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lnleidlnt : S juni 2018 
VoottJ:l9f�2019 
VU 14 mri 2019 

lnuke van het OPENBAAR MINISTERIE 

En van: 

1) De heer , advocaat, met kantoor te 
1 , In rijl'I hoedanigheid van wrator van het faill�nt van 
mevrouw , wonende te , met 
ondernemlng5numml!r • daanoe aangesteld bij vonnis van de 
Nederlandstalige rechtbank van koophandel van Brussel van 31/0S/2016; 
Burgerlijke partij, In persoon versdlljnend; 

2) De WOONINSPECfEUR bevoegd wor de provlnde Antwerpen, �arvan de 
burelen gevestigd zijn te 2018 ANlWERPEN, Lange Kievitstraat 111-113 bus SS, 
burgerlijke partij, vertegenwoordigd door Meester Johan ClAES, advocaat bij de 
bafie te Antwerpen; 

3) De heer 1 wonende te , 1 die ter 
zitting van 19 februari 2019 niet verschenen is noch vertegenwoordigd werd; 
Burgetlijke partij; 

tegen: 

1. Mevrouw. 
wonende te. 

, advocate 1 op. 

Eerste beklaagde, in persoon verschijnende, bijgestaan door Meester Nathalie 
BUISSERET, advocaat bij de balie te Brussel; 

2. De heer 
wonende te 

, kunstenaar, geboren op 

Tweede beklaagd� in persoon verschijnende, bijgestaan door Meester Sven DE 
BAERE, advocaat bij de balie te Brussel; 



1. 

..... 

de:eerste zijnde een der mapbaten bedoeld bt "".af,,.._ 
Wetboel! va" �tmvonlering. met name tDt het arMt wn :••-.W•Mll 
red.ter In de rechtbank van eerste unll!g te Brussel hMI" Jt 
Besluit van 18 september 2001 en aan wie ontslag went VMIJ 1nl il 
bij k.B. van 8 otctobe; 2016 doch ck q� _.. "°°"'*

:

•lDll••M 
op hetmomerit Van de hief onder "5chlw ....._ lft d9hR�l_ __ j..,, 
In het gerechtehJk arrondissement Brussel en bij samenhanc IR hll � wn 
het h� van beroep te Ahtwetpen (artilcelen 226 en 227 - ... WtlllDel " 
Strafvordering�; 
om de misdaad of het wanbedrijf uJtaevoenf te hebben af om-· ...... 
ervan rechtstreeks medesewetkt te hebbln; · 

om door ctnlse daad 1ot de U!Woetfna zodanfte hulp verlelnd te hil\i:NI• 
misdaad of het wanbedrijf .ronder zljn./halr bijstand niet lcon1••t � � 

A. ffulsjesmelkerlJ (artlbl 43J dedes Sw.) 

Als dader of mededader, 

A.1. 

de eerste en de twffde, 
kamers, · 5tud1o's ,..&in.......amlmL..i1111211:11Mlllllelb&;," 
gekadastreerd ·als 
personen die In i81Jai'Mitilifi•rfi,_!iiliii(jjjjlj 
vreemdellns zonder werk,�,'** 

A.1.1. 

op zodanige wijze dat de benlrlcen 
Jceuze heeft dan zich te laten mlr.hrulhll 
aprll 2013 tot wiJzlalns van 
kwetsbare positie van een 



Il • 

te weten: 

• meermaals tussen 28 september 2009 en 2 auaustur. 2013, cm minstens oP 14 dK•mber 
2009 voor de personen onder 1 tot en met ll. en eveneens op 29 mei 2012 voor dt 
personen vermeld onder JO en 11 

A.l.1.1 aan 
beroep 
A.1.1.Zaan 
A.1.1.J aan 1 
A.l.l.4 aan • 

beroep 
A.1.1.Saan 
A.l.1.6 aan 
A.1.l.7 aan 
A.l.LI aan, 
opleiding VDAB 
A.1.t.9aan 
A.1.1.10 aan 
voorlopig bewind 
A.1.1.11 aan 1 

, geboren te 1 op , zonder 

, seboren te op i·steuntrekktr 

geboren te 
geboren te 

) op 1' , student 

, geboren te op 
geboren te op 

, geboren te 
' seboren te 1 

, geboren te op 
, geboren te op 

, geboren In op 

op • tonder 

, levend van alekenbs 
, lnvallde 

op. Invalide 
) op 

, arbeider 

• In 

, ronder beroep, onder 

, zonder beroep 

{voor de personen 1 tot 9 zie pv dd. 22.06.2010 p.J-6 • voor de 
pe1soon JO zie pv dd. 31.08.2016 @n pv nr. 1 ·voor 
de persoon onder 11 zie pv dd. 06.0S.2016) 

• meermaals tussen 9 februari 2010 en 2 augustus 2013 op onbepaalde tijdstippen en 
minstens op 10 februari 2010 (datum afsluiten huurcontract) : 

A.1.1.U aan l , geboren te op , zonder beroep 

(pvnr. ·dd. 31.08.2016, karton Il) 

• meermaals tussen 3 oktober 2010 en 2 augustus 2013 op onbepaalde tljdstlppen en 
minstens op 4 oktober 2010 (datum van bewoning volgens het rlJksreglster); 

A.1.1.u aan . 
zonder beroep 

(pv nr. 

, geboren te 1 

dd. 12.04.2011, p. 2) 

op " 

• meermaals tussen 3 januari 2011 en 2 augustus 2013 op onbepaalde tijdstippen en 
minstens op 4 janua ri 2011 (datum bewoning vólgens het rijksregister) : 

A.1.1.14 aan , 
beroep 

, geboren te op , 1onder 



A.1.1.IS Nn / aebor9n n 
(pvnr. dd. ·u.oc2011. p. 2) 

• m�rmaals, ��'�·januari ·2011.en .2 •"!� 2013· � �allde 't0 .... 
mlnstênS op ·7 Januari 2011 (datum beWOn� voll@ns het�: 

A.l.1.16 aan �ebon:m 

(pv nr. dd .• 11AM.20U. p. Z) 

•. nlHrmHls :tu� 1�-Ja.nuarf 2011 e., 1. auP,Stu.s 2013 op Ofthp111d1 
minstens op.17 januari .20H .(dà� beWonlng VólleM het rlJ,csr...., : 
A.L1,U' aan geborent 

(pvnr. dd. 12.04.20.U. p. 2) 

• me:etmaals tussen 13. maart 2P11 en 2 auaustus. 20lJ en •• 
(d�um van b�n!ng.\ioljens het riJksreaister): 

,........::.,..__ ___ ......,._ 
A.1.t.18· aan gebolen 
b�p . .__ ___ __. 

fpv. rir. • 12.0t.JOll_ p. 2) 

• '"�rmaals tussen 2S septemw 2011en2 � 20ll 
2011 ·e" op 29 mei 2012 : 

A.1.L19.aan 
bewindVoent 

(pv.nr. 
2);· 

• m�rw.aa!s �-n �� n���.ef�l • 2 
2011.-(da�nufslulten huurëontiàc:t): 

A.1.LJ.O aan 
ber�p 



A.1.1.2J aan. 
A.1.1.24 aan 
A.1.1.25 aan 

A.1.1.26 aan 

(pv nr.1 

, geboren in 
geboren te 

in 
op 23.09.1976, invalide 

, geboren te op 

, geboren in op 

enpvnr., dd. 29.05.2012, p. 2) 

• meermaals tussen 9 december 2012 en 2 augustus 2013 en minstens op 10 december 
2012 (datum afsluiten van huurcontracten): 

A.l.1.27 aan 1 
A.l.1.28 aan ' 
beroep 

(pv met nr.: 

, geboren In 
, geboren te 1 

en 

op , zonder beroep 
) op , zonder 

dd. 06.05.2016) 

• meermaals tussen 14 maart 2013 en 2 augustus 2013 en minstens op 15 maart 2013 
(datum afsluiten huurcontract) : 

A.1.1.29 aan , geboren in op ,zonder beroep 

(pv dd. 31.08.2016) 

• meermaals tussen 30 juni 2013 en 2 augustus 2013 en minstens op 1 juli 2013 (datum 
afsluite n huurcontract) : 

A.l.1.30 aan 
poetsvrouw 

(pv 'dd. 06.05.2016) 

, geboren te ) op 

met de omstandigheid dat van de betrokken activiteit een gewoonte werd gemaakt. 

A.1.2. 

meermaals tussen 1 augustus 2013 (wet van 29 april 20U tot wijziging van artikel 433dedes 
Sw. ter verduidelijking van de bijzonder kwetsbare positie van een slachtoffer van 
hulsjesmelkerij) 
en 12 ttprll 2014 en minstens op 24 maart 2014 : 

A.1.2.1 aan 1 • geboren te op 1, 
levend van invaliditeitsuitkering 
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geboren te op zonder beroep A.1.2.2 aan 
A.1.2.3 aan 
A.1.2.4aan 
A.1.2.Saan 
A.1.2.6aan 
A.1.2.7 aan 
beroep 
A.1.2.8 <Jan 
zonder beroep 
A.1.2.9 aan . 
A.1.Z.10 aan · 

, geboren te op , IOftder beroep 

, ionder beroep 
A.1.Z.11 aan 
A.1.2.12 aan 
beroep 
A.1.2.U aan 
A.1.2.14 aan 

A.1.2.15 aan 

(pv nr. 
26, karton Il) 

geboren te, op 
• geboren in . 

• geboren te 
, geboren in , 

, Jonder beroep 
op ,zonder beroep 

op • zonder beroep 

) op , zonder 

, geboren In ) op. 

