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De rcchtbank van eerste aanlcg Antwerpen, afdeling Antwerpen, AC1 
kamer, reebtdoende in correclionele zaken, heefit het volgende vonnis
uitgesproken:

Notitie nummcr: AN55.LB.69565-14

in zake van HET OPENBAAR MINISTER1E:
en waarbij zich hccft aangesloten als burgerlijke partij, ter zitting d.d.
7 maart 2016:

de STAD I vertcgenwoordigd door he(
College van Burgcmccstcr en Schepenen

004368 raet 2etc* °P hct Stadhuis te , ____

- ter zitting vertcgenwoordigd door meester K. Cox, advocaat. loco meester 
R. Pockeld -Dillcs, advocaat bij de balie te Antwerpen.

TEGEN:

1V ^ Gcborcn Ic 
00436 0 Wonendc te

BETICHT VAN:

Tc

in hct onrocrend goed gelegen te 
gekadastreerd als 
met een oppervlakte van 75 ca 
cigendom van

O
'*

* (gcborcn op ) bij akte
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verleden voor notaris 1 . notaris te en
ontvangen voor rcgistratic op 15 mei 2007,

i A‘

: Bij inbreuk op anikcl 433 dccies S.W.. met de bedoeling een abnormaal 
profijl te realiscren, rechtstreeks of via ecn mssenpersoon misbruik te 
hcbben geniaakt van de kwetsbare locsiand waarin een persoon vcrkeerde 
Ion gcvolgc van zijn/'haar onwettige of prccaire administratievc toestand, 
zijn/haar prccaire socialc loesland, zijn/fiaar leeftijd, zwangerschap, een 
zickie dan wel een lichamelijk of geestclijk gebrek of onvolwaardigheid 
door een roerend gocd, ecn deel crvan, een onroerend goed. een kanier of 
een andere in artikcl 479 S.W. bedoelde ruimte, verkocht, verhuurd of ter 
beschikking te hebbcn gesteld in omstandigheden die in sirijd zijn met de 
menselijke waardigheid, zodanig dat de betrokken persoon in fcite gcen 

. andere echte en aanvaardbare keuze had dan zich te laten misbruiken. met 
i name ten nadele van:

I. van 1 mei 2014 lot cn met 20 mei 2014:

, geborcn te
. die nict beschikt over officiele inkomslen, en 

geboren te .., cn
■. geboren tc . ., ecn woning

ter beschikking hcbben gesteld gclegcn op de tweede verdieping 
(kamcr ) die niet voldoct aan de essentiele veiligheids-, 
gezondheids- cn vvoonkwaiitcitsvcrcisten zoals oinschreven in 
tenlaslelegging B.Il;

II. van 8 oktober2013 lot en met 20 mei 2014:

i, geboren te
ecn woning ter beschikking hebben gesteld gelegcn op de tweede 
verdieping (kanier ) die niet voldoct aan de essentiele 
veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten zoals 
omschreven in tcnlastelegging B.IU;

III. van S oklobcr 2013 tot en met 20 mei 2014:

i. geboren te
. geboren te _> ■ _

en I , geboren te .
, ecn woning ter beschikking hebben 

gesteld gelcgcn op de tweede verdieping (kanier _) die tiici 
voldoct aan do essentiele veiligheids-, gezondheids- en 
woonkwalilcitsvcretsten zoals omsclireven in tcnlastelegging 
B.IV;

IV. van 8 oktober 2013 tot en met 20 mei 2014:

, geboren te
geboren te, cn
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, cen woning ler beschikking hcbben gcsteld 
gelcgen op de tweede verdieping (kamerdie niet voldoet aan 
de essentiele veiligheids-, gezondheids- en
woonkwaliteitsvcreisten zoals omschrcven in tcnlastelegging 
B.V1;

V. van 8 oktober 2013 tot cn met 20 mei 2014:

geboren te
, een woning ter beschikking hcbben gesteld 

gelegen op de tweede verdieping (kamer ) die niet voldoet aan 
de essentiele veiligheids-, gezondheids- en
vvoonkwaliteitsvereisten zoals omschrcven in tenlastcleggine 
B.VTI;

