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OPENBARE TERECHTZITTING VAN 7 MAART 2011 

De rechtbank van eerste aanleg, zitting houdende te Gent, negentiende 
kamer (19M), drie rechters, rechtsprekende in correctionele zaken, heeft 
het volgende vonnis uitgesproken: 

Gezien de stukken van vervolging en de beschikking van de raadkamer, 
d.d. 28 december 2009, waarbij de inverdenkinggestelden verwezen 
werden naar de correctionele rechtbank. 

IN DE ZAAK VAN HET OPENBAAR MINISTERIE tegen: 

1 . . 1, hotel-/restaurant - en caféhouder, geboren 
te op , wonende te ! 

2. 

VERDACHT VAN : 

nationaliteit, thans verblijvende te 

geboren te 
te 

op 

De eerste en de tweede 

, Turkse 

. 
, 

zonder beroep, 
• wonende 

Om de misdaad of het wanbedrijf uitgevoerd te hebben of om aan de 
uitvoering ervan rechtstreeks medegewerkt te hebben, door enige daad, tot 
de uitvoering ervan zodanige hulp verleend te hebben dat zonder zijn 
bijstand het misdrijf niet kon gepleegd worden, als dader of mededader in 
de zin van artikel 66 SW. 

A. Bij inbreuk op de artikelen 1, 2, 5, 7, 8, 15, 17, 20§1 en 114 § 1 en 4 
van het decreet d.d. 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode (B.S. 
19 augustus 1997), 

als verhuurder 
als eventuele onderverhuurder 
als persoon die een woning ter beschikking stelt , 

een woning die niet voldoet aan de vereisten van art 5, 2°, 4 °, 5°, 8° 
rechtstreeks of via tussenpersoon verhuurd of ter beschikking gesteld te 
hebben met het oog op bewoning.(art 20 § 1 al 1 ), in casu: 
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A.1. een appartement (woninçi nr .. ) op de eerste verdieping, op het adres 
te , ten kadaster gekend onder · 

verhuurd aan 

in eigendom toebehorende aan ' 
geboren te 1 op : 

, wonende te , te hebben 

te van 16 augustus 2009 (stuk 68) tot 19 augustus 2009 
(datum onbewoonbaarverklaring) 

A.2. een appartement (woning nr. 
adres te 

) op de tweede verdieping, op het 
, ten kadaster gekend 

, in eigendom toebehorende aan 
, geboren te 

onder 

op , wonende te , te hebben 
verhuurd aan 

te van 1 mei 2009 tot 19 augustus 2009 (stuk 11, 20, 77, 78) 

A.3. een appartement (woning nr. op de derde verdieping, op het adres 
te • ten kadaster gekend onder · 

verhuurd aan 

te 

, in eigendom toebehorende aan 
, geboren te op : 

• wonende te • te hebben 

van 1 juni 2009 tot 19 augustus 2009 (stuk 139) 

B. Bij inbreuk op de artikelen 1, 2, 5, 7, 8, 15, 17, 20§1 en 114 § 1 en 4 
van het decreet d.d. 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode (B.S. 
19 augustus 1997), als verhuurder of eventuele onderverhuurder een 
woning, die niet beantwoordt aan de vereisten van artikel 5,2°. 4 °. 5°, 8° als 
hoofdverblijfplaats te hebben verhuurd zonder geldig conformiteitsattest, 

B.1. een appartement (woning nr. ) op de eerste verdieping, op het adres 
te , ten kadaster gekend onder · 

verhuurd aan 

in eigendom toebehorende aan · 

, geboren te op : 
• wonende te te hebben 

te van 16 augustus 2009 (stuk 68) tot 19 augustus 2009 
(datum onbewoonbaarverklaring) 

B.2. een appartement (woning nr. 
adres te 
onder 

op , wonende te 
verhuurd aan 

) op de tweede verdieping, op het 
• ten kadaster gekend 

, in eigendom toebehorende aan 
, geboren te 

, te hebben 

te van 1 mei 2009 tot 19 augustus 2009 (stuk 11, 20, 77, 78) 
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B.3. 
te 

een appartement (woning nr .. ) op de derde verdieping, op het adres 
, ten kadaster gekend onder · 