,geboren In op 1onder beroep 

,geboren In 
, geboren te 

op 

, geboren In op 
, aeboren in 

·,geboren in op 

, geboren te op 

, zonder beroep 
) op zonder 

1, zonder beroep 

. op 

iDegaal 

dd. 24.03.2014 en PV nr. dd. 31.08.2016 p. 

met de omstandigheid dat van de betrokken activiteit een gewoonte werd gemaakt. 

A.2. 

meermaafs tussen 25 februari 2014 en 7 oktober 2016, minstens op een niet nader bepaalde 
datum In de loop van het laar 2016, kamers, studio's en andere woonentltelten Jtelegen te 

gekadastreerd als verhuurd 
te hebben aan minimaal zeven personen van diverse nationaliteiten die meestal dlll! 
NPtf Prl:indi;c taal niet machtig ware n, en zeker aan , geboren te 

in 

(pvnr. dd. 10.05.22017 en PV nr. dd. 10.05.2017), 

met de omstandigheid dat van de betrokken activiteit een gewoonte werd gemaakt. 

8. Stedenbouwkundl&e Inbreuken • strafbaarstelllnc In artikel 6.1.1. hd 1, 1• van cte 

Vlaamse Codex RufmtellJke Ordening, vanaf 1 maart 2018 strafbaarstelDnc In artikel 6.2.1. 
lfd 1, 1 • van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordenln& 

als dader of mededader 

-
.". 



de eerste en de tweede met betrekking tot de woning gelegen te 
gekadastreerd als 

p.8 

tussen 13 december 2009 en 30 april 2015. meermaats en voortdurend terwijl de feiten de 
achtereenvolgende uiting uitmaken van hetzelfde crimineel opzet ronder onderbreking 

.8.1 opspfitsln1 van de wonl"& 

hetzij zonder voorafgaande stedenbouwfcundige vergunning. hetzij In strijd met de 
vergunning; hetzij na verval, vernietiging verstrijken van de termijn van de vergunnln& hetzij 
In geval van schorsing van de vergunning, hierna vermelde handelingen zoals bepaald bij 
artikel 4.2.l. r (het opsplitsen van een woning of het wijzigen In een gebouw van het aantal 
woongelegenheden, die hoofdzakelijk bestemd zijn voor de huisvesting van een gezin of een 
alleenstaande, ongeacht of het gaat om een eengezlnswonl n& een etagewoning, een 
flatgebouw, een studio of een al dan niet gemeubileerde kame�) 

8.1.1 de woning opgedeeld te hebben In 11 woningen (waarvan 2 in opbouw), 8 kamers 
en een bureel zoals vastgesteld op 14.U.2009 

(pv dd. 24.02.2015, p. 2, karton 1) 

8.1.Z de woning opgedeeld te hebben In 12 woningen (waarvan 2 in opbouw), 6 kamers 
en een bureel, zoals vastgesteld op 29.05.2012 

(pv dd. 24.02.2015, p. 2, karton O 

8.1.J de woning opgedeeld te hebben in 11 wonln3en (waarvan 2 In opbouw) en 7 
kamers, vastgesteld op 24.03.2014 

(pv dd. 24.02.2015, p. 4, brton 1) 

B.Z. minstens op de gellJkvloerse verdiepin g de opdeling in aparte woningen ongedaan 
gemaakt te hebben door het maken van een winkelruimte of kunstatelier, z0als vastgesteld 
op 29.04.2015 en deze werken voortgezet te hebben 

(pvmet nr. rJd. 29.04.2015, karton IJ 

8.J functlewlJzJglng van de woning 

hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkund ige vergunning, verkavetingsvergunning,. 
omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of omgevingWergunnlng voor 
het verkavelen van gronden, hetzij In strijd met de betreffende vergunning, hetzij na verval, 
vernietiging of het verstrijken van de termijn van de betreffende vergunning. hetzij in geval 
van schorsing van de betreffende vergunning, hierna vermelde handelingen, zoals bepaald 
bij artikel 4.2.1.6° (de hoofdfunctie van een bebouwd onroerend goed geheel of gedeeltelijk 
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wijrlgen. indien de Vlaamse Regering deze functiewijziging als vergunningsplichtig heeft 
aangemerkt) te hebben u itgevoerd, 

namelijk de funct'ie van de gelijkvloerse verdieping van een gebouw zonder vergunning 
gewijzigd te hebben van ·wonen" naar 'hander- zoals vastgesteld op 29.04.2015 

(pvmet nr dd. 29.04.2015, karton 1) 

c. Stedenbouwkundige Inbreuk art. 6.t.1. Ud � 5" van de Vlaamse Codex RutmteUJke 
Ordentna - doorbreking van het stakJnpbevel (vanaf 1 maart Z018 Inbreuk artibl 6.2.t. 
lld 1, 3° van de Vlaamse Codex Rulmtefljke Ordenln&), 

als dader of mededader 
de eerste en de tweede m.b.t. de woning gelegen te 
als 

gekadastreerd 

tussen 28 september 2009 en 30 april 2015 

bij Inbreuk op artikel 6.1.l. lid 1, s• van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening,, 
handelingen te hebben, voorgeiet, in strijd met het bevel tot stalUng, de 
bekrachllgingsbesllsslng of, de beschikking In kortgeding 

namelijk door in strijd met het stakingsbevel van 14.12.2009 dat werd betradltigd door de 
gewestelljlc stedenbouwkundig Inspecteur te Antwerpen op 22.U.2009 meermaals en 
minstens zoals vastgesteld op 14 december 2009, 29 mei 2012 en 24 maart 2014 het 
verderzetten va n de opdellngswertten (waardoor de verhuring moaelljlt werd) en zoals 
vastgesteld werd minstens op 29 april 2015 door het ongedaan maken van de 
opdelingswerken minstens op de gelijkvloerse verdieping. 

(pv 
(pvnr. 

dd. 24.02.2015, p. 3, karton 1) 
dd. 29.04.2015, karton 1) 

D. Inbreuk op artikel 20§1 Vlaamse Wooncode 

bij Inbreuk op artikel S, strafbaar gesteld door artikel 20§1 al 1 van het decreet Vl. R. 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 
beschlkklns gesteld te hebben met het oog op bewonln& met de omstandigheid dat van de 
activiteit een gewoonte wordt gemaakt 

0.1 

als dader of mededader 
de eerste en de tweede 

l 
. ____ . ____ J 

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



p.10 

vanaf 28 september 2009 tot 12 april 2014, meermaals 
namelijk in de woning gelegen te gekadastreerd als �e afdeling 

verschillende woongelegenheden verhuurd te hebben die niet voldoen 
aan de elementaire veiligheids-, gecondheids- en woonkwaliteitsvereisten vermeld in artillel 
5 van hoger vernoemd decreet, te weten 

D.Lt 11 woningen en 8 kamers, zoals va stgeste1d op 14.12.2009 

(pv dd. 24.02.2015, p. 2, karton 1) 

0.1.2 12 woninsen en 6 kamers, zoals vastgesteld op 29.05.2012 

(pv dd. 24.02.2015, p. 3, karton 1) 

D.1.3 11 woningen en 1 kamers, zoals vastgesteld op 24.03.2014 

(pv dd. 24.02.2015, p. 4, karton 1) 

Als dader 

De eerste tussen 25 februari 2014 en 7 oktobt!f' 2016 

namelijk In woning 1elegen te gekadastreerd als eerste 
verschmencle woongelegenheden verhuurd te hebben die niet 

voldoen aan de elementaire velllgheids-, geiondheids- en woonkwallteitsvereisten vermeld 
In artikel 5 van hoger vernoemd decreet. 

ll. Misdrl/llen m.b.t. de andememlnq re 
(KBO nr. opgericht 11oor iuridische dienstverlening op ÖJ.10·- �-13--e-n 
failliet verltloard bil t1onnis van 31.05.2016 van de Nederta� redtrbanlc van 
Koophond�l 11on Brus5el. 

E. Het niet voeren van een boekhoudina (artikelen 111.82 en 111.83 van het wetboek 
economisch recht) 

de eerste, 

ars dader, 

Tussen 30 september 2013 (datum oprichting van de onderneming) en 1 Juni 2016 (datum 

van faillissement) 



Bij lnbreutt op de artikelen 111.82 en 111.83 van het wetboek economisch recht ats koopman, 
Ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondememlngsnummer 

wiens voornaamste handelsactiviteit bestond in juridische dlenstverlenln& 
met hoofdvestiging t• . wetens geen aan de aard en de omvang 
van hnr bedrijf passende boekhouding te hebben gevoerd en de bijzondere 
wetsvoorschriften betreffende dat bedrijf niet in acht genomen te hebben, namelijk door 
geen enkele boekhouding te hebben g�rd. 

(pv dd. 20.10.2016) 

F. laattijdige fallllssementsaanglfte (art. 489 bis 4" Sw.) 

De eerste, 

Als dader, 

Op 10 mei 2014 

als koopman, ingeschreven in de Kruispuntbanlc van Ondernemingen onder het 
ondememingsnummer . wiens voornaamste handelsactivit�it bestond in 
Juridische dienstverlening, met hoofdvesti&ïng te . die zich in 
staat van faillissement bevond In de zin van artlice1 � van Cle faillissementswet en failliet 
verlclaard werd bij een In kracht van gewijsde seeane beslissing van de rechtbank van 
koophandel of van het hof van beroep, te weten bij VOMIS van de Nederlandse rechtbank 
van koophandel van Brussel ultsesproken op 31 mei 2016, met het oogmerk om de 
falllietverfdaring uit te stellen, verzuimd te hebben binnen de bij artikel 9 van de 
faillissementswet gestelde termijn aangifte te doen van het faillissement 

namelijk door nagelaten te hebben binnen een maand nadat werd opgehouden te betalen 
daarvan aangifte te doen ter griffie van de bevoegde rechtbank. gezien de 
fafllissementsaangifte in de loop van de maand mei 2016 werd verricht en de datum van 
staking van betaling te situeren I s  ten laatste op 10 april 2014. 

