe omstandigheld dat een 
damtdie-adres biiJd te hebben In en officieel Is Ingeschreven In de 
Kruispuntbank van Ondernemingen, dat ziJ volgens de beklaagde slechts dient te betalen 
voor de dagen dat ze aanwezig IS en dat ziJ de kamers net uitsluitend voor prostitutie 
gebruikt (zie ook verder wat het vermogensvoordeel betreft), doet pen afbreuk aan het 
rnlsctiJf. Uit de eigen veridaring van biJlet trouwens dat ze de kamer niet 
alleen gebruikt om klanten te ontvangen maar ook als tiJdeliJke verbliJfplaats. 

Oe bovenstaande overwegingen gelden onverkort voor de genaamde 
(telastlegging A.2), een uit afkomstige dame de als prostituee eveneens een 
kamer huurde van de beklaliele aan het te . OpmelteiiJk 
In dit verband Is dat haar officieel domlcDie-adres heeft biJ de beklaagde 

aan het . wat duideliJk aantoont dat de beklaagde 
van heel dchtbiJ betrokken was biJ de prostitutieactiviteiten van ziJn huurders. 

Zo ook wllst de beklaagde met betrekking tot de wederrechteiiJce kamerverhuur In het pand 
aan de te niet pertinent op het feit dat de genaamde 

(telastleBBing A.l), een uit afttomstlge prostituee/transsender die 
een kamer huurde van de beklaagde In het voormelde pand aan de . In 

ls gedomlelleerd en meestal een kamer huurt voor twee weken maar per week 
betaalt. Hetzelfde geldt voer de verhuw van de lraner aan de 

(telastlegging A.4), die verklaarde dat de kamer die t.e, weliswaar zonder 
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sctrfftelljk huurcontract, huurde Vi1l'l de beklaagde, zowel haar ·~kp/a«s alt haar 
vtrfllljfplaats" was wanneer ze In Belglê als prostituee werkte. 

Ook het verweer van de beklaagde dat er In het strafdosster geen verklaring werd 
q»genomen Vi1l'l de genaamde (telastlegging A.S), Is Irrelevant. Uit de 
vaststelingen van de verbalisanten blijkt Immers dat dit slachtoffer, dat de 
nationaliteit heeft, als prostituee werkt onder de naam • en een van de drie 
prostituees Is die op 13 oktober 2016 werden iJiii'Wetroffen biJ de controle Vil1 de " 
aan de re . waarbiJ ziJ verklaarden dat ziJ dienden te betalen aan 
een zekere ' , waarmee ontegensprekelijk de beklaagde wordt bedoeld. 

Telastlegging 8 heeft betrekking op dezelfde misdriJfomschriJving als de telastlegging A, 
namelijk het in i'K'tlkel 380,§1·3' Strafwetboek bedoelde misdrijf, ziJnde het verkopen, 
verhuren of ter beschikking stellen van kamers of enige i11dere ruimte met het oog op 
~osfrtutle met de bedoeling een abnormaal profiJt te realtseren, met dien verstande 
evenwel dat de telastle~&ing 8, die betrekking heeft op felten ten nadele Vil1 het slachtoffer 

melding maakt van een verzwarende omsti11dlgheld zoals 
bedoeld In artikel 380,§3-2• Strafwetboek, nameliJk dat het desbetreffende misdrijf werd 
ael*egd met de omstandigheld dat de dader daarbij misbruik heeft gell'lililkt van de 
kwetsbare ~nd waarin een persoon verkeert ten gevolge Vi1l'l ziJn mwettlge of precaire 
administratieve toestand, ziJn leeftijd, zwangerschap, een Dekte dan wel een lichameliJk of 
geesteliJk gebrele of onvolwaardigheid. 

Uit het strafdossier en met name uit de geloofwaardge verklaringen van de genaamde 
een evene~ns uit afkomstige transseksuele prostituee 

met een domldlle-adres In bliJkt dat ook deze laatste een kamer huurde van de 
beldaagde In het pand aan de te waarbiJ melding werd semaakt 
van een bedrag van XJO,- EUR per week. De beklaagde verhuurde ook aan dit slachtoffer een 
kamer met het oog op prostitutie met de bedoeling een abnormaal profijt te realiseren
wat door de beklaagde ook biJ dit slachtoffer daadwerkeliJk werd gerealiseerd. 

