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OPENBAAR MINISTERIE 

EISER TOT HERSTEL 

DE WOONINSPECTEUK, met kantoren te lÖOO Brussel, Herman 
TeirlinckgebOuw, Havenlaan 88 bus 22; 

.:::> Ter terechtzitting van 07 oktober 20l9 vertegenwoordigd door mr. 

BEKLAAGDE 

loco mr. , advocaat te 

3S33 l.:_:-- -·--- -· •• �eboren te . op 
. , wonende te 
natlona lltelt 

. • 'van Belgische 

:::> Ter terechtzitting van 07 oktober 2019 vertegenwoordigd door mr. 
; advocaat te 

1. TENLASTEtEGGING 

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

Bij Inbreuk op de artikel S, strafbaar gesteld door artikel 20§1 al 1 van het Decreet van 15 juli 
1997 houdende de Vlaamse Wooncode, als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of als 
persoon die een woning ter beschikking stelt, een woning die niet voldoet aan de vereisten en 
normen van artikel S rechtstreeks of vla tussenpersoon verhuurd, te huur gesteld of ter 
beschikking gesteld te hebben met het oog op bewoning, zoals gewlJzlgd door het Decreet van 
29 maart 2013 houdende wijziging van diverse decreten wat de woonkwaliteltsbewaking 
betreft, vanaf 11.08.2013 

· 

als verhuurder, In het pand gelegen te • kadastraal 
gekend als . . eigendom van : 

geboren te op _ , wonende te . 
bij aankoopakte van 26.06.2009, verleden door notaris 1 te ; 

als verhuurder een ongeschikte woning te hebben verhuurd aan 

aan! 
en , en een onbewoonbare en ongeschikte woning te hebben verhuurd 

Te In de periode van 02.02.2016 tot 13.09.2016 (zie stuk 2-7, 63-69, 87-90. 
147-149, 151-153} 
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VERMOGENSVOORDEa: Art. 42 en 43 Bis s.w.e. 

Tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig art. 42 en 43bls van het Strafwetboek, te 
horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring van euro 
ZJ]nde 

1. hetzij de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen, 
2. hetzij goederen en waarden die In de plaats ervan zijn gesteld, 
3. hetzij Inkomsten uit belegde voordelen, 

waarbij de rechter, Indien de zaken niet kunnen worden gevonden In het vermogen van de 
beklaagde, de geldwaarde ervan dient te ramen (het equivalent bed�g). 

''Bèrekenlng: 

-huuropbrengst gedurende de periode van 02.02.2016 tot en met 13.09.2016 of 7 rn!!anden 
aan een maandelijkse baslshuurpri}s van 320,00 euro= 2.240,00 euro 

2. PROCEDURE' 

* * * 

De rechtbank nam kennls van de dagvaarding waardoor de zaak aanhangig werd gemaakt bij 
de rechtbank. 

De zaak werd behandeld op de opènbare terechtzitting van 7 oktober 2019. 

�e rechtbank nam kennis van de stukken van de rechtspleging en hoorde de aanwezige 
partijen. 

3. BEOORDELING Op STRAFGEBIED 

3.1 overzicht van de feiten 

Op 2 februari ·2016 gaat de woonlnspectie over tot controle va"n een pand gelegen aan 
Het pand Is eigendom van beklaagde. Het pand wordt 

verhuurd door ls zaakvoerdér van deze BVBA. 
Beklaagde Is de zaakvoerder�n 

Het pand omvat vier zelfstandige wonl.ngen. Enkel woning 4 werd gecontroleerd, naast het 
gebotJw. M.b.t. het gebouw stelt de woonlnspectie de volgende gebreken vast; 

Na een controle door de brandweer werd een ongunstig brandweerverslag afgeleverd. 
In de gang ontbreekt de randafwerklng rond een lichtschakelaar. 