VI. van 1 noventber 2013 tot cn met 20 mei 2014:

, geboren te • in
>, een woning ter beschikking hcbben gcsteld gelegen op dc 

tweede verdieping (kanier die niet voldoet aan de essentiele 
veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereistcn zoals 
ornschrevcn in tenlastelcgging B.VIII;

B. Bij inbreuk op artikcl 5, strafbaar gesteld door artikcl 20§ 1 al 1 vail het 
decreet d.d. 15 juli 1997 houdende de Vlaamsc Wooncode,

reehtstrccks of via tussenpersoon te hcbben verhuurd, te huur gcsteld of ter 
beschikking gesteld met het oog op bewoning, welke niet bcantwoordt aan 
de vereislen gesteld in artikel 5 van het dccrecl,

namelijk:
I. van 1 januari 2014 tot cn met 20 nic-i 2014:

de woning gelegen op de cerste verdieping (appartemeni ) ten 
nadele van , geboren
te

, geboren te
, geboren te

november 1994 en geboren te
op

II. van 1 mei 2014 tot en met 20 mei 2014:

de woning gelegen op de tweede verdieping (kamer 
nadele van . geboren te
op 1. , geboren tc

, en , geboren le

HI. van 8 oktober 2014 tot en met 20 mei 2014:

dc woning gelegen op de tweede verdieping (kamer 
nadele van geboren te

) ten 

. «P

ten
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VI.

VII.

VIII.

van S oktober 2014 lot en met 20 mei 2014:

(lc woning gelegen op de uveede verdieping (kamcr ) ten 
nadele van geboren tc op

geboren le op
. cn geboren te

van 8 oktober 2014 Lot cn met 20 mei 2014:

de woning gelegen op de derdc verdicoine (kamer ten nadele 
van , geboren te

op ;
van 8 oktober 2014 tot cn met 20 mei 2014:

de woning gelegen op dc derdc verdieping (kamcr 
van , geboren le

, en geboren tc
op 19 September 2003; 
van 8 oktober 2014 lot cn met 20 inei 2014:

dc woning gelegen op de derdc verdieping (kamer
van , geboren te

*
van I novcmbei'2013 tot en met 20 mei 2014:

) ten nadele
op

) ten nadele 
op

dc woning gelegen op de derdc verdieping (kamcr \ ten 
nadele van , geboren te

l evcns gedagvaard teneindc zich overcenkomstig de artikclen 42, 3° en/of 
43bis van het Slrafwclboek le horen vcroordclen tot <le bijzondere 
verbetirdverklaring van een bedrag van 16.840 euro, /jjnde dc op grond van 
de weerhonden feiten geraamde opbrengst van de vervolgde misdrijvcn;

Tevens te horen veroordelen tol bijzondere verbeurdvcrklnring bij 
toepassing van artikel 42, 1° en artikel 433 terdecies van lict Strnfwctbock 
van kamer 2/1. 2/2. 2/3. V7. 3/3 i*n 3/4 in het onroerend good gelegen te

, bestemd/gediend te licbben om het 
misdrijf te plegen, ervan eigcntiar zijnde.

En inzake van:
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Dc Wooninspecteur van liet Vlaamse Gcwcst 
Gevestigd te 1210 Brussel, Koning Albert ll-lann 19

004370 22 - vrijwillig tusscnkomcntle partij- 
- eiser tot hcrstcl-

- ter zitling vertegenwoordigd door mecster C. Lemache, advocaat bij de 
halie te Hassell, kanloorboudende te 3800 Sinl-Truiden, Tongersestcenvveg 
00;

Gezien het bewijs van ovcrschrijving van dc dagvaarding van beklaagdc 
door de bewaarder dcr Hypolheken op het hypotheekkantoor van Antwerpen 
I ,dd. 4 deccmber 21) 15 boek 57 deel T nr. 14008.

oOOo

Gezien dc stnkken van het onderzock;

Gelioord de burgerlijkc parlij in haar middclen en besluiten, 
vertegenwoordigd door mccstcr K. Cox, advocaat, loco mcesler R. Pockcli - 
Dillcs, advocaat bij do balie to Antwerpen.