De eerste rectlters oordeelden evenwel terecht dat de In de telastlegging 8 vermelde 
verzwarende cmstandl&fleld niet bewezen Is omdat nergens uit blijkt dat de beldaagde 
mfsbrulk zou hebben gemaakt van de kwetsbare toestand van het stac:htoffer 

Voorts wijst het hof er nog op dat ook de wijZe waarop de huurgelden werden betaald, 
waarbiJ de dames clt geld In een enveloppe staken en In een voor de beklaagde bestemde 
bus dienden te deponeren, bevestigt dat het helemaat niet om betalingen van reguliere 
huurgelden ging, maar van abnormale voordelen dfe slechts mogeliJk waren door de 
prostitutieactiviteiten van de huursters. 
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Ook het In de telastteggtngen C.t (met betrekking tot het pand aan het 
te 1 en C.2 (met betrekking tot het pand aan de te 

) bedoelde misdrijf van het houden van een huls van ontucht of p-ostitutle, Is 
bewezen. Oe bekleagde verhuurde doelbewust de kamers In die panden aan 
p-ostltuees, waarbiJ hiJ dl! advertenties voor die kamers plaatste op een webstek met een 
uitBesp-oken seksuele connotatie, en was 1ldus de eigenliJke organisator van dele hulzen 
van p-ostltutle, die door Zijn optreden tot stand kwamen en werden voortgezet. Oe 
omstandigheld ·dat de betrokken p-ostltuees veridaarden dat de beldaagde zich niet 
bellghfeld met de Wl]ze WB"Op liJ hun activiteiten als p-ostltuee uitvoerden, evenals de 
omstandigheld dat het zich p-ostltueren als zodanig niet strafbaar Is, doen hieraan geen 
afbrelJc. 

Tensktte blfct uit de vaststellingen van de wooninspecteur dat de door de beklaagde 
11erhuurde kamers In het pand aan het te en In 

het pand aan de te , niet beantwoordden aan de 
woonkwaliteitsnormen van de Vlaamse Wooncode. Dat de panden niet de eigendom zijn 
van de beldaasde ma• van derden en dat deze geen plaatsbesdlrljvlng zouden hebben 
opgesteld biJ het begin van de hutK, Is Irrelevant, terwiJ de beklaagde evenmln kan wc:nten 
gevolgd In ziJn standpunt als zou het hier gaan om "'scherpsl/jperlr en •MttetJre 
oprnerldfl{lelf. Ook de vaststeling dat de toestand In de belde panden Inmiddels Is 
geregularlsMrd, doet aan het bestiilan van het misdrijf geen afbreuk. 

Ook het feit dat de beklaagde van de betrokken actlvitelt een gewoonte heeft 
gemaakt, Js bewelen, daar uit de vaststellingen Viiln de verbiilllsanten en uit de eigen 
verklaring van de beldaagde blijkt dat hiJ reeds gedurende meerdere jaren op een grote 
schaal kamers verhuurt, wiilarblj hiJ rnet betrekking tot het pand aan de te 

zelfs een hutKkoop had gesloten. 

Dienvolgens zijn ook de telastlegingen 0.1 tot en met 0.6 bewelen. 

6. 
De nisdrfjven die het voorwerp vormen van de bewezenverklaarde telastlegg!rwen A.l, A.2, 
A.3, A.4, A.S, B (met uitzondering van de In die tefastlegJng vermekte verzwarende 
omstandigheid), C.t, C.2, D.t, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 en 0.6 ziJn Jn hoofde van de belciaiJlde 

de opeenvolgende en voortgezette uitvoering van eentelfde misdadig opzet, zodat 
er slechts één straf moet worden uitgesproken, nl. de zwaarste (art. 6S, eerste lid, Sw.). 

Oe In de onderscheiden onderdelen Viiln de bewezenverklaarde telastleggingen A, Ben C 
bedoelde misdrijven worden alle strafbaar gestekt door artikel 380, §1 Striilfwetboek. Het 
betreft nameliJk het houden van een huls van ontucht of prostitutie (telastlegging e; art. 
380, §1·2· Sw.) en het vertcopen, verhuren of ter beschikking stelen van kamers of enige 
andere ruimte met het oog op p-ostltutle met de bedoeling een abnormaal p-ofljt te 
realiseren (telasdqsngen A en B; art. 380, §t-3• Sw.), w•biJ wae herhaald dat met 
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betrekking tot de telastlegging B de verzwarende omstandigheld van art. 380, §3-r sw. niet 
bewezen Is. 