(pv dd. 31.08:2016 p. 6, pv nr. dd. 20.10.U016 p. 1, pv 
dd. 20.10.2016 en pv dd. 21.12.2016, p. 5) 

G. Bevoordeling van schuldelsers na staking der betallrw (art. 489 bis 3• Sw) 

Oe eerste, 

Afs dader, 

Tussen 1 januari 2014 en 1 juni 2016, op onbepaalde tijdstippen maar minstens op 30 mei 2016 . 

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

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

------

1 
1 
l 
l 
1 
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als koopman, ingeschreven In de Kruispuntbanlt van Ondernemingen onde' het 
ondernemingsnummer wiens voornaamste handelsactiviteit bestond In 
juridische dienstverlening, met hoofdvestiging te , die zich in 
staat van faillissement bevond In de zin van artikel 2 van de faillissementswet en failllet 
verklaard werd bij een In kracht van gewijsde gegane besJi�ng van de rechtbank van 
koophandel of van het hof van beroep, te weten bij vonnis van de Nedertandse rechtbank 
van Koophandel van Brussel uitgesproken op 31 mei 2016, met het oogmertt om de 
faillietverklaring uit te stellen, een schuldeiser ten nadele van de boedel betaald of 
bevoordeeld te hebben, namelijk door de personenbelasting van de aansla8)aren 2013, 2014 
en 2015 niet te betalen, terwijl diverse chirografaire schuldeisers werden betaald, met name 
voor telefoondiensten en benzine. 

(pv dd. 20.10.2016 en pv dd. 21.12.2016, p. 5) 

H. Gebruik van te kostelijke middelen om het faillissement uit te stellen (art. 489bls 3• Sw) 

De eerste, 

Als dader, 

Tussen l Januari 2014 en l juni 2016, op onbepaalde tijdstippen maar minstens op 30 mei 
2016 

Als koopman, ingeschreven In de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het 
ondernemingsnummer wiens voornaamste handelsadivit@it bestond In 
Juridische dienstverlening, met hoofdvestiging te die zich In 
staat van faillissement bevond In de zin van artikel 2 van de faillissementswet en failliet 
verklaard werd bij vonnis van de Nederlandse rechtbank van Koophandel van Brussel 
uitgesproken op 31 mei 2016, met het oogmerk om de faillietverklaring uit te stellen, 
aankopen te hebben gedaan tot wedervertéoop beneden de koers of toegestemd te hebben 
In leningen, effectencirculaties en andere al te kostelijke middelen om zich geld te 
verschaffen, namelijk door de personenbelasting van de aanslagjaren 2013, 2014 en 2015 

niet te betalen, waardoor 1.597,44 euro aan intresten, 1.132,33 euro aan kosten, 992 euro 
aan penale boeten en 6.148,68 euro aan belastingverhogingen verschuldisd werden. 

(pv id. 21.12.2016, p. 6) 

1. Verstrekken van onjuiste gegevens bij de faUllssementsaangtfte (art. 489bls 4 Sw.) 

De eerste, 
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Als dader. 

Tussen 1 mei 2016 en 1juni2016, op onbepaalde tijdstippen maar minstens op 30 mei 2016 

als koopman, ingeschreven In de Kn.lispuntbank van Ondernemingen onder het 
ondernemingsnummer wiens voornaamste handelsadivitelt bestond in 
juridische dienstverlening, met hoofdvestiging te . die z.lch ln 

staat van faillissement bevond In de rlri van artikel 2 van de failnssementswet en faitnet 
verklaard werd bij een In kracht van gewijsde gesane besUsslng van de rechtbank van 
koophandel of van het hof van beroep, te weten bij vonnis van de Nederfandse rechtbank 
van Koophandel van Brussel ultsesproken op 31 mei 2016 wetens naar aanleiding van de 
aangifte van het faillissement of naderhand, op de vragen van de rechter-commissaris of van 
de curators, onjuiste Inlichtingen te hebben verstrekt, namellJk door op de lljst van 
schu ldeisers die werd neergefogd ter griffie van de Nederlandstall&e rechtbank van 
koophandel te Brussel geen melding te m<iken van bèpaalde sd\uldelsers dan wel 
onvoldoende sommen te hebben aangegeven, en meer bepHld de niet aangifte van de som 
van 158.148,79 EUR, zijnde het bedrag van de verbeurdverklaring waartoe de eerste 
bekJaagde werd veroordeeld bij arrest hof van beroep Brussef dd. 25 februari 2014 

(pv dd. 20.10.2016, pv 

21.12.2016, p. 6) 
dd. 24.10.2014 en pv dd_ 

J. Niet mêedefen aan de curatele van gevraagde lnlldltlnaen en stukken -pen 1evola 
aeven aan de oproepl"en van de curator (art. 489 2• sw., 

Oe eerste, 

Als dader, 

Tussen 30 mei 2016 en 23 augustus 2016, meermaals op onbepaalde tijdstippen maar 
minstens op 22 augustus 2016. 

als koopman, ingeschreven in de Kn.ilspul'!tbank van Ondememingen onder het 
ondernemingsnummer wiens voornaamste handelsactlvltelt bestond in 
juridische dlenstverlenln& met hoofdvestiging te die zich in 
staat van faillissement bevond In de ?in. van artikel 2 van de faillissementswet en failliet 
verklaard werd bij een In kracht van gewijsde gegane besll5Slng van de rechtbank van 
koophandel of van het hof van beroep, te weten bij vonnis van de Nederlandse rechtbank 

van koophandel van Brussel uitgesproken op 31 mei 2016 zonder wettig verl'ilnderd te zijn 

geweest, venulmd te hebben de verplichtingen gesteld bij artikel 53 van de 
fallllssementswet na te leven, namelijk door bepaalde stukken betreffende de venekeringen 

van de diverse onroerende goederen betreffende de personenvoertuigen niet te hebben 

overgemaakt, en geen gevolg te geven aan de mail van de curator van 11augu.stus2016 om 
aanwezig te zijn fn zijn kantoor op 22 augustus 2016. 
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(pv dd. 20.10.2016 en pv dd. 21.12.2016, p. 6) 

111. Mlsdrijllen m.b.t. de patrlmonlutnt1et1noorschap 
11on notari1 � op 18 maart 2013, ICBO nr. 

IC. Niet neerfeglng van de Jaarrekening - strafbaarstelling In artikel 126§1 van het 
wetboek van Vennootschappen 

De eerste en de tweede, 

Als dader of als mededader, 

Tussen 17 maart 2013 en 1 januari 2Q17, op onbepaalde tijdstippen maar minstens op 30 
Juni 2014 en 30 juni 2015. 

· 

Als bestuurder of zaakvoerder artikel 92, § 1, tweede lid, van het wetboek van 
vennootschappen overtreden te hebben, of als bestuurder, zaakvoerder, directeur of 
lasthebber van vennootschappen die wetens één van de bepalingen van de besluiten 
genomen ter uitvoering van de artikelen 92, § 1, eerste lid, 122 en 123 van hetzelfde 
wetboek overtreden te hebben, of als bestuurder, zaakvoerder, directeur en lasthebbers van 
vennootschappen die (wetens de artikelen 108 tot 119 en 121 van hetzelfde wetboek) en de 
In uitvoering daarvan genomen besluiten overtreden te hebben, 

namelijk 

Door In strijd met de verplichting van artikel 92, §1, tweede lid geen jaarrekening binnen zes 
maanden na de afslultlngsdatum van het boekiaarter goedkeuring voorgelegd te hebben 
aan de algemene vergadering van de aangezien voor deze vennootschap geen 
balans werd gemaakt en de jaarrekeningen niet werden opgemaakt 

(pv nr. 
Il). 

dd. 21.12.2016, karton Il en pv nr. dd. 20.10.io16, karton 

M. Niet voldoen van de verplichting Inzake redrtspersonenbelastlng - strafbaarstelling In 
artikel 449 van het wetboek van de Inkomstenbelastingen 

De eerste en de tweede, 

Afs dader of als mededader, 

Tussen 17 maart 2013·en l Januari 2017, op onbepaalde tijdstippen. 

BIJ Inbreuk op de artikelen ·449 van het wetboek van de inkomstenbelastingen, 
onverminderd de toepassing .van de bepalingen betreffende de adminlstratJeve sancties, 

met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden, de bepalingen van dit wetboek of 

de ten uitvoering ervan gegeven regelen te hebben overtreden, namelijk: door, bij inbreuk 
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op het anikel 305 WIB.1992, als belastingplichtige die aan de rechtspersonenbetastlng ts 
onderworpen, niet leder jaar aan de Mmlnlstratie der directe belastingen een aangifte te 
hebben overgelegd in de vormen en binnen de termijnen omschreven in de artikelen 307 tot 
311 WIB.1992, meer bepaald voor de aansla&iaren 2014 en 2015. 

(pv nr. dd. 21.12.2016, karton Il} 

IV. Misdrllvmm.b.t. dcnrionenbelost!nq 
N. Niet voldoen van de verpllchtlns lniaile pèrsonenbelastJnaen - stnfburstefllnl In 
artikel 449 van het wetboek van de lnkomstenbetastJnpn 

Oe eerste, 

Als dader, 

Tussen 17 maan 2013 en 31december2016, op onbepaalde tijdstippen. 