Gelioord de vrijwillig tussenkomende panij in haar middelen en besluiten, 
vertegenwoordigd door meester C. Lemachc, advocaat bij de balie te 
l lasselt, kantoorhoudende (e 3800 Sint-Truiden, Tongersesteenvveg 60;

Gehoord het Opcnbaar Ministerie in zijn vordering;

Gelioord de beklaagdc in zijn middclen van verdediging. ontvvikkeld door 
hcmzelf;

Beklaagdc werd tcvens bijgeslaan door ccn tolk in de Fransc taal, die de 
door dc wet vereiste eed lieeft ufgeleyd;

oOOo

* Beklaagde is eigenaar van een onroerend goed gelegcn aan de
en dit sedert 15 inei 2007,

Het pand is behepl met stedenbouwkundigc inbreuken doch komt in 
aanmerking voor renovatic, verbeterings- ofaanpassingswerken.
Beklaagdc voert een burgerlijkc procedure tot nictigverklaring van dc
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aankoop gezicn de notaris, noch dc verkopers, de stcdenbuuwkundigc 
inbrcLiken mcdcdeelden.

| Op 31 juli 2013 werd een kwal ituiiscontrolc doorgevoord door de 
Wooninspectie le Antwerpen en vverd vastgesield dal dc mccrgezinswoning 
van beklaagde. besiaandc nit 8 woongelcgenheden, alien vcrluiurd werden 
en zich in een zeer gebrekkige locsland bevonden.
Ernstigc gebreken werden vaslgesleld, zonls cleklrocniiegovaar, brand- en 
onlplolTingsgovaar. zoals blijki uii bet omstnndig vers lug met betrekking tot 
hei wuonkwntiteiisonderzoek (si. 102. 103, 166-167) wnarin tie 
ongeschiktlicid en onbewoonbaarlieid vverd geadviscerd.
Een Hesluit van de Burgemeestcr tc Antwerpen daartoe volgde op 8 oklober 
2013 (st. 149, 148,32.31).
Beklaagde verhuurde /.ijn woongclcgenheden evenwe! verder, wat bieek uil 
een licrconirole op 20 mei 2014.
Ilij word! vervolgd voor verhnur aim mensen in precaire situalies conform 
arlikel 433 dccics Slrafwei en inbreuken op dc Wooncode.

De rechtbank benadrukt dat voor liei misdrijf van hutsjcsmclkerij een 
tvvecdelig moreel element vereist is :

- ener/iids. de inlcntie oni misbruik le maken van dc bijzondcr kwetsbare 
positie van een persoon, ingcvolge /.ijn precaire of onwettige toestand of 
zijn precaire toestand en,
- andcrziid.s. de bedoeling om cen abnormaal profijt tc beogen.

I De hcoordeling van deze elemental betrefl een fcitclijke bcoordcling door 
] de rechtbank. De huurprijs, siiuaiie van de huurders, al dan niel sociaal of 
financieel precairzijn hierbij richllijnen.

Dc rechtbank is van oordccl dat. wanneer men cnkel dc hcsluiten tot 
onbewoonhaarverklaring en de vaststellingen met betrekking tot dc 
strafpunten en gebreken van dc woning in nanmerking ncemt, dient le 
worden beslotcn lot cen abnormaal profijt dat word! bekomen voor do 
verhuurders.

ledcre vergoeding voor verlwring van ccn woning die niet bewoonbaar is, 
maakl in wc7.cn reeds ccn nhnnrmual profijt uit.

Met betrekking tot dc materialitcit van de feiten verwijsl dc rechtbank naar 
dc tcchnischc vaststellingen waartiit loch wcl blijki dat dc normen mcl 
betrekking lot vciliglicid en hygiene niel werden nagclcefd. Ook al zijn de 
litiuropbrcngslen lane of nihil, is er in casu loch wcl sprake van ccn 
abnormaal profijt.
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De woning mocht gelet op de onbewoonbaarverklaring niet verhuurd 
worden.

Ook mceni de rechtbank dal beklaagde op dc hoogle was van dc bii/.onder 
orccaire toesiand van de (murders gelet op de lussenkomst van het OCMW 
cn bet verlioor van de liuurdcrs en sociaal ussistcnl waaruit bleek dal 
beklaagde gecn maatregelen nam om de toesiand tc vcrbeleren.