• in eigendom toebehorende aan · 

geboren te - op : 
, wonende te • te hebben 

verhuurd aan 

te . van 1 juni 2009 tot 19 augustus 2009 (stuk 139) 

De eerste en de tweede 

Tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig art. 43 en 43bis van het 
Strafwetboek, zoals ingevoegd door de Wet van 17 .07 .1990, te horen 
veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaringvan een bedrag van 3.250 
EUR zijnde hetzij de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf 
zijn verkregen, hetzij goederen en waarden die in de plaats ervan zijn 
gesteld, hetzij inkomsten uit belegde voordelen, waarbij de rechter, indien 
de zaken niet kunnen worden gevonden in het vermogen van de 
beklaagde, de geldwaarde ervan dient te ramen (het equivalent bedrag) 

Berekening: 

1. Huurster 

- huurwaarborg: 350 EUR (stuk 78) 
- 4 maand huur aan 350 EUR/maand (van 01.05.2009 tot 19.08.2009) = 

1.400 EUR (stuk 78) 

2. Huurder 

- huurwaarborg: 600 EUR (stuk 139, 141) 
- 3 maand huur aan 300 EUR/maand (van 01.06.2009 tot 19.08.2009) = 

900 EUR (stuk 141) 

***** 

DE PROCEDURE 

De rechtbank nam inzage van de stukken van de rechtspleging. 

De dagvaardingen werden regelmatig betekend. 

Bij de behandeling van de zaak en in de processtukken werd gebruik 
gemaakt van de Nederlandse taal. 

De beklaagden werden gedagvaard om te verschijnen op de openbare 
terechtzitting van 8 november 2010. 

De zaak werd voor behandeling uitgesteld naar de terechtzitting van 7 
februari 2011 . 
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De rechtbank aanhoorde : 

- de vordering van het openbaar ministerie, uitgesproken op de openbare 
terechtzitting van 7 februari 2011 door de mevrouw 1. De Tandt, 
substituut-procureur des Konings; 

- de beklaagde in zijn middelen van verdediging, voorgedragen 
door hemzelf, bijgestaan door meester meester Filip Van Hende, 
advocaat te 9000 Gent, 8aliestraat 28; 

de beklaagde in haar middelen van verdediging, 
voorgedragen door haarzelf, bijgestaan door meester Filip Van Hende, 
advocaat te 9000 Gent, 8aliestraat 28, die de opschorting van de 
uitspraak van de veroordeling vraagt; 

- het positief advies van het openbaar ministerie nopens de gevraagde 
opschorting van de uitspraak van de veroordeling voor de beklaagde 

* * * * *  

VOORAFGAANDELIJK 

De rechtbank heeft de verdediging reeds op de inleidingszitting van 8 
november 2010 erop gewezen dat de feiten vermeld onder de 
tenlasteleggingen 81. 82 en 83 zich volledig vereenzelvigen met de feiten 
vermeld onder de tenlasteleggingen A 1, A2 en A3 zodat er op die eerst 
vermelde groep van feiten geen verdediging meer zal moeten worden 
gevoerd en dat de rechtbank daaromtrent geen uitspraak zal doen. 

1. OP STRAFRECHTELIJK GEBIED 

1.1. DE FEITEN EN HUN KWALIFICATIE 

Tot 2007 vormden de beklaagden een koppel. 
ging een lening aan en kocht in 1997 het huis aan te · 

Zij woonden er tot 2003, toen er brand uitbrak. 

Zij verhuisden en de woning werd opgedeeld in vier woonentiteiten en 
gerenoveerd. 

Op 13 juli 2009 was de politie in de buurt van de woning bezig met het 
opsporen van een persoon. Zij stellen vast dat de woning openstaat. Na 
herhaaldelijk aanbellen worden zij binnengelaten en stellen zij vast dat er 
waterschade is en dat het plafond beschadigd is. Een bewoner klaagt over 
de toestand. 



Op 14 juli 2009 wordt een gerechtelijk onderzoek gevorderd. 

Op 19 augustus 2009 vindt een huiszoeking plaats. De woning is in vier 
woonentiteiten opgedeeld. Op de derde verdieping zijn geen sporen van 
bewoning. Achteraf blijkt deze verdieping wel bewoond te worden. 