BIJ Inbreuk op de artikelen 449 va11 het wetboek van de inkomstenbelastingen, 
onvenninden:t de toepassing van de bepalingen betreffende de administratieve sancties, 
met bédrieglijk opzet of met het oogmerlc om te schaden, de bepalingen van dit wetboek of 
de ten uitvoerins ervan gegeven regelen te hebben overtreden, namelijk: door, bij Inbreuk 
op het artikel 305 WIB.1992, als belastingplichtige die aan de personenbelasting, ls 
onderworpen, niet leder jaar aan de Administratie der directe belastingen een aangifte te 
hebben overgelegd In de vormen en binnen de termijnen omschreven In de artikelen 307 tot 
311 WIB.1992, meer bepaald voor de aanslagjaren 2013, 2014 en 2015. 

(pv nr. 
llJ. 

dd. 30.11.2016, karton Il; PV nr. 

• •••••• 

dd. 21.12.2016, karton 

De eerste en de tweede verdachte, worden tevens gedagvaard om zich te horen veroordelen 
tot de bijzondere verbeurd1terklarf ng: 

· 

1. Overeenkomstig artikel 42,1· Sw. van het goed dat heeft gediend om de strafbare 
feiten te ole«en. meer bepaald de woning op het Derteel gelegen te 

gekadastreerd als met een 
(globale} oppervlakte van OS a 15 c.a, mgevo1ge a1<1e veneden voor notaris 

dd. 29.09.2009 eigendom van Mevrouw (1/2 volle eigendom 
en M _blote eigendom}, met een recht van vruchtgebruik op de helft van het 
onroerend goed voor de Heer en waarop, op 6 november 2017 op 
onze vordering, bewarend beslag werd gelegd door gerechtsdeurwaarder 
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Met de omstandflheld d.t de ..me wnladlte lil ..... ... 
aa"aeiten het nlluwe mlsdrif ...,,.. wêrd nldlt at Vli'.I�� 
2014 blJ arrest van het Hof Vlf'I Htolp ._. .._. IGt 
maanden en . een gtldbottt van 100 wro Ct&rlf llllillilillio'\'4 
opseschort pdsnndt een tennljn van drte tur vaor • 
weaens 

2. �doorpersoonmetapetrrr 
als antor van onbeheenle nll111ii111Ci1W iïll 
wn d,_,. personen 

3. Valshtid In .-schrfften et1 ..... wn 

4. 

5. 

7. 



Gehoord de burgerlijke partij de WOONINSIJECTEUR VAN �VUll·IE-ftl 
In zijn mlddelen' van ·v.nteclJllnl zOlls ontwldclld door Mr. J. 
de. balie wn Antwerpen; 

Gehootd·de b�rgerf_IJke partlj "Zin mlllldll• 
zoals ontwikkeld door henue· "· .---------' 

Gezien de burgerlijke parti 
19 februµno19nóch verteaen� -woo-- tdfld--c-wer-d; 

Gehoonfhétopenbaar ministerie In zijn� 

G�hooid ,'i:f� "beklaqcf� 
ontwikkeld door N. BUIS§RET:T.,.acfVöëiiiî 

Geh�td cte beldaaide 
on�kkeld door Mr. S. Oi11aiifi;:-iiiiiiiil 

Ge� op de condusles neergelesil wor 

1. OP STRAFRECHIEWK GEBIED: 

1. Wit 



**' .... .,....-1" ...... . � ·1Dl7MU/M•....,. 

Zij &enoot op het ote11bllt vm • hut t• .... " •M 
plaatsvervansend ft!Chter worr.mt Vin� 

De tenlastelegingen 8, C en O ......_. bebeiMI• op llb ... 11111 lilMlli 
decreten die betrekldna ,_...._ op • INia'llults - • 
bmers en studentenbmets "' et. WooftCIDde 
stedenbouwlundlpl� 

�aasde werpt op dat het onderlOel _,. o ... dele 11111•• 
strijd met de resels omtrent het voarrdt van rte1••• 
rikef479. van htt Wetboek VM � 

Arttlrel 479 Vlft het Wed!Dlk van Sll ......... .... 
tedlter ervan beschukf91 WOltlt ...._ • millt 
hebben dat een correctionele stnl .,.... llJI, hlt
hethof van beroep toekomt hem te....,,....., 
iondef dat beroep bn WOtdei'I inlesteld. 

Voornoemde btpafq heeft enlel bm 17 Il e 
stratvordertnf mo� 1njesteld _,,...�bet 
van voorrecht van rechtslucht ....., helft 
de lnbr9Uken worden '95fleStelll •del*Hllft 

Zoals bffjkt uit het bl\fll tot.......,.._'-,... 
generaal blJ het hof wn .,._, t9 ..... 
Immer. 

In deze Is er...,. schendillg _....., 479 
en is er evenmin sprake van een on1.S•lll 
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Onsesdllkte en onbewoonbaar verklaarde woongelegenheden kunnen niet legaal 
verhuurd worden. Iedere betaalde huur betekent in een dergefijk geval een 
abnormaal profijt In hoofde van de verhuurders. 

Vóór de wetswijziging ingevoerd bij de wet van 29 april 2013 werd gestraft hij die 
redlt$treeks of via een tussenpersoon misbruik maakte van een persoon door, 
met de bedoeling een abnormaal profijt te realiseren, een roerend goed, een deel 
ervan, een onroerend goed, een kamer of een andere In artikel 479 bedoelde 
ruimte, te vertcopen , te verhuren of ter beschlldclna te stellen die In strijd zijn met 
de menselijke waardigheid. 

Na voomoemde wetswijziging werd de strafbaarstelling van hulsjesmellterij In 
artikel 433decles Sw. niet uitsebreld maar werd de kwetsbare positie van een 
�lachtoffer van huisjesmelkerlj verduldelijlct door te stellen dat misbruik maken 
van de kwetsbare toestand waarin een persoon veneert, ontstaat ten gevolge 
van zijn onwettige of precaire administratieve to est and, zijn precaire sociale 
toestand, zijn leeftijd, zwangerschap, een ziekte dan wel een lichamelijke of een 
geestelijk gebrek of onvolwaardigheid. 

1.1.4. Wat het goed betreft gelegen in de wordt in de koopakte VC1n 
29 september 2009. melding gemaakt van het feit dat er op U januari 2009 een 
dagvaarding werd betekend aan en diens BVBA (= verkopers) voor 

inbreuken op artikel 17 van het decreet V4tn 4 februari 1997 houdende de 
kwalitelts· en velllgheldsnormen voor kamers en studentenkamers en voor 
Inbreuken op artikel 20, §1 van de Vlaamse Wooncode. Die uak was nog steeds 

hangende voor de correctionele rechtbank op het ogenblik van de verloop. 

Oe verfcoopakte vermeldt tevens dat de verkopers venlaard hebben dat het ·goed 
in kwestie moge lljks werd opgenomen op de lijst van de onbewoonbare en/of 
verWotte eigendommen en dat zij dienaangaande noch aangaande de 
stedenbouwkundige toestand van het eigendom noch aangaande de 
stedenbouwkundige overtredingen enige vrijwaring verlenen en voomoernde 
problemen ten laste vallen van de kopers die dit voor eigen rekening en op eigen 
kosten zullen dienen op te lossen. 

Op 14 december 2009 vond een inspectie plaats door het agentschap RWO 
Woonlnspectle Antwerpen In het desbetreffende goed waaruit bleek dat niet 
minder dan 10 kamers verhuurd werden aan voornamelijk personen van vreemde 
origi ne terwijl eerder reeds was vastgesteld dat die kamers ongeschikt waren 
voor bewoning. Een aantal andere - blijkbaar ook - verhuurde kamers waren op 
het ogenblik van de controle niet toegankelijk. 
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Uit de neerselegde stukken blijkt bovendien dat eerste beklaagde na de aankoop 
van het pand op 29 september 2009 meerdere huurders heeft aangeschreven om 
te melden dat zij voortaan de eigenaar was van het desbetreffende ofU'o�end 
goed en hen verzocht heeft voortaan de huurgelden over te sdirijven op haar 
eigen rekeningnummer (zie brief van eerste beklaagde van 22 september 2009). 

Niettegenstaande eerste beklaagde gedurende het sanse strafrechtelijk 
onderzoek staande heeft gehouden dat zij het nodige zou doen om te renoveren 
zodat de wooneenheden zouden voldoen aan de stedenbouwkundige vereisten 
en aan deze van de Wooncode gebeurde er In concreto weinig of niets en ging zij 
ielfs op 10 februari 2010 en op 1S april 2010 over tot het aangaan van nieuwe 
huurovereenkomsten • opnieuw aan personen van vreemde origine - terwijl zij 
terdege wist dat het ging om niet·confOrme entiteiten die krachtens de 
Wooncode niet In aanmerking kwamen voor verhuring. 

Op 16 juli 2010 heeft de Burgemeester van de semeente een besfuit tot 
ongeschiktheid en onbewoonbaarheid uitgevaardigd voor het ganse pand in de 

en in haar verklaring afgelegd op 31 augustus 2016 heeft 
eerste beklaagde aan de verbalisanten toegegeven geen gevolg te hebben 
gegeven aan. die beslissing en de lopende huurovereenkomsten niet te hebben 
opgezegd. Eerste beklaagde tekende inderdaad beroep aan tegen voornoemde 
beslisslns doch bij M .8. van 9 november 2010 werd dit beroep niet Ingewilligd. 

Op 29 mei 2012 werd overgegaan tot een her-<0ntrole en opnieuw werd 

va5t1esteld - voor zoverre de verhuurde kamers toegankelijk waren op dat 
ogenblik - dat minstens 8 kamers/studio's nog steeds verhuurd waren terwijl 
deze entiteiten nog steeds ongeschikt waren voor verhuring. 

