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Inzake het Openbaar Ministerie tegen 

BEKLAAGDE(N) : 

004165 

1. RRN 
geboren te op 

van Sierra Leonese nationaliteit 

beklaagde, die verstek laat gaan. 

2. 

geboren te 

van Belgische nationaliteit 

RRN 

op 

beklaagde, die verstek laat gaan. 

En inzake : 

De WOONINSPECTEUR bevoegd voor de provincie Antwerpen 

004166 met kantoren gevestigd te 2018 Antwerpen, Lange Kievitstraat 111-113 bus 55 

- vrijwillig tussenkomende partij -

• eiser tot herstel -

ter zittine: vertegenwoordigd door meester advocaat bij de balie te 

TENLASTELEGGING(EN) 

Als dader of mededader in de zin van artikel 66 van het strafwetboek; 

een woning of specifieke woonvorm die niet voldoet aan de vereisten van artikel 5 § 1 

Vlaamse Woon code verhuren, te huur stellen of ter beschikking stellen - feiten vanaf 11 

augustus 2013 

als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of als persoon die een woning ter 
beschikking stelt, een woning of een specifieke woonvorm, als vermeld in artikel 5 § 3 lid 1 

van het Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, die niet voldoet aan de 

vereisten en normen, vastgesteld met toepassing van artikel 5 van voornoemd Decreet, 

rechtstreeks of via tussenpersoon, te hebben verhuurd, te huur gesteld of ter beschikking 
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werd(en) gedagvaard. 

BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

Tijdens het beraad is gebleken dat de dagvaarding niet overschreven is op het 
hypotheekkantoor; 

De zaak dient te worden heropend teneinde het openbaar ministerie toe te laten 

beklaagden te herdagen en dagvaarding aan te bieden op het hypotheekkantoor. 

TOEGEPASTE WETTEN 

De rechtbank houdt rekening met de volgende artikelen die de bestanddelen van de 

misdrijven en de strafmaat bepalen, en het taalgebruik in gerechtszaken regelen: 

artikelen 162, 182, 186, 194, 195 van het Wetboek van Strafvordering, 

artikelen 1, 3, 6, 7 van het Strafwetboek, 

artikelen 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 ministers nr. 974/98 dd. 3/5/1998 en nr. 1103/97 dd. 

17/6/1997 en de wetten van 26/06/2000 en 30/06/2000 betreffende de invoering van de 

euro, 

<lrtikelen 3 en 4 der wet van 17 april 1878, 

De rechtbank: 

op tegenspraak ten aanzien van De wooninspecteur, 

bij verstek ten aamien van 

Op strafgebled 

Beveelt de heropening der debatten om hogervermelde reden en stelt de zaak in 

voortzetting op maandag zestien september 2019 voor deze kamer en reçhtbank. 

Houdt de beslissing over de kosten aan 
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Dit vonnis is gewezen en uitgesproken in openbare terechtzitting op 17 juni 2019 door de 

voorzitter, de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, kamer ACl: 

, rechter 

in aanwezigheid van een magistraat van het openbaar ministerie, 

met bijstand van griffier 