Ilieruil blijkl dal de (murders in feile geen andere echtc en aanvaardbare 
keuzc hadden dan zich te latcn misbruiken.

Beklaagde voert aan dal verschillcnde (murders niet bclaalden.
Hij voerde ook ecn procedure tegen liet Besluit tot onbewoonbaarverklaring 
doch het beroep daartegen word onontvankelijk verklaard.
Tijdens dc licrcontrole op 20 mei 2014 vverden opnicuw vele strafpunten 
weerbouden.
Beklaagde verklaardc ook een architect te hebben geraadpleegd doch dc 
renovatic neemt veel tijd en geld in bcslag.

j De rechtbank weerhoudt deargumenten van beklaagde ten gronde niet.
►

De rechtbank vcrwijst naar de gevoegde technisch verslagen (stuk 207-168), 
de vnslslcllingen van de verbalisanten (stuk 215-207), de gevoegde foto’s in 
het slrafdossier. waaruit duidelijk blijkt dat dc woningen die beklaagde 
verhuurdc niet voldedcu aan de vereiste kwaliteitsnornien.

De woning werd bij besluit van de Burgemecster dd. 8 oktober 2013 (sink 
31,32) onbewoonbaar verklaard.
Beklaagde was niet in bet bezit van een geldig conformiteitsattest cn mocht 
derlialve zijn woongelegenheden niet verhuren.

Bovcndicn word vcrluiurd aan personen in prccaire toesiand, zodat 
beklaagde een abnortnaal profi jt bekwam.

De rechtbank adit de tenlasteleggingcn A en B Iastens beklaagde bewezen.

* De vordering tot verbeuring van de huurgclden cfr. artikcl 43 bis Sw. 
wordl ingewilligd.

De woning van beklaagde opgcdccld in 8 woongelegenheden was 
ongeschikt cn onbewoonbaar verklaard en beklaagde had geen geldig 
conformiteitsatiest, zodat de verhuur illcgaal was cn de huurinkomsten als 
illegaal vervvorven dienen te worden bescliouwd.

De berekening door het Opcnbaar Ministerie vvordt gezien de opnierkingen 
van beklaagde niet weerhouden, zodat het illegaal vervvorven
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vcrniogcnsvoordeel wordt bepaald op 5000 euro ex aequo cl bono begroot 
rekening lioudend met dc financiele siiuatie van beklaagde.

j * De vorderingcn lot verbeurdverklaring van de 6 woongelegenheden. 
I kamers, conform artikel 433 terdecies Strafwcl wordt ingewilligd gezicn de 
vcroordeling van beklaagde voor tenlasielegging A.

j + Met bcirekking toi dc herstelvordering van de Wooninspecieur conform 

j arlikcl 20bis Wooncodc is de rechtbank van oordcel dat de/e gemotiveerd is 
met het oog op een poede woonkwalileil cn diem le vvorden ingevvilligd 
omdat hierdoor enkcl lie! hcrsiel kan worden bekomen.
Gezien de mogclijkhcid toi renovalic wordt dc termijn. rekening lioudend 
mel de (InanciClc drangkvacht van bcklaagde, bepaald op een jaar na het in 
krachl van gewijsdc gaai> van onderhavig vonnis
Een dvvangsom van 100 euro per dag vertraging wordt opgelegd vcrrnils dil 
het cnige midJel blijkt te zijn om het herstel le bckomcn.

StraTmaat

De feilen zijn ontoelaatbaar vermits de illegale verhuring van 
onbevvoonbaarverldaarde panden. een ernstige inbreuk betekent op de 

van de boivoners cn op hun Icvenskwalitcit cn ook 
gee ft toi misbruiken doordc verhuurders.

De rcchtbank houdt rekening met clementen die bcklaagde ter /.tiling 
aanhaalt cn mel het gunslig strafregister van beklaagde, zodat de straf wonlt 
opgclcgd met uitstcl orn beklaagde ic motiveren het herstel door le vocrcn 
en zich le onthonden van strafhare feilen.