Uit de stukken blijkt verder dat na voomoemd M.B. van 9 november 2010 eerste 
beklaagde ook nog overging tot het afsluiten van nieuwe huurovereenkomsten in 
de roop van 2013 en 2014 m.b.t. het pand dat inmiddels 
onbewoonbaar was verklaard. 

Op 25 maart 2014 werd door de brandweer een lnspe<:tieverslag opgesteld 
waarin geadviseerd werd een woonverbod uit te vaardigen gelet op de 
blootstelling aan de reêle gevaren van elektrocutie en CO.Intoxicatie. 

Een gelijkaardig scenario onderging het pand gelegen te 

Tijdens haar verhoor van 14 september 2016 heeft eerste beklaagde overigens 
toegegeven dat zij in 2014 - op het ogenblik dat het pand gestoten werd - aan 
niet minder dan 13 personen die zich in een kwetsbare positie bevonden 

... ... .... ...... _ . 
-· -.... __ _ � ......... : të r�·- ·-· -··· · s; d s • -::C-5.1( 
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(vluchtelingen. Werklozen, personen afhankelijk van een uitkering. 

verslaafden,".) een onbewoonbare entiteit verhuurde tegen gemiddeld 375 
euro/maand, elk. 

Tenslotte wordt ook nog verwezen naar Shlk 14, karton 1, waarin een omstancfige 

beschrijving voorkomt . van al de diverse gebreken die de woon entiteiten 
vertonen en die deze entiteiten derhalve ongeschikt maken voor bewoning en die 
bovendien een ernstig gevaar inhouden voor de gezondheid/levenskwaliteit van 
de huurders. 

In de gegeven omstandigheden kan enkel besloten worden dat de fetten, 
voorwerp van de tenlasteleggingen A.1" A.1.1.1. t.e.m. A.1.1.28. en A.2. meer 
dan afdoend bewezen zijn. 

1.1.S. Eerste beklaagde wordt verder vervolgd uit hoofde van de betichtingen 
B.I., 8.2., B.3. en C. (= stedenbouwkundige inbreuken, zijnde Inbreuken op de 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening). 

Voornoemde tenlasteleggingen hebben meer bepuld betrekking om zonder 
voorafgaande veraunning of In strijd met een vergunning de woning gelegen te 

opgesplitst te hebben In verschillende appartementen/ 
woonentiteiten, op het gelijkvloers de opdeling in aparte woningen ongedaan te 
hebben gemaakt door het inrichten van een wfnkelrulmte/ltunstateller en de 
woonfunctie te hebben gewijzigd in een handelsfunctie en om ten slotte In strijd 
met een stakingsbevel van 14 december 2009, bekrachtigd op 22 december 2009, 
op meerdere tijdstippen de opdellngswerken te hebben verder gezet met het oog 
op vemurlng. 

Ook deze tenlasteleggingen worden afdoend bewezen door de objectieve 
gegevens van het dossier. 

Voomoemde betichtingen 8.1., 8.2., 8.3. en C. komen zodoende als bewezen 
voor. 

1.1.6. Eerste beklaágde wordt verder vervolgd voor feiten voorwerp van de 
betichtingen D.1. en D.2. (= inbreuken op artikel 20, §1 Vlaamse Wooncode). 

Ook deze betichting wordt niet expliciet betwist door eerste beklaa,de. 

Desbetreffend wordt anden�1aal verwezen naar stuk 14, karton 1, waarin een 

omstandige beschrijving voorlcomt van al de diverse gebreken die de 
woonentiteiten vertonen en die deze entiteiten derhalve ongeschikt maken voor 



bewonlns en die � " .....,. ..lezondh� wnde......._ 
Uit deze � volgt .rdoead dit dl ....... " • ... ot .......... -- ·  ..... niet W11111• - ·  
elle huurder ..mt helft. 

Ook voomoemdt betld1111Jwen D.L • u ...._ . 

1.1.7. De betlchtlnaen E.:!:�" , l en J htbbln '*MlllllC • 
ondtm1mlng richt op 1 olltoblt Jml 
juridische diensten en fi VlrtilNrct b1J _....Ulll91111111• 
\fan hoph1ndel te Brusset op J1 mei 201&. 

M.b.t. deze tenlastel__.. stNt In de mndllsle Vlft 
dat voor 'over de oon hoor,_,,_.. 9119P ,._. •-•11111•1•1.-lililrl 
adn te enen dat zJJ nooit de w# hft/t,ehodOllt *" 

Het volstaat desbetreffend M wrwl)zeft .... ... 
afgenomen op 20 oktober 2016 (lll*D • 21 

1.1.8. Eerste b1kt•ade -," .  
en M dJe betNlcklna 11111• 

___ opptkbt talJ • 
aebleven. 



Voor deze vennootsdtap werden nooit Jlalnll• Karon Il) en wenlen 1Mft .._ ...... .._._ (stuk 35, kanon Il). 

Opnieuw dient ondertijnd te wordla " "  
Plaatsvervanpnd rechts Is lfWIM • -
als doel OtJer te pan tot Jul'ldlli:M ••••· 
kennis heeft van de meest ....... ". wa-..11 
het oprichten Vin een VIMOOtDlp. ZIJ •!etiM 
phandeld. 

Noch een herinneringsbrief noch een .,...._.,_. 
Meer nog In �paalde gevalen wwden de 
opJehaald. 

De betichtlna M verefst een bQmnder' ._.. 
�gr:netk om te schaden. 

Het bedrfegtlJ.c opzet Is hit ap&et Waf 
onrechtmatf1f� te �  
aard dat men niet zou Hllblft Wfllrlwm.j 
aanaJftes �ren Ingediend vaor •-111111 

In deze was het de� _!!!!Ptllll 
pltrfmoniiunvennootsch 
•geloofwaanllSer" te m•• t.a.v. 

Wat het bedrleallJk 
ulteenpat. 
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1.2.L De aan eerste beldaaede ten lasle ....... ...... ","" tentastefeainpn A.1., A.LL t.e.m. A.Ll.21, A.J.. 1.1.S.. t.u.. u.&. 
C., D.1.1. t.e.m. D.1.3., D.2., E., F., G., H., l., J.. 1.. M. e N" * • mdi de ZNk. bewez� ge�leken. 

Al de bewezen verklaarde feiten, voorwerp wn dt Wlllltll .... 
te.m. A.1.1.21, A.2.., B.LL, B.L2., a.L3" a.z.. u" c., o.s.a. 
lljn de vaortpzette en opeenvaleende ultilW IN 1m Wit -
opzet.. 

Hetzelfde pfdt voor wat de tenfde'rlPlllft E. F" G.. IL. 
betreft. Ook deze tenlastefel&ingen zijn de ...._. .... • 
geweest van een zelfde mlsdacfWopnt. 

Ter z.ittin1 van 19 februari 2019 heeft Mt ap ulh• 
veridaard dat In léaenstelhna tot wal de " •• '1 
beklM&de zJch In deze zaak !!!Il bewlndt in - -
verzwarende ornstandlaheid vermeld ap 14 • 
dem.lw •Is niet geschrwen � 

Beklaagde Is niet 1Ueen als buraer mur oat • 
rechter- er werd haar eerst onts1ae el1 1 
rechter bfJ K.8. van 8 oktober 2016 en et. llli 
vertlaardè f elten dllteren van timen 28 
schromelijk tekort pkomen aan de ,.,."*i 
Iemand mag verwacht worden checllcleHll!••l 

De houdtng van beklaagde getuigt 
u1taesproken normvervaainc waartllJ 
uitbuiting Yin mlnderbed"'den In onze 
opnieuw willen verwetven -tin llasta 

Beldaagde beschikt venter niet 
febNarl 2014 reeds door hit haf 
hoofd8fN1111911flstrlf ,.. 7 
geldboete VIII 100 _,., WGIC 4o 
een openbalr Mlbt (• •Il 
van dlvelle ,....-.) • 
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·� -_...,,te die niet bemltWoulddln un • Wlll • liWintiiti= en vellljfieldsnormen en ... de verelstM...., IR •  

rn de seseven omstand!Jheden kan • 
van de m/elQke tmnl)n die bowndlM 

hebben op dë stnijtoemetlng. 

Rekening houdende met al deze 
bepaald aangepast en redelijk voor. 

2. Watcfe 
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Desbetreffend wordt 
van huidi 

verweze
_
n naar wat reeds werd uitttngezet in punt Ll.1. 1 • 

2 1 2 

Beg arrest en dat mutattS mutandis ook voor deze beklaagde geldt. 1 .. . 
h

. : . · kl1
aagde wordt vooreerst vervolgd voor een reeks feften van 

u1s1esme ke ·· t rr1 e {= betichtingen A.1.; A.l.Ll. t.e.m. 
A.1.1.28.) en een feit van huisjesmelkerij te (:: 
betichting A.2.). 

Verder worden hem zowel stedenbouwkundige Inbreuken 
Inbreuken op de Wooncode m.b.t. voornoemd pand In de 
(:: B.1.1. t.e.m. 8.1.3., 8.2., 8.3., C., 0.1.1. t.e.m. 0.1.3.). 

Beklaagde Is de huidige echtgenoot van beklaagde 
50% vruchtgebruiker van het pand gelegen in de te 

verweten als 
te 

en Is voor 

Verder wordt ook nog opgemerkt voor wat deze beklaagde betreft dat in 
hoofdorde andermaal de vrijspraak gevraagd wordt van alle hem ten laste 
gelegde feiten - zonder meer - en nergens In zijn conclusie verweer wordt 
gevoerd tegen de vee lvuldige objectieve vaststellingen die deel uitmaken van het 
uitvoerig repressief dossier, met uitzondering voor wat (opnieuw} de betichting 
M betreft waarbij het .vereiste bijzonder opzet In vraag wordt gesteld. 