Artikel 380, §1 Strafwetboek bepaalt dat de voormelde misdrijven worden bestraft met een 
gevangenlutraf van een jaar tot viJf jaar en met geldboete van vijfhonderd euro tot 
vilfentwintigduizend euro. De boete wordt zo veel keer toesepast als er slad'ttoffers zijn (art. 
380, §7Sw.~ 

Het In de onderschelden onderdelen van de bewezenverklaarde telastlegging D bedoelde 
misdriJf heeft betrekking op het rechtstreeks of ~a een tussenpersoon verhuren, tl! huur 
steDen of ter beschikking stellen met het oog op bewoning van een woning die niet voldoet 
aan de verelsten en normen van artikelS van het decreet van 15 jull1997 houdende de 
Vlaamse Wooncode, met de verzwarende omstandigheld dat van de betrokken actlvitelt een 
gewoonte wordt gemaakt. Krachtens het laatste lid van artikel 20, § 1 Vlaamse Wooncode 
wordt dit misdriJf bestritft met een geldboete V.illl LOOO euro tot 1QP.OOO euro en met een 
gevangenisstraf van een jaar tot vijf jaar of met een van die straffen alleen. 

Wanneer misdrijven met dezelfde maximumgevangenisstraffen warden bestraft, Is de 
hoogste maximumgeldboete beslissend voor het bepalen van de zwaarste straf, en dit 
ongeacht of die gekl:loete een fileuitatleve dan MI een verplchte bijkomende straf Inhoudt, 
en ongeacht of de voorziene hoofcfsevangenlsstraf al dan niet verplicht Is en de geldboete 
ook als een autonome hoofdstraf kan worden OPSelegd. Wanneer een mlsdrtjf strafbaar Is 
gesteld met een gelciJoete die zoveel keer moet worden toesepast als er slachtoffers zJ)l 
ten aanzien van wte het misdrijf werd gepleesd. wordt de maxlm.urweldboete voor dat 
misdrijf vastgesteld, rekening houdend met het aantal In de desbetreffende telastlegging 
betrokken slachtoffers. 

Aldus bedraagt de maximumstraf voor de misdrijven, bedoeld In de telastleggingen A. Ben 
C, een geva.niutraf van vijf jaar en een geldboete van zes maal viJfentwintigduizend euro 
of 150.000 euro (exclusief opdeciemen), en dit gelet op de zes slachtoffers die met n,am 
worden genoemd In de telastleggingen A.1, A.2, A3, A.4, A.S en B. Het betreft hier dus een 
zwaardere maximumstraf dan deze de geldt voor het misdrijf, bedoeld In de telastlegging 0, 
die immers bestaat '* een gevangenisstraf van vil jaar en een geldboete van 100.000 euro 
(excl1151ef opdeciemen), waarbiJ deze laatste geldboete niet zoveel keer mag worden 
toegepast als erslamtoffers zijn tenaanzien van wie het misdriJf werd gepleegd. 

Dienvolgens past het hof de In artlkel380, §1 en §7 Strafwetboek bedoelde straf toe. 

Hoewel de beklaagde terecht opmerkt dat I1IJ niet wordt vervolgd wesens mensenhandel 
(artt. 433qulnq&r/~s e.v. Sw.) noch wegens de exploltade van andermans ontucht of 
prostitutie (art. 380, §1·4· Sw.) en benadrukt dat de betrokken prostituees uit wlje wil 
handelden, Is deze opmerking niet pertinent voor het antwoord op de vraag rl de geldboete 
al dan niet zoveel maal moet worden toesel)ast als er slachtoffers zijn. Immers vloeit de 
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verplichtins om de boete zoveel keer toe te passen als er stachtoffers zijn voort ült artikel 
380, §1 Strafwetboek. 

De h de telastleggingen A.l, A.l, A.3, A.4, A.S en B vermelde personen moeten In dit 
verband worden beschouwd als de si«Mo/Jets van het door de beklaagde gepleegde 
miSdrtJf, nameliJk het vemtren van kamers met het oog op prostitutie met de bedoelins een 
abnormaal profijt te reallseren, zoals bedoeld In artikel 380, U-3· Strafwetboek, waarop 
artikel 380, §7 Strafwetboek eveneens betreltins heeft. Op het verzoek van de beklaagde 
om geen toepaSIIns te maken van artikel 380, §7 Strafwetboek, kan dan ook itlet worden 
Ingegaan. 