De Wooninspectie stelde alsdan de volgende gebreken vast : 

Het gebouw vertoonde brand- of ontploffingsgevaar: er werd een gasgeiser 
ontkoppeld zonder dat op de leiding een gasstop werd geplaatst en de 
hoofdwaterkraan was niet voor elke bewoner toegankelijk (totaal 18 
strafpunten). Deze gebreken worden bij elke woonentiteit in rekening 
gebracht. 

Woning (gelükvloers): insijpelend vocht en schimmelvorming, vochtige 
kelder, de badkamer kan niet verlucht worden, door het instorten van het 
plafond in de ingang is de woning niet veilig te betreden. Resultaat: 40 
strafpunten en dus ongeschikt. Ook onbewoonbaar door het 
explosiegevaar. 

Woning (eerste verdieoing): in de slaapkamer vocht met 
schimmelvorming, de woning kan niet veilig betreden worden, de overloop 
is te klein, de borstwering is niet hoog genoeg, de badkamer kan niet 
afgesloten worden. Resultaat: 33 strafpunten en dus ongeschikt. Ook 
onbewoonbaar door het explosiegevaar. 

Woning (tweede verdieping): onvakkundige afwerking van de douchebak, 
de woning kan niet veiljg betreden worden, de overloop is te klein, de 
borstwering is niet hoog genoeg en de badkamer kan niet afgesloten 
worden. Resultaat: 31 strafpunten en dus ongeschikt. Ook onbewoonbaar 
door het explosiegevaar. 

Woning (derde verdieping): schimmelvorming in de keuken, geen bad of 
stortbad, gebrekkige afvoer toilet, loshangend stopcontact, de ramen in de 
keuken en slaapkamer zijn te klein en bieden onvoldoende natuurlijke 
verlichting en de keuken kan niet verlucht worden. Ook hier gelden de 
hoger vermelde problemen van toegankelijkheid. Resultaat: 81 strafpunten 
en dus ongeschikt. Ook onbewoonbaar door het explosiegevaar. 

werd op de eerste verdieping aangetroffen. Zij verklaart 
geen contract te hebben en nog niets betaald te hebben en te wachten tot 
de eigenaar uit Turkije terug is. Hiermee verwijst zij naar 1 die op 
dat ogenblik inderdaad in Turkije was. 

woont op de tweede verdieping. Zij tekende een contract 
met een vrouw en betaalt per maand 350,00 EUR cash die zij overhandigt 
aan 

huurt de derde verdieping sinds 01 juni 2009 en 
betaalde 600,00 EUR waarborg. Hij was een tijd niet in zijn woning: eerst 
tijdens een verblijf in de gevangenis en nadien met verlof. 

kocht de woning aan met een lening die zij met 
2.500,00 EUR per maand afbetaalt. Op het gelijkvloers woont . De 
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overige huurders betalen gemiddeld 300,00 EUR per maand. De 
huurcontracten worden door haar opgesteld aan de hand van de gegevens 
die haar verstrekt. Zij blijkt niet op de hoogte van het verblijf van 

in de woning. 

verklaart de woningen aan 350,00 EUR per maand te verhuren 
(300,00 EUR voor de derde verdieping). De schade in de gang is het 
gevolg van problemen met de douche op de eerste verdieping in 2009, 
toen hij in de gevangenis zat. 

Beide beklaagden zijn bereid de nodige herstellingen te verrichten. 

De woning werd vrijgegeven bij beschikking van de kamer van 
inbeschuldigingstelling van 15 oktober 2009 maar dit vooreerst 
voorwaardelijk met het oog op de uitvoering van renovatiewerkzaamheden 
mits voorafgaande goedkeuring van de voorgestelde werken door de 
dienst Toezicht der Gebouwen en mits de uitvoering van deze werken 
onder begeleiding en controle van voormelde dienst plaats vindt, alsook 
met verbod om het onroerend goed te bewonen of te laten bewonen of om 
het te verhuren en te vervreemden of met enige zakelijke zekerheid te 
bezwaren. 

Nazicht op 24 juni 201 O en 28 juli 201 O leerde dat de gebreken zoals 
omschreven in de herstelvordering nog niet allen waren weggewerkt. 

