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Rechtbank van eerste aanleg Limburg afdeling 1 !assell-

INZAKE Hl::T OPENBAAR MINISTERIE 

EISER IN HERSTEL 

DE WOONINSPECTEU� VAN HET VLAAMS GEWEST, · 

Met diensten gevestigd te. 

p.2 

Vertegenwoordigd door Mr. C. LEMACHE, advocaat te 3800 Sint 
Truiden, longersesteenweg 60. 

BURGERLIJl<E PARTIJ 

·, 

wonende te. 

vertegenwoordigd door Mr. H. LAMOTIE, advocaatte 3560 
Lummen, Meldertsebaan 127A 

wonende te 

Niet verschenen en niet vertegenwoordigd. 

BEKLAAGDEN· 

A584 i. 
geboren te,, ____ ," op 

·wonende te'""'"· 
Belg. 

Ver:tegenwoordigd door Mr. T. VAN OVERBEKE loco Mr. R. COLMAN, 
advocaa.t te 9000 Gent, Sint-Lievenslaa n 17-2 
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.A�8S 2. 
geboren te op 

wonende te 
Belgische. 

p.3 

Vertegenwoordigd door Mr. T. VAN OVERBEKE Loco Mr. J. VAN 
CAUTER, a�vocaat te 9000 Gent, Gustaaf Callierlaan 175 

TENLASTH.EGGINGEN 

Verdacht van: 

De eerste en de tweede. 

Als dader of mededader, hetzij door het misdrijf te hebben uitgevoerd of aan de uitvoering 
rechtstreeks te heb.ben meegewerkt, hetzij door enige daad tot de uitvoering zodanige hulp 
te hebben verleend dat het misdrijf zonder zi]n bijstand niet had kunnen worden gepleegd, 
h�tzij doo� giften, beloften, bedreigingen, misbruik van gezag of van macht, misdadig� 
kuiperijen of arglistigheden, het misdrijf rechtstreeks te hebben uitgelokt. 

Te van 25 juni 2013 tot en met 29 februari 2016 

Bij inbreuk op arlikel 5, strafbaar gesteld bij artikel 20 §1 al 1 van het Decreet dd. 15 juli 
1997 houdende de Vlaamse Wooncode, als verhuurder, als eventuele on�erverhuurder of 
als persoon die een woning ter beschikking stelt, een woning die niet voldoet aan de 
vereisten en normen van artikel S rechtstreeks of via tussenpersoon verhuurd, te huur 
gesteld of ter beschikking. gesteld te hebben met het oog op bewoning, namelijk: 

Beide als verhuurders, 

een pand, gelegen te ·, kadastraal gekend onder 
zijnde een open bebouwing·mettwee bouwlagen 

onder de kroonlijst en een o·nderdakse zolderverdieping, eigendom van 
voor bewoning ter beschikking te hebben gesteld terwijl dit pand volgens de 
detailbeschrijvingen in het technisch verslag-inzake woonkwaliteitsonderzock dd. 25 juni 
2013' (Agentschap Wonen Vlaanderen) alsmede de vaststellingen in het PV 

ïdd. 2 oktober 2015 alsook het 1 dd. 7 november 
2016 cWooninspectie Limburg) niét voldeed aan de hoger beschreven normen inzake 

", veiligheid, ge
.
zond heid en woonkwali�eit.. 



1 .  

Rechtb�nk van ePr.�te a;mleg Urnburr, ··afdeling 1 Jasselt - p.li 

Teneinde na toepassing van de strafwet, op vordering van de woon inspecteur {namens het 
Vlaamsr� Gewest) en/of he� college van burgemeester en schepenen conform artikel 20bis 
van het Decreet· van 15 juli J g97 ho�dende de Vlaamse Woóncode, tevens het herstel te· 
bevelen, uitvoerbaar binnen een termijn van 10 maar:rden na dé �1ilspraak, te wete�: 

Te bevelen dat aan het pand werken dienen ui_tgevoerd om dit te laten voldoen aan de 
vereisten en.  normen, dit impliceert h�t wegwerken van alle gebreken aan het pand 
waardoor deze volledig aan de minimale kwaliteitsvereisten voldoet. 