Voorts stelt het hof vast dat de beklaagde rn het verleden reeds meerdere 
strafrechteliJke veroordelingen heeft opgelopen, en dit onder meer wegens belaging, 
wegens het opzetteliJk toebrengen van slagen en verwondingen, wegens beetlegliJk 
onvermogen, wegens het houden van een huls van ontucht of prostitutie, eJCPIOitatle van 
ontucht rl prostitutie en wegens het voorhanden hebben van verboden wapens. Gelet op 
het In kracht van gewijsde gegane arrest van dit hof van 15 oktober 2015, wablj de 
beldaagde onder meer werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee 
jaar en een serdboete van 2.000,· EUR, te verhogen met 50 opdeciemen en te 
W!l"menlpuldfgen met 6 slachtoffers en aldus cebrad1t op n.OOO,· Ea.. (wegens onder meer 
sociaalrechteliJke Inbreuken, valsheld In geschrifte, mensenhandel, het houden van een huls 
van ontuctlt rl prostitutie, het aanwerven of biJ zld1 houden van personen met het 001 op 
het piesen van prostitutie hlerblJ misbruik makend van de biJzonder kwetsbare positie), staat 
het vast dat de beklaagde dl e de thans bewezenverklaarde felten heeft 
gepleegd voordat er \Ajf Jaar Is verlopen sinds hiJ de voormelde straf heeft ondergaan of 
sinds zi)'t straf Is ver)lard, zich In staat van wetteliJke hertlalins bevindt (art. 56 Sw.). 

Op het door de beklaagde gefom.Jleerde verzoek om hem een wel1cstraf op te leggen, kan 
naar het oordeel van het hof niet wortten Ingegaan. Immers zou een dergeliJke straf naar het 
oordeel van het hof een volstrekt onvoldoende lcracl'ltlg signaalinhouden naar de beklaagde 

toe, de slechts mor de hlema bepaalde effectleve gevangenisstraf en 
geld»oete tot het besef zal worden gebracht van de ernst van de door h~ gepleegde feiten. 
Bovendien zou een werkstraf naar het oordeel van het hof niet volstaan om de beldaagde 
van verdere recidive te weerhouden. 

Het hof merkt hierbiJ nos op dat de beldaagde niet kan worden gevolgd i1 ziJn standpunt dat 
er sprake zou ziJn van een "*dubbelzinnige houding" van de bestuurliJke en serechteliJke 
autoriteiten. De omstandigheld dat prostitutie als zodanig niet strafbaar Is, doet Immers 
geen afbreuk aan de strafbepalingen die speelflek betrekking hebben op ontucht en 
prostitutie, waaronder deze die worden bedoeld In de telastlegglngen A. B en C. De 
beklaagde besefte Immers heel aoed dat hiJ een abnormaal profljt realiseerde door kamers 
te verhuren met het oog op de prostitutie, en dit laatste deed hiJ metde enige bedoelins om 
dit abnormaal profiJt te realiseren. Aldus haalde de beklaagde wel degeliJk (abnormaal) 
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geldelijk \'OOrdeel uit andermans prostitutie, ziJ het dat hij dft realiseerde vla de tussenweg 
van het verhuren van kamers. Dit laatste wordt strafbaar gesteld door artikel 380, §1·3· 
Strafwetboek, welke bepaling geenszins dubbelzinnig Is noch te de1en aanlefding was van 
enige dubbelzinnige houding van de administratieve of gerechtelijke overheid. 

De hlema bepaalde effectleve gevangenisstraf en geldboete houden voorts rekening met de 
hardeerse houdins van de beklaagde en de staat van wetteljke h~rhallns 
waarin de beldaagde zich bevindt, en ziJn bovendfen absoluut noodzakelijk om de beklaagde 
te weerhouden van verdere recilive. 

De bewezenverklaarde misdriJven werden gepleegd na 31 december 1011 maar vóór 1 
januari 2017, zodat de geldboete, uitgedrukt In euro, met so opdeciemen moet worden 
verhoogd. 

De hlema bepaalde vervangende gevangenisstraf strekt ertoe om In een voldoende 
effectleve vervangende straf te voorzien mocht de geldboete niet worden betaald door de 
beklaagde. 