Op 7 september 201 O stelde de Wooninspectie vast dat de woning die was 
hersteld tot eengezinswoning, voldeed aan de woonkwaliteitsnormen. Alle 
werken zoals gevorderd in de herstelvordering werden uitgevoerd: er 
waren nog één keuken en één badkamer met toilet in het pand en de 
overige sanitaire en keukenvoorzieningen werden verwijderd. Er werden 
alsdan geen gebreken vastgesteld en de woning haalde een score van nul 
strafpunten. 

De procureur des Konings heeft op 28 september 201 O de woning laten 
ontzegelen. 

1.2. BESPREKING 

1.2.1. Het standpunt van de beklaagden 

De beklaagden voeren geen enkele betwisting ten gronde over hun schuld bij 
het plegen van de feiten vermeld onder de tenlasteleggingen A 1, A2 en A3. 
Daarbij beklemtonen zij wel dat zij de herstelvordering ondertussen volledlg 
hebben nageleefd en dat er geen enkel gebrek meer is aan het kwestieuze 
pand. 

Daarnaast hebben de beide beklaagden ook nog benadrukt dat de 
problemen in hun woning als volgt beknopt samengevat kunnen worden: er 
waren enkel problemen met de elektriciteit en met de gasgeiser zonder stop; 
het pleisterwerk op het gelijkvloers dat inderdaad is losgekomen: de deur van 
de badkamer die inderdaad niet afgesloten kan worden en het structureel 
probleem van de breedte van de overloop. 



7° blad� 

De beklaagde heeft ook nog verduidelijkt dat het kwestieuze pand 
een paar jaar geleden afgebrand is en dat het pand daarna vernieuwd is 
geworden. Deze vernieuwing is gebeurd door een aannemer die zijn beloftes 
niet is nagekomen. 

1.2.2. Beoordeling 

De tenlasteleggingen A 1, A2 en A3 hebben betrekking op het verhuren van 
woningen die niet beantwoorden aan de gezondheids-, veiligheids- en 
woonkwaliteitsnormen van artikel 5 van de Vlaamse Wooncode. Deze 
feiten zijn strafbaar overeenkomstig artikel 20 § 1 van de Vlaamse 
Wooncode. 

De Vlaamse Wooncode is niet in de eerste plaats een strafwet. 

De bepalingen van die wooncode zijn in de eerste plaats administratieve 
bepalingen die invulling willen geven aan het grondwettelijk gewaarborgd 
recht op een behoorlijke huisvesting (art. 23 lid 3.3° Grondwet). De 
strafbepalingen beogen die administratieve voorschriften kracht bij te zetten. 
Zo voorziet artikel 20 van de Vlaamse Wooncode straffen voor het verhuren 
of ter beschikking stellen van woningen die niet voldoen aan de vereisten van 
artikel 5 van die Wooncode. 

De strafbare inbreuken op de Vlaamse Wooncode zijn dus reglementaire 
inbreuken of administratief afhankelijke inbreuken. Bij dergelijke inbreuken 
bestaat het moreel bestanddeel er niet in dat zij wetens en willens worden 
gepleegd. Het moreel bestanddeel van deze inbreuken, de fout van de 
beklaagde, is onachtzaamheid of onzorgvuldigheid. 

Om te weten of de beklaagden een strafbare fout begingen, moet hun 
gedrag dus getoetst worden aan de referentiegedraging van de normaal 
zorgvuldige en omzichtige persoon, geplaatst in dezelfde externe 
omstandigheden. 

Het bewijs van de onzorgvuldigheid blijkt uit de realisatie van de materiële 
misdrijfbestanddelen (hier de miskenning van de veiligheids-, gezondheids
en kwaliteitsnormen). Dit feitelijk vermoeden komt slechts te vervallen indien 
de beklaagden aanvaardbaar kunnen maken dat zij hun zorgvuldigheidsplicht 
nakwamen. 

