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OPENBAAR MINISTERIE 

EISER TOT HERsTEL 

DE WOONINSPECTEUR, met kantoren te ·1000 Brussel, Herman 
Telrllni:kgebouw, Havenlaan 88 bus 22; 

=::;) Ter teiechtzlttfng wn l3 )anuorl 2020· vertegenwoordigd door mr. 
~m~ o~m~ 

BEkLAAGDEN 

1. ., geboren te op I . 

in.gesdlreven te 
nationaliteit 

, van Belgische 

.:::>Ter terechtzitting 110n 13 ]oniKITI2020 In persoon oanwezlg 

2. , ge~ren te 
, Ingeschreven te 

van Tunesische nationaliteit 

op 

=::;) Ter terechuliting von J3. jonuorl 2020 niet DDnwezlg. evenmin 
vertegenwoordigd, aidfiS verstele moltend · 

1. IENLASJELEGGINGEN 

· .als dader of mededader In de zin. van. artikel 66 van het strafwetboek 

· Een wontnc of spedfleke woonvorm die niet voldoet aan de vareiSten van artikel 5 § 1 
Vlaamse WoOncode verhuren, te huU.. stetl~n of ter beschllddns steDen 

Als verhuurder, als eventuele onderverhuureter of als persoon die een woning ter beschikking 
.stelt, een woning of een spedfleke woonvorm, als vermeld In artikel s § 3 lid 1 van het Decreet 
van 15 Juli 1997 houdende de Vlaamse Wooli~e, die niet voldoet . aan de .vereiSten en 
n~en, vastgesteld met toepassing van artikel s van voornoemd. Deaeet, rechtstreeks of vla 
tussenpersoon, te hebben verhuurd, te huur gesteld of ter beschlkkJng gesteld met het oog op· 
bewonlniJ (art 2 § 1, 31 o, en 20 § 1 lid .1 Decreet 15 Juli 1997 houdende de Vlaamse 
Wooncode), nameliJk: · · 

, ... ; 
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In het · pand gelegen te 
etgenÇom van 

: geboren tE 

, kadastraal gekend als · 
~ geboren te op 

op· • en van 
belden wonende te 
notarts 

, bij akte d.d. 6 Juni 2006 verleden door 
te 

·een ~mgesçhlkte woning te hebben verhuurd aan 

!.@. In de periode llWI 1. december 2015 lstart huurovereenkomst- stuk 3) tot en 
met 30 seRterober 2017 <datum opzeg huurovereenkomst- stuk 401 
door · 

* • * 

2. PROCEDURE 

Oe rechtbank nam kennis van de dagvaarding waardoor de zaak aanhangig werd gemaakt bij.. 
de rechtbank. · · 

De dagvaarding .werd overgeschreven op het hypotheekkantoor van de plaats waar het 
onroerend aoed gelegen Is.. · 

De zaak werd behandeld op de openbare terechtzitting ~n 13 januarl2020. 

De rechtbank nam kennis van d~ stukken van ·de rechtspleging en hoorde de aanwezige 
partijen. 

· 3. BEOORPEUNG OP STRAFGEBIED 

3~ Overzicht van de felten 

1 . 
. Op 1 februari 2017 begaf een· Inspecteur van het Agentschap Wonen zich naar de woning 
gelegen In de in • Daar werd vastgesteld dat het 
betrokken pand ·niet voldeed aan de minimale kwaHteitsverefsten en In ·totaal vijftig 
strafpunten beha_alde. Op 20 aprtl 2017 werd de woning tevens ongeschikt verklaard door de 
burgemeester. Nadien werd vastgesteld. dat de bewoning wèrd ve·rdergezet en er nog een 
bijkomende bewoner werd •ns~chreven. . 
Het pand Is eigendom van eerste en tWeede beklaagde. 

