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Hof van Cassatie van België 

Arrest 

Nr. P.17.1313.N 

1 

, geboren te : op 

wonende te' 

beklaagde, 

eiser, 

met als raadsman mr. Joris Van Cauter, advocaat bij de balie te Gent, 

Il 

met zetel te 

beklaagde, 

eiseres, 

met als raadsman mr. Pieterjan Van Muysen, advocaat te Gent, 
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beide cassatieberoepen tegen 

WOONINSPECTEUR bevoegd voor het grondgebied van het Vlaamse Ge

west, met kantoor te 1210 Sint-Joost-ten-Node, Koning Albert H-laan 19, bus 22, 

eiser tot herstel, 

verweerder. 

1. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 

Het cassatieberoep I is gericht tegen 

- het arrest van het hof van beroep te Gent, correctionele kamer, van 30 novem

ber 2017 (arrest I. l ); 

- het arrest van het hof van beroep te Gent, correctionele kamer, van 16 septem

ber 2016 (arrest I.2); 

- de beslissingen die blijken uit de twee processen-verbaal van de rechtszitting 

van 29 september 2017 in deze zaak. 

Het cassatieberoep Il is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent, 

correctionele kamer, van 29 september 2017 (arrest Il). 

De eiser I voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan. 

De eiseres II voert geen middel aan. 

De eiseres Il doet afstand van haar cassatieberoep zonder berusting en behoudt 

zich het recht voor om, na de eindbeslissing, tegen het arrest II opnieuw cassatie

beroep aan te tekenen. 

Raadsheer Alain Bloch beeft verslag uitgebracht. 

Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd. 



ll. BESLISSING VAN HET HOF 

Beoordeling 

2 OKTOBER 2018 

Afstand van het cassatieberoep II 
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1. Het arrest II oordeelt dat de eiseres II en haar lasthebber ad hoc niet langer 

partij zijn voor het hof van beroep te Gent en weigert bijgevolg conclusietermij

nen te bepalen. Dit is een eindbeslissing als bedoeld door artikel 420, eerste lid, 

Wetboek van Strafvordering. 

Het door dwaling ingegeven verzoek om afstand wordt niet verleend. 

Middel van de eiser f 

Eerste onderdeel 

2. Het onderdeel voert schending aan van artikel 149 Grondwet en miskenning 

van het algemeen rechtsbeginsel van de motiveringsverplichting: de eiser 1 heeft 

in zijn appelconclusie de overschrijding van de redelijke termijn opgeworpen zo

wel tijdens de onderzoeksfase als de vonnisfase; het arrest 1.1 oordeelt dat de re

delijke tem1ijn tijdens de onderzoekfase overschreden was, maar laat na vast te 

stellen dat ook ir1 de vonnisfase periodes van stil.stand kunnen worden vastgesteld, 

die niet toe te schrijven zijn aan de complexiteit van de zaak of de houding van de 

eiser; aldus laat het arrest I. l na het verweer van de eiser 1 te beantwoorden. 

3. De eiser I heeft geconcludeerd en het arrest 1.1 oordeelt zoals aangegeven in 

het onderdeel. Aldus beantwoordt het arrest 1.1 niet het bedoelde verweer. 

Het onderdeel i s  gegrond. 

Tweede onderdeel 

4. Het onderdeel dat niet kan leiden tot ruimere cassatie of cassatie zonder 

verwijzing, behoeft geen antwoord. 
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Omvang van de cassatie 

5. Aangezien het door de eiser I aangevoerde motiveringsgebrek uitsluitend 

betrekking heeft op de beslissing over de straftoemeting leidt de vastgestelde on

wettigheid enkel tot de vernietiging van de aan de eiser I opgelegde straf, maar 

laat ze de overige beslissingen van het arrest I. l onaangetast. 

Ambtshalve onderzoek voor het overige 

6. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissingen zijn overeenkomstig de wet gewezen. 

Dictum 

Het Hof, 

Vernietigt het arrest 1.1, inzoverre het de eiser I tot straf en de bijdrage aan het 

Slachtofferfonds veroordeelt. 

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeel

telijk vernietigde arrest I. l .  

Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige. 

Veroordeelt de eiser [ tot een derde van de kosten van zijn cassatieberoep. 

Veroordeelt de eiseres II tot de kosten van haar cassatieberoep. 

Houdt de beslissing over de overige kosten aan en laat die over aan de rechter op 

verwijzing. 

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Antwerpen. 

Bepaalt de kosten in bet geheel op 398,42 euro, waarvan de eiser 1 247,05 euro 

verschuldigd is en de eiseres IT 151,37 euro. 

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, tweede kamer, 

samengesteld uit raadsheer Filip Van Volsem, als waarnemend voorzitter, de 

raadsheren Alain Bloch, Peter Hoet, Sidney Bememan en Ilse Couwenberg, en op 

de openbare rechtszitting van 2 oktober 2018 uügesproken door waarnemend 
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voorzitter Filip Van Volsem, in aanwezigheid van advocaat-generaal Marc 

Timperman, met bijstand van griffier Kristel V anden Bossche. 

F. Van Volsem 



( 
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Hof van Cassatie 
Tweede Kamer 
P.17.1313.N 

VOOR: 

TEGEN: 

MEMORJE 

De heer 

wonende te· 

oorspronkelijk ie beklaagde 

thans eiser tot cassatie 

op 1 5 FEB. Z018 ter griffie 

van het Hof ven Cassatie neerg�legdl 

ormtAngeo .• 

(goedgekeurd de doorhaling van een/ 

woord(eft). 
· ·De griffier, 

?.. geboren te , op 
.• . Karin MERCKX 

Griffier-hoofd van diens� 

. , 

." .' ."" 

bijgestaan en vertegenwoordigd door mr. Joris VAN CAî:HJ:R,/ád�ocaat �}e. balie te 

Gent, met kantoor gevestigd te 9000 Gent, Gustaaf Callierlaan 175, hbud�r ��n het 

getuigschrift bedoeld in artikel 425, § 1, lid 2 van het Wetboek van Strafvordering. 