De feiten A en 14 vennengen zich als zijndc gepleegd met eenzellde 
I strafbaar opzei.

j OM DEZF RFDKNEN, 
l)E RECHTBANK,

Gelcl op dc artikclen 147. 162. 185. 194. 195. 282 van het Wetboek van 
Strafvordering,
artikclen I, 3. 6. 7 van het Strafwetboek,
artikclen II. I2? 14, 31, 32. 34. 35. 36. 37 cn 41 der wet van 15 juni 1935; 
dc verordeningen van do Raad van de ministers nr. 974/98 dd. 3/5/1998 cn 
nr. 1103/97 dd. 17/6/1997 cn dc wetten van 26/06/2000 cn 30/06/2000 

i betrelTcnde de irivoering van dc euro,
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artikelen 28, 29 der wel van I augustus 1985; 
artikclen 3 en 4 dcrwet van 17 april 1878, 
artikel 162 bis van het weiboek van Strafvordering, 
artikel 1382 van liet Burgcrlijk Wetboek, 
artikclen 44 en 45 van het Strafwelbock,

on bij toepassing van dc artikclen en vvelsbepalingen, zoals aangehaald in de 
voormelde lenlastelegging B,
en bij toepassing van de artikelen 25, 38, 40, 65, 42-3°, 43bis, 433decies, 
433terdecies van het Strafwetboek.

Rechtdoende op tegensprank.

Verlcent akte aan De Wooninspecteur van het Vlaamse Gewcst van haar 
vrijwilligc tussenkomst.

VEROORDEELT:

- beklaagde hoofdens de vermengde feitcn van de
tcnlastcleggingen A cn B lot een hoofdgevangenisstraf van ZF.S 
MAANDEN en tot een gcldboele van elfmaal VIJFHONDERD EUR

Anngczicn vcroortlccldc vrocger gcen cnkele veroordeling loi een crjjninele stnil'olio: ccn 
lioofilgevnngcuissiraf van meer dan twnalf maanden, of tot een gelijkwanrdigc straf die in 
aanmeiking genomcn wordt ovcreenkomstig anikel 99 his van het Strafwetboek. heeft 
Opgclopen;
dat in die omstamJigheden ccn genademaalrcgcl van aard is om dc verbetering van deze 
vcroordcclde le doer? verhopen;

Bevecli dal bij toepossing cn binnen de perken van artikel 1 cn 8 der wet van 20 juni 1064, 
de tenuilvocrlegging van dc hoofdgevangenisstraf cn dc gcldboele uitgesproken ten laste 
van veroordcclde, wordt uitgcsleld voor ccn termijn van dric jaar vanafheden,

Verpliclu veroordeeldc, als bijdrage voor dc financiering van het bonds tot 
luilp aan dc slachtolTcrs van op/euclijkc gevvelddaden en aan de occasionele 
redders. lot het helalcn van een bijdrage van 25 FUR. bij loepassing van 
artikel I van <lc wet van 5 maart 1952, gcwijzigd door de wet van 
26/06/2000 en de wet van 28/12/2011, vermcerderd met 50 decimcs, en 
gebracht op 150 FUR,
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Vcrplichi veroordeelde tot bctaling van de kosten van hct geding belopende 
151,08 EUR op hcdcn en, hij toepassing van anikel 91 van hei KB van 28 
dcccmher 1950, tot eon vergoeding van 51.20 EUR.

Zegt dat hij toepassing van artikcl I der wel van 5 maart 1952 gcwijzigd 
door de wet van 28/12/2011 dc gcldboclc van cirmaal 500 EUR, 
verniccitlcrd word! met 50 ilecimes, zodat die geldboete clfmaal 3000 EUR 
of 33.000 EUR bedraugl.

t licpaall dc duur van de uevangenissiral waardoor dc gclclboete vervangen 
lain worden. hij gcbivk aan bclaling hinnen ecn termijn vernidd in anikel 40 
van licl slrafwelbock. op ecniiuul dric maanikii;

oOOo

Vcrklaart verbeurd dc vcrmogensvoordelen, lastcns bcklaagde. namelijk 
5000 euro (zie dc schriftclijke vordering van hct Openbaar Minisicrie 
gevoegd in hct stralclossici ild. 29 juli 2015 ), zijnde vennogcnsvoordclen 
die recliLstrccks uit hei misdrijf zijn verkregen, op dc gncdcrcn cn waarden 
die in dc plaals ervan zijn gcsicld en op dc inkomslen nil dc belcgde 
voordden cfr. anikel 42,3 cn 43 bis van hct Slrafwelbock.