2. 
Op 11 januari 2018 werden opnieuw vaststellingen gedaan met toestemming van de 
bewoners. Het betrof een Hnseztnswonlns. Het gebouw had 15 strafPunten (er was 
bijvoorbeeld Indicatie wn een rlslc:o op brand/elektrocutie). De woning 1elf had 74 strafpunten 
en was ongeschikt. 



De rechtbank verwijSt naar de technische. vaststellingen en foto's In het strafdossier. De 
_wonJns werd bewoond door viJf personen, waarvan twee kinderen. Het gezin verfdaarde de 
woning sinds december 2015 te huren voor 600 euro per maand. Ze waren niet tevreden over 
de woning. Er was geen veiwarming boven en er was overal vochtlgheld. Als ze de eigenaar 
vroegen om de gebre~ te herstetlen, dan zei hij dat het huls Is zoals het Is en de gebreken 
hun probleem zijn. · · 

Op 2Ó februari 2018 werd een herstelvorderlna overgemaakt aan de procureur d~ de 
wooolnspec:teur. De gemeente sloot zich- hierbiJ op 12 maart 2018. 

3. 
en werden vei'hoord op 22 maart 2018. 

verklaarde het paÎu:l In 2006 aangekodrt ~ hebben samen met ~ ze 
hadden eerste zelf tot 2012 In de woning gewoond. Het pand was toen In goede staat. Vanaf 
·201i hadden ze de woning verhuurd. Het eerste gezin wrbleef er tot 2015. Met deze huurdèrs 
hadden ze probfemen gehad en ze hadden hen ·via éen procedure voor de vrederechter 
moeten uitzetten . .000r een breuk In de riolering moesten er wer1<en ultgeY9erd worden maar 
wt1den de huurders niet vertrekken. Ze hebben dan tijdens hun aanwezlgtield werken 
uitgevoerd, maar de huurders wilden niet meer betalén omdat er nos kleinere werken 
moesten worden uitgevoerd: Er was dan éen el<pertlse geweest vla de vrederechter. Oe expert 
had wat opmerkingen maar de rechter zei dat de woning grotendeels In orde was en de 
huurselden niet moesten vennlnderd worden. Na hun vertrek hadden ze enkele werken 
uitgevoerd In de woning. In 2015 waren de huldlse huurders er In komen Yionen. ZlJ waren 
zeer tevreden over de wonJI'I8. Ze betaalden wel niet correc_t en. hadden_al een' ad:'terstal van 
1.900 euro. In 2016 hadden de huurders kJachten over waterschade. ~ze zaken ha~n ze 
toen hersteld. Toen de wooninspectie In 2017 was langsgeweeSt en gebreken had vastgesteld, 
had haar man verschillende kleine hersteltireen ultgevoerd. Maar niet alle nodige wer1cen 
konden ult&evoerd worden di.as haar man moest nog verder doen, ~ar sinds vorige zomer 
geraakten ze niet meer fn de wonfns. Nu hadden ze een procedure opge.start voor de 
vrederechter. Sammlge gebreken dfe de· wooninspecteur had vastBesteld war~ .er al van bij 
de aankoop van het pand, andere zaken waren veroOrzaakt door de huurders; zoals de 
losstáande kraan aan de gootsteen. ze wist dat het pand bij besluit van 20 april 2017 door de 
burgemeester ongéschlkt werd verklaard. 

verklaarde dat de hu ui-der naar de wooninspectie was gestapt toen hiJ hem een brief 
had gestuurd omtrent de achterstallige huurgelden. HIJ begreep nJet waarom de huurders niet 
gewoon weglnsen als ze niet tevreden waren over de woning. Na de Inspettie van 2017 had 
hiJ een aantil werken laten uitvoeren. In de zom~r was hij op reis en nadien lukte het hem niet 
meer om In de woning binnen te praken. HIJ had een brief gestuurd· naar de huurders ~at ze· 
de woning moesten verlaten, maar ze singen niet weg: HIJ had dan opnieuw een afspraak 
gemaakt om wertcen uit te voeren In januari 2018, maar ze deden de deur niet open op de 
afgesproken qag. HIJ had van de huurders nooit klachten ontvanaen. HU ha·d een_ procedure 
vóor de vrederechter opgestart: · 
Het huuÎ'tontract werd door hem en zijn vrouw afsloten. Hij was de voornaamste beheerder 
van het pand! 



