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Inzake het Openbaar Ministerie tegen 

· BEKLAAGDE(N) : . 

1. , RRN 

·0007'10 

(: fr0771 

gebQ.ren In te 
van Paklstà1mse nationaliteit 
wonend~te 

beklaagde, die vérstek laat gaan. 

,RRN 
geboren te 
van Chinese ·nationaliteit 
wonende te 

) op 

beklaagde; vertègenwoordlgd door Meester 
loco Meester 

In Inzake van : 

De woonlnspec_teur van het Vlaamse Gewe5t, 
U () 0.77 2 met kantoren te 1000 Brussel, Havénlaan 88 bus 22, 

- eiser in herstel -

, advocaat te 
advocaat te 

vrijwJiUg tusse_nkomende partij, "ertegenwoordlgd door Meester 
advo~aatte 

TENLASTELEGGING(EN) . 

Als _dader of mededader in de zin .van artikel 66 van het strafwetboek; 
Te 

' 
in een woning In het onroerend goed gelegen te 
gekadastreerd als 
met een.oppervlakte van Ola 92ca 
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, .. ""'~ 

eigendom van (0 
) 

bij akte verleden op 21'februari 2017 

A hulsJesmelkerij 
. rechtstreeks of via · een tussenpersoon misbruik te hebben gemaakt van de kwetsbare 
toestand waarin een persoon verkeerde ten· gevolge van zijn onwettige of precalrè 
administratieve toestand~ zijn precaire sociale toestand, zijn leeftijd, zwangerschap, een 
ziekte dan wel een lichamelijk of een ge~elijk gebrek of onvolwaa.rdigheid door, met dè . 

. bedoeling eeo abnormaal profijt te realiseren, . een roerend goed, een deel ervan,. een 
onroerend goed,· een kamer of een andere In artikel 479 van het Strafwetboek bedoelde 
ruimte, te hebben verkocht, t~ . hebben verhuurd . of ter beschikking gestel~ In 
omstandigheden die In strijd zijn met de menselijke waardigheid (art. 433 decies Sw), 

namelijk; 

· 1 De woning gelegen ·In de achterbouw pp de gelljkvloerse en eerste verdieping {woning 0/1 
èn 1/2) ten nadele van 

·te 
door 

. van 14 september 201s tot 27 september 201s 
,, . 

2 de woning gelegen op de tweede verdieping (woning 2/1), nadien de kamer gelegen op de 
tweede ve·rdleplng voo~an (kamer 2/2) ten nadele van 

E. 
door 

-yan•1 februari 2018 tot 4 Juni 2019 

3 De kamer gelegen op de tweede VE!rdleplng vooraan (kamer 2/1) ten nadele van , 

lt op 4 juni 2019 
door 

4 De kamer gelegen op de tweede verdieping ac;hteraan (kamer 2/3) ten nadele van 

te .. - op 4 iuni 2019 
door 

S De kamer gelegen op de derde verdl~ping achteraan (kamer 3/1) ten nadele van 

te . tussen 10 december 2018 en 5 juni 2019. meermaals, op niet nader bepaalde 
data, onder meer op 11 december 2018, 31 januari 2019. 14februari 20i9 en laatst op 4 
juni 2019 
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door ., 

6 De kamer gelegen op de derd.e verdieping vooraan (kamer 3/2) ten nadele van 

te . tussen 10 déçèmber 2018 en 5 juni ·2019. meermaals. op niet nader bepaatde 
data, onder meer op 11 december 2018, 28 maart 2019 en li!atst op 4 juni 2019 · 
door · 