Het gebouw heeft een totaal van 16 strafpunten 
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De wooninspectie stelt de volgende gebreken vast In woning 4: 

Het plafond In de slaapkamer/badkamer Is onvoldoende afgewerkt. Boven de wc is 
een onafgewerkte opening eri het behang hangt los. 
In de leefkamer/keuken Is de plafondafwerklng beschadigd. · 
In de leefkamer Is het pff!lsterwerk beschadigd. 
De belde ramen zijn verweerd. 
Dé voordeur vertoont beschadigingen aan deurblad en deuromlljstlngen met 
gebrekkige herstellingen aan het slot. 
De vloer aan de douche Is beschadigd door lekkend water. 
De douche vertoont sporen vàn condenserend vocht en schlmmelvormlng aan de 

· voegen tussen wanden en douchekulp" 
De muur rechts aan·de douche Is aangetast doorvocht en schimmelvorming. · 
De voegen aan de douchekulp zijn onvakkundig uitgevoerd. 
Een lavabo met toevoer van warm en koud water ontbreekt. 
De gootsteen beschikt niet over een warmwatertoevoer. 
De douche beschikt hlet over een warmwatertoevoer. 
De wc-bril van het toilet Is beschadigd. 
Het toilet Is niet afgescheiden van de slaapkamer. 
De energietoevoer voor een mogelij� verwarmingstoestel ontbreekt. 

Er Is geen licht In de trapp.enhal. 
De totale netto-vloeroppervlalcte van alle w9onlokalen samen (leef-, slaap- en 
kookrulmtes) is 13,40 � en aldus kleiner dan de vereiste 18 m2 • De nett� 
vloeroppervlakte wordt gemeten in de zone met een minimum plafondhoogte van 220 
cm, bij hellende plafonds vanaf een hoogte van 180 cm. 

De woning heeft een totaal van 104 punten op het technisch verslag {deel B + C) en is dus 
ongeschikt. 
Omwllle van de ernstige gezondhelds- en veiligheidsrisico's voor de bewoners, Is de woning 
eveneens onbewoonbaar. De bezettlngsnorm van de woning Is gelijk cian 0 persoon. Aangezien 
de woning wordt bewoond door 1 bewoner, is deze niet geschikt voor bewoning. 

Woning 1 wordt bewoond door: 
nationaliteit: 

, geboren op --. __ , __ . - te 

Woning 2 wordt bewoond door: 
nationaliteit: 

geboren op . __ te 

Woning 3 wordt bewoond door. 
nationaliteit: 

NIK, geboren· op '--· --. --- te 

W�ning 4 wordt bewoond door: 
nationaliteit: 

. geboren op : . . _ __ te 

De huurder overhandigde het huurcontract. Uit dit · huurcontract blljkt onder meer het 
volgende: 

o het contract werd afgesloten tu�n en 
o het contract werd op_gesteld door ; . 
o het contract werd afgesloten voor een periode van 1 jaar 
o het contract glnc In op 01 maart 2014 
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o de huurprijs bedroeg aanvankelijk 300 euro,' te betalen via de bank op het nummer 

o de huurwaarborg bedraagt 600 eüro 

Uit het verhoor van de huurder blijkt dat betrokkene In het pand verblijft sinds 01/0J/2014. Er 
is een schriftelijke huurovereenkomst. De huurprijs bedraagt op heden 320€. Een ex-a>llega 
van betrokkene woonde voorheen tn het pand. De bewoner wacht op een sociale woning. De 
eigenaar heeft geen werken gepland In de woning. De bewoner meldde onder meer dat de 
deur kapot Is máar de eigenaar herstelt dit niet. Er is geen warm water en slechts 1 elektrlsclie 
vuur om te verwarmen. 

.· 
Vla de bevoegde diensten van de stad -·· 1emam de woonlnspectie dat er geen 
vergunning werd afgeleverd voor het omvormen van een eengezinswoning naar een pand met 
4 zelfstandige woningen 

Een herstelvordering werd opgemaakt. De woonlnspectle.von:lert het volgende herstel: 

Er dient vastgesteld te worden dat het pand niet In aanmerking komt voor renovatie-, 