Voorts dient de beklaagde te worden ontzet uit de redtten zoals hierna 
bepaald voor de hierna bepaalde periode (art. 382, §1 Sw.). Deze bijcamende straf strekt er 
eveneens toe hem tot het besef te brengen van de ernst van de door hem gepleegde feiten. 

7. 
Het openbaar nnlsterle vorderde voorts schrifteliJk de verbeurdverklaring van de Ulesale 
vermogensvoordelen die redttstreeks zijn verkresen uit het misdrijf, voorwerp van de 
telastlegg.,gen D.1 tot en met D.S. Dit voordeel werd berekend op basis van de 
maandelijkse, respectleveliJk wekeiJjcse, huurprijs van de kamers rNet de periode dat deze 
kamers, In striJd met de Vlaamse Wooncode, werden verhuurd gedurende de h de 
telastleggingen D.1 tot en met D.S gespecificeerde mlsdrljfperlodes. 

Vooraf wijst het hof erop dat de eerste rechters terecht een materille verschrijving in de 
dagvaarding verbeterden, met name waar er In die daavaardlns biJ de berekening van het 
vermogensvoordeet meldins wordt gemaakt van de telastleggingen El, E2, E3, E4 en ES. 
waar dit moet worden gelezen als D.1, D.2, D.3,. D.4 en D.S. 

Uit de analyse van dl! stukken die bij de huiszoeking In beslas werden genomen (zie stuk 41 
van onderkaft 1 van het strafdossier) kan worden afgeleid dat de In de telastlegslngen D.l, 
D.2, D.3 en D.4 bedoelde kamen, in die telastleglngen telkens een •woning" senoemd, 
werden verhuurd voor een bedrag van 900,- EUR per maand aan respectlevelljc de 
senaamden en 
De wederrechtelijke opbrengsten werden, aan de hand van de In die telastleggingen 
vermelde rnlsdriJfperlodes, bewoot op 7.650,- EUR 1 + 10350,- EUR 

+ 2.700,- EUR I I + 1.350,· EUR ( ~-
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De wederrechteliJke opbrengst van de ., de telastlegging 0.5 bedoelde kamer aan de 
genaamde werd op basis van een wekeiiJcse tuurprl;s van 250,
EUR, gespreid over een rnlsctiJfperlode van een anderttalw week (10 dagen}, begroot op 
375,· EUR. 

Oe beklaagde kan worden gevolgd In ziJn standpunt dat de senaamden 
en niet voortdurend In de bewuste kamers 

verbleven en slechts een huurpriJs dienden te betllen wanneer dt effectlef het geval was, 
zodat de desbetreffende tu.Jrgelden moeten worden herleid tot 4.050,- EUR 1 

+1750,- E~R I ~ + 360,- EUR I 

Het lilegale vermogensvoordeel In hoofde van de beklaagde Is aldus slechts 
bewezen ten belopevan 14.185.,- EUR (= 7.650,· EUR +4.050,- EUR+1.750,- EUR+360,- EUR 
+ 375,~ EUR}. Ten onrechte stelt de beklaagde dat hiervan de door hemzelf betaalde 

. huurpriJs In mlnderins zou moeten worden gebracht. 

Het llleple vermogensvoordeel van 14.185,- EUR dent verbeurd te worden verklaard ten 
laste van de beldaagde . Deze verbe•dverklarlns Is noodzakellJk om de 
beldaasde het besef biJ 1e brensen dat lilegaal geldgewin niet lonend Is, en om 
hem In de toekomst ervan te weerhouden om zich noc verder op een wederrechteliJke wijze 
te verrijken. 

Door deze verbewdverklarlns wordt, ook In het llcht van de hierna bepaalde geldboete, 
aeen onredeliJk zware straf opgelegd. 

Het hof stelt voorts vast dat het voormelde lleple vermogensvoordeel slechts gedeelteliJ 
kon worden 1erussevonden In het vermogen van de beklaagde Immers werd 
biJ de hulszoekins biJ de beldaasde In een kluis een geldsom -.etroffen van In het totaal 
2.200,· EUR aan contant geld, bestaande uit coupures van 3 X 100,- EUR en 38 X 50,· EUR, 
welk bedras In beslas werd senomen en werd gestort op de rekenins van het ., ziJnde 
het (zie de staat van 
.,besfapemlns en het stortingsbewiJs, gevoegd biJ het navolgend ~rbaal 

van 21 november 2016, stuk 16 van onderkaft 1 van het strafdossier). Het 
Is onmiskenbaar dat dit geld aftcomstls Is van de vertuurde kamers, voorwerp van de 
telastleggingen 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 en D.S. 