Rechtbank van éerste unre, Oost-Vlaanderen -afdeling Dendetmol'lde- 5ebtad 

Hlj zecht huurders, stelde contricter, op~ controfeerde de betàllngen en deed herstellingen. 
Soms nam ook ziJn vrouw .eens contact op met de huurders en 'hiJ hield haár van alles op de 
hoogte., . . . 

. 111J Sfng nlèt vaak l~ngs In het _pand, maar wel sporadisch. HIJ wou alle sebreken herstellen, 
maar hij moest dan wel binneeraken In het pand. · 

4. 
Op 30 juli 2018 was er nog geen melding van herstel. Tweede beklaagde bevestigde op 28 
-augustus 2018 dat er nog geen meldtna van hei'Stel was gêdaan. De bewon~rs waren nog maar 
sinds een maand uit de woning en zolang ze daar woonden kregen ze geen toegang tot de 
woning. HIJ stelde dat de gemeente hem twee jaar uitstel ~d verleend. 

. . . . 

Op u · september 2018 werd er aan tweede beklaagde een voorstel tot minnelijke schikking 
gedaan van 2.500 euro. Hierop ·kwam geen reactie; 

Het apenbaar ministerie schreef een bevel tot dagvaarding uit op s Juli 2019. Een paar dagen 
voor de zitting van 28 oktober 2019 waarop de zaak zeu behandeld worden, deed eerste 
beklaagde een melding Van herstel met verzoek aan de wooninspecteur ·om de werken ter 
plaatse te controleren. Op 20 november 2019 ging de wooninspectie ter plaatse .. · De woning 

·. was op dat moment. niet bewoond. Er -werden opnieuw · gebreken vastcesteld: de 
stopcontact~n In cie slaapkamer hadden een aardlngsper;a die niet was aangesloten op een 
aàrdlngslnstallatfe, een oude niet sebrulkte saslelding hadgeen gasstop, plinten en afwerlèlng 
dekvl.oer ontbraken op de tussenviOèren, de trap was te steil en had' geen leuning, geen 
.borstwering biJ de ramen op de tweede verdieping; geen lavabo In. de badkamer, geen 
tussend~uren · tUssen l~frulmte en keuken. De wooninspectie stelde dat de woning 
onbewoonbaar was doo_r de emstlse ge~ndhelds- en veiligheidsrisico's. 

3.2 Bespreking yan de sçbuld\(raM 

1. . 
· Beklaagden moeten zkh voor de rechtbank verantwoorden wegens het verhuren van een 
· woning die niet voldeed aan de minimale kwallteltsverelsten In. de periode van 1 december 
2015 tot en met 30 september 2017~ · · · 

Eerste bekJaagde betwistte de vastgeStelde gebreken niet, maar stelde dat de gebreken 
· werden aangebracht door de hu.urders. Ze geraakten nl~t · binnen In dè woning om de 
·gebreken te hersteUen. Ze dacht dat ze door de gemeente meer tljd hadden gekregen om te 
herstellen. De VSBG werd niet betaal4 omdat·zlj niet in de mogelijkheld waren om zoveel geld 
In· één keer te betalen. 