7 De kamer gelegen· op de derde verdieping vooraan (kamer 3/3) ten nadele van 

te tussen 10 december 2018 en s juni 2019, meemlilals, op niet nader bepaalde 
data, onder meer op 11 dëeember 2018, 31 januari 2019, 14 februari 2019 en laatst op 4 
il,ini -2019 

door 

B •n wonlns of sp@dfleke woonvorm die r,iet voldoet aan de vereisten van art. 5 § 1 
Vlun1$e Wooncode verhuren, te huur stellen of ter beschikking stellen 
als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of als persoon · die een wonl~ ter 
beschikking stelt, een woning of een specifieke woonvorm, als vermeld _In artikel 5 § 3 lid 1 
~an het Decreet van 15 jull 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, die niet voldoet aan de 
vereisten en normen, vastgesteld met toepassing van artikel S van_ voornoemd Decreet, 
rechtstreeks of vla tussenpersoon" te hebben verhuurd, te huur gesteld ~f ter beschikking 
gesteld met het oog op bewoning (art. 2 § 1, 31°, en 20 § 1 lid· 1 Decreet 15 Jull 1997 

. houdende de Vlaamse Wooncode), 

namelijk: 

1 De woning gelegen In de ~chterbouw op de gelijkvloerse en eerste verdieping (woning 0/1 
en 1/2) ten nadele van · 

k 
door 

. van 14 september 2ois tot 2i september 2018 

. . 
2 de woning gelegen op de tweede verdieping (woning 2/1), nadien de kamer gelegen op de 
twe'ede verdieping vooraan (kamer 2/2) ten nadele van. 

lt . van 1 februari 201s tot 4 Juni 2019 
door i, 

3 De kamer gelegen op de tweede verdl~plng vooraan (kamer 2/1) ten nadele van 
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te 
door 

. op 4 juni 2019 

VoÏmlsnr · / 

. 4. De kamer gelegen op de tweede verdieping achteraan (kê'lmer 2/3) ten nadele· van 

te 
door 

op 4 iuni 2019 

S De kamer gelegen op de derde verdieping achteraan (kamer 3/i} ten nadele van 

p.5 

. .t!._ ____ tussen 10 december 2018 en s juni 2019. meermaals. op niet ·nader bepaalde 
data, ondF meer op 11 december 2018, 31 jam,jari 2019.14 februari 2019·en laatst op 4 

· j1.ml 2019 
door ., 

6 De kamer gelegen op d,e derde verdieping vooraan (kamer 3/2) ten nadele van 

'. 

te . tu$Sen 10 december 201a en s Juni 2019. meermaals, op niet nader becaaJde 
data, onder meer op 11 december 2018, 28 máart 2019 en laatst op 4 lunj 2019 
·door ,, · · 

7 De kamer gelegen op de derde verdieping voornn (kamer 3/3) ten nadele van 

te tus~en 10 december 2018 en 5 juni 2019, meermaals, op niet nader b®aald,e 
data, onder meer op 11 d&ember 201s, 31 ianuad 2019, 14 februari 2019 en Laatst op 4 
lun12019· 
door 

eerste en tweede gedaagde tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig de artikelen 
42, 3" en/of 43bis \fan het Strafwetboek te horen veroordelen tot de bijmndere 
verbeurdverklaring van de Illegale vermogensvoordelen conform de schrlftelljlte vordering 
wnhetOM 

eerste en tweede gedaagde tevens te ho;en v~roordelen tot bipondere verbeurdverklaring 
bij toepassing van artikel 42, l O en artikel 433 terdecies van het Strafwetboek van de 
woongelegeriheid1/2 en kamer 2/1,-2/2, 2/3, 3/1, 3/2 en 3/3 i~ het onroerend goed gelegen 
te , bestemd/gediend te hebben om het misdrijf _te 
plegen. 
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Gezien het bèwijs van overschrijving van de dagvaarding van beklaagde op het .kantoor 
Rechtszekerheid 1 dd. 25/9/2019 ref. 

PROCEDURE 

De behandeling en· de debatten van de zaak hadden plaats In openbare terec_htzlttlng. 

De rechtspleging verliep In de ·Nederlandse taal. 

De rechtbank nam ke.nnis van de stukken van de rechtspleging en hoo~de alle aanwezige 
partijen. 

Betlaagde 

BEOORDELING; 

. VOORAFGAAND 

, Is niet verschenen hoewel-ze rechtsgeldig werd gedagvaard. 

Tweede bekl~ag~e verzoekt in hoofdorde·de splitsing van het Redlng tussen haar en eerste 
bèklaagde nu er geen samenhang zou zijn . 