- Over te gaan tot veroordeling tot een dwangsom van 150,00 euro per dag bij niet
uitvoering van het vonnis binnen de eestelde termijn. 

- De wooninspectcur en het college van burgemeester en schepenen te machtigen om 
ambtshalve in de uitvoering van het opgelegde herstel te voorzien voor het geval de 
overtreder in gebreke blijft om de bevolen werken zelf uit te voeren, waarbij de 
wooninspccteur tevens gemachtigd wordt om de kosten, zoals bedoeld in artikel 17bis, §2 
van de Vlaamse Wooncode te verhalen op de veroordeelde. 

- De uitspraak over de herstelvordering uitvoerbaar bij voorraad te verklaren. 

PROCEDURE 

Onderhavige zaak werd behandeld en in beraad genomen op de openbare zitting van de 13de 

kamer op 5 juni 2018 en voor vonnis gesteld op de zitting van 26 juni 2018. 

Tijdens het beraad werd door de raadsman· van eerste beklaagde een akte van wraking 
neergelegd ter griffie van deze rechtbank. 

Conform artikel 837 Ger. W. werden het tussen te komen vonnis en alle andere handelingen 
geschorst. 

Nadat het verzoek tot wraking als ongegrond werd afgewezen, bereikt de rechtbank een 
· verzoekschrift vanwege de raadsman van tweede beklaagde teneinde in toepassing van art. 

772 Ger. W. de debatten te heropenen. 
. . 

Op dit verzoek kan worden in·gegaan gelet op de samen met het verzoekschrift overgelegde 
stukken waaruit blijkt dat er zich 'eeri nieuw feit van overwegend belang heeft voorgedaan 
sinds de sluiting va� de debatten. 
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TOEGFPASTE WE;TIEN 

r:r wcr d _ rekening gehouden met volgende wettelijkr. bepalingen: 
Wetboek Strafvordering art. 18.5,197 . 
Wet lS.06.1935 art. 13,14,3J-4 l 
De wetsbepalingen zoals vermeld in de gedineinlei_dende akte en de wetsbepalingen 
aangehaald in dit vonnis. 

UITSPRAAI< 

De rechtbank beslist OP TEGENSPRAAI<. 

p.S 

HEROPENT DE DEBATIEN op de zitting van 4 december 2018 om 10u30 in 7aal 2/8 van het 
gerechtsgebouw te Hasselt, Parklaan 25. 

Houdt de uitspraak over de kosten aan. 

Alles gebeurde in de Nederlandse taal overeenkomstig-de wet van 15 juni 1935. 

Het vonnis werd gewezen, nadat erover beraadslaagd werd, door mevrouw 1. LOM MELEN, 
alleenzetelend rechter. 

De griffier stelt vast dat mevrouw 1. LOMMELEN, alleenzetelend rechter, in de 
onmogelijkheid verkeert om het vonnis.te ondertekenen en uit te spreken wegens wettelijke 
verhindering (art. 786, lid 1 Ger. W.) 

Wij, C. COOPMANS, afdelincsvoorzitter van de rechtbank van eerste aanleg Limburg, 
. afdeling Hasselt, bevestigen de onmogelijkheid van mevrouw 1. LOMMELCN, o·m het vonnis 

te ondertekenen en uit te spreken wegens wettelijke verhindering en duiden de heer K. 

GRUYTERS, rechter, aan om mevrouw 1. LOM MELEN, die het vonnis heeft beraadslaagd en 
gewezen, te vervangen op het ogenblik van de uitspraak (art. 782bis, lid 2 en 786 lid 1 

Ger. W.). 
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Het vonnis wc>rd uitgesproken op 13 november.2018 in openbare zilting van de 13d kamer 
van. de rcchtb<Jnk van eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt door: 

De heer K. GHlJYTERS, rechter, aangewezèn door de Jfdelingsvoor Litter om uit te spreken; 
In aanwezigheid van het openbaar ministerie, 
met bijstand van S. THANS, griffier. 

K. GRUYT:EHS 