2. 
Gelet op de vastg~el!fe gebreken en verhuur In de te Jast gelegde periode, staat de schuJd 
van belde beklaagden aan de enige tenlaStelegging vast. Ze waren belden eigenaar van ·het 
p~nd en hielden ·zich belden beZig met de verhuur en profiteerden samen van de 
huuropbrengst. Ze zijn belden.strafrechtelljk Yef1tntwoordelljk. 
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Gelet op de aard van de gebreken is het niet geloofwaardig en zelfs onmogelijk dat de woning 
volledig in orde was bij de start van de verhuur en enkel door toedoen van de bewoners 
gebrekkig werd. Zo waren er geen rookmelders, ontbrak er een leuning, was er geen 
brandwerende deur aan de zekeringskast, was de dakisolatie gebrekkig, schade aan de 
buitenmuur van de berging door insijpelend vocht, opstijgend vocht in de inkomhal, kieren in 
de schouwmantel, geen afwerking van de omlijsting rondom voordeur en raam, te stei le trap, 
geen raam In de keuken, toilet en badkamer die open kan, geen borstwering aan de ramen op 
het tweede verdiep, slecht werkende radiatoren en waren er stopcontacten met aardpen die 
niet zijn aangesloten op een aardingsinstallatie en die een vals gevoel van veiligheid geven. Uit 
de verklaring van eerste beklaagde blijkt bovendien duidelijk dat er al gebreken werden 
vastgesteld tijdens de verhuur in de periode 2012-2015 bij de vorige huurders en beklaagden 
hier kennis van hadden. Niettemin verhuurden zij hun woning opnieuw zonder eerst alle 
gebreken weg te werken. 

Beklaagden hadden als verhuurders het recht om de verhuurde woning te betreden en zich 
van de staat en het onderhoud ervan te vergewissen. Indien zij dit niet of onvoldoende deden, 
Is dit enkel aan hunzelf te wijten. Als verhuurders hadden zij ook niet alleen de plicht om bij de 
aanvang van de huur een woning te verhuren die voldeed aan de minimale gezondheids-, 
veillgheids- en woonkwaliteitsvereisten, maar waren zij ook verantwoordelijk voor het behoud 
van het verhuurde goed in die toestand. 

Ook nadat beklaagden op 1 februari 2017 via de wooninspectie kennis kregen van de talrijke 
gebreken en ongeschiktheid van de woning hebben zij de huur nog verdergezet (volgens hun 
eigen verklaring nog tot juli 2018) zonder alle gebreken weg te werken. 

De bewering dat beklaagden verhinderd werden door de bewoners om herstellingen te doen, 
belet niet dat beklaagden voordien duidelijk wetens en willens een gebrekkige woning 
verhuurden. Beklaagden worden slechts vervolgd voor een periode tot en met 30 september 
2017, namelijk de datum waarop zij de huur hebben opgezegd. Toch is het opmerkelijk dat 
ruim twee jaar na deze opzeg beklaagden er nog steeds niet in slaagden om de gebreken weg 
te werken. 

3.3 St raftoemeting 

1. 
l:>e rechtbank legt voor beklaagden overeenkomstig artikel 65, eerste lid Strafwetboek één 
straf op voor de feiten van de enige tenlastelegging samen. 

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 
beklaagden zoals die blijkt uit het strafrechtelijk verleden, hun gezinsteestand en 
arbeidssituatie, voor zover de rechtbank die kent. 

De straf heeft niet alleen een vergeldende functie, ze moet ook preventief werken: ze moet 
beklaagden ertoe aanzetten in de toekomst geen misdrijven meer te plegen. 
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2. 
Beldaagden verhuurden een woning die niet voldeed aan de minimale kwallteltsverelsten. Ce 
.gebreken waren talrijk. Aldus brachten beldaagden de veiligheid en gezondheld van de 
~ners In gevaar en werd hun recht op menswaardig leven en wonen aangetaSt. Ook na de 
vaststeling van de gebreken en de ongesch'tlttverklartng door de burgemeester zetten zij de 
verhuur gewoon verder. ZIJ stelden duldelljk·hun eigen flnandeel belang w~rop. 

3. 
Eerste beklaagde t\eeft nog een blanco strafreclstei'. 
Tweede beklaagde werd viermaal veroord~ld voor verberslnbreuken. 