. Overeenkomstig artil<èl 227 Sv. is e·r sprake van samenllang bij één misdrijf wanneer dat 
vermeent· gepleegd te zijn door meerdere daders. · ·. . 
De. rechtbank kan enkel vaststellen dat beklaagden belde voor exact dezelfde feiten· worden . 
Yervolgd . . 

· Dat er volg~ns tweede-beklaagde geen misdrijf In ·haar hoofde beweze~ is, en er. ge,m 
afsprake11 waren tussen beklaagden, heeft enkel bétrekking op de schuldvraag rn hoofde 
van tweede beklaagde, maar heeft niet tot.gevolg dat er geen sameohang ~ou zijn. 

~ ten ·gronde: 

Beklaagde dient zich te verantwoorden voor huisjesnielkerij (tenlastelegging A), en 
inbreu~en op de Vlaamse Wooncode (tenlastelegging B). 

Het gaat in kwestie om een pand ge!egen te . Het pand is 
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eigendom van twMde beklaagde. 

Op· 11/:12/2018 vond. een aecoördlneerde çontroleactie plaats In voormeid pand, en dit 
nadat er .reeds herhaaldelijke inbreuken op de Vlaamse Code,c Rulmtèlijke Orde werden 
vastgestèld el"I nadat het gelijkvloers en de eerste verdieping van. -de adlterbouw op 
12/11/2018 door de bu.rgemeest:er onbewoonbaar werd verklaard. · 

BIJ deze c:ontrofe Is .geblek~n dat alle woongelegenheden die gecon.troleerd werden ni~ 
voldeden aan de l<waliteltsverelsten. ·woongelegenheid 1/1 werd niet gecontroleerd omdat . 
tweede bflkf aagde er zelf woonde met haar .. twee kin.deren. De woning 1/2 die. 
onbewoonbaar was verklaard, sÇOOrde maar liefst 134 punten. Er werden · geen bewoners 

·. aangetroffen maar er lag wel een matras en ~n bed met dekens. !n woning 2/1 werd er 
evenmi·n iemand aangetroffen maar werd er wel briefwisseling gevonden op naam van 
" .,: óp de andere verdiepingen werden wel personen aan·getroffen. Al de 
·woningen werden ongeschikt en onbewoonbaar ver~aard. 

. . . 

Verder blijkt uit het strafdossier dat na deie controle tijdens· de contro_les van de 
wijklnspecteurs wlssele,ide bewoning werd vastgesteld. Tijdens één van de nazlchten 
werden er In 1- kamer maar llefst 7 '11atrássen aangetroffen. · 

BIJ controle op 14/02/2019 werden opnieuw tekenen van bewoning vastgesteld zodat de 
eerste verdieping van de achterbouw werd ~fgesloten met S_PS platen. Het volledige pand 
met uitzondering van de eerste verdieping werd bij burgemeestersbeslult van 27/03/2019 
onbewoonbaar verklaard. 

;·Op 14/05/2019 werden nog steeds tekenen van b.ewoning vilstgesteld waarna het pand op 
4/06/2019 opnieuw werd gecontroleerd. Er werd opnieuw bewoning vastgesteld en de 

. woongelegenheden waren nog steeds ongeschikt. Op de derde verdieping werden lri totaal 
14 lndlêrs aangetroffen slapend op matrassen op de vfoer. Deze personen hadden allemaal · 

. een tijdelijk visum. Eén van de_ person-~n die kon worden aangetroffen werd ook ·op 
il/12/2018 aldaar aangetrofferi en had toen verklaárd op doorreis te zijn. 

l)lt de verschillende verklaringen waaronder de eigen verklaring van eerste beklaagde, komt 
naar voor hij, diegene was die het feitelijk beheer ·van het pand op zich nam. 

Ee~e beklaagde verklaarde dàt de woning op naam van tweede beklaagde stond aangezien 
hij geen lening. kon l~ljgen bij de baJ1k maar dat hij evenwel alles beheerde. De cashgelden 
die een zeker Naomi en zijn broers. betaalden voor hun yerblljf in het ·pand, stortte hij op 
rekening van tweede.beklaagde zodat zij hiermee het tiypothecair krediet-kon afbetälen. De 
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lndli!r> die w•rden aangelf<Jfféfik:.~::;:iet. Volgens hóm waren het toeristen. Sommige 
van hen betaaldeR·5ó-euro, andere 100 euro. Hij verklaarde heli onderdak te bieden omdat 
een ho!el-te-clÛür was. Hij zou dit al 25 jaar doen. 