Dienvolgens dient het voonnelde lnbeslaaenomen bectas van 2.200,- EUR 1e worden 
verbeurdvertclaard. Daar dt bechs van 2.200,- EUR deel uttmaakt van het lilegale 
vermoaensvoordeel van 14.185,- EUR, dat voor het overige niet kon worden terugevonden 
In het vermogen van de beklaagde . dient de verbeurdverklaring biJ wiJze van 
equrvalent te worden beperkt tot 11.985,· EUR {= 14.185,· EUR-2.200,- EUR). 

I. 
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De beklaagde is gehouden tot de kosten, gevallen In de beide aanleggen aan 
de zijde van het openbaar ministerie zoals hlema bepaald, al deze kosten ondeelbaar 
veroorzaakt zl)1de door de In ziJnen hoofde bewezenverklaarde telastlealnsen zoals hoger 
gespecificeerd. 

De beldaagde dient ook, als veroordeelde tot een correctionele hoofdstraf, te 
worden verplicht tot het betalen van de biJdrage van 25,- EUR tot financlering van het 
biJzonder Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzetteliJke gewelddaden en aan de 
oa:aslonele 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, dent thans 
vermeerderd te worden met 70 opdecilmen tot 200,· EUR, en dit ongeacht de datum van de 
bewezerwerldaarde feiten. 

Tevens Is de beklaagde gehouden tot de vaste vergoedins voor de kostprijs 
van het ver1oop der strafprocedure, cle thans, na Indexatie, 53,58 EUR beetaast (zie art. 91 
van het koninkliJk beslu'1t van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de 
eerechtskosten tn strafzaken, zoals gewijzigd door art. 1 van het koninklijk beslult van 13 
november 2012, SS 29 november 2012; omzendbrief 131/5 van 25 september 2018. BS 4 
oktober 2018), alsook tot de bljctillle aan het Besrotlngsfonds voor de Juridische 
tweedelljnsbljstand, die thans 20,- EUR bedraast (art. 4, §3 en art. 5 van de wet van 19 
maart 2017 tot oprichtins van een Begrottngsklnds voor de juridische tweedelljnsbl}stand). 

9. 
De in beslas senomen en ter griffie van de rechtbank van eerste aanles Oost-Vlaanderen, 
afdeling Gent, onder de OS-nummers 
neergelegde voorwerpen worden ter beschikking gesteld van het openbaar ministerie 
teneinde ermee te handelen als naar recht. 

10. 
De woonlnspecteur, bevoegd voor de provincie Oost-Vlaanderen, diende op basis van de 
onderschelden onderdelen van de telastlegging D biJ toepassins van artikel 20bls, §2 
Vlaamse Wooncode een herstelvorderlnR In biJ het parket, en dat zowel met betrekking tot 
het pand aan het te (zfe de stukken 50·59 van 
onderkaft 3 van het strafdossJe_r) a1s met betrekking tot het pand aan de te 

(zie de stukleen 87-99 van onderkaft 4 van het strafdossier). 

Op l9 oktober 2017 stelde een verbalisant woningkwaliteit van het agentschap Wonen
Vlaanderen vast dat het pand aan het te voldoet aan 
de woonkwaliteitsnormen (zie het desbetreffend proces-verbaal, sevoesd In onderkaft 10 
van het strafdossier). 

r PACE 
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Dezelfde verbalisant stelde op 19 april 2018 vast dat ook het pand aan de te 
voldoet aan de woonkwaliteitsnormen (zie het desbetreffend proces· 

verbaal, gevoegd als stuk 4 van de processtukken In hoser beroep). 

Oe raadsman van de woonlnspecteur, eiser tot herste~ deelde op de rec:htszlttfns van 2 
november 2018mee geen herstelvordering meer te hebben en niet verder tussen te kOOW!n. 

Dienvolgens beperkt het hof zich ertoe vast te stellen dat de herstelvorderingen van de 
wooninspecteur zonder voorwerp zijn geworden. 

11. 
De eerste rechter besliste terecht om de burgerliJke belangen ambtshalve aan te houden biJ 
toepasSing van artikel 4 VoorafBaande Titel van het Wetboek van Strafvordering. Derhalve 
wordt de beslissing op burgerrechteliJk vlak bevestigd. 

