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Not.rr. 66. RW. 101500 12 van: 29.06.2016

Griffienr: Rep. nr.:

VCNN1S uitgejproken in het gerethisgebouw 'Met Kasteei* te TurnKout op WOENSOAG, 
NEGENENTWINTIG JUN1 TWcEOUflENO ZEST1EN, in de open bare lining van Kamer TCI 
van de Rechtbank van Eerste Aanfeg Antwerpen, ifdeflng Tumhout,

Aiwaar zetetden:
W. VERHOEVt Rechier-vconine/,
f VAN STEEN BERGEN, Recht*r,
J. SURMONT, Ptaatsvervancend Rechter,
C DEDEREN Subsxttuut Procureur ces IConings.
C. OIERQCX, Griffier

iniake van het OPENBAAR MINISTERS tegerv

tm
ondememlngsnjmmer

gevestigd te met

ms wonenae te
nationaliteit

gehoren te op
, van

BEiOAAGDVAN:

Tr t^.an \ ?OQB en 1 tonuan 2012. meermaaU

Bij inbreuk op artilcei 5. slrafbaar gestcid door artikei 20 Si al.l van het dccrect d.d. 15 jiili 
1997 houdende de Viaarr.se Wooncude. als vertuiurdor, als eventuele onderverhuurder of 
att persoon die een wor.lng ter beschikk‘ng stelt. cen woning die nlet vcldoet aan de 
vere!«en van artikei 5 rochtstreek* of via tusscnpertoon verhuurd of ter beschlkking 
gesteid :e hebben met het oog op bewontng, nameUjk een huis te 

ter btschikk'xg te hebben gesteld aan seboenarbeiders terwijl dil Hu* nlet votdeed aan 
de wccnfcwaiitettsncrmcn.

D* kadastrale omschnjvlng van het onroerend goed dat het voorvverp van het misdrijf is, 
zijnde: een hotve wonmg met aanhotfgheden cp en met grvnd en weg 
tigging: ..
totale oppervlakte: 1 ha 33 a cn 66 ca. 
wtjk en nummer van het fcadaster;

i



eigendom van de vennoctschap ", te met
ondememingsnumrr.er eigendom verkregen door openbare aankocp Dij
aktc van nouns te dd. 5 oktober 2000. betochtifd door de
vernootschap, vertegenwccrd.gd doer haar zaakvoerdster &ij alcte van
notaris te dd. 9 januari 20C1.

Owgescfcreven te Turnhout op het eerste Hypctheekkantcor op negentien apnl 
tweedoixend dertier.. Ref. 076 - T - 19/04/2013 - 03656

Ge:.en de stukuen van het dossier.

Gelet op de behandelmg dexer »ak ter openb<re rittirg van : juni 2016

Gehoord Mr. Meirelgire loco Mr i. Claes, voor de wooninspecteur in xijn middelen, ©n 
Kelet cd het neergeiogdo stuk.

Gehoord het ODenbaa: Ministers© in haar vordering.

Gehonrd neiciaagden ir. hun rnddelen van verdedig;ng. vertegerwoordigd door turn 
raadsman Mr L Oens Scr.ryverv advocaat te Turnhout. de Meroaelei 37.

Beoordehng

Gelet op do voorgebrachte stukkon en processen-verbaaf, bltjkt tnans dat het pand werd 
gesloopt en de heritolvordorlnfi d©rhakie xonder voerwerp Is geworden.

0c2itn de oepal ngen van art 162 194 van het Wctbuet van Rechtspteging <n S^afraken; 
art. 2.11. 12.14 31. 32. 34. 35. 36. 37 en 41 der wet van 15 juni 1935:

OM DF2E RCDENEN. en Dij tcepassing van artike! 14 § 2 en 17 van de wet van 29 juni 
1964.

OF RECWTBANK, vonnissende op TFGFNSPRAAK.

Wat betreft de herstelvordey.ng

Verkiaart de herstelvordenng render voorwerp.



Legt de kosten ten laste van de BclgUthe Staat.

Oit vonnis werd geweien door:
W. Verhoevo, Rethwr-Voorzrtter 
F. Van Steenbergen, Rechter,
J. Surmont, Plaatsvervangand Rechter,

0ijg*st«*n door.
C Oiercfcx, Griffier