-
_________ .----•-.----<--::e beklaagde verklaarde dat ze maandelijks 1.800 euro diende af te betalen voo, de 

- woning. Ze· verklaard.e geen fnkomsten te hebben uit de woning. maar ie werken In een 
Chinees restaurant om w de fénlng af te betalen. __.------· 

In-de zom~ van 2019 woonde eerste beklaagde i,1et meet In het pand en h!l-woóhi;;;.;;:: ___ ,...-----------
-dan ook niets te maken hebben. - --"-----------------------------<---- · · 

D.e feiten van tenl?steleggingen A en B sta~_o.-wsf. De rechtbank verwijst hiervoor naar de 
vaststellingen van· de verballsanten, __ het1ê~oegde ,echnlsche ·verslag, de gevoegde foto's in 
het strafdossier .waaruit duj.deltjf( blljkt dat de woning van tweede beklaagde niet vÓldeed 
aan de kwaliteits~!!relsfé~-. Verder blijkt afdoende dat de · wonlng werd verhuur~ ~an 
personen 9-ie,zfêfÎ-In een precaire situatie. bevonden, personen met een beperkt visum, .of 
personen· die geen officiële inkomsten hadden. Deze materialiteit. moet worden 

. _______ _--·-fo~ge~chrev~n aan belde beklaagden. Wat eerste beklaagde betreft, verwijst de rechtbank · 
, __ _------------ naar ·dé verschillende ·verklaringen en de eigen wrklarlng van ·beklaagde. Ook tweede 

___ .--------- beklaagde is als eigenaar van het pand schuldig aan ·de haar ten lastEi gelegde feiten. Zij 
heeft we~ens en willens toela~lng gegeven dat eerste beklaagde andere mensen In het pand ________ ,..---· 
liet verbr.jven tegen betaling. Gelet op de overbevolking en de erbarmelijke staat van het ___ .----------
pand hetgeen tweede beklaagde evengoed kan vasts.tellen, h~eft zij wetens en willensJlaar __ _ 
medewerking verleend aan het misbruik. Door de v~rhuur van deze "woón~_gele-gênheden 
werd een abnorm:aal profijt bekomen. Iedere vergoeding voor verh4png-van eeo woning ·1n 
strijd met artikel 5 van dê Vlaamse Wooncode maakt Ipso ~ -ééï, ·abnormaal .profijt uit. 
Het Js totaal ongeloofwaardig dat tweede beklaëigd..e-geên gelden heeft ontvangen en de 

· afbetaling van het hypothecair kJ:ediet ten _bedrag; van maar liefst 1.800 euro per maand 
met enkel haar inkomen zou heb~_en-afgelost. Bovendien hoeft het profijt niet gel~elijk te 
zijn en In dit verband stelt .de-nféhtbank vast dat het niet wordt betwist dat die in · 
het pand verbleef op-dé'kÏndere·n van eerste en tweede beklaagde lette . 

. -----·ûîit-;;~:~:--::elljks vergunnlnÉen zouden zijn afgeleverd, nee_nit het stmbaarhéid van 
______ .-------- d.e eepleesde feiten niet weg. · 

_:_----·-------
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De feiten zijn ernstig ~n ontoelaatbaar. De· illegale verhuring van onbewoonbare panden 
houdt een ernstig· risico In voor de veiligheid van de bewoners. Het getuigt van een ernstige 
normvervaging en een gebrek aan respect voor de levenskwaliteit van de bewoners. 

BIJ het opleggen van de straf, houdt de rechtbank rekening met de aard en ernst der feiten, 
de omstandigheden waarin de feiten plaatsvondeo én de persoon en · het strafrecht~lljk 
verleden van beklaagden. 

Beklaagden hebben belde In het verleden een correctionele veroordeling opgelopen. 