OP ORE GRONDEN, 
het hof. rectrt doende biJ verstek ten aantien van de wooninspecteur en op tegenspraak 
voor het over11e, 

Gelet op: 
- artlkel24 van de wet van 15 junl1935 op het gebruik der talen In serechtszaken, 

de artikelen 2S, 31, 33, 34, 38, «>, 41, 42, 43bis, 56, 64, 65, 380, 382 e" 389 van het 
Strafwetboek, 
de artikelen S en 20 van het Decreet van 15 Juli 1997 houdende de V1aamse Wooncode 
artikel 1 van de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdeciemen op de 
strafrechteliJee geldboeten~ 

• artikel 2 van de wet van 26 juni 2000 betreffende de fnvoerk'ls van de euro, 
artikel S van het decreet van 1 december 2001 tot regeling van enkele gevolgen van de 
Invoerins van de euro In de Vlaamse re,elgev1ng, 
de artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 4 oktobttr 1867 op de venachtende 
omstandigheden, 
arttkel4 van de Voorafgaande Titel van hetWetboek van Strafvordering, 
de artikelen 162,190,194, 211 en 211bls van het Wetboek van Strafvordering, 

Verklaart de hoger beroepen tegen het vonnis van s februari 2018 van de rechtbank van 
eerste aanles Oost-Vlaanderen, afdeins Gent, ontvankeliJk en er ten gronde over beslissend 
met eenparlte stemmen: 

Op strafubled 

rPA'E 
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Verbetert de materiële verschrijving In de dagvaarding met betrekking tot de berekening van 
het vermogensvoordeel, met name waar er In de dagvaarding In dit verband melclng wordt 
gemaakt van de telastleggingen El, El, E3, E4 en ES. waar dit moet warden gelezen als 0.1. 
0.2, 0.3, 0.4 en 0.5; 

2egt voor recht dat de Jn de telastlegging 8 bedoelde verzwarende ~mstandgheld. zoals 
omschreven In artikel 380,§3-2• Strafwetboek, niet bewezen Is In hoofde van de beklaagde 

Verklaart de telastlesglngen A.l, A.2, A.3, A.4, A.5, B (met ultzonderlna van de In die 
telastleu&na vermelde verzwarende omstandlgt!eld), c.1, C.2, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 en 0.6, 
sel)leegd In staat van wette!jjke herhaling. bewezen In hoofde van de beklaagde 

Veroordeelt de beldaagde ut hoofde van de aldus bewezenverklaarde 
telastleggingen Al, A.2# A.3, A.4, A.5, B (met uitzondering van de In die telastlegging 
vermelde verzwarende omstandigheid), C.1, C.2J 0.1, 0.2J 0.3, 0.4, 0.5 en 0.6 samen, 
gepleegd In staat van wettelllke herhaling. tot een hoofdge•rwenlsstl'af van twee Jaar en 
tot een aeldbaete van 1.000,- EUR, te vermenlavuldlgen met zes (aantal slachtoffersJ en 
aldus gebracht op 6.000,- EUR, te verhogen met 50 opdeciemen en aldus gebracht op 
36.000,- EUR; 

2eJt dat btj gebrek aan betaling binnen de wettelijke termijn de aan de beklaagde 
opgelegde geldboete vervangen zal kunnen worden door een vervangende 

gevangenisstraf van drie maanden; 

Verklaart de beklaagde voor een periode van viJf jaar ontzet van de 
uitoefening van de In artikel 31, eerste lid, van het Strafwetboek bepaalde rechten, namelijk 
het recht om : 

1. openbare ambten, bedleningen of betrekkingen te vervullen; 
2. verkozen te worden; 
3. enig ereteken te draaen of enige adelliJke tltel1e voeren; 
4. gezworene «deskundige te zijn, als Instrumentair of attesterend getuige bij akten op 

te treden; In rechte tl! getuigen, anders dan om enkel Inlichtingen te geven; 
5. geroepen 1e worden tot het ambt van voosd, toeziend voogd of cw-ator, behalve 

over hun eigen kinderen, of om het ambt van gerechtelijk bewindvoerder over de 
goederen van een vennoedeiiJk afwezige cl bewindvoerder van een persoon die 
krachtens artlkel492/1 van het lkl'gertljk Wetboek Is beschermd, uit te oefenen; 