De miskenning van de veiligheids-, gezondheids- en kwaliteitsnormen toont 
op zich het bestaan van een fout in hoofde van de beklaagden aan. Zij 
maken niet aanvaardbaar dat zij zich gedroegen als elke normaal zorgvuldige 
persoon in dezelfde omstandigheden geplaatst. Gelet op de volgende 
omstandigheden zou een dergelijk persoon het nodige gedaan hebben om 
zich te informeren en om de regelgeving toe te passen: 

- de strijd tegen leegstand en verkrotting is algemeen bekend; een 
normaal zorgvuldig persoon zou daarmee rekening houden. 

- vrijwel alle kamers in de kwestieuze eengezinswoning vertoonden 
gebreken; het gaat hier niet om een toevallige tekortkoming. De 
beklaagden verzuimden ook om hun plichten na te leven en om de 
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verhuurde goederen in goede staat te onderhouden. Het blijkt niet dat 
zij nuttig gebruik maakten van hun recht om zich te vergewissen van 
de toestand van de woning. 

De verhuurders hebben niet alleen de plicht om bij de aanvang van de huur 
een woning (of een kamer) ter beschikking te stellen die beantwoordt aan de 
normen van de Vlaamse Wooncode, zij zijn ook verantwoordelijk voor het 
behoud van het verhuurde goed in die toestand. 

De beklaagden waren niet alleen nalatig doordat zij nalieten de werken uit te 
voeren die hen als eigenaars toekomen maar ook omdat zij er niet op 
toezagen dat de werken werden uitgevoerd waarvoor de huurders 
aansprakelijk zijn. 

Zij bewijzen ook niet met stavingstukken dat zij hebben geïnvesteerd in het 
onderhoud van hun onroerend goed. 

De materiële vaststellingen zoals weergegeven in de technische verslagen 
worden niet betwist. De miskenning van de veiligheids-. gezondheids- en 
kwaliteitsnormen is naar voldoening van recht bewezen. 

Om al die redenen en op die gronden is de rechtbank van oordeel dat uit het 
strafdossier en uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat de 
tenlasteleggingen A 1, A2. en A3 in hoofde van beide beklaagden bewezen 
zijn. 

1.3. ELEMENTEN VAN DE STRAFTOEMETING 

1.3.1. Algemene principes 

De tenlasteleggingen A 1, A2. en A3 zijn in hoofde van de beklaagde 1 
1 en in hoofde van de beklaagde de 

opeenvolgende en voortgezette uitvoering van een zelfde opzet, zodat voor 
ze samen slechts één straf moet worden opgelegd. 

Voor de bewezen verklaarde feiten riskeren de beide beklaagden een 
hoofdgevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en een geldboete van 
500,00 EUR tot 25.000,00 EUR. 

Het openbaar ministerie vordert voor elk van de beklaagden een 
hoofdgevangenisstraf van zes maanden, een geldboete van 500,00 EUR 
en de verbeurdverklaring van de wederrechtelijke vermogensvoordelen. 

De beklaagde 
beklaagde 

vraagt een milde toepassing van de strafwet en de 
dringt in hoofdorde aan op de 

gunstmaatregel van de opschorting. 

De door de beide beklaagden gepleegde bewezen verklaarde feiten vertonen 
een objectieve ernst. Deze beklaagden hebben gedurende een tijdspanne 
van een viertal maanden kamers verhuurd in een eengezinswoning en die 
kamers waren niet geschikt voor kamerverhuring omdat het een 
eengezinswoning is. Aan de elementaire vereisten inzake veiligheid en 
gezondheid voor de bewoners was ook niet voldaan. 
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1.3.2. De op te leggen straffen voor de beklaagde 

De beklaagde heeft een zeer ongunstig strafrechtelijk verleden. 
Hij liep reeds twaalf veroordelingen voor het plegen van inbreuken op de 
verkeerswetgeving en twaalf correctionele veroordelingen op waardoor hij 
reeds sinds 3 mei 1994 geen enkel gemeenrechtelijk uitstel meer kan 
genieten. Hij heeft duidelijk geen enkele les getrokken uit zijn voorgaande 
veroordelingen. 

Tijdens het onderzoek van deze zaak ter terechtzitting van 7 februari 2011 
heeft de beklaagde betreffende zijn huidige levenssituatie 
verduidelijkt dat hij nog steeds werkzaam is in de horeca en dat hij verblijft 
in een appartement in het stadscentrum. Verder heeft hij 
gerelateerd dat hij zich sinds 1994 herpakt heeft en dat zijn frnanciêle 
problemen begonnen zijn omdat hij woningen had gekocht met leningen 
erop. 