De rechtbank is·va~ oord.eel dat een gevangenisstraf en geldboete. de gepaste be.straffing Is. 

Gelet op het relatief gunstig· strafrechtellJk. verleden Vc!ri tweede beklaagde zal de 
gevangenisstraf en een ge~eelte van de geldboete worden opgelegd met uitstel ·voor een 

. termijn van 3 jaar. · 

·Eerste beklaagde laat verstek zodat niet kan gepeild worden .naar zijn huidige levenssituatie 
en Intenties. De geldboete wordt effectief opgelegd. 

De huurgeldèn bekomen uit de Illegale verhuur dienen overeenkomstig artikel 42, 3• Sw. te . 
worden· verbéurdverklaard. De ·berekenll')g door· het · Openbaar Ministerie wordt niet . 
weerlegd en komt gegrond voor. Oe rechtbank Is van oordeel dat er geen r.eden Is om aan te . 
nemen dilt het aandeel van eerste beklaagde groter Is. dan dat van .tweede. beklaagde. 
Tweede. beklaagde weerlegt de bewering van eerste beklaagde dat de inkomsten uit 
verhuur op haar.·s:ekenlng werden gestort niet en bovendien acht de ·rechtbank het niet 
aannemelijk dat tweè~e beklaagde met enkel haar inkomen· hef hypothecair krediet hee~ 
afgelost. . 

OvereE!ftkomstig artikel 433terdedes Sw. dient woongelegenheid ½, kamer 2/1, kamer 2/2, 
kamer 2/3, kamer 3/1, kamer 3/2 en kamer 3/3 te worden'vêrbeur~verklaard: 

DE HERSTELVORDERING . 

De woonlnspecteur VÇJrdert de herbestemming van het pand nu op het pand zelf een 
stedenbouwkundige inbreuk rust · 

Er wordt met betrekking tot deze vordering geen verweer gevoerd. Er wordt In conclusies 
enkèl gesteld d~t tweede beklaagde stappen heeft ondernomen met eèn architect om de 
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woning In orde te krlj(len «înf~;;:::::mse Woon code. Ter zitting wordt gesteld dat er 
een regulari~Jlevergunning zou zijn afgeleverd. 

_/_,-,-~;--:~:;~ van de woonlnspecteur wn het Vlaamse Gewest tot het bMI tot 

herbestemming van de woning Is Intern en extern wettig en dient te worden toegekend. 

Dat ~r een regularisatievergunning zou zijn afgeleverd heeft niet tot gevolg dat de \/0rdering ________ / ___________ _ 

.zonder voorwerp Is. Zolang geen regularlsatle . van de onwettige toestand conform-·dtt 
beweerde afgeleverde vergunning is ~ttgevoerd, moet de herbestemming !t:Ofde1f bevolen·. 
Het wordt niet aannemelijk gemaakt.dat aan al deze voorwaàrden isyekfáan. 

~ . . ___________ .... -
.. ---

De vorde·rlng van de wooninspecteur wordt_toegéf;;d-~oàls gèvorderd. -- . . 

TOEGEPASTE WETTEN-----------------------

------ . . 

0~.r:edttfi;~;~·::: rekening met de .volgende artikelen die de bestanddele·n van de 
________ -n1lsdrtJven en de strafmaat bep~len, en het taalgebruik In gerechtszaken regelen: 

___________ --: .-
artikelen 162, 182; 185, 186, 194, 195 van het Wetbo~k van Strafvorde.rlng, 
artikelen 1, 3,•6, 7 van het Strafwetboek" 
artlkelen.11, 12, ·14, 31, 32, 34, 35, 36, 37 en 41 der wet van 15 juni 1935, gewijzigd door de . . ____ >--:~--
wet van 3. mei 2003; . . · · _____________ _ 

de verordeningen van de Raad van de minist~rs nr: 974/98 dd. 3/sn99s en nr_._.1103]97 dd. 
17/6/1997 en de wettèn van 26/06/2000 en 30/06/2000 betreffende _d.e-lnvóéring· van de 