Eerste beldaagde verlelaarde dat zij naast de· vérhuurde woning waarop de tenlastelegging 
betretddng heeft enket nog hun ~la~n woning hebben waar zij wonen met hun vier kinderen. 
De verhuurde woning zou thans verkocht zijn. ZIJ en tweede beklaagde werken allebei. · 

Eerste beklaagde· vroeg aan de rechtbank de ~ van de opschorting ·of een uitstel. Het 
openbaar ministerie verteende een negatief adVles omtrent de gevrc~agde opschorting. 

~ ' 

Beldaagden hebben gedurende een lanae periode de ka115 ~kregen om de toestand te 
rqularlseren alvorens tot dagvaarding ~n werd. Tot op heden wenfen de gebreleen 
echter nog niet allemaal weggewerkt en stelde de wooninspectie op 20 november 2019 nog de 
onbewoonbaarheld vast. Gelet op ·de aard, de lange d'uur en de ernst van de fèlten., die de 
besdlennlng. van een grondrecht, dit ls een menswaardis leven, betre~, zijn er geen redei-ten 
om eerSte beklaisde de -gunst van de opschorting van de uitspraak van de .veroordèllng te 

. verlenen. · · 
Gelet op he~ ontbreken· van het herstel en het flnancleel oosmerk. waarmee de felten werden 
gepleegd, . is de hierna bePaalde ge!dboetè pas1end en noodzakelijk om beldaagden de ernst 
van 'de feltén te doen beseffen en hen te weerhouden van r'eddlVe; 

Gelet op hun bepe~kt strafverteden zal de redttbank een deel van de geldboete opleggen met 
uitStel. Bekraagden moeten·wetèn .. dat dit een gunst Is en dat het uitstel kan wo~den herroepen 
wanneer zij opnieuw misdrijVen plegen. 

4. HERSUL 

1 . 
. De W90nlnspecte.ur vraagt (Ie rechtbank om dè prÎndpli!te herstelmaatregel op te lege~, dit Is 
de uitvoering van renovatie-, verbeterli"lgs· of aanpa~ngswei'ken waardoor ~ pand voldoet 
aan de minimate ·kwaUteltsverelsten. Na het dóOillevoerde herstel masen er 1e'en -~~.,reken 
meer ovérblljven. Het Prtndpllle herstel wordt gevorderd binnen een termijn van ·tien 
maanden onder yerbeurte van een dwànpom van 150 euro per dag vertf'a81ns. Het college 
van bursemeester en schepenen si~ zich op 12 màart 2018 aan bi) dele-h.erstefvordering. 
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2. 
De herstelvordering Is voldoende gemotiveerd èn het herstel ~ nos steeds noodzak~ijlc. Gelet 
op het talmen van beldaagden om tot het volledige herstel ewr te gaan,. wordt terecht de 
verbeurte . van een dwangsom gevorderd. Oe hierna bepaalde modaliteiten vormen een 
gepaste en noodzakelijke aansporing van beklaagden. 

De termijnen die hun thans hiertoe nos worden verleend, brengen mee dat er pen reeten Is · 
om bij toepassins van art. 138Sbls laatste alinea Gerechtelijk Wetboek nog een zekere termijn 
te bepalen waarna 'de veroordeelden pas de dwangsom zullen kunnen verbeuren. 

Nu de hersteiUngen ·Inmiddels werden aangevat en de woning niet langer wordt verhuurd zijn 
er geen redenen om de ultvoerbaarhejd b!J voorraad ~n het VOMis te bevelen. 

Overeenkomstig artikel 20bls, § 7 van de Vlaamse Wooncode worden de woonnpeaeur en 
het college van buliemeester en schepenen van de gemeente gemachtlid tot de 
ambtshalve uitvoering van het herstel. 

S. · BEOORDEUNG OP BUBGERWK GEBIED 

Omdat het door beldaagden gèpleegde misdrijf moselljk schade heeft veroorzaakt, houdt de 
rechtbank .de owrtge burjerljke belangen ambtsHalve ·aan, overeenkomstil artikel 4 van de 
Voorafgaandentel wetboe~ van Strafvorderins (art..4 V.T .Sv.). 