1. De PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT; 

verweerder in cassatie 

2. De WOONINSPECTEUR VAN HET VLAAMSE GEWEST, met kantoor te 

1210 Sint-Joost-ten-Node, Koning Albert II-laan 19 bus 22; 

oorspronke_lijk eiser tot herstel 

thans ver.veerder in cassatie 

Tot staving van het cassatieberoep dat hij op 15 december 2017 heeft ingesteld tegen het op 30 november 

2017 door de 1 o• kamer van het hof van beroep te Gent gewezen arrest (met arreslnummer ' ), 

tegen het op 16 september 2016 door de to• kamer van het hof van beroep te Gent gewezen arrest (met 

arrestnummer • )  en tegen de beslissingen die blijken uit de twee processen-verbaal van 

terechtzitting van 29 september 2017 in deze iaak; 

* 

* * 

�· 
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Aan de Heren Ecrslc Voor.dttcr en Voorzitter van het Hof van Cassatie, 

Aan de Dames en Heren Raadsheren in het Hof van Cassatie, 

Hooggeachte Dames en Heren, 

Eiser heeft de eer volgend cassatiemiddel in te roepen tot staving van het cassatieberoep dat hij heeft 

aangetekend tegen het arrest dat op tegenspraak werd uitgesproken door de to• kamer van het hof van beroep 

te Gent op 30 november 20 l 7, tegen het arrest dat op tegenspraak werd uitgesproken door de 1 o• kamer van 

het hof van beroep te Gent op 16 september 2016 en tegen de beslissingen die blijken uit de twee processen

verbaal van terechtzitting van 29 september 2017 in deze zaak. 

FEITENENPROCEDUREVOORGAANDEN 

1. Ingevolge de rechtstreekse dagvaarding vanwege de procureur des Konings te Dendermonde diende 

eiser zich samen met tweede beklaagde · � te verantwoorden voor de correctionele 

rechtbank bij de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde wegens 

volgende hem ten laste gelegde feiten: 

"Door de misdaad of het wanbedrijf rechtstreeks te hebben uitgevoerd of aan de uitvoering te 

hebben meegewerkt, of door enige daad tot de uitvoering zodanige hulp te hebben verleend dat 

de misdaad. of �et .wanbedr.ijf niet had kunnen worden gepleegd, of doot: giften, beloften, 

bedreigingen, misbruik van gezag of van macht, misdadige kuiperijen of arglistigheden de 

misdaad of het wanbedrijf rechtstreeks Ie hebben uitgelokt, als dader in de zin van artikel 66 

van het strafwetboek: 

A. Te is-. s in de periode vanaf 1 april 2002 tot en met 8 september 2007 

Bij inbreuk op artikel 17 van het decreet d.d. 4 februari 1997 houdende de kwa/iteits- en · 

veiligheiçisnormen van Jca.mers en studentenkamers, als verhuurder el!n kamenvoning of kamer 

te hebben verhurnd, die niet beantwoordt aan de in artikelen 4, 6 en 7 bedoelde normen en die 

geen geldige conformileitattest kan voorleggen, namelijk 

de kamers gelegen in de woning te 
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B. Te . vanaf9 september 2007 lot en met 30 november 2010 

Bij inbreuk op artikel 17 van het decreet dd. 4 februari 1997 houdende de kwaliteits- en 

veiligheidsnormen van kamers en studentenkamers, zoals gewijzigd door het decreet van 7 juli 

2006, als verhuurder hetzij rechtstreeks, hetziJ. via tussenpersoon, als persoon die het goed ter 

beschikking stelt met het oog op bewoning, hetzij rechtstreeks, hetzij via tussenpersoon of als 

eventuele onderverhuurder hetzij rechtstreeks, hetzij via tussenpersoon 

een kamerwoning of een kamer die niet voldoet aan de vereisten van artikelen 4, 6 en 7 

van hoger vernoemd decreet te hebben verhuurd, te huur gesteld of te hebben ter be.schikking 

gesteld namelijk: 

de kamers gelegen in de woning te 

vaststellingen wooninspectie juncto politie) 

Met de omstandigheid dal van de betrokken activiteit een gewoonte wordt gemaakt. 

(cfr. 

De kadastrale omschrijving van het o_nroerend goed dat het voorwerp van het misdrijf is, zijnde: 

ligging. 

aard en oppervlakte: magazijn , 

wijk en nummer van het kadaster: . 

'1), magazijn , 

en de eigenaar ervan geiäentificeerd zijnde als: . 

r,) en building 

die de eigendomstitel heeft verkregen krachtens: enerzijds de blote eigendom bij akte van 

. verdeling, verleden op 23 mei 2001 voor notaris. te 1 geregistreerd op 28 

mei 2001 en anderzijds door afloop van de termijn van acht jaar gedurende dewelke 

vruchtgebruik was toegekend aan de door middel van een akte van aankoop 

vruchtgebruik, verleden op 

geregi streerd op 

c. Te 

voor notaris te 

vanaf 1 januari 2005 tot en met 8 september 2007 

Bij inbreuk op artikel 20 § 1 van het decreet d.d ! 5 juli 199� houdende de Vlaamse Wooncode, 

als verhuurder of eventuele onderhuurder een woning, die niet beantwoordt aan de vereisten 

van artikel 5 van hoger vermeld decreet, als hoofdverblijfplaat.s te hebben verhuurd, gewijzigd 

door artikel 20 van het decreet dd 7 mei 2004 houdende wijziging van het decreet van 22 

december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996 en van het decreet 

van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat betreft de bestrijding van de leegstand 
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en verkrotting en onbewoonbaarheid van gebouwen en.lof woningen, thans strafbaar door de 

artikelen 5 en 10§1 al 1 van het decreet d.d 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, 

zoals gewijzigd door het decreet van 7 juli 2006, meer bepaald: 

De woning gelegen te 

wooninspecteur jrmcto politie) 

(cfr. Vaststellingen 

D. Te vanaf 9 september 2007 tot en met 30 november 2010 

Bij inbreuk op artikel 5, strafbaar gesteld door artikel 20§1 al 1 van het decreet d.d. 15 juli 

1997 houdende de Vlaamse Wooncode, als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of als 

persoon die een woning ter beschikking stelt, een woning die niet voldoet aan de vereisten van 

artikel 5, rechtstreeks of via tussenpersoon, verhuurd, te huur gesteld of ter beschikking gesteld 

te hebben met het oog op bewoning, meer bepaald: 

De woning gelegen te 

wooninspectie juncto politie) 

met de omstandigheid dat van de activiteit een gewoonte werd gemaakJ. 