verbeterings-- of aanpasslngsweri<en. De woonjnspecteur vordert daarom dat de 
rechtbank beveelt dat de overtreder aan het pand een andere bestemming moet 
geven volgens de bepaflngen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, hetzij de 
woning moet slopen, tenzij de sloop verboden Is op grond van wettelijke, decretale of 
reglementaire bepalingen. 
De werken dienen uitgevoerd te worden binnen een termijn van 10 maanden na de 
uitspraak. 
Voor het geval de veroordeling niet binnen de opgelegde tennljn wordt uitgevoerd, 
dient de overtreder te worden veroordeeld tot een dwangsom van 250 euro per dag 
vertraging, volgend op het verstrijken van hoger vermelde hersteltermijn. 
Voo� het geval de overtreder In gebreke blijft de door de rechter bevolen werken zelf 
uit te voeren, dient de uitspraak te bevelen dat de woonlnspecteur ambtshalve In de 
uitvoering van het opgelegde herstel kan voorzien_ 
De rechter dient de woonlnspecteur te machtigen om de kosten, bedoeld In artikel 
17bis. § 2 van de Vlaamse Wooncode te verhalen op de veroordeelde. 
Tot slot dient de uitspraak ultVoerbaar bij vóorraad te worden verklaard . 

Het college van burgemeester en schepenen van de Stad 
mei 2016 aan bij de herstelvordering. 

. sloot zich In zit:tlng van 9 

Beklaagde werd verhoord door de wooninspectie. Hij verklaart het volgende. 

Hij dat dat de opsplitsing tn vier woonentiteiten vergund was. De opdeling ls gebeurd 
voor 1996. 
Hij heeft gewoon een huurcontract genoi:nen van -· _ . . . _. --· .. Deze vennootschap 
heeft echter niets met de feiten te maken. 
In 2014 en 2015 kreeg hij voor woningen 1 en 3 een conformlteitsattest. Hij was er zich 
niet van bewust dat het negatief b·randweerverslag nog steeds van kracht was. 



-- -- ·---

Rechtbank Vëln eerste aanleg Oost-Vlaanderen - afdenng Dendermonde 6ebbdh 

Hij heeft reeds zware Investeringen gedaan op de verdleplngen (met uitzondering van 
de bovenste). Hij wil zich in regel zetten. 

De wooninspecteur kreeg geen melding van herstel. 

3�z- Bespreking van de schuldvraag 

1. 
Beklaagde moet zich voor de rechtbank verantwoorden wegens het verhuren van vier 
woningen In één pand die niet voldeden aan de vereisten en nonnen van artikel 5 van de 
Vlaamse Wooncode In de periode van 2 februari 2016 tot 13 september 2016. 

2. 
Beklaagde kon niet onwetend lijn over de gebreken en hoorde hier kennis van te hebben, niet 
In het minst omdat hij zaakvoerder ls bij . Er gold een woonverbod na onderzoek door de 
brandweer. Hij wist dit ook, aangezien hij op 26 juni 2009 verklaarde dat hij dacht 'ik zal het 
oplossen', maar het bleek moeilijl'<er dan gedacht. De gebreken aan de woning 4 waren ook 
eenvoudig zichtbaar en vast te stellen. Er was overal her en der gebrekkige afwerking, een 
lekkende douche, schimmelvorming In de douche, geen warm water, geen energietoevoer 

·voor een verwarmingstoestel en een te kleine vloeroppervlakte. De rechtbank neemt aan dat 
er in de andere woningen al heel wat renovatiewerken waren gedaan, doch deze waren 
duldelljk nog niet voldoende om over te gaan tot verhuur. Het gebouw zelf had Immers ook 16 
strafpunten. 

Het Is normaal dat de heer niet onmiddellijk het pand verliet op het moment dat 
beklaagde hem hier om verzoent nadat de wooninspectle was langsgeweest. De heer 
diende lmme.rs nog een nieuwe woning te zoeken. Beklaagde wordt ook slechts voor ee� 
beperkte periode veivofgd. 

Beklaagde diende ook te weten dat het pand een �nge:zlnswoning betrof. Dit kon hlJ lezen In 
de verkoopsakte. Zekèr gelet op zijn beroep moet hij dit geweten hebben. Dat er meerdere 
busnummers of Inschrijvingen waren op dat adres doet hieraan geen afbreuk. Deze gegevens 
staan immers los van het verkrijgen van een vergunning. Beklaagde h�eft ook zelf keukens en 
badkamers geplaatst in de .wonln&en zodat hij zelf verantwoordelijk Is voor de opsplitsing van 
de woning. 

· 

De schuld van beklaagde aan de tenlastelegging staat vast. 