Vcrklaart verbeurd 6 kamers, namelijk 2/1. 2/2, 2/3, 3/2, 3/3 en 3/4 , in hei 
onroerend coed, gclegcn le , gekndasirccrd
als , , me! cen oppervlakte van 75
ca bij toepassing van artikcl 433terdccies S\v, eigendom van vcroordeeldc 
en die voorwerp uilmaken van hei misdrijf of die gediend hebben tot hct 
plcgcn ervan.

VVijsl hct nicer* en andersgevorderde af.

oOOo

Bevcclt dal aan hei onroerend goed gclegcn le
gckadastrccrd als

met ecn oppervlakte van 75 ca, hctwelk in aanmerking komt voor 
! renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerken, allc gebreken aan de 
woonentileilen worden vveggewerkt waardoor hct pand voldoct aan de 
woonkxvaliteitsvcreistcn bepaald in anikel 5 van dc Vlaamse Wooneodc, 
binneii ecn terniijn I jaar tc rekenen vanaf hct in kracht van gewijsdc 
treden van huidig vonnis en omler verbeuring van ecn <l\vangsoin van 100 
per dag vertraging in lief niot nakomcn van her hiervoor hcvolenv.
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| Dat de Wooninspecteur van het Vlaamse Gewest in geval het vonnis niet 
wordt ten uitvoer gelegd, van amblswegc in dc uitvoering ervan kan 
voorzicn.

Machtigi de Wooninspecteur van het Vlaains Gewest de van de herstelling 
van de plaats afkomendc malerialcn en voorvverpen tc verkopen, te 
vervocren, op te slaan en le vernietigen op een door hen gekozen plaats;

Zcgt voor rccht dat de veroordccldc gehouden is alle uilvoeringskosten. 
verminderd met dc opbrengst van de verkoop dcr materialen en voorwerpen, 
te vergoeden op vertoon van cen staal, begroot en invorderbaar vcrklaard 
door de beslagrcchter;

Wijsl hel mcer- en andersgevorderde af.

0OO0

Rcchtdoende over de vordcitng van de bnrgcrlijke partij:
! dc stad

De vordering van het College van Burgemccster en Schepencn is 
I ontvankclijk.

De stad vordert als burgerlijkc partij kosten lerug op grond van
artikel 1382-1383 BW, enerz.ijds en anderzijds op grond van artikel 20bis§8 
en artikel 15,1, thans 17bis§2 vandc Vlaamse Wooncode.

Zij stclt dat de gevorderde kosten, herhuisvestigskosten belreffen die 
voortvloeien uit een wettelijke opdracht.

Ter slav ing van liaar sidling verwijst zij naar cassatierechtspraak van 23 
oktober 2012 en ) oktober 2015.

Uiteraard is deze icchlspraak gckend en staat hel vast dat dc 
lierliuisvcstingskosten efr. art. I5§l, thans art. I7his§2 van dc Vlaamse 
Wooncode kunnen vvorden teruggevorderd in de hierna bepaaldc gcvallen.

Het is mogelijk de kosten noodzakelijk voor herhuisvesting te recupercren 
op dc overtredcr. Doze kosten zijn evenwel beperkt tot :

1° dc kosten om de ongeschikt of onbewoonbaar vcrklaarde wooing te 
onuiiinen;
2° de vervoerskosten cn/of stockcerkostcn met betrekking tot het meubilair



r 12Vomisnr. j.H,£

en de gocderen van de bewoners van de ongeschikt of onbcwoonbaar 
j verkiaarde woning;
' 3° de inslallatickosten met betrckking tot de nieuwe te betrckkcn woning;
J 4° het saldo van de lunirkost van de nieuwe huurwoning, waarbij de 
maandelijksc huurkost wordt verminderd met con bedrag gelijk aan 20% 

j van het maaridelijks beschikbaar inkomen van de huurdcr;
5° het saldo van de verblijfskosl van het verblijf in een daaitoe uitgerustc 
voorziening, waarbij do maandelijksc kost van lict verblijf wordt verminderd 
met een bedrag gelijk aan 20% van het maandelijks bcschikbarc inkomen 

| van dc huurder.