(cfr. Vaststellingen 

De kadastrale omschrijving van het onroerend goed dat het voorwerp van het misdrijf is, zijnde: 

ligging: 

aard en oppervlakte: magazijn ( magazijn · en building 

wijk en nummer van het kadaster: 

en de eigenaar ervan geïdentificeerd zijnde als: 

die de eigendomstitel hebben verkregen krachtens: enerzijds de blote eigendom bij akte van 

verdeling, verleden op 23 mei 2001 voor notaris te geregistreerd op 28 

mei 2001 en anderzijds door afloop van de termijn van acht jaar gedurende dewelke 

vruchtgebruik was toegekend aan de door middel van een akte van aankoop 

vruchtgebruik, verleden op 31 oktober 2000 voor notaris te 

geregistreerd op " 

Eiser werd tevens door de procureur des Konings te Dendermonde geda.gvaard teneinde zich 

overeenkomstig de artikelen 42 en 43bis van het Strafwetboek te horen veroordelen tot de bijwndere 

verbeurdverklaring van een bedrag van 208.000,00 euro, zijnde de vennogensvoordelen die concluant 

volgens het openbaar ministerie rechtstreeks zou hebben verkregen uit de hem ten laste gelegde feiten. 
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Volgens de procureur des Konings te Dendermonde kon het vennogensvoordeel in hoofde van eiser 

als volgt worden berekend: 

jaar aantal maanden bedrag huur (euro) totale huuropbrengst 

per jaar (euro) 

2002 9 2.000,00 18.000,00 

2003 12 2.000,00 24.000,00 

2004 12 2.000,00 24.000,00 

2005 12 2.000,00 24.000,00 

2006 12 2.000,00 24.000,00 

2007 12 2.000,00 24.000,00 

2008 12 2.000,00 24.000,00 

2009 12 2.000,00 24.000,00 

. . 2010 . .  l l  2.000,00 22.000,00 

2. Nadat de DlJ• kamer van de correctionele rechtbank bij de rechtba.-ik van eerste aanleg Oost

Vlaandercn, afdeling Dendermonde bij tussenvonnis de dato 26 mei 2014 een lasthebber ad hoc had 

aangesteld teneinde tweede beklaagde te vertegenwoordigen in onderhavige strafzaak, 

werd de zaak behandeld op de openbare terechtzitting 1 december2014. 

3. Bij vonnis van de DlJ• kamer van de correctionele rechtbank bij de rechtbank van eerste aanleg Oost

Vlaanderen, afdeling Dendennonde de dalo 12 januari 2015 werden de feiten onder tenlasteleggingen 

A ·en B als volgt geherkwalificeerd: 

"A. Te in de periode vanaf I april 2002 tot en met 8 september 2007 

Bij inbreuk op artikel 20 § I van het decreet d.d. 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, 

als verhuurder of even!uele onderverhuurder een woning, die niet beantwoordt aan de vereisten 

van artikel 5 van hoger vermeld decreet, als hoofdverblijfplaats te hebben verhuurd, gewijzigd 

door artikel 20 van het decreet d.d. 7 mei 2004 houdende wijziging van het decreet van 22 

,: · · . · .december'./ 995 houdende. bepalingen 'lot begeleiding van- de begrotin� 1996 en van het decreet 

van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat betreft de bestrijding van de leegstand 

en verkrotting en onbewoonbaarheid van gebouwen en/of woningen, thans strafbaar door de 

artikelen 5 en 20§1 al 1 van het decreet dd. 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode. 

zoals gewijzigd door het decreet van 7 juli 2006, meer bepaald: 

5 
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.· . . · De woning gelegen te 

B. Te vanaf 9 september 2007 tot en met 30 november 2010. 

BiJ inbreuk op artikel 5, strafbaar gesteld door artikel 20§1 al J van het decreet d.d. 15 Juli 

1997 houdende de Vlaamse Wooncode, als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of als 

persoon die een woning ter beschikking stelt, een woning die niet voldoet aan de vereisten va11 

artikel 5, rechtstreeks of via tussenpersoon, verhuurd, te huur gesteld of ter beschikking gesteld 

te hebben mei hel oog op bewoning, meer bepaald: 

De woning gelegen te 

met de omstandigheid dat van de activiteit een gewoonte wordt gemaakf' 

De one kamer van de correctionele rechtbank bij de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, 

afdeling Dendermonde verklaarde eiser - net als tweede beklaagde - schuldig aan de 

feiten omschreven onder de tenlasteleggingen A, B, C en D. 

Met toepassing van artikel 65, lid l van het Strafwetboek werd eiser wegens de hem ten laste gelegde 

en bewezen verklaarde feiten veroordeeld tot een geldboete van 1.000,00 euro, verhoogd met 45 

opdeciemen (x 5,5) en aldus gebracht op 5.500,00 euro (met een vervangende gevangenisstraf van 90 

dagen). De rechtbank stond uitstel van tenuitvoerlegging toe van de helft van de opgelegde geldboete 

. (en.van 45 dagen van de vervangende gevangeniss� voor.een termijn van drie jaar. 