Bij de straftoemeting houdt de rechtbank rekening met: 

- het doel van de bestraffing: het doel van de straf bestaat er in om de 
beklaagde aan te zetten tot meer zorgzaamheid en nauwlettendheid bij het 
waarnemen van de verplichtingen die de Vlaamse Wooncode hem oplegt 
als eventuele verhuurder. 

- omstandigheden in het voordeel van deze beklaagde: alle gebreken aan 
het kwestieuze gebouw zijn ondertussen volledig weggewerkt geworden en 
bovendien is er in deze zaak sprake van een relatief beperkte duur van 
maximaal vier maanden en beperking tot slechts één eengezinswoning. 
- de zwaarwichtigheid van de fout: ten deze gaat het over grove 
nalatigheid. 
- de aantasting van de beschermde waarde: de Vlaamse Wooncode 
beoogt de uitvoering van een fundamenteel recht van de mens, het recht 
op behoorlijke huisvesting (artikel 23 lid 3, 3° Grondwet). 
- het strafrechtelijk verleden van de beklaagde: de beklaagde Halim IN 
heeft een uiterst ongunstig strafrechtelijk verleden en kan geen enkel 
uitstel van tenuitvoerlegging meer genieten. 

Rekening houdend met al deze elementen is de rechtbank van oordeel dat 
de wettelijk voorziene minimumgevangenisstraf en minimumgeldboete 
volstaan. Die straffen zullen de beklaagde ertoe moeten kunnen 
helpen aanzetten om in de toekomst alle wetten en reglementen na te 
leven en om geen nieuwe misdrijven meer te plegen. 

1.3.3. Het verzoek tot opschorting voor de beklaagde 1 

Tijdens het onderzoek van deze zaak ter terechtzitting van 7 februari 2011 
heeft de beklaagde betreffende haar huidige 
levenssituatie verduidelijkt dat zij geen beroep uitoefent, maar dat zij zorg 
dient te dragen voor haar drie kinderen. 
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De beklaagde beschikt over een volkomen blanco 
strafregister althans op het ogenblik van de bewezen verklaarde feiten. 

Haar woning voldeed niet aan de normen van de Vlaamse Wooncode maar 
de tekortkomingen waren relatief beperkt. De beklaagde 

heeft de nodige inspanningen gedaan om de woning 
opnieuw te laten voldoen aan de eisen van de Vlaamse Wooncode. 

Om haar kansen op de arbeidsmarkt en haar plaats binnen de 
maatschappij niet in het gedrang te brengen, moet aan de beklaagde 

opschorting worden verleend. 

De beklaagde heeft nog geen veroordeling 
ondergaan tot een criminele straf of hoofdgevangenisstraf van meer dan 
zes maanden en de feiten schijnen niet van die aard te zijn dat ze bestraft 
moeten worden met een hoofdgevangenisstraf van meer dan vijf jaar 
correctionele gevangenisstraf. 

De beklaagde heeft ter terechtzitting van 7 
februari 2011 haar instemming betuigd met de opschorting van de 
uitspraak van de veroordeling en de zittingssubstituut van het openbaar 
ministerie heeft een onvoorwaardelijk positief advies uitgesproken. 

1.3.4. Verbeurdverklaring van de vermogensvoordelen 

De huurgelden die werden ontvangen voor het verhuren van de kamers in 
een eengezinswoning die niet voldeden aan de woonkwaliteitsnormen zijn 
vermogensvoordelen die rechtstreeks uit de bewezen verklaarde misdrijven 
A 1, A2 en A3 werden verkregen. 

Zij moeten verbeurd worden verklaard daar het maatschappelijk 
onaanvaardbaar is dat de beklaagden voordeel zouden putten uit de door 
hen gepleegde strafbare feiten. Daarbij wordt ook de belabberde conditie 
van de aangeboden kamers mee in rekening gebracht. 

De procureur des Konings heeft de vordering daartoe opgenomen in het 
bevel tot dagvaarding. 