6. TOEGEPASJt WEJJJN 

Oe bijzondere wetten zoals vermeld In punt 1. Tenlasteleggfnc; 
w~ ván 15 junl 1935, art.·2, 11 tot 14, 21 tot 24, 31 tot 37, 40, 41; 
Wetb. van strafvordering; art. 162,.182, 184,:185, 186, 189, 190, 190ter, 19.4, 195,; 
Strafwetboel(, art. 2, 38, 39, 40, 50, 65, eerste lid, 66;. · 
Wet van 5 maart 1952, art. 1, gew. progl'immawet d.d. 24.12.1993, art. 1; gew. art.36 Wet 
01 .02.2003; .Alt. 2 en 3 van de Wet van 28:12.2011 houdende diverse bepalingen Inzake 
juStitie (B.S. 30.12 .. 2011), zoals gewVzlsd biJ B.S. 29.12.2016, art. 59, 60; (opdedemen); 
Art. 6 Pfoirammawet 11 van 27 .12.2006; · 
W.Dt.08.1985, art. 28, 29, g'ew. art. 1 K.B. 31.10.2005 (25 eur~); 
Wet van 29 junl1964, art. 8§1; gew.w. 10.2.1994; tuftstel). 

BESLISSING 

Oe rechtbank beslst OP TEGENSPRAAK ten aanzien van· de eiser tot herstel DE 
,WOONINSPECTEUR en eerste beklaagde en BIJ VERSTEK ten aanzien van tweede 

beldaagde 

I 
'· 
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OP STRAFGEBIED 

1. 

De rechtbank: 

veridaart eerste beklaagde SCHULDIG aan de felten van de enige tenlasteleUJng; 

toepassing· maltend van·artlkel 65, lid 1 van het Strafwetboek; 

veroordeelt eerste beklaagde voor deze felten tot een GELDBoETE van 4.000,00 
. ·EURO, zijnde een geldboete van 500,00· EURO, verhoogd met 70 opdeciemen (x8); 

regt dat bij niet betaling binnen de door de wet bepaalde t.ermljn de lástens eeiste 
belclaagde ult&esproken aetdboete kan worden vervangen door ·een. ievanaen!Sstraf 
van 3 maanden; · 

verleent eerste beldaagde GEWOON UITSTEl van de tenu!tyoedeg!rw van de HELFT 
van de oDSélegdê geldboete voor een periode van drie jaar. 

wijst eerste beklaagde er op dat. het uitstel van rechtswege herroepen wordt lnsml 
gedurende de proeftiJd een nieuw misdrijf Is · geplef8d .dat· veroordeling tot een 
criminele straf 0t hoofdgevangenisstraf van meer dan zes maanden zonder ultstél ten 
gewlge heeft gehad.. · 

Bildragen -kosten 

Qe rechtbank: 

· spreekt In hoofde van eerste beklaagde de verplichting uit om EENMAAL een bedrag 
van 25,00 euro, met.70 opdedemen verhoogd, 200,00.euro bedragende, te betalen bij 
wfjze van bijdrage tOt finanderlog van het Fonds tot flnancllle hulp .aan slachtoffers 

. van opzettelijke gewelddaden; 

veroordeelt eerste beklaagde, krachtens. artikel 4 §3 van de wet van 19 maart 2017 tot 
oprichting van ·een· Begrotlngsfond$ voor de juridiSche tweedelljnsbljstand, tot het 
betalen van.'een bijdrage aan het Fonds van 20,00 ewo. 