Voor wat de principes betreft die aan de grondslag llgen van.deze betichtingen 
wordt verwezen naar punt l.2.3. van huldig arrest die hier als volledig hernomen 
worden beschouwd. 

Uit het verhoor van betrokkene afgelegd op 14 september 2016 blijkt dat hij o.a. 
deels leefde van de Inkomsten afkomstig van de huuropbrengsten van het pand 

te 

In die verklaring geeft beklaagde toe het pand, vóór de aankoop te hebben 
bezocht, dat het om een verwaarloosd pond ging dat ingedeeld was in diverse 
kamers en studio's, die eerder op koten leken en waarvan de vorige elgerioar 
volgens hem een huisjesmelker was. Hij zal ook stellen dat het om een gebouw 
ging dat niet In goede staat verlceerde met uitzondering van de bu;tenmuren. HIJ 
bevestigde dat de Instrumenterende notaris hem en zlln echtgenote zeer goed 
had Ingelicht betreffende de wetteUjke toestond van het pond. 

Beklaagde zal toegeven dat de verdere verhuring door hen - na de aankoop van 
het pand • van wat hij eerst beschreef als •koten• niet conform de wetgeving 
gebeurde. 
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Uit de neergelegde st kk 
huurovereenkom 

u en bfljkt verder dat beklaagde zelf een 11nta1 

met respectiev u:
:en afsloot, met name op 10 februari 2010 en op IS april 2010 

vermoedel"k di
e en Als ultlea geeft hij mee d.t 1� e huurders hebben aangedrongen op een huur van de kamers. 

Beklaagde geeft toe aanwezig te tijn bij het Innen von huurgelden wanneer deze 

niet rechtstreeks op een banklekenlng werden gestort. 

Uit de stukken blijkt ook dat beklaasden op zeker ogenblik een beroep hebben 
gedaan op een architect om die zogenaamde renovotlewerlcen uit te voeren aan 
het pand te die echter gewelgerd heeft nos verder op te treden gezien hij 
vaststelde dat na een stakingsbevel beklaagden op eigen houtje verder bleven 
werken terwijl het gebouw In kwestie een gevaar vormde op het sebled van 
stabiliteit, brandvelflgheld en veiligheid van de bewoners en nadat hij vastaesteld 
had dat niettegenstaande zijn advies om het pand te ontruimen bekiaagden 
hieraan geen enkel gehoor gaven. 

Beklaagde spreekt niet tegen dat na het M.8. van 9 november 2010 waarbij de 
woongelegenheden In de op definitieve wijze onge:sdllltt en 
onbewoonbaar werden ver1daard. hij en zijn echtgenote hieraan opnieuw geen 

gevolg gaven en die woongelegenheden bleven doorverhuren. De enwe uttleg die 
hij hieraan geeft, Is dat hij en zijn echtgenote steeds getracht M�n df toestand 
te regulariseren, moor zij telkens botsten op politieke en odmlnlsttotJ� muren 
en verder dat hij de mening is toegedaan onredelUlc te zijn behandeld door de 
overheid. 

Beklaagde ontkent evenmin dat In 2014 - nadat de bevoegde Inspectie had 
vastgesteld dat de toestand nog verslechterd was - de woongelegenheden In de 

nog steeds verhuurd werden en zelfs nieuwe huurovereenkomsten 
inmiddels waren afgesloten en dit in totaal met minstens 13 personen die zich 
allen in een kwetsbare positie bevonden. 

· · 

Tenslotte geeft beklaagde toe dat een deel van de huuropbrengsten aangewend 

werd voor zijn persoonlijk onderhoud en dat van zijn echtgenote en voor de 
afbetaling van persoonlljke leningen. 

Uit wat hieraan voorafgaat, kan enkel besloten worden dat de aan belclaagde ten 
laste gelegde feiten voorwerp van de tenlasteleggingen A.1., A.1.1.1. t.e.m. 

A.1.1.28., 8.1.1. t.e.m. 8.1.3., 8.2., 8.3., C., D.1.1. t.e.m. O.t.3. meer dan afdoend 
bewezen zijn. 

2.1.3. De betichting A.2. heeft betrekking op feiten van huisjesmelkerij In het 
pand gelegen te 



Hof we1n beroep 8ruutl - l M>o kamer • 

Uit het strafdossier blijkt l 
was van dit' b 

n et meteen dat beklaagde ge ouw. 

Uit d 

ook mede-eigenaar 

e verklaringen van een aantal huurders voornamelijk contact hadden met beklaagde 
van dat pand blijkt dat zij 

Derhalve is niet afdoend bewezen dat beklaagde feiten heeft gepleegd t.a.v. voormeld pand. 
ook effectid strafbare 

Om die reden wordt hij vrijgesproken uit hoofde van de tenlasteleaJng A.2. 

2.1.4. Beklaagde wordt tenslotte vervolgd uit hoofde van de betichtingen K. en 
M. {= misdrijven m.b.t. de patrimoniumvennootschap 1. 

Beide beklaagden werden aangesteld als niet-statutaire zaakvoerders van 
voornoemde BVBA. 

Beklaagde heeft toegegeven In zijn verhoor aan de verbalisanten samen met zijn 
echtgenote deze vennootschap te hebben opgevolgd en bestuurd gezien zij alles 
samendoen. 

Hij heeft tevens erkend dat het niet de bedoelfno was om met die vennootuhap 
handel te drijven doch dat deze enkel werd opgericht met als doel hun eigen 
schvldenlast te herstructureren door het aongaon von l<redieten middels die 
vennootschap. Hij erkent kredieten te hebben aangevraagd - via die 
vennootschap - bij en bij doch zonder positief resultaat 
omdat bleek dat beklaagde ondertussen op de zwarte lijst stond. 

Beklaagde geeft ook toe in zijn verhoor dat voor deze vennoot.schap nooit enige 
boekhouding werd opgesteld, geen jaarrekeningen werden opgesteld voor de 
aanslagjaren 2014 en 2015, deze vanzelfsprekend evenmin konden neergelegd 
worden en derden/andere personen geen enkel zicht konden hebben op de 
financiële toestand van de vennootschap. 

Tenslotte zal beklaagde verldaren dat hij (en zijn echtgenote) In die periode grote 
/inancltle problemen kenden en zich hieruit hebben ttochten te redden, o.a. dus 
door de oprichting van voornoemde patrimoniumvennootschap. 

Het vereiste bijzonder opzet ls delhalve aangetoond (zie hoger wat desbetreffend 
werd uiteengezet m.b.t. beklaagde '· 
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De tenlasteleggingen K. en M 
beklaagde . 

· komen derhalve als bewezen voor In hoofde van 

2.2. \Nat de straftoemetinr betreft: 
Al de bewezen verklaard f · 
t.e.m A 1 1  28 B 

e eiten, voorwerp van de tef'llastelecelnaen A.l., A.Ll.1. VOO · · • : ' .1.1. t.e.m. B.L3., 8.2., 8.3., C., l>.Ll. t.e.m. O.L3. zijn de rtgezette en opeenvolgende uiting geweest van een zelfde misdadig opzet. 

�etzelfde geldt voor wat de tenlasteleglngen K. en M. betreft. Ook deze 
ewezen verklaarde feiten zijn de voortsezette en opeenvolgende uiting geweest van een zelfde misdadig opzet. 

Het feit, voorwerp van de tenlastelegging A.2, komt als nlet bewezen voor na 
onderzoek van de zaak. Beklaagde dient dan oolc vrijgesproken te 
worden uit hoofde van deze betichting A.2. 

Ook deze beklaagde beschikt over een verminderd normbesef. De houding van 
beklaagde getuigt van een uitgesproken normvervaging waarbij hij niet 
terugdeinst over te gaan tot de uitbuiting van minderbedeelden in onze 
maatschappij met het oog op het telkens opnieuw willen verwerven - ten koste 
van alles - van eigen financiële middelen. 

Wat het overschrijden betreft van de redPlllke termijn wordt verweten naar wat 
hoger werd uiteengezet rn.b.t. beklaagde . Dezelfde beschouwlngen zijn 
hier mutatis mutandis van toepassing. 

Deze beklaagde beschikt echter wel over een blanco strafreiJster. 

Rekening houdende met al deze o�andigheden komt een straf zoals hierna 
bepaald aangepast en redelijk voor. 

3.Wat de door het O.M. gevorderde bijzondere wrbeurdvertiarfna betreft. 

Het O.M. vordert overeenkomstig artikel 42,1• Sw. de bijzondere 
verbeurdverklaring van de woning gelegen te en bij 
toepassing van artikel 433terdedes Sw. de bijzondere verbeurdverklaring van de 
vermogensvoordelen begroot op 99.087 euro, zijnde het bedrag van de geraamde 
huuropbrengsten van het pand tot 31 maart 2014. 

M.b.t. de gevorderde bijzondere verbeurdverklaring vragen beide beklaagden in 
hoofdorde - alvorens recht te doen - "Zich aan te stuiten bij een prejudiciële vraag 

- - ----- -- ----. - - - - - - - - - - - -- - - - - -
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De tenlastelegginaen K. e M 

· 

beklaagde 
n · komen dematve als bewezen voor In hoofde van 

2.2. Wat de straft0emeting bet " uet 
Al de bewezen verklaard f it . 
t.e.m. A.1.l 28 8 

e e en, voorwerp van de tenlasteleggingen A.l., A.1.1.L 
· / .1.1. t.e.m. B 1 3  B.2 8 3 C. O 1 1  t O L3 zi' d voortgezette en 

• : . " '' · ·• ' · • · .e.m. · · 1n e 
opeenvolgende uiting geweest van een zelfde misdadig opzet. 