Daar de ontvangen huurgelden niet kunnen worden gevonden in het 
vermogen van de veroordeelden heeft de verbeurdverklaring betrekking op 
een daarmee overeenstemmend bedrag, zoals geraamd door de 
rechtbank. 

Qua hoegrootheid hebben de beide beklaagden geen enkele vorm van 
betwisting gevoerd en de door het openbaar ministerie voorziene bedragen 
zijn ook allen volkomen correct en overeenkomstig de respectievelijke 
periodes van verhuring en van bewoning begroot. De beide beklaagden 
hebben daarbij wel gevraagd om bij de berekening van de eventuele 
vermogensvoordelen rekening te willen houden met een zeker en 
vaststaand woongenot dat hun huurders toch hebben gekregen. 

De beklaagde vraagt om in deze zaak bovendien 
ook nog geen effectieve verbeurdverklaring uit te spreken. Minstens vraagt 
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zij om deze verbeurdverklaring voor haar te willen omkleden met het uitstel 
van de tenuitvoerlegging. 

Gelet op het feit dat de beklaagden in de bewezen verklaarde periode hun 
huurders onderdak verleenden en dat zij daarvoor kosten hebben gemaakt 
en dat hun huurders , 1 en 1 

een welbepaald huurgenot hebben gekregen zal de rechtbank 
de helft van de vermogensvoordelen in rekening brengen als kostprijs en 
tegenwaarde voor het verschaffen van dat huurgenot. Derhalve zal slechts 
een bedrag van 1.625,00 EUR verbeurd verklaard worden lastens de 
beklaagden. 

De feiten zijn van aard dat zij gestraft kunnen worden met een werkstraf of 
met één of meer straffen van niet meer dan vijf jaar. De beklaagde 

heeft geen enkele voorgaande veroordeling 
opgelopen tot een criminele straf of tot een hoofdgevangenisstraf van meer 
dan twaalf maanden. 

Elk van de beide beklaagden heeft bijgedragen tot de realisatie van het 
gehele wederrechtelijk vermogensvoordeel. Het persoonlijk karakter van de 
straf die de verbeurdverklaring is, verzet er zich dan ook niet tegen dat 
beiden zouden veroordeeld worden tot de verbeurdverklaring van het geheel. 
Uiteraard wordt daarbij aangenomen dat bij de uitvoering van de 
verbeurdverklaring het totaal van het wederrechteljjk verkregen 
vermogensvoordeel niet wordt overschreden. 

2. OP BURGERRECHTELIJK GEBIED 

Gelet op het bestaan van mogelijke reële, persoonlijke schade veroorzaakt 
door de bewezen verklaarde misdrijven past het de burgerlijke belangen 
aan te houden. 

* * * * *  

OM DEZE REDENEN, en gelet op de volgende artikelen: 

art.11, 12.14, 16, 31, 32, 34, 35, 41 Wet van 15 juni 1935; 
art. 4 Wet van 17 april 1878 - Wet houdende de voorafgaande titel van het 
Wetboek van Strafvordering; 
art. 162, 182, 184, 185 §1, 189, 190, 194, 195 Wetboek van 
Strafvordering; 
art. 1, 2, 3, 7, 25, 38, 40, 41, 42, 43, 43bis, 50, 65, 66, 100 Strafwetboek; 
art. 1, 2, 3 Wet van 5 maart 1952; 
art. 28, 29 van de wet van 1 augustus 1985; 
art. 1, 3, 5, 6 van de Wet van 29 juni 1964; 
alsmede de artikelen en wetsbepalingen aangehaald in de 
tenlasteleggingen, zoals hiervoor omschreven; 
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DE RECHTBANK, recht doende OP TEGENSPRAAK, 

Stelt vast dat de feiten vermeld onder de tenlasteleggingen B1, B2 en B3 
zich volledig vereenzelvigen met de feiten vermeld onder de 
tenlasteleggingen A 1, A2 en A3 zodat de rechtbank over de feiten vermeld 
onder die tenlasteleggingen 81, 82 en 83 geen verdere uitspraak moet 
doen. 