. ---euró, ----
. artikel 1 van de wet van 5 maart 1952, _________ -----:-

wet van 19 mailrt 2017 tot oprichting van e,n-BegiÓtlngsfo.nds voor Qè juridische . 
tweedelljnsbijstand, · _____ ----< · 

artikelen 2lJ~ ·29 der wet vao 1-aûgustus i98S, . 
artikelen 3 en 4de_r...wetvan 17 april 1378; 

. . artikel 1 eo.8 dér-.~et van 29 jun 11964 
~oJ,;rfóê-pàssing van de artilçelen en wetsbepalingen als aangehaald In de tenlastel~ai~8 

___________ B, alsmede de artikelen 25, 38, 40, 42, 43, 43bis, 6S, 66, 99bls, 433decies van het 
_______________ Strafwetboek 

De rec;htbank: 

op tegenspraak_ten aanzien yan 
blJ verstek ten aanzien van 

/ De wooninspecteur vain het Vl~amslfG;;:;, __ _ 
. ----------------

---------
. Verleent akte aan De Woonlnspecte~r van zijn vriJwJlllge fussenkomst. 

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

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

______ .. ------- -----· 
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_:---îeni~-~::~:n , eerste bekláagde ___ .---- . 

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

----

Veroordeelt voor de tenlastelegglnsen Al, A2., A3, A4, AS, A6, A7, 81, B2, 83, 
B4, BS, 86, 87 verme_ngd: 

tot een pvangenJsstraf van 6 maanden. 
en . 
tot een geldboéte van 500,00 eur~ x i2 = 11.000,00 euro 

BIJ toepassing van artltel 1 _van de wet ~o-5 mäárt·;;;,::;:· door de wet van 
28 december 2011, wordt de g~dbQ-elé van 2~ maal 500,00 EUR, vermeerderd met 
70 opdeciemen ·en geb@cht-op 88.000,00 EUR. · .. --· . . 

Boetey:ervifngb~;; -blj gebreke van betaling binnen de wetteÎijke termijn do~r een . 
___ gevángenÎsstraf \fan eenmaal 90 dagen. 

_______ ----:·-----

Verklaart verbeurd Óver~nkomstJg artikel 42, 1 • en 433terdedes Sw., dienstig voor het 
plegen.van de feiten: woongelegenheid 1/2, lcam·er 2/1, kamer 2/2, icamer 2/3, kamer 3/1, 

------------
___ .. 

. ___ _ 

l<amer 3/2·en kamer 3/3 In het onroerend goed gelegen te ________ _ 
____ ..-------

. gekadastreerd als _ of de tegenwaarde van ____ _ .,.----

voornoe~d onroerend goed Indien dit zou worden vervreemd tu!sen het ti.JQ_stlsrvaÓ het · 
misdrijf en de definitieve rechterlijke beslissing. · ________ >--

Verklaart wrbeurd overeenkonistlg artikel 42, ,!.: Jlff·43bb;;·::- ~rmo8"il,;voordeel van 
12.700,00 euro waarvan een bedrag v_~11-.63s-Ó,ÓO euro lastens eerste beklaagde·. 

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

Veroorde~lt tot betaling_van: 

· ______ ,---~~--;::~IJdrage van 1 ma.àl 200,00 EUR, zijnde de som van 1 maal 2S,00 EUR verhoogd 

_.,.------- met 70 opdeciemen, ter financiering van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van 
/ . opzettelijke gewelddaden ~n de occasionele redders . 

. . 
een bijdrage van 20,00 EUR aan het Begrotingsfonds voor juridische 
tweedellJn·sblJstand · ----

de ko,ten van de strafvordering tot op heden begroot op 1/2 x JB2;52ÊlÎ;:;~::9 
WR ~-

. ------
--------------.-----------

--· --
------------
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- .n.: - ..-..---= ..... ~ ~•-, -----··---------~------------

Ten aanzien van tweede beklaagde 

Veroordeelt voor de t enlasteleggingen Al, A2, A4, AS, A6, A7, B1, B2, 83, B4, 
BS, B6, 87 vermengd: 

tot een gevangenisstraf van 6 maanden. 