Overeenkomstig de artikelen 42, 3° en 43bis van het Strafwetboek werd ten aanzien van eiser een 

bedrag van 6.250,00 euro verbeurd verklaard. Dit betreft volgens de rechtbank het equivalent bedrag 

van de vennogensvoordelen die rechtstreeks uit de misdrijven zijn verkregen. 

Tevens werd eiser veroordeeld tot: 

. ·. " :  . . . �.e,@!i��,Yl!-n e�n be�r�g"�� 25,00 eur_o, met 50 �������� �er�ç<?,g� e� .�l.4�s .��b.r���t �p 150,00 . 
euro, bij wijze van bijdrage tot financiering van het Fonds tot financiële hulp aan slachtoffers 

van opzettelijke gewelddaden; 

betaling van een vergoeding voor de kostprijs van de strafprocedure van S l,20 euro 

overeenkomstig de artikelen 91, lid 2 en 148 van het koninklijk besluit van 28 december 1950 
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houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in str.afaaken, zoals gewijzigd bij koninklijk 

besluit van 13 november 2012 (BS 29 novemb�r 2012). ·· 

betaling van de gerechtskosten, begroot op 157,53 euro (hoofdelijk met tweede beklaagde 

Tot slot werd ten aanzien van eiser en tweede beklaagde 

alle gebreken aan het pand gelegen te 

hoofdelijk het wegwerken van 

kadastraal 

gekend als opdat het zou voldoen aan de minimale 

kwaliteitsvereisten van artikel 5 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncodc en 

het herbestemmen, dan wel het slopen (tenzij dit verboden is) van bet pand gelegen te 

kadastraal gekend als 
volgens een door de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 

vergunde staat bevolen. 

In dit verband oordeelde d� DJ3° kamer van de correctionele rechtbank bij de rechtbank van eerste 

aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde dat: 

het bevolen herstel dient te worden gerealiseerd binnen een termijn van tien maanden te rekenen 

vanaf de uitspraak van het vonnis op 12januari 2015; 

concluant en 

verwittigen; 

na de uitvoering van de werken eiser tot herstel dienen te 

indien de plaats niet wordt hersteld binnen een termijn van tien maanden, eiser tot herstel en het 

college van burgemeester en schepenen van worden gemachtigd om van 

ambtswege in de uitvoering erv.an te kunnen �oorzien 

coocluant een dwangsom zal worden opgelegd ten bedrage van 125,00 euro per dag vertraging 

bij de niet-uitvoering van het herstel binnen de voorziene termijn; 

de termijn van tien maanden enkel aan de hoofdveroordeling wordt gekoppeld en geen 

dwangsomtermijn is in de zin van artikel 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek; 

het vonnis uitvoerbaar bij voorraad diende te worden verklaard. 

Eiser heeft (samen met de lasthebber ad hoc van tweede beklaagde middels verklaring 

t�� gri�e.van d� reçhtb�nk. van .ee�te aanleg 09�t-Vl��dere�, a.fd�.��?g ben�enp�1_1d� op �3 janu� 
2015 tijdig en regelmatig hoger beroep ingesteld tegen alle beschikkingen van het vonnis van de D n• 

kamer van de correctionele rechtbank bij de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling 

Dendennonde de dato 12 januari 2015. 

De procureur des Konings te Dendermonde tekende op 27 januari 2015 hoger beroep aan. 
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5. Op 1 5  januari 2016 werd eiser er bij dagvaarding geldend als dagstelling de dato 15 december 2015 

van in kennis gesteld dat de zaak werd vastgesteld cip de zitting van de 10" kamer van bet hof và.n 

beroep te Gent op 28 januari 2016. 

6. Op de openbare terechtzitting van de io• kamer van het hof van beroep te Gent van 28 januari 2016 

heeft eiser zich .op vraag van het hof nader verklaard omtrent de klacht met burgerlijke partijstelling 

die hij had neergelegd in handen van de onderzoeksrechter bij de rechtbank van eerste aanleg Oost

Vlaanderen, afdeling Dendermonde. 

D e  10c kamer van het hof van beroep te Gent nam kennis van het standpunt hieromtrent van de andere 

partijen en besloot - na beraad aangaande het al dan niet behandelen van de zaak - om de zaak uit te 

stellen op de terec htzitting van 29 april 2016. 

7. Op de openbare terechtzitting van de 10° kamer van het hof van beroep te Gent van 29 april 2016 

vroeg het openbaar ministerie het woord en verklaarde het afstand te willen doen van het door de 

procureur des Konings te Dendermonde ingestelde hoger beroep tegen eiser (en tegen tweede 

beklaagde 

Het hof deelde partijen mee dat het, alvo.rens de zaak verder te behandelen, eerst de zaak wat betreft 

het door eiser en door de lasthebber ad hoc van tweede beklaagde 1angetekende hoger 

beroep zoals geformuleerd op de akte van hoger beroep wenste uit te klaren. 

Teneinde de partijen toe te laten standpunt in te nemen aangaande de ontvankelijkheid van het door 

eiser en door de lastehepbcr ad hoc van tweede beklaagde aangetek.ende hoger beroep 

werd de zaak in dezelfde staat uitgesteld op de terechtzitting van 9 juni 2016. 

8. Op de openbare terechtzitting van de 10c kamer van het hof van beroep te Gent van 9 juni 2016 

verzocht het openbaar ministerie het hof om het hoger beroep van eiser (eo het hoger beroep van de 

lasthebber ad hoc van ) onontvankelijk te verklaren e n  handhaafde het openbaar 

ministerie de reeds eerder gedane afstand van hoger beroep. 

Vervol�ens w�rd de .�der� partije_n. de k�.s geboq�/1. hun st�d.pu�t 1:;1iteçn .te zetten nopens .de . 

ontvankelijkheid van de hoger beroepen. 

9. Bij tussenarrest de dato 16 september 2016 (met arrestnummer C/1 15212016) heeft de 10° kamer van 

bet hof van beroep te Gent het openbaar ministerie akte verleend van afstand van zijn hoger beroep 

tegen eiser (en tegen tweede beklaagde }. 
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Het hof verklaarde het hoger beroep van eiser ontvankelijk. 