Hetzelfde geldt voor wat de tenlasteleggingen K. en . M. betreft. Ook deze 
bewezen vertclaarde feiten zijn de voortgezette en opeenvolgende uiting geweest 
van een zelfde misdadig opzet. 

Het feit, voorwerp van de tenlastelegging A.2, komt als niet bewezen voor na 
ondenoelt van de zaak. Be�aagde �ient dan ook vrijgesproken te 
worden uit hoofde van deze betichting A.2. 

Ook deze beklaagde beschikt over een verminderd normbesef. De houding van 
beklaagde getuigt van een uitgesproken normvervaging waarbij hij niet 
terugdeinst over te gaan tot de uitbuiting van minderbedeetdefl in onie 
maatschappij met het oog op het telkens opnieuw willen verwerven - ten koste 
van alles-van eigen flnançlële middelen. 

Wat het overschrijden betreft van de redelijke termijn wordt verwezen naar wat 
hoger werd uiteengezet m.b.t. beklaagde Dezelfde beschouwingen zijn 
hier mutatis mutandis van toepassing. 

Deze beklaagde beschikt É!chter wel over een blanco strafregister. 

Rekening houdende met al deie omstandigheden "omt een straf zoals hierna 
bepaald aangepast en redelijk voor. 

3.Wat de door het O.M. gevorderde bijzondere verbeurdvertlaring betreft. 

· Het O.M. vordert overeenkomstls artikel 42,1• Sw. de bijzondere 
verbeurdverklaring van de wonlng gelegen te en b1j 
toepassing van artikel 433terdecles Sw. de bijzondere verbeurdvertlaring van de 
vermogensvoordelen begroot op 99.087 euro, zijnde het bedrag van de geraamde 
huuropbrengsten van het pand tot 31 maart 2014 . 

.M.b.t. de gevorderde bijzondere verbeurdverklaring vragen beide beklaagden In 
hoofdorde - alvorens recht te doen - zi ch aan te sluiten bij ·ee� prejudiciële vraag 

"'--· 
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die reeds gesteld werd aan het 
A.R. nr 6780. 

Grondwettelijk Hof tn de zaak gekend onder het 

In ondergeschikte orde we en b woning te 
rp eklaagden op dat de verbeurdverklaring van de 

eigendomsrecht e 
een disproportionele aantasting zou uitmaten van hun n onredelijk zwaar zou zl' Zij een penibele fin lël 

�n. • werpen tevens op te verkeren In 
goed h 

anc e toestand en dat hun respectieve rechten op dat onroerend 
verbe 

:n :;uden kunnen toestaan hun schulden aan te zuiveren. Wat de 
f ur ve arlng van gelden betreft ad 99.087 euro werpen alj op dat dit een stra . Is die niet t.a.v. belde beklaagden samen kan bevolen worden. 

In de door beklaagden geciteerde zaak voor het Grondwettelijk Hof (:o A.ll nr. 
6780) werd inmiddels een arrest geveld op 14 februari 2019. 

In dat arrest stelt het Grondwettelijk Hof het volgende: 

"Gelet op hetgeen voorafgaat staat het aan de velWijzende rtt:hter te oordelen 
welke bepalingen von toepassing zijn op de feiten van de zaak en, rekening 
houdend met de doorgevoerde wijzjging van de wetgeving, te beslissen of er 
oonleldlng toe bestoot om in voorkomend geval een nieuwe prejudldéle vroag te 
stellen.". 

Het Openbaar Ministerie repliceert dat de gestelde prejudldfle � - en dus 
tevens het inmlddels tussengekomen arrest van het Grondwettelijl< Hof van 14 

februari 2019 � een andere casus behandelt d11n deze die het voorwerp uitmaakt 
van huidige zaak. Nog steeds volgens het Openbaar Ministerie glng het In de zaak 
6780 over een geval waarin ,artikel 433terdedes Sw. werd aangewend om een 
onroerend goed dat geen eigendom was van de beklaagde verbeurd te vet1daren 

op basis van het misdrijf huisjesmelkerij. In deze gaat het om een venoelt tot 
verbeurdverklaring van een onroerend eigemdom dat wel eigendom is van beide 
beklaagden. 

Het O.M. stelt terecht dat de zaak 6780 -waarin inmiddels het Grondwettelijk Hof 
een uitspraak deed op 14 februari 2019 - een andere casus behandelde dan deze 
voorwerp van huldig geschil. In die zaak ging het Immers om onroerende goederen 
die geen eigendom waren van de beklaagde. In deze zaak Is het onroerend goed 
waar\ian de verbeurdverklaring wordt gevraagd wel degelijk etgendom van belde 
beklaagden wat overigens niet ernstig betwist wordt. 

Oe verbeurdverklaring heeft tot doel elke vonn van bijzonder en algemeen 
recidieve te bestrijden. Hierbij wordt gewezen op het feit dat beklaagde 
reeds veroordeeld werd op 25 februari 2014 voor o.a. hulsjesmelkerij. 

. . .. " .  " ....... . 
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Het Grondwettelijk Hof heeft d 
aangenomen In zijn 

arrest 
73/

e grondwettelijkheld van artikcl 433terdedes reeds 

brakter van een dergeni: 
�oio en het Hof van CossalJe heeft het verplicht 

mei 2006. . 
•J e ve eurdverklaring reeds ertend In zijn arrest van 3 

Beklaagden roepe d • 
pro ortlo . 

n ver er '" - In ondef8eschikte orde - dat fn deze de 

1 ion nahteltsvereiste zou geschonden rijn hierbij verwijzend naar het arrest 2/ uitgesproken door het Grondwettelijk Hof op 9 februari 2017. In dit arrest 
stelde het Grondwettelijk Hof dat artikel 43, eerste Ud Sw. de artikelen 10 en 11 
van de Grondwet, In samenhang gelezen met artikel 1 van het eerste aanvullend 
protocol blJ het EVRM schendt, enkel In zoverre het de rechter ertoe verplkht de 
verbeurdverklaring uit te spreken van de zaak die heeft gediend om een misdaad 
of een wanbedrijf te plegen, wanneer die straf dermate afbreuk doet aan de 
financiële toestand van de persoon aan wie ze Is opgelegd dat ie een schending 
van het eigendomsrecht lnhoudL 

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat artikel 43 Sw., gewijzigd bi} de wet van t 7 
juti 1990, aangevuld werd bij artikel 19 van de wet van 18 m�rt 2018 houdende 
wijzigingen van diverse bepalingen van het strafrecht, de strrlfvotdering en het 
gerechtelijk recht dat het volgende bepaalt: 

"Bij misdaad of wanbedrijf wordt de bijzondere verbeurdvetftlorlng toepossetl)k op 
de zaken bedoeld In artikel 42, r en 2• altijd uitgesproken. De vetfleurdverldorlng 
van zaken die gediend hebben of bestemd waren tot het plegen von een misdaad 
of het wanbedrijf wordt uitgesproken, behoudens wanneer dit tot gevolg zou 
hebben dot de veroordeelde oon een onredelijke rwore straf zou worden 
onderworpen." 

Deze wijziging werd als volgt verantwoord: 

•Het artikel moet tegemoetlcomen aan de vaststelling von ongrondwettigheid van 
artikel 43, eerste lid van het Strofwetboel(, gedaan door het Grondwettelijk Hof In 
zijn arrest nr. 12/2017 van 9 februori 2017' (Pari. St., Kamer, 2011.:2018, DOC 54-
2753/001, p. 14). 

De proportlonallteltsvereiste Is dus sedert de wet van 18 maart 2018 opgenomen 
In het Strafwetboek. 

Vandaar dat In de zaak 6780 waarnaar belclaagden verwijzen het Grondwettelijk 
Hof stelt In zijn arrest van 14 februari 2019 dat anlkel 433terdedes In principe niet 
ongrondwettelijk Is - zelfs indien de verbeurdverklaring goederen betreft die mn 
eigendom zijn van de beklaagden - Indien toepassing kan gemaakt worden van 
artikel 2, tweede lid Sw. dat voorziet dat indien de straf, ten tijde van het vonnis 

. --- _.,,, . " ":-
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bepaalt, verschilt van die welk . 
. 

zware Wordt totgepast wat 
e ten tijde �n h� misdrijf was bepaald, de minst 

gewijzigd door de wet va 18 
een toepasstng inhoudt van artikel 43 Sw zoals n maart 2018. · 

In deze zaak is er geen sprake van e sch di h proportlonaliteitsvereiste. en en 1ng van et 

Is eigenaar van \fer5ehlllende onroerende goederen beklaagde 
. 

Is eigenaar van het voorwerp van de verbeurdverklaring voo; M In volle eigendom en voor de >S. in blote eigendom, beklaagde Is slechu 
vruchtgebruiker van het desbetreffende goed voor M _ beklaagde Js reeds veroordeeld voor hulsjesmelkerij, beklaagde genereert Inkomsten uit zijn 
kunsthandel en Is tevens eigenaar van andere onroerende goederen gelegen te 

en (In volle eigendom), beklaagde was ook eigenaar van een 
woning gelegen te die hij verhuurde, beide beklaagden maken 
zich reeds schuldig aan het misdrijf van huisjesmelkerij sedert 2009 e� hebben de 
feiten, voorwerp van dit misdrijf, tijdens die jarenlange periode gepleegd t.a.v. 
meer dan 30 personen die zich allen in een zeer kWetsbare positie bevonden zodat 
de sanctie van verbeurdverldaring van het onroerend goed In kwestie In dergelijke 
omstandigheden volledig proportioneel ls aan de gepleegde feiten en aan de 
flnanclêle toestand van belde beldaagden. 