3.3 Straftoemeting 

1. 
De rechtbank legt voor beklaagde overeenkomstig artikel 65, eerste lid Strafwetboek één straf 
op voor de feiten van de enige tenlastelegging samen. 
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. .  ··-
.... _. __ _...., _____ ___,...,;._ ___ _ _ ________ � 

Bij de straftoemeting houdt de rechtbank rekening met de aard en de objectieve ernst van de 
bewezen verklaarde feiten, de begeleidende omstandigheden en de persoonlijkheid van 
beklaagde zoals die blijkt uft het strafrechtelijk verleden, zijn gezinstoestand en arbeidssituatie, 
voor zover de rechtbank die kent. 

· 

De straf heeft niet alleen een vergeldende functie, ze moet ook preventief werken: ze moet 
beklaagde ertoe aanietten In de toekomst geen mlsd rijven meerle plegen. 

2. 

Beklaagde stelde zijn economisch belang boven het recht op een menswaardig lev�n. Door 
woningen te verhuren die niet aan de elementaire velllghelds-, gezondheids- en 
woonkwaliteltsvereisten voldeden, bespaarde. hij op wooncomfort voor de bewoners en 
stelden zij de bewonets bloot aan gezondheids- en veiligheidsrisico's. 

3. 
Beklaagde heeft strafrechtelijke voorgaanden. Hij werd vijf maal veroordeeld voor 
verkeersinbreuken. 

Beklaagde vraagt dat hem de gunst Van de opschorting van de uitspraak van de veroordeling 
zou verleend worden. 

Evenwel zijn er gelet op de aard en de ernst van de feiten en de blljvende noodzaak tot herstel 
geen redenen om aan beklaagde deze gunst te verlenen. De gunst van de opschorting van de 
uitspraak van de veroordeling zou een onvoldoende signaal zijn om beklaagde voldoende de 
ernst van zjjn gedrag te doen beseffen. 

De hierna bepaalde geldboete Is passende en noodzakelijk. De rechtbank kent hem wel een 
uitstel toe voor het geheel van de geldboete, zoals nader bepaald In het dlspositief. Beklaagde 
komt hiervoor nog in aanmerking. Hij moet weten dat dit een gunstmaatregel Is, en dat het 
uitstel kan worden herroepen wanneer hij nieuwe misdrijven pleegt. Hopelijk werkt deze 
gedachte preventl�f. 

3.4 Verbeurdverklaring 

Het openbaar mlnister1e vordert in hoofde van derde beklaagde op grond van artikel 43b/s 
Strafwetboek schriftelijk de bijzondere verbeurdverldaring van de zaken bedoeld In artikel 42, 
3• Strafwetboek, zijnde de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het bewezen misdrijf zJjn 
verkregen. Deze vordering Is ontvankelijk. 

Bijzondere verbeurdverklaring van de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrf]f 
z.ljn verkregen kan door de rechter worden uitgesproken. lndie�. de vennogensvoordelen niet 
kunnen worden gevonden In het vermogen van de veroordeelde, raamt de rechter de 
geldwaarde ervan en heeft de verbeurdverklaring betrekking op een daarmee 
overeenstemmend bedrag. 

-- -------
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De vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn bekomen belopen 2.240 euro en 
slaan op de huurinkomsten van woning 4. Beklaagde verhuurde immers een woning die hij .In 
die toestand niet had mogen verhuren. Er Is een causaal verband tussen het bewezen misdrijf 
en deze huurinkomsten, zodat dit de In artikel 42, 3· Strafwetboek bedoel�e zaken betreffen. 
Oe huurinkomsten zijn vennengd ·in het VeflTlogen van de beklaagde en kunnen hierin niet 
meer worden gevonden. De hierna uitgesproken bijzondere verbeurdverkrarlng heeft 
betrekkl�g op een ermee overeenstemmend bedrag.· 

Het Is maatschappelijk niet aanvaardbaar dat beklaagde In het bezit blijft van de voordelen uit 
het misdrijf. Dit maakt geen onredelijk zware straf ult. · 

. 4. HERmL 

De weonlnspecteur vordert het herstel van het pand gelegen te . , . . .. ·-
• De herstelvordering is gesteund op het bewezen misdrijf �n stiekt tot het 

herbestemmen van het pand naar een volgens de VCRO vergunde toestand of de sloop, tenzij 
de sloop om andere redenen verboden zou zijn, en dit binnen een termijn van tien maanden 
onder verbeurte van een dwangsom van 250 euro per dag vertraging. 