Verleent uitstel van uitvoering voor een termijn van 3 jaren wat betreft deze 
gevangenisstraf. 

en 

tot een geldboete van 500,00 euro x 22 = 11.000,00 euro 

Bij toepassing van artikel 1 van de wet van 5 maart 1952, gewij zigd door de wet van 
28 december 2011, wordt de geldboete van 22 maal 500,00 EUR, vermeerderd met 

70 opdeciemen en gebracht op 88.000,00 EUR. Boete vervangbaar bij gebreke van 
betaling binnen de wettelijke t ermIJn door een gevangenisstraf van éénmaal 90 
dagen. 

Verleent uitstel van uitvoering voor een termijn van 3 jaren wat betreft deze 

geldboete, doch slechts voor een gedeelte van 22 maal 475,00 EUR, vermeerderd 
met 70 opdeciemen en gebracht op 22 maal 3.800,00 EUR = 83.600,00 EUR en 

bepaalt de vervangende gevangenisstraf voor het met uitstel uitgesproken gedeelte 
op eenmaal 80 dagen. 

Verklaart verbeurd overeenkomstig artikel 42, 3° en 43bis Sw. de vermogensvoorde len van 
12.700,00 euro waarvan een bedrag van 6350,00 euro lastens tweede beklaagde. 

Verklaart verbeurd overeenkomstig artikel 42, 1 ° en 433 terdecies Sw., d ienstig voor het 

plegen van de feit en: woongelegenheid 1/2, kamer 2/1, kamer 2/2, kamer 2/3, kamer 3/1, 
kamer 3/2 en kamer 3/3 in het onroerend goed gelegen te 

gekadastreerd als of de tegenwaarde van 

voornoemd onroerend goed indien dit zou worden vervreemd tussen het tijdstip van het 
misdrijf en de definitieve rechterlijke beslissing. 

Veroordeelt tot betaling van: 

- een bijdrage van 1 maal 200,00 EUR, zijnde de som van 1 maal 25,00 EUR verhoogd 
met 70 opdeciemen, ter financiering van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van 

opzettelijke gewelddaden en de occasionele redders 

- een bijdrage van 20,00 EUR aan het Begrotingsfonds voor juridische 
tweedelijnsbijstand 

- de kosten van de strafvordering tot op heden begroot op 1/2 x 282,58 = 141,26 EUR 
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wat betreft de herstelvordering 

Beveelt lastens eerste en twèede.beklaagde 

dat aan het onroerend goed gelegen te ·' gekadastreerd 
als 

een andere bestemming moet gegeven worden vo!gens· de bepalingen .van de Vlaamse 
Codex. kulmtelijke ordening, hetzij dat de woning moet worden gèsloopt, teniij de sloop 

. verbodert Is op grond van de wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen, 

binnen .een terrr1ijn van tien maanden te rekenen vanaf hèt in kracht van gewijsde treden . 
van huldig vonnis en-ond~r verbeuring van een dwangsom van 150 euro per .dag vertraging 
In het niet nakomen van het hlervoorbevolene. 

· Dat de wooninspecteur en/of het. College van Burgemeester en Schepenen· 
In geval het vonnis niet wordt ten uitvoer gelegd, van ambtswege In de uitvoering ervan kan 
voonlen. · · 

Machtigt de woonlnspe~eur en/of het College van Burgemeester en Schepenen 
de v~n de herstelling van de plaats afkomende materialen· en voorwerpen te -verkopen, te 
vervoeren, op_ te slaan en te vernietigen op een ·door hen gekozen plaats; 

Zegt .voor recht dat de veroordeelden gehouden zijn alle uitvoeringskosten, vèrmlnderd ~et · . 
de op~rengst·van de verkoop der materialen én voorwerpen, te vergoeden _op· vertoon van 
~en staat, begoot en Invorderbaar verklaard door de beslagrechter; . 

Dit vonnis Is gewezen en uitgespro~enïn openbare-zitting op 3 februari 2020 door de 
rechtbank ~an eerste.aanlq Antwerpen, afdeîing Antwerpen, kamer AC1: 

, rechter 
in aanwezigheid van een magistraat van het openbaar ministerie, 
met bijstand van griffier · 