• • • 

Oe rechtbank: 

vertJaart tweede beldaagde SCHULDIG aan de felten van de enige tenlasteleafhg; 
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toepassing makend van artikel 65, lid 1 van het Strafwetboek; 

veroordeelt tweede beklaagde voor deze feiten tot een GELDBOETE van 4.000,00 
EURO, zijnde een geldboete van 500,00 EURO, verhoogd met 70 opdeciemen (x8); 

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

verleent tweede beklaagde GEWOON UITSTEL van de tenuitvoerlegging van de HELFT 
van de opgelegde geldboete voor een periode van drie jaar. 

wijst tweede beklaagde er op dat het uitstel van rechtswege herroepen wordt ingeval 
gedurende de proeftijd een nieuw misdriJf is gepleegd dat veroordeling tot een 
criminele straf of hoofdgevangenisstraf van meer dan zes maanden zonder uitstel ten 
gevolge heeft gehad. 

Bijdragen - kosten 

De rechtbank: 

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

veroordeelt tweede beklaagde, krachtens artikel 4 §3 van de wet van 19 maart 2017 
tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, tot het 
betalen van een bijdrage aan het Fonds van 20,00 euro. 

* • * 

De rechtbank veroordeelt eerst e en t weede beklaagde hoof delijk tot de gerechtskosten, tot 
op heden begroot op de som van 258,76 euro. 

HERSTEL 

De rechtbank: 

verklaart de herstelvordering van de wooninspecteur en van het college van 
burgemeester en schepenen van de gemeente t oelaatbaar en gegrond zoals 
hierna bepaald; 
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beveelt aan · ·a;êïd;acde de uitvoering wn alle werken aan hért eebouw ieleten te 
_ die nocllc ziJn om het gebouw te láten 

_:..--vólêloen aan de minimale kwaltteltsverelsten zoals bepaald door' of krachtens de 
------ - Vlaamse Wooncode; 

------- . 

---------· .----
bepaalt ten aanzien van elke beldaagde de termiJn voor de ultvoerlrii van de werken 
op tien maanden nadat het vonnis kracht van geWijsde zal hebben verkregen; 

____ ... _ .... ,..-
zegt voor' recht ~at elke betdaaple een dwanpom van 50 euro zal tierbeuren per daa ______ :--___ _ 

vertraging In de ultvoerfll8 van de hemelmaatreg~ te rekenen vanaf het ve~rljk_!i!n-----

.van een termiJn van tien maanden 'nadat het vonnis kraéht van gewijsde ! 411--héoben 
vettregen, wat geen dwangsomtermijn Is In de zin van .artikel 1~biSGerechtelljk 
We.~~- ---
~ -------· -----

zegt voor recht dat de ·veroOrdeelden _ovefé~~komstlg art. 20bls, § 6, de 
- wooninspecteur en het college van burgémeester en schepenen van de gemeente 

onmlddeiiJk biJ aa'18etékende brief of door af&lfte tegen ontvangstbewiJs 
ervan· op -de hoogt~_ .. ste1Jêfï dat de opselegde herstelmaatregel vrijwillig. werd · 
uitgevoerd; ______ .--
. __.--

. __ zeafvo;;·;echt dat de wooninspecteur en het tolleie van but:gem~~ e~ schepenen 
--- -- van de gemeente , Indien de· .veroord~lden In gebreke blijven ~ de 

___________ __.--- bevolen herstelmaatreset binnen de gestelde termijn vrijwillig ult te voeren, zelf In de 
_______ __. uitvoerinS ervan kunnen vooniefl, avereenlcomstlg art. 20bls, § 7, Vlaamse Wooncode, 

____________ / op kosten ~ de veroord~lden; 

-----

---·--
--------------

,.., dat efsunredenen "Jn om het ......US uJ....-r biJ voom~adte -~~_· ___ / ____ ___ .. .----.---

OP BURGERWK GEBIED ___ __..-// 

De rechtbank hoUdt de beslissing o~er de burgerlijke belangen ~ap.,.--------
------------

Alles gebeurde Tn de Nederlandse taal o~enká"~g de wet van 15 }lin/1935 •. 
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Dit vonnis Is In openbare--térechtlitti~g uitgesproken op l1EN FEBRUARI ·TWEEDUIZEND 
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