Tevens heeft het hof de 7.aak voor behandeling ten gronde van het ontvankelijk hoger beroep van eiser 

verder gesteld naar de terechtzitting van donderdag 27 oktober 2016, waarbij volgende 

conclusietermijnen werden bepaald: 

voor eiser: tot en met 30 september 2016; 

voor verweerder sub 2: tot en met 14 oktober 2016; 

voor eiser ( syntheseconclusie ): tot en met 21 oktober 2016. 

Het hof veri;ocht partijen zich te schikken naar de bepalingen van artikel 152 van het Wetboek van 

Strafvordering en de conclusies op te stellen overeenkomstig de artikelen 743 en 744 van het 

Gerechtelijk Wetboek. 

10. Op de openbare terechtzitting van de 10° kamer van het hof van beroep t e  Gent van 27 oktober 2016 

stelde het hof partijen ervan in kennis dat de zaak oiet kon worden behandeld aangezien de Procureur

generaal bij Uw Hof bad gevraagd het dossier onverwijld over te maken. 

Het hof besloot de zaak om die reden ambtshalve uit te stellen. 

11. Op 25 juli 2017 werd eiser er bij dagvaarding geldend als dagstelling de dato 11 juli 2017 van in 

kennis gesteld dat de zaak werd vastgesteld op de zitting van de 1 o• kamer van het hof van beroep te 

Gent op 29 september 2017. 

12. Op de openbare terechtzitting van de io• kamer van het hof van beroep te Gent van 29 september 2017 

verzocht eiser het hof om coaclusietennijnen vast te leggen. Verweerder sub 2 gaf aan zich hiertegen 

niet te verzetten. 

Het openbaar ministerie verzette zich fonneel tegen het vastleggen van conclusietennijo.en. 

Na beraad h�ft het hof b.es_l oten de zaak in dezelfde staat uit te. stellen op .de terechtzitting van 6 

oktober 20 l 7 teneinde de raadsman van eiser toe te laten een stukken bundel samen te stellen. 

13. Op de openbare terechtzitting van de 10e kamer van het hof van beroep te Gent van 6 oktober 2017 

werd de z.aak behandeld. 
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Het hof nam de zaak in beraad en deelde mij uitspraak te doen op l 0 november 2017. 

14. Op de openbare terechtzitting van de 10• kamer van het hof van beroep te Gent van 10 november 2017 

werd de uitspraak uitgesteld naar de terechtzitting van 24 november 2017. 

15. Op de openbare terechtzitting van de 10• kamer van het hof van beroep te Gent van 24 november 2017 

werd de uitspraak uitgesteld naar de terechtzitting van 30 november 2017. 

16. Bij arrest de daJo 30 november 2017 (met arrestnummer C/1487/2017) heeft de 1 o• kamer van het hof 

van beroep te Gent ten gronde beslissend over het ontvankelijk hoger beroep van eiser: 

het vonnis van de correctionele rechtbank bij de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, 

afdeling Dendermonde de dato 12 januari 2015 bevestigd in de beslissing tot het aanhouden van 

de burgerlijke belangen en in de beslissing over de herschrijving van de tenlasteleggingen A en 

Bals inbreuken op de Vlaamse Wooncode; 

eiser schuldig verklaard aan de tenlasteleggingen A, B, C en D en hem voor deze bewezen 

tenlasteleggingen samen veroordeeld tot een geldboete van 750,00 euro, verhoogd met 45 

opdeciemen tot 4.125,00 euro of een vervangende gevangenisstraf van :45 dagen; 

ten aanzien van eiser de bijzondere verbeurdverklaring uitgesproken van de uit de bewezen 

misdrijven verkregen vermogensvoordelen voor een equivalent bedrag van 25.000,00 euro; 

eiser veroordeeld tot betaling van de ver�oeding voor administratieve kosten van 51,20 euro, tot 

betaling van een bijdrage van 25,00 euro in het Slachtofferfonds, met 50 opdeciemen verhoogd 

tot 150,00 euro, en tot de kosten van de strafvordering, voor het openbaar ministerie begroot op 

157,5.3 euro in eers�e aanleg en op 263,60 euro in beroep. 

eiser op vordering van verweerder sub 2 bevolen tot het herstel van het pand en de woningen te 

, door uitvoering van het volgende binnen een termijn 

van zes maanden nadat dit arrest in kracht van gewijsde i.s: 

wat betreft de oorspronkelijke bus 3, 4 en 6 (huidige woning 2 en 3), het herbestemmen van het 

betrokken pand volgens een door de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening vergunde staat, dan 

wel over te gaan tot de sloop van het gebouw, tenzij dit verboden is; 

wat betreft de oorspronkelijke bus 2 (huidige woning 1) het uitvoeren van renovatie-, 

yer�t��ings� of aanp�ingl?wer�eden (dit is �et �t:rstel ".an al.Ie gebreken), .waar door het. 

pand voldoet aan de mini.male kwaliteitsvereisten van artikel 5 van de Vlaamse Wooncodc, 

meer bepaald bet wegwerken door middel van renovatie-, verbeterings- en aanpassingswerken 

van de gebreken aan het gebouw en de daarin aangebrachte woongelegenheden, zodat dit 

gebouw en de daarin aangebrachte woongelegenheden, zodat dit gebouw en de daarin 

ondergebrachte woongelegenheden voldoen aan de veiligheids-, gezondheids-, en 
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. woon.kwaliteitsvereisten zoals bedoeld in artikel 5 Vlaamse Wooncode, opdat het aantal punten 

in het technisch verslag wordt teruggebracht op nul, dan wel over te gaan tot de sloop van het 

gebouw, tenzij dit verboden is; 

gezegd voor recht dat op vordering van verweerder sub 2 door eiser een dwangsom van 250,00 

euro zal worden verbeurd per dag vertraging in de nakoming van dit bevel te rekenen vanaf het 

verstrijken van de tennijn van zes maanden vanaf de dag waarop dit arrest in kracht van 

gewijsde zal zijn getreden; 

gezegd voor recht dat voor eiser geen dwangsom meer zal verbeuren boven een totaal bedrag 

van 300.000,00 euro aan dwangsommen; 

bevolen dat voor het geval voornoemd pand niet binnen de opgelegde termijn werd hersteld 

verweerder sub 2 en het college van burgemeester en schepenen van de gemeente 

ambtshalve in de uitvoering van de bevolen herstelmaatregel zullen kunnen voorzien, met 

de daaraan verbonden kosten ten laste van eiser. 