Wat de verbeurdverklaring van de vermogensvoordelen betreft ten betoop van In 
totaal 99.087 (= geraamde huuropbrengsten) kan aangenomen worden dan " van 
die opbrengsten toekwam aan beklaagde gelet op haar vele fimmdfle 
schulden en ten beloop van " aan beklaagde . Et � geen reden om 
desbetreffend aan de heer enig uitstel te verfenen wat de doeleinden van 
de openbare vervolging niet zou verwezenlijken. 

ll. OP BURGERRECHTEWK GEBIED: 

1.1. Akte wordt gegeven aan de heer 
curator van ·het fallllssement van mevrouw 
partijstelling gericht tegen mevrouw 

In zijn hoedanigheid van 
, van ztjn burgerlijke 

Deze burgerlijke partijstelling ls gesteund op de betichtingen E t.e.m. J. 

De heer 
intresten. 

q.q. vraagt de betaling van een bedrag van 38.074,21 euro plus 

Deze vordering komt als gegond voor en de gevorderde bedragen kunnen 
derhalve toegekend worden. 
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Het desbetreffende pand � te 
Inbreuken zod1t de woning nlet In Miiiiiil"'- "°"* voorzien zijn In de Vlaamse w�. AnMr5 OC1rd1tr 
door het 1terstel van ane gebreken aa de -- te 
laten voldoen aan alle eleneltlll• 
woonkwallteltsverelsten van artikel 5, t1 _. • 
�zou ultrnalceDwnee1 ...... 

Het paad komt dtrNM n1lt la ••• lilnl 
aanpassllip terbl1 die noa dl ' • • .- Ml 
met de WNisttn ..... lra de VIII 11 WCIClftl:illl 
derpl)ke werken de v-.st11d1 ....... 
ioudln worden. 

u. De heer. 

Hij Is niet verschenen w 
wrtellftwootd91· 
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gewelddaden en aan . 
decernber 1993. en 22 ap

=ele redders, gewijzigd bij wetten van 24 - art. 91, tweede lid van het 
• 

het artikel 1 van h�t K.B 
K.13B. van 2B december 1950, zoals gewijl:igd door 

K. · van november 2012; B. van 19 maart 2017 · . 

tweedelijnsbljstand). 
' m werking getreden op 1 mei 2017 (= Juridische 

OP STRAFRECHTELUK GEBIED: 

WAT BEKLAAGDE 

Veroordeelt beklaagde. uit hoofde van de betichtingen A.l., 
A.1.1. t.e.m. A.1.1.28, A.2., B.1.L. 8.1.2., B.L3., 8.2., 8.3" c.. O.LL Le.m. 0.1.3. 
en D.2 tot: 

- aen gevangenisstraf van 1 jaar en een geldboete van 1.000 euro x J5 na 
toepassing van de wet op de opdeciemen gebracht op 15 x C..000 euro, bi] 
1ebreke aan betafing blMen de wettellju termijn te vervarweri doof een 
gevangenisstraf van drie maanden. 

Stelt de tenuitvoerlegging van huidig arrest uit gedurende een termijn van � 
Jaar volgens de termen en voorwaarden gesteld door de wet betreffende de 
opschortin& het uitstel en de probatie, enkel voor wat de hoofdgevangenlsstraf 
betreft. 

Veroordeert beklaagde 
H., 1., J., K" M. en N. tot: 

- een 1evan1enlsstraf van 15 maanden 

uit hoofde van de betichtingen E., F., G" 

Stelt de tenultvoerleglng van huldig arrest uit gedurende· een termijn van vtjf 
Jaar volgens de termen en voorwaarden gesteld door de wet betreffende de 
opschorting, het uitstel en de probatie, voor wat deze hoofdgevangenisstraf 
bet re�. 

Ontzet beklaagde uit haar rechten zoals voorzien In artikel 31 SW. gedurende een 
periode van vijf jaar. 

· 

legt aan deze bekf aagde een verbod op om handel te drijven gedurende een 
termijn van vijf jaar. 1 

� 

\ 
'· 
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legt aan beklaagde de verpfichtin . 
de kostprijs van het verloop van 

d g op tot betaling van een vaste vergoedmg voor e strafprocedure, thans gebracht op 53,58 euio. 

Veroordeelt beklaagde boven . 
. . 

ten voordele van het F 
dien tot betaling van een vergoedins van 2S euro 

gewelddaden na toep 
�nds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke 

euro. ' assing van de wet op de opdeciemen gebracht op zoo 

Veroordeelt beklaagde t 1 • 

bi dra . . ens otte tot. betahng van een vergoeding van 20 euro als 

. 
l ge ten bate van het begrotingsfonds voor juridische tweedelijns!>ljstand 

ingevoerd bij 1(.8. van 19 maart 2017, in werking getreden op 1 met 2017. 

WAT BEKlAAGDE BETREFT: 

Spreekt beklaagde vrij uit hoofde van de betichting A.2. 

Veroordeelt bekiaagde uit hoofde van de betichtingen A.1 •• A.1.1.l. 

t.e.m. A.1.1.28, 8.1.1. t.e.m. 8.1.3" 8.2., B.3., C., 0.1.1. t.e.m. 0.1.3. tot: 

een gevanaenlsstraf van ZEVEN MAANDEN en een geldboete wn 1.000 euro 
x 14 na toepassing van de wet op de opdeciemen gebracht op 34 • 6.000 . euro, bij gebreke aan betaling binnen de wettelijke termijn te vervansen 
door een gevangenisstraf van drie maanden. 

Stelt de tenuitvoerlegging van huldig arrest uit gedurende een termijn van vtjf 

jaar volgens de termen en voorwaarden gesteld door de wet betreffende de 
opschorting. het uitstel en de probatie, enkel voor wat de hoofdgevangenisstraf 

betreft. 

Veroordeelt beklaagde uit hoofde van de betichtingen K. en M tot: 

een gevangenrsstraf van ZEVEN MAANDEN 

Steh de tenuitvoerlegging van huidig arrest uit gedurende een termijn van vijf 

jaar volgens de· termen en voorwaarden ges1efd door de wet betreffende de 

opschorting, het uitstel en de probatie, voor wat deze hoofdgevangenlsstraf 

betreft. 

legt aan deze beklaagde de verplichting op tot betaling van een vaste vergoeding 

voor de kostprijs van het verloop van de strafprotedure, thans gebracht op 53,58 

euro. 
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Veroordeelt deze beklaagde bevend· euro ten voordele van h t F 
ren tot betafing van een YefJOeding van zs 

gewelddaden na 
t� onds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelïj•e 

euro. 
' ng van de wet op de opdeciemen gebracht op 200 

Veroordeelt deze beklaagde tenslotte tot betaling van een vergoeding van ZO euro als �ljdrage ten bate van het begrotingsfonds wor Juridische tweedelljnst>ljstand ingevoerd bij K.B. van 19 maart 2017 In werlcing getreden op 
1 mei 2017. 

' 

WAT PE DOOR HET O.M. GEVORDERDE VERBEURDVERKLARING amffl: 

Spreekt de bijzondere verbeurdvertclaring uit ioals gevorderd door de procureur
Generaal bij toepassing van de artikelen 42, 43 en 43bis Sw. m.b.t. de woning 
gelegen te 

Spreekt de bijzondere verbeurdverklaring uit zoals gevorderd door de procureur
Generaal bij toepassing van anlkel 4331erdecies Sw. voor wat de 
huuropbrengsten betreft In totaal begroot op 99.087 euro waarvan � ten laste 
van beklaagd� wrdt gelegd en �ten laste van beklaagde 

Veroordeelt belde beklaagden tot de kosten van huldig geding In hun geheel 
begroot op 30,87 euro en stett vast dat deze kosten onverdttlbaar veroonaakt 
werden door de in hoofde van beklaagden bewezen verklaarde 
tenfasteleulngen. 

Houdt de beslissing over de burgerlijke belangen ambtshalve aan. 

OP BURGERRECHTEWK GEBIED: 

Geeft akte aan q.q., 
van hun stelling als burserlijke partij. 

en de WOONINSPECTEUR 

Zegt dat niet meer volhardt In 1ljn burgerlijke partljstelllng. 

Verklaart de overige vorderingen ontvanketljk en gegrond in de hierna volgende 
mate, 

1 • 
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Veroordeelt 
bedrag van 38 074 21 

om te betalen aan q.q. het 
• , euro plus de m t -

wetteli1ike • t 
ora o1re en gerechtelijke intresten aan de � an restvoet. 

Veroordeelt beide b kJ d . . . 
h fd 

e aag en tot uitvoermg van de herstelvordering zoals In 
00 orde gesteld door de WOONINSPECTEUR in zijn C()ndusie néétgélegd op 19 

november 2018, en dit als volgt: 

Stelt vast dat het pand gelegen te niet In aanmerking 

komt voor renovatie·, verbeteringr of aanpasslngswertten gelet op de 
stedenbouwkundige Inbreuken die op dat pand berusten. 
Veroordeelt beklaagden het pand een andere bestemming te geven volgens de 
bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (:: herbestemming), 
hetzij de woning te slopen, tenzij de sloop verboden is op grond van wettelijke, 
decretale of reglementaire bepalingen. 

Zegt voor recht dat de wenen dienen uitgevoerd te worden binnen een termijn 

van 12 maanden na uitspraak van huidig arrest onder verbeurte van een 

dwangsom van 150 euro per dag vertraging na voornoemde termijn, niet zijnde 

een dwangsomtermijn. 

Zegt voor recht dat Ingeval van het In gebreke blijven van beklaagden de· 
WOONINSPECTEUR ambtshalve mag overgaan tot het uitvoeren van het 
opgelegde herstel en dtt op kosten van beklaagden . 

••••••••• 