De herstelvordering Is voldoende gemotiveerd. Het herstel Is noodzakelljlc. Er wordt geen 
regularisatievergunning voorgelegd en er i.s geen proces--verbaal van uitvoering van herstel. De 
principiële herstelmaatregel tot het Integrale herstel kan gelet op de stedenbouwkundige 
toestand niet worden bevolen. 

In dat geval dient de alternatieve maatregel van de herbestemming of de sloop te worden 
bevolen. 

Gelet op het talmen van beklaagde om tot het volledige herstel over te gaan, wordt terecht de 
verbeurte van een dwangsom gevorderd. De hierna bepaalde modaliteiten zullen beklaagde 
aanzetten om tot een spoedlg herstel over te gaan. 

De rechtbank kent beklaagde een termijn van twaatf maanden toe. De lange tijd sinds dewelke 
beklaagde al kon overgaan tot het herstel en de termijn welke hem thans hiertoe nog wordt 
verleend, brengt mee dat er geen reden Is om bij toepassing van art. 138Sbfs� laatste alinea 
Ger.W. nog een zekere tennljn te bepalen mama de veroordeelde pas de dwangsom zal 
kunnen verbeuren. 

Overeenkomstig artikel 20bls, § 7 van de Wooncode moeten de wooninspecteur en het college 
van burgemeester en schepenen van de stad . gemachtigd worden tot de 
ambtshalve uitvoering van het herstel. 

S. BEOORDELING OP BÛRGERWK GEBIED 

Omdat het door ·beklaagde gepleegde misdrijf mogelijk schade heeft veroonaakt, houdt de 
rechtbank de burgerlijke belangen ambtshalve aan, overeenlcomstia arttlcel 4 van de Voorafpande 
Titel wetboek van Strafvordering (art. 4 V.T.Sv.). 
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6. TOEGEPASTE WETIEN 

De bijzondere wetten zoal.s vermeld In punt 1. Tenlastelegging; 
Wet van 15 juni 1935, art. 2, 11 tot 14, 21 tot 24, 31 tot37, 40, 41; 
Wetb. van strafvordering, art. 162, 182, 184, 185, 189 , 190, 190ter, 194, 19 5; 
Strafwetboek, art. 2, 38, 40, 42, 43bls, 66; 
Wet van 5 maart 1952, art. l, gew. programmawet d.d: 24.12.1993, art. l; gew. art.36 Wet 
07.02.2003; Art. 2 en 3 van de Wet van 28.12.2011 houdende diverse bepalingen Inzake 
justitie (B.S. 30.12.2011), zoals gewijzigd bij 8.S. 29.12.2016, art. 59, 60; (opdeciemen); 
Art. 6 Programmawet Il van 27.12.2006; 

· · 

W.01.08.1985, art. 28, 29, gew. art.1 K.B.31.10.2005 (25 euro); 
Wet van 29 juni 19 64, art. 8§1; gew.W.10.2 .1994; (uitstel). 

BESUSSING 

De rechtbank beslist OP TEGENSPRAAK ten aanzien van· 

OP STRAFGEBIED 

Oe rechtbank: 

verklaart beklaagde SCHULDIG aan de feiten van d� enige tenlastelegging; 

veroordeelt beklaagde voor deze feiten tot een GElOBOETE van 3.000,00 EURO, zijnde 
een geldboete van 500,00 EURO, verhoogd met 50 opdeciemen (x6); 

zegt dat bij niet betaling binnen de door de wet bepaalde termijn de lastens beklaagde 
uitgesproken geldboete kan worden vervangen door een gevangenisstraf van 3 
maanden; 

verleent beklaagde GEWOON UITSTEL van de te!lultvoerlegglng van het GEHEEL van 
de opgelegde geldboete voor een periode van drie jaar.· 

· 

wijst beklaagde er op dat het uitstel van rechtswege herroepen wordt lngeval 
gedurende de proeftijd een nieuw misdrijf Is gepleegd dat veroordeling tot een 
criminele straf of hoofdgevangenlsstraf van meer dan zes maanden zonder .uitstel ten 
gevolge heeft gehad. 