17. Eiser heeft middels verklaring ter griffie van het hof van beroep te Gent cassatieberoep inges�eld 

tegen: 

het arrest van de ioe kamer van bet hof van beroep te Gent de dato 30 november 2017 (arrest 

nummer 

het arrest van de 1 oe kamer van het hof van beroep te Gent de dato 16 september 2016 (arrest 

nununer ); 

de beslissingen die blijken uit de twee processen-verbaal van terechtzitting van 29 september 

2017 in deze zaak. 
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EERSTE EN ENIGE MIDDEL TOT CASSATIE 

Geschonden wetsbepalingen en algemene rechtsbeginselen 

artikel 6.1 Europees Verdrag tot beschenning van de Rechten van de Mens en de fundamentele 

vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 

(hierna 'EVRM'); 

artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet; 

artikel 2 lter van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van het Wetboek van Strafvordering; 

de algemene rechtsbeginselen van het recht op een eerlijk proces en van het recht van 

verdediging; 

het algemeen rechtsbeginsel van de motiveringsplicht van de rechter. 

Aangevochten beslissing 

In het bestreden arrest de dato 30 november 2017 veroordelen de appelrechters eiser voor de bewezen 

tenlasteleggingen A, B, C en D samen tot een geldboete van 750,00 euro, verhoogd met 45 opdeciemen tot 

4.125,00 euro of een vervangende gevangenisstraf van 45 dagen. 

Hierbij overwegen de appelrechters als volgt: 

"9.1 De beklaagde voert voor het hof. in ondergeschikte orde en in het kader van de 

straftoemeting, aan dat de redelijke termijn in strafzaken is overschreden. en vraagt hem te 

veroordelen bij eenvoudige schuldigverklaring. 

De beklaagde is sedert de eerste vaststellingen op 30 november 2010 onder de dreiging van 

strafvervolging. Sindsdien is bijna zeven jaar verlopen. Het hof stelt vast dal in de loop van het 

opsporingsonderzoek er lange periodes van stilstand waren die niet aan de beklaagde te wijten 

waren en die niet volledig door de aard, de complexiteit en de omvang van het onderzoek te 

verantwoorden zijn, waardoor de redelijke termijn, bedoeld in artikel 6. l van het Verdrag tot 

bescherming van de rechten van de �ens en de fundcimentele vrJjheden, oncf.ertekend te R.ome 

op 4 november 1950 (EVRM. B.S., 19 augustus 1955, er. B.S., 19 juni 1961) en artikel 14.3.c 

van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (IVBPR, of het 

zogenaamde BUPO-verdrag) is overschreden. Deze verdragsbepalingen geven niet aan welke 

gevolgen het hof dient te verbinden aan deze vaststelling. Inzonderheid bepaalt het verdrag niet 
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dat de sanctie het verval van de strafvordering zou moeten zijn, wat de beklaagde trouwens ook 

niet aanvoert. 

Evenmin voert de beklaagde aan dat als gevolg van de overschrijding van de redelijke termijn 

zijn recht van verdediging zou geschonden zijn. Volledigheidshalve stelt het hof vast dat het 

dossier alle elementen bevat die in het kader van een eerlijke procesvoering nodig zijn om tot de 

waarheidsvinding te komen en de beklaagde hierover tegenspraak heeft kunnen voeren en dat 

door het tijdsverloop tussen de feiten en de behandeling voor de rechter, de bewijsvoering en 

het recht van verdediging van de beklaagde niet zijn aangetast. 

Artikel 21 ter Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering bepaalt dat indien de duur van de 

strafvervolging de redelijke termijn overschrijdt, de rechter de veroordeling bij eenvoudige 

schuldigverklaring kan uitspreken of een straf kan uitspreken die lager kan zijn dan de 

wettelijke minimumstraf Deze bepaling sluit een meer of minder vergaand rechtsherstel niet uit. 

De schending van de redelijke termijn in strafzaken geeft de beklaagde recht op een 

rechtsherstel, zoals hierna bepaald. Het hof merkt op dat de overschrijding van de redelijke 

termijn beperkt is, wat zich moet vertalen in de omvang van het rechtsherstel. 

9.2 ( ... ) 

9.3 ( ... ] 

[ . . . J De aard en de ernst van de gepleegde misdrijveri brengt mee dat niettegenstaande de 

vastgestelde. overschrijding van de redelijke termijn in strafzaken, hel effectief opleggen van een 

geldboete nog steeds maatschappelijk vereis� en verantwoord is. [ . .. ] 

Indien de redelijke termijn niet was overschreden was een geldboete van 1.000,00 euro passend 

geweest. Als rechtsherstel voor de overschrijding van redelijke termijn in strafzaken bepaalt het 

hof de hierna bepaalde reëel en meetbaar lagere geldboete. 

(bestreden arrest de dato 15 juni 2017, pagina 8-9) 
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Aangevoerde grieven 

Eerste onderdeel 

Luidens artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet dient elk vonnis of arrest met redenen te zijn 

omkleed, hetgeen onder meer inhoudt dat de rechter verplicht is om te antwoorden op de middelen die 

partijen in hun regelmatig voorgelegde conclusies aanvoeren. 