De rechthank henadrukt dal deze kosten die in oorzakelijk verband zotiden 
siaan met de door beklaagdc gcplcegde feiten cvenwel steeds zoruvuldii;. 
met i'actiiren en andere staviiigsstiikkeu dicncn te worden aangetoond om de 
toekenning ervan te verantwoorden.

Dc Slad vmvijst naar een prestatieovciziehl met toclicliting voor
de kosten die werden gemaaki voor de onlrtiiming en opvang ingevolgc 
Itandhavingsaetic op 20 mei 2014.

I Dii betreft een bedrag van 3803,04 EUR.

| Tevens brengt dc Stad _ cnkele facturen bij van de kosten gemaakt 
voor het plaatsen van stalen deuren en slotcnmakerskoslen. Deze facturen 
werden door beklaagde niet voldaan.

Dit betreO een bedrag van 684, 12 EUR + 200.86 EUR - 884.98 EUR

! De rcclilbank is van oordccl dat doze door de Stad geledcn schade op 
correcte wijzc door juiste stavingsstukken, namelijk facturen, wordt 
aangetoond. Dc vordcring kan worden toegckcnd,

Hoewel dc rechthank meenl dat de verwijzing naar dc prestatielijst 
onvoldoende is om dc cffecticve inzet van dc maatschappelijke vverkers en 

' technisch assistcnl aan tc tonen in oorzakelijk verband met de door 
beklaagdc geplccgde feiten, en toch verwacht wordt dat dc kosten op 
zorgvuldige wijzc wordt aangetoond, aanvaardt de rcchlbank bier toch wcl, 
gelct ook op dc speciflcatie van dc uren op de prestatielijst, dat de inzet van 
voormelde personen noodzakclijk was ingevolgc de door beklaagde 
goplcegde feiten, zodat een bedrag van 3803.04 EUR cveneons wordt 
loegekend.

De toekenning van deze vordcring ten belopc van 3803,04 EUR + 884,98 
EUR - 4688,(12 EUR lijkt dan ook verantwoord.
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OM DEZE REDENEN, 
HE RECHTBANK,

Vcrklaan de eis ontvankclijk en gegrond.

Veroordeclt beklaagde om uun de burger]ijke partij
de Slad ic betalcn, a Is schadevergoeding. de som van
VJERDU1ZEND ZESHONDERD ACHTENTACHT1G (4688) EURO 
en TWEE (2) cent le vermeerderen met de vergoedende intresten aan de 
wettelijke inirestvoet vanaf 20 mei 2014 tot op heden, en vanaf heden met 
de gerechtelijke intresten en de kosten.

Veroordeelt beklaagde tevens tot belaling ann dc
bnrgcrlijke partij de Sind van de minimum
rechtsplcgingsvergoeding ten bedrage van VIERHONDERD EN 
TWAALF (412) EURO cn VIJFTIG (50) cent, gclct op de financidlc 
tocstand van beklaagde.

Wijst het nicer- en andersgevorderde af.

oOOo

Allcs wat voorafgaat is, overcenkomstig de bepalingen der wet van 15 juni 
1955 op het gebruik der lalen in gerechtszakcn, in de Nederlandse taal 
geschied.

Aldus gevvezen door de hiernavcrmclde rechtcr die de zaak behandeld heell 
cn die aan dc bcraadslaging heed deelgenomen, en uitgesproken in openbare 
tcrcchlzitling door dc Voorzitter op driccntwinfig mei Iwccdtiizcndzcslien 
in aanwczigheid van het Openbaar Ministcrie en de griffier.

AANWEZIG:

A. Mcnens,
bv\XAV

I). Marion,

voorzitter van de kamer, enig rechter 
subsliluul-procureur dcs konings, 
griffier.

D. Marign A. Mertens