OP STRAFRECHTELIJK GEBIED 

ten aanzien van 

Veroordeelt de beklaagde voor de hierboven omschreven en 
bewezen verklaarde tenlasteleggingen A 1, A2 en A3 SAMEN, tot een 
HOOFDGEVANGENISSTRAF van ZES MAANDEN en een GELDBOETE 
van VIJFHONDERD EURO. 

Verhoogt de geldboete met vijfenveertig opdecimes, aldus gebracht op 
TWEEDUIZEND ZEVENHONDERDVIJFTIG EURO. 

Beveelt dat bij gebreke van betaling binnen de termijn bepaald bij art. 40 
van het Strafwetboek, de geldboete zal kunnen vervangen worden door 
een gevangenisstraf van ËÉN MAAND. 

Zegt dat de beklaagde verplicht is een bedrag van VIJFENTWINTIG 
EURO, verhoogd met vijfenveertig decimes, aldus gebracht op HONDERD 
ZEVENENDERTIG EURO EN VIJFTIG CENT, te betalen als bijdrage tot 
het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en 
aan de occasionele redders. 

ten aanzien van 

Zegt dat de tenlasteleggingen A 1, A2 en A3, de beklaagde 
ten laste gelegd, naar eis van recht bewezen zijn. 

Gelast de OPSCHORTING van de uitspraak van de veroordeling ten 
voordele van gedurende een termijn van DRIE JAAR 
vanaf heden. 

BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING 

Beveelt overeenkomstig artikel 42 § 3, 43 en 43bis Strafwetboek, in hoofde 
van de beklaagden en de bijzondere 
verbeurdverklaring van een bedrag van 1.625,00 (DUIZEND 
ZESHONDERD VIJFENTWINTIG) EUR zijnde vermogensvoordelen die 
rechtstreeks uit de misdrijven A 1, A2 en A3 zijn verkregen. 
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Beveelt dat de tenuitvoerlegging van het vonnis, in hoofde van de 
beklaagde • wat betreft de BIJZONDERE 
VERBEURDVERKLARING van een bedrag van 1.625.00 EUR C= 
DUIZEND ZESHONDERD VIJFENTWINTIG EUR), zal uitgesteld worden 
voor een termijn van 3 JAAR te rekenen vanaf heden, ingeval gedurende 
de proeftijd geen nieuw misdrijf wordt gepleegd dat een veroordeling tot 
een criminele of tot een hoofdgevangenisstraf van meer dan zes maanden 
zonder uitstel tot gevolg heeft. 

Kosten 

Begroot de gerechtskosten in hun geheel op 272,02 EUR. 

Veroordeelt de beklaagden HOOFDELIJK tot de kosten, gevallen aan de 
zijde van het openbaar ministerie, ten bate van de Staat tot heden begroot 
op 272,02 EUR. 

Veroordeelt ELKE beklaagde, krachtens artikel 91, tweede lid van het K.B. 
van 28/12/1950 houdende het algemeen reglement op de gerechtskosten 
in strafzaken, tot betaling van de vaste vergoeding voor beheerskosten in 
strafzaken begroot op ÉÉNENDERTIG EURO ACHTENTWINTIG 
EUROCENT (geïndexeerd zoals voorzien in artikel 148 K.B. 28/1211950 en 
de ministeriële omzendbrief nr. 131Bis - B. S. 16/0212011). 

Overtuigingsstukken 

Beveelt de teruggave aan , van de overtuigingsstukken 
neergelegd ter griffie van de correctionele rechtbank te Gent onder nr. : 

Beveelt de teruggave aan 1. van de overtuigingsstukken 
neergelegd ter griffie van de correctionele rechtbank te Gent onder nr. : 

OP BURGERRECHTELIJK GEBIED 

Houdt ambtshalve de burgerlijke belangen aan wat betreft de bewezen 
verklaarde tenlasteleggingen. 

***** 
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Aldus gewezen en uitgesproken op de openbare terechtzitting van ZEVEN 
MAART TWEEDUIZEND EN ELF. 

Aanwezig: 

- mevrouw 0. De Vel, rechter, die de terechtzitting voorzit. 
- de heer B. De Temmerman, rechter, 
- de heer G. Jansen. rechter, 
- mevrouw C. Blomme, substituut-procureur des Konings, 
- de heer S. Acke, griffier. 

~ 
G. JANSEN 0. DE VEL 