Eiser heeft in zijn regelmatig en tijdig neergelegde conclusie de dato 6 oktober 2017 in een achtste 

middel de overschrijding van de redelijke termijn in de zin van artikel 6.1 EVRM opgeworpen. Hij verzocht 

de appelrechters om hem te veroordelen bij eenvoudige schuldigverklaring en hem geen straf op te leggen 

waarbij hij hen, naast een periode van stilstand in de onderzoeksfase, wees op een aantal belangrijke periodes 

van stilstand (met een duur van in totaal in meer dan 46 maanden) in de vonoisfase die niet aan hem te wijten 

waren en die evenmin te verantwoorden zijn door de complexiteit van de zaak: 

"Dat het belangrijkste criterium om na te gaan of er al dan niet sprake is van een overschrijding van 

de redelijke termijn de houding van de gerechtelijke overheid betreft. 

Dat het Europees Hof voorde rechten van de mens daarbij voornamelijk aandacht heeft voor periodes 

van inactiviteit die moeilijk kunnen worden verantwoord. Een langdurig stilzitten van de gerechtelijke 

overheden valt niet te rechtvaardigen. 

Dat in casu concluant uw Hof[i .e. het hof van beroep te Gent] in dit verband op niet-exhaustieve wijze 

wenst te .wijzen op volgende elementen: 

i. [ ... ] 

ii. Dat er meer dan achttien maanden zijn verstreken tussen de eerste zitting van de correctionele 

rechtbank bij de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde op 12 

november 2012 en het tussenvonnis de dato 26 mei 2014 (met griffienummer 1768), waarbij de 

rechtbank enkel een lasthebber ad hoc aanstelde om de belangen van te 

behartigen. 

iii. Dat er meer dan zes maandeh zijn verstreken tussen het tussenvonnis de dato 26 2014 (met 

griffienummer 1768) en het eindvonnis de dato 12januari 2015 (met griffienummer 120). 
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iv. Dat er meer dan elf maanden zijn verstreken tussen het aantekenen van hoger beroep op 23 

·januari 2015 tegen het vonnis van de D 13' kamer van de correctionele rechtbank bij de 

rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde de dato 12 januari 2015 

(mei griffienummer 120) en de opdracht vdn de procureur-generaal bij uw Hof [i.e. de 

procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent] op 15 december 20 J 5 om over te gaan tot 

betekening van de dagvaarding geldend als dagstelling om te verschijnen voor uw Hof [i.e. het 

hof van beroep te Gent] 

v. Dat het evident niet de keuze van concluant was dat ingevolge het cassatieberoep van de 

lasthebber ad hoc van tegen het tussenarrest van uw Hof [i.e. het hof van beroep te 

Gent] de dato 16 september 2016 (met arrestnummer C/115212016 en repertoriumnummer 

201612960) het strafdossier diende te worden overgemaakt aan de Procureur-Generaal bij het 

Hof van Cassatie en de zaak door uw Hof sine die diende te worden uitgesteld {zie brief van de 

Procureur-Generaal bij het Hof van Cassatie aan de procureur-generaal bij uw Hof [i.e. het 

hof van beroep te Gent] de dato 12 oktober 2016). 

vi. Dat het evident niet de keuze van conc/uant was dat na het arrest van het Hof van Cassatie de 

dato 31 januari 2017 de zaak eerst zou worden vorgelegd aan hei Hof van Beroep te 

Antwerpen. waardoor partijen pas op 29 september 2017 - meer dan elf maanden nadat de 

zaak sine die werd uiigesleld - opnieuw voor uw Hof [i.e. bet bof van beroep te Gent] 

verschenen. 

[ . . .  ] 

Concluant verzoekt uw Hof om Item te veroordelen bij eenvoudige schuldigverklaring en hem geen 

straf op te leggen." 

(conclusie van eiser de dato 6 oktober 2017, regel.matig en tijdig neergelegd ter zitting van de 10° 

kamer van het hof van beroep te Gent van 6 oktober 2017, pagina 53-55, nr. 106-108) (eigen 

onderlijning) 

In het bestreden arrest de dato 30 november 2017 besluiten de appelrechters evenwel enkel op grond 

van langere periodes ".an stilstand in de onderzoeksfase tot een scjJ.ending van de redelijke termijn in de zin 

van artikel 6.1 EVRM: 

"Het hof stelt vast dat in de loop van het opsporingsonderzoe/ç_ er langere periodes van stilstand waren 

die niet aan de beklaagde te wijten waren en die niet volledig door de aard, de complexiteit en de 

omvang van het 01ulerzoek te veranrwoorden zijn, waardoor de redelijke termijn, bedoeld in artikel 
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6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, 

ondertekend te Róme op 4 novemberï950 (EVRM. B.S., 19 augustus 1955, e". B.S., 19 juni 1961) en 

artikel 14.3.c van het Internationaal Verdrag inzalce Burge"echten en Politieke Rechten (IVBPR. of 

het zogenaamde BUPO-verdrag) is overschreden." 

(bestreden arrest de dato 30 november 2017, pagina 17) (eigen onderlijning) 

De appelrechters stellen evenwel dat deze overschrijding van de redelijke termijn beperkt is hetgeen zich 

naar hun oordeel zo dient te vertalen in een rechtsherstel met beperkte omvang: 

"De schending van de redelijke termijn in strafzaken geeft de beklaagde recht op een rechJsherste/, 

zoals hierna bepaald. Het hof merkt op dat de overschrijding van de redeliike termijn beperkt is. wat 

zich moet vertalen in de omvang van het
. 
rechtsherstel." 

(bestreden arrest de dato 3 0 november 2017, pagina 18) (eigen onderlijning) 

Hiermee beantwoorden de appelrechters het verweer van eiser omtrent de schending van de redelijke tennijn 

door periodes van stilstand in de vonnisfase die niet aan eiser te wijten waren en die niet te verantwoorden 

zijn door de complexiteit van de zaak. niet. 