6. een wapen of munitie te vervaardgen, 1e wljzlgenJ te herstellenJ over te dragen, 
worhanden te hebben, te dragen, te vervoeren, In, uit, of door te voeren, of te 
dienen In de Krijgsmacht. · 
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Vertelaart het bedras van 2.200,- EUR als lilegaal vermogensvoordeel dat In bestas werd 
senomen en werd gestort op de rekenins van het , verbeard lastens de beklaagde 

(zie de staat van lnbesr agnemlng en het stortingsbewijs, gevoegd bij het 
navolgend proces-verbaal d.d. 21 november 2016, stuk 16 van onderkaft 1 
van het strafdossier}; 

Verklaart voor het overige een bedras van 11.!185,- EUR aan lilegale vermogensvoordelen bij 
wijZe van equivalent verbeurd lastens de beklaagde 

Legt de beklaagde de verplichtins op een beet as van 25,• Ellt·, vermeerderd. 
met 7D opdeciemen en aldus gebracht op 200.- EUR te betalen als bild'ase tot de 
financierins van het fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzetteilJee gewelddaden en aan 
de occasionele redders; 

Lest de beklaagde de verplichtins op een bedras van 53,58 EUR te betalen als 
vergoedinsvoor de kostprijs van het verloop van de strafprocedure; 

Veroordeelt de beklaagde tot een bijdragevan 20,- EUR ten behoeve van het 
Besratingsfonds voor de jurldlsd\e tweedelljnsbljstand; 

Veroordeelt de beklaagde tot de kosten gevallen In eerste aanles aan de zijde 
van het openbaar ministerie, begroot op 503,38 EUR, en veroordeelt hem tevens tot de 
kosten gevallen In hoger beroep aan de zijde var~ het openbaar ministerie, besroot op · 
160,52 EUR; 

Stelt de In beslas senomen en ter griffie van de rechtbank van eerste aanles Oost
Vlaanderen. afdeins Gent, onder de OS-nummers 

neergelegde voorwerpen ter beschlkldns van het openbaar mlnlsterle 
teneinde ermee te handelen als naar recht; 

Wat het Bevorderde herstel betreft 

Stelt vast dat de herstelvorderingen van de wooninspecteur, eiser tot herstel. zowel met 
betrekking tot het pand aan het te als met 
betrekking tot het pand aan de te zonder voorwerp 
zijn geworden; 

Op burserreehtelllk gebled 
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Bevestigt het bestreden wnnls in zoverre de eventuele burger11.Jke belangen daarrn 
ambtshalve werden aangehouden overeenkomstig artikel 4 van de Voorafgaande Titel van 
het Wetboek van $trafvorderinJ. 

AJ$I~en ~tde ulrvoertngum. de ~rlf:tte vtfjlttrdssfltJ/ fil1 de mooe/l}u modalltritPn e111on wl)st liet 
trol de __.dHidtt op dl W« wn JJ mel2006 be~ndr de ~Mteme neclfsposltle .,.,"de mo~JrdeeldM t« 
HIJ lfrlj~dntra/ en de oan liet ~r ,.,.t~ m:lff!tl In lier ~a~rm van de 
stro~tnosmotAiflt~n.n, • Wet wan J7 rmZOOG ~ aptkfitlng W'Dndr ~twJufngwdtfbonlcM .. 
belde ~lle:eetrl tn lltt ~lglst:h Slllotsblod WJn 1S }uni 2006. n de In u/llloerlntJ WJn de~ wetten 
ul~de be$/&tlten • 
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ICos1BI eet"Sie aanleg opnieuw begroot! 
Factt~en: € 211,75 

Dagv. bekl: € 25,87 
Hypoth. lnschr.: € 220,00 

+ lD": 

Totaal: 

Kosten beroep: 
Afsdrlft vonnis: 

Afsch1ften akten H8: 
Opstelre~t ti8 bekl.: 

oa.v. bekL: 
D88V. eiser tot herstel: 

+ 10 " : 

Totaal: 

€457,62 
€45,76 

€503,31 

€54,00 
€6,00 

€35,00 
€ 25,87 
€25.o& 

Dit arrest ls gewezen te Gent door het hof van beroep, tiende correcttonefe kamer, 
samengesteld uit raadsheer , als waarnemend kimerVOOI'zitter, raadsheer 

a plaatsvervangend magistraat en In openbare 
rechtszitting van 29 mart 2019 uiteespraken door raadsheer - wnd. kamervoorzilter 

, fn aanwezigheld van advocaat ..generaal. met bfjst~d van 1rlffler 
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