Plizondere verbeurdverklaring 

De rechtbank beveelt overeenkomstig de artikelen 42, 3• en 43bls Sw. de bijzondere 
verbeurdverklaring In hoofde van beklaagde van 2.240 euro, zijnde de vermogensvoordelen 
die rechtstre�ks uit he� bewezen misdrtjf zijn verkregen. 

\ 
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Blldragen - vergoeding -l<osten 

De rechtbank: 

spreekt in hoofde van beklaagde de verplichting uit om EENMAAL een bedrag van 
25,00 euro, me� 70 opdeciemen vertloogd, 200,00 euro bedragende, te betalen bij 
wijze van bijdrage tot financiering van het Fonds tot financiële hulp aan slachtoffers 
van opzettelijke gewelddaden; 

veroordeelt beklaagde, krachtens artikel 4 ·§3 van de wet van 19 maart 2017 tot 
opr ichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelljnsbljstand, tot het 
betalen van een bijdrage ·aan het Fonds· Vin 20,00 euro; 

legt beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de stfclfprocedure van 
54,76 euro overeenkomstig a rtikel 91, 2dc lid en 148 van het kónlnklijk besluit van 28 
december 1950 hOtidende algemeen reglement op de gerechtskosten In strafzaken; 

veroordeelt beklaagde tot de gerechtskosten, tot op heden begroot �P de som van 
281,50 euro. 

HERSTEL 

De rechtbank: 

beveelt beklaagde over te gaan tot het herstel van het pand In de 1 
wat Impliceert: 

1) 20 beklaagde geen regulariserende stedenbouwkundige vergunning bekomt op grond 
van artikel 4.2.1,7• VCRO: 

- ofwel het betrokken pand een pndere bestemming te geven op basis van de bepalingen 
van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 
- ofwel het pand te slopen, tenzij dit verboden Is op grond van wettelijke, decretale of 
reglementaire bepalingen; 

2) zo beklaagde een regularlserende stedenbouwkundige vergunning bekomt op grond van 
artikel 4..2.1, 7• VCRO: 

-het wegwerken door middel van renovatie-, verbetering� en aanpassingswerken van de 
gebreken aan het gebouw en de daarin ondergebrachte woongelegenheden, zodát dit 
gebouw en de daarin ondergebrachte woongelegenheden voldoen aan de velllghelds-, 
gezondhelds· en woonkwallteltsverelsten zoals bedoeld In artikel S van het decreet van 15 
juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, opdat het aantal punten in het technisch 
verslag wordt teruggebracht op nul, 
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-, 

dit binnen een termijn van twaalf maanden vanaf de dag waarop dit vonnis fn kracht 
van gewijsde zal treden, 

zegt dat op vordering van de wooninspecteur door beklaagde een dwangsom van 50 . 
euro zal worden verbeurd per dag .vertraging In de nakoming van dit bevel te rekenen 
vanaf het verstrijken van de termijn van twaalf maanden vanaf de dag waarop dit 
vonnis in kracht van gewijsde zal zijn getreden, met een maxfmum van 100.000 euro. 

beveelt dat voor het geval voornoemd pand niet binnen de opgelegde termijn werd 
herbestemd, gesloopt of hersteld de wooninspecteur en het c;ollege van burgemeester 
en schepenen van de stad ambtshalve in de uitvoering van de bevolen 
herstelmaatregel zullen kunnen voorzien. 

machtigt de woonlnspecteur en het college van de stad _ . . ""--- om de eventueel 
gemaakte kosten voor herhuisvesting te verhalen op beklaagde. 

zegt dat de aan de hoofdveroordeling gekoppelde termijn geen termijn Is zoals 
voorzien In artlkel 138Sbls, vierde IJd Gerechtelljk'Wet.boek. 

OP BURGERLUK GEBIED 

De rechtbank ho.udt de beslissing over de bu�erlijke belangen aan. 

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

Dit vonnis Is in openbare terechtzitting uitgesproken op VtER NOVEMBER TWEEDUIZEND 
NEGENTIEN door de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, 
D13M kamer, samengesteld uit: 

, rechter, voorzitter van de D13M kamer, 

In aanwezigheid van 
Met bjittand van.,vlffier 

, substttuut-procureur des Konfngs 

Voor eensluidend afschrift afgeleve_rd 

aan het Openb<\Tr5 M.'ftLs_t�Ö� 
Dendermonde, de 

De griffier-heefe vaA dieR&t. 