Doordat de appelrechters in het bestreden arrest de dato 30 november 2017 nalaten te antwoorden op 

het verweer van eiser omtrent de schending van de redelijke termijn door periodes van stilstand in de 

vonnisfase die niet aan eiser te wijten waren en die niet te verantwoorden zijn door do complexiteit van de 

zaak, schenden zij artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet en het algemeen rechtsbeginsel van de 

motiveringsplicht van de rechter en verantwoorden zij hun beslissing niet naar recht. 

Tweede onderdeel 

Luidens artikel 6.1 EVRM heeft eenieder bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en bij het 

bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvervolging recht op een eerlijke en openbare 

behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke temtijn, door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke 

instantie welke bij wet is ingesteld. 

Het redelijk karakter van de duur van de procedure is in beginsel voornamelijk te beoordelen in bet licht van 

de omstandigheden van de zaak en met inachtneming van de complexiteit van de zaak, het gedrag van de 

betrokkene en de houding van de bevoegde overheid (EHRM 19 oktober 1999, nr. 3775Y97, Gelli / Italië, 

nr. 40). 
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De redelijkheid van dd tennijn voor de behandeling van een strafprocedure is overschreden wanneer er 

tijdens de onderzoeksfase of de vonnisfase van een 'strafprocedure lange periodes zijn voorgekomen waarin 

niets is gebeurd. Zo dient bij de beoordeling of de redelijke termijn al dan niet is overschreden rekening te 

worden gehouden met het stilliggen van de behandeling van de strafz.aak door het vonnisgerecht gedurende 

lange perioden (EHRM 7 april 2005, nr. 54071/00, Rokhlina I Rusland, nr. 91) en met de periode lussen de 

uitspraak in eerste aanleg en de behandeling van de zaak in hoger beroep (EHRM 26 april 2001, nr. 

34203/96, Fcrrarin I Italië). 

In casu slaaµ de appelrechters in het bestreden arrest de dato 30 november 2017 bij de beoordeling van 

de door eiser in zijn regelmatig en tijdig neergelegde conclusie de dato 6 oktober 2017 enkel acht op langere 

periodes van stilstand tijdens de onderzoeksfase en houden zij ten onrechte geen rekening met periodes van 

stilstand tijdens de vonnisfase: 

"Het hof stelt vast dat in de loop van het opsporingsonderzoek er langere periodes van stilstand waren 

die niet aan de beklaagde te wijten waren en die niet volledig door de aard. de complexiteit en de 

omvang van het onderzoek te verantwoorden zijn, waardoor de redelijke termijn, bedoeld in artikel 

6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens .en de fundamentele vrijheden, 

ondertekend te Rome op 4 november 1950 (EVRM. B.S" 19 augustus 1955, err. B.S., 19 juni 1961) en 

artikel 14.3.c van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten e11 Politieke Rechten (lVBPR, of 

het zogenaamde BUPO-verdrag) is overschreden." 

(bestreden arrest de dato 30 november 2017, pagina 17) (eigen onderlijning) 

Vervolgens oordelen de appelrechters dat de overschrijding van de redelijke termijn beperkt is, wat zich 

volgens de appelrechters dient te vertalen in de omvang van het aan eiser toe te kennen rechtsherstel. 

Nochtans zijn de waarborgen van artikel 6. l EVRM, waaronder de vereiste van de redelijke termijn, 

van toepassing op het geheel van de strafprocedure (EHRM 15  juli 2002, nr. 37370/97, Stratégies et 

Communications en Dumoulin / België, nr. 39), zodat bij de beoordeling van de omvang van de 

overschrijding van de redelijke tennijn niet enkel rekening mag worden gehouden met periodes van stilstand 

tijdens de onderzoeksfase, maar ook moet worden gekeken naar periodes van stilstand tijdens de vonnisfase. 

Luidens artikel 21ter yan qe Voorafgaande Titel v�n het Wetboek van Strafyordering, kan c!e rechter 

indien de duur van de strafvervolging de redelijke tennijn overschrijdt, de veroordeling bij eenvoudige 

schuldigverklaring uitspreken of een straf uitspreken die lager is dan de wettelijke minimumstraf. Deze 

bepaling voorziet in een rechtsherstel in geval van overschrijding van de redelijke tennijn in de zin van 

artikel 6.1  EVRM. 
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De appelrechters beperken in het bestreden arrest de dato 30 november 2017 de omvang van het 

rechtsherstel in functie van de omvang van de overschrijding van· de redelijkë tennijn, waarbij zij ten 

onrechte enkel acht slaan op periodes van stilstand in de loop van de onderz.oeksfase en geen acht slaan op 

periodes van stilstand tijdens de vonnisfase. 

In zoverre de appelrechters in het bestreden arrest de dato 30 november 2017 bij het bepalen van de · 

omvang van de overschrijding van de redelijke termijn enkel acht slaan op periodes van stilstand io de loop 

van de onderzoeksfase en besluiten dat de overschrijding van de redelijke tenn.ijn beperkt is en dit zich zo 

moet vertalen in de omvang van het rechtsherstel, zonder daarbij acht te slaan op periodes van stilstand 

tijdens de· vonnisfase, schenden zij artikel 6 EVRM, artikel 2lter van de Voorafgaande Titel van het 

Wetboek van Strafvordering en de algemene rechtsbeginselen van het recht op een eerlijk proces en van het 

recht van verdediging en verantwoorden zij hun beslissing niet naar recht. 

* 

* • 

Op deze gronden en overwegingen besluit ondertekende advocaat, houder van het getuigschrift bedoeld in 

artikel 425, § l, lid 2 van het Wetboek van Strafvordering, voor eiser dat het U, hooggeachte Dames en 

Heren, moge behagen het bestreden arrest van de 1 OC kamer van het hof van beroep te Gent de dato 30 

november 2017 (met arrestnummer C/1487/2017) te vernietigen, de zaak en partj_jen te verwijzen naar een 

ander hof van beroep en uitspraak te doen over de kosten als naar recht. .. 

Voor eensluidend afschrift, 
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