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1, 

OPENBAAR M INISTERIE 

EISER TOT HERSTEL 

• DE WOONINSPECTEUR, bevoegd voor het grondgebied van het 
Vlaams Gewest, met kantoor gevestigd te 9000 Gent, Virgmle 
Lovelinggebouw, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 96; 

⇒ Ter terechtzitting van 15 Juni 2020 vertegenwoordigd door mr. 
loco mr. advocaat te 

BEKLAAGDE 

l. gebo1en te 
op Ingeschreven te 

van Belgische nat ionaliteit 

⇒ Ter terechtzitting van 15 juni 2020 vertegenwoordigd door mr. 
advocaat te 

2. geboren te op 

TENLASTELEGGINGEN 

ingeschreven te 
nationaliteit 

van Belgische 

⇒ Ter terechtzitting van 15 Juni 2020 vertegenwoordigd door mr. 
advocaat te 

als dader of mededader m de zin van artikel 66 van het strafwetboek 

A een woning of specifieke woonvorm die niet voldoet aan de vereisten van artikel 5 § l 
Vlaamse Wooncode verhuren, t e 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 vla 
tussenpersoon, te hebben verhuurd, te huur gesteld of ter beschikking gesteld met het oog op 

bewoning, namehJk 
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In het oand gelegen te 
eigendom van 

en van 

kadastraal gekend als 
geboren te )p wonende te 

~eboren te 

3eblad 

op wonende te bij aankoopakte van 03.01.1994, 

verleden door notaris 

1 een ongeschikte en onbewoonbare woning w00l te hebben verhuurd aan 
Te In de aeriode van 20 luni 2018 tot en met 19 maart 2019 

door 

2 een ongeschikte en onbewoonbare woning w002 te hebben verhuurd aan 

30 

Te 
door 

io de penode van 20 juni 2018 tot en met 19 maart 2019 

3 een ongeschikte en onbewoonbare woning w003 te hebben verhuurd aan 
Te in de periode van 20 junj 2018 tot en met 19 maart 2019 

dooi 

4 een ongeschikte en onbewoonbare woning w00S te hebben verhuurd aan 
en 

in de periode van 20 iuni 2018 tot en met 19 maart 2019 

5 een ongeschikte en onbewoonbare woning w006 te hebben verhuurd aan 
Te in de oenode van 20 1um 2018 tot en met 19 maart 2019 

door 

6 een ongeschikte en onbewoonbare woning w007 te hebben verhuurd aan 
Te In de oeriode van 20 Juni 2018 tot en met 19 maart 2019 

door 

(art. 2 § 1, 31°, en 20 § 1 lid 1 Decreet 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode) 

VERMOGENSVOORDEEL: Art. 42 en 43 Bis S.W.B. 

De eerste en de tweede tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig art. 42 en 43bls van 
het Strafwetboek, te horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring van 8.100 euro, 

zijnde 

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 met kunnen worden gevonden In het vermogen van de 
beklaagde, de geldwaarde ervan dient te ramen ( het equivalent bedrag). 

t 
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Berekening: 

-huuropbrengst woning w001 in de periode 20.06.2018 tot en met 20.03.2019 of 9 maanden 
aan een maandellJkse huurprijs van 300 euro= 2.700 euro 

-huuropbrengst woning w00S In de periode 20.06.2018 tot en met 20.03.2019 of 9 maanden 
aan een maandelijkse huurpriJs van 300 euro= 2.700 euro 

-huuropbrengst woning w006 in de periode 20.06.2018 tot en met 20.03.2019 of 9 maanden 
aan een maandelijkse huurprijs van 300 euro= 2.700 euro 

* * * 

2. PROCEDURE 

De rechtbank nam kennis van de dagvaarding waardoor de zaak aanhangig werd gemaakt b1J 
de rechtbank. 

De dagvaarding werd overgeschreven in het hypotheekkantoor van het gebied waar de 
goederen gelegen zijn. 

De zaak werd behandeld op de openbare terechtzitting van 15 juni 2020. 

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

3. 

3.1 

1. 

BEOORDELING OP STRAFGEBIEO 

Overzicht van de feiten 

Op 26 apnl 2017 ginR een onderzoeker van het agentschap Wonen-Vlaanderen ter plaatse in 
een pand gelegen te aan de Hij stelde vast dat de woning met 
met voldeed aan de minimale kwalite1tsverelsten. De woning behaalde een totaal van 46 
strafpunten. De gewestelijk ambtenaar adviseerde op 15 mei 2017 de ongeschiktheid. De 
woning werd op 23 januari 2018 ongeschikt verklaard door de burgemeester. Bovendien 
vermoedde de woonlnspecteur ook wonlngkwallte1tsproblemen In de andere woning in het 
pand. Nadien werd vastgesteld dat de bewoning werd verder gezet. 

Op 5 Juh 2018 ging de wooninspecteur ter plaatse om de nodige vaststellingen te verrichten. 

Het pand betrof een gebouw met een gelijkvloers en drie bovenliggende verdiepingen onder 
een plat dak. Het pand bevatte zeven woningen. De bewoners van het pand waren niet 
afhanl<eliJk van gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen of voor de keuken. Het pand viel 
dus onder het begrip van een zelfstandige woning. 
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De wooninspecteur stelde een zevenentwintigtal gebreken vast aan ondermeer de elektriciteit 
van het gebouw. Het gebouw had een totaal van 15 strafpunten. 

2. 
In woning 1 werd de woon1nspecteur te woord gestaan door HIJ legde een 
huurcontract voor dat h1J afsloot met net ingang van 15 mei 2018 zonder dat een 
duurtijd werd bepaald. De huurpriJs bedroeg 300,00 euro per maand zonder dat een 
betalingswijze werd overeengekomen. Er werd evenmin een huurwaarborg afgesproken. 

verklaarde alleen te verblijven in de woning Hij betaalde 300,00 euro cash 
aan zonder ontvangstbewijs, exclusief de kosten van elektriciteit, gas en water. 
Hij had zelf geen inkomen maar kreeg hulp van zijn vader. Hij betaalde geen huurwaarborg. HIJ 
had geen klachten over de woning. 

Woning 1 vertoonde ondermeer gebreken van vochtschade en afwerking aan de buitenmuren 
en gemeenschappelijke scheidingsmuren, gebrekkige afwerking van ramen en deuren, 
vochtschade en gebrekkige afwerking aan de binnenwanden, gebrekkige santtaire en 
keukenfuncties en beschikte niet over een rookmelder. Deze woning had een totaal van 64 
punten op het technisch verslag en was dus ongeschikt. Omwille van de ernstige gezondheids
en veiligheidsrisico's voor de bewoners, was deze womng eveneens onbewoonbaar. 

3 
In woning 2 werd de wooninspecteur te woord gestaan door Hij woonde 
er samen met Omwille van zijn vermoedelijke illegale status werd hij 
meegenomen naar het politiebureau. 

Woning 2 vertoonde ondermeer gebreken van vochtschade en afwerking aan de plafonds van 
de badkamer en de slaapkamer, vochtschade en gebrekkige afwerking aan de buitenmuren, 
gebrekkige afwerking van de ramen en deuren, vochtschade en gebrekkige afwerking aan de 
binnenmuren, gebrekkige sanitaire en keukenfuncties en beschikte met over een rookmelder. 
Deze woning had een totaal van 54 punten op het technisch verslag en was dus ongeschikt. 
Omwille van de ernstige gezondheids- en veiligheidsrisico's voor de bewoners, was deze 
woning eveneens onbewoonbaar. 

4. 
In woning 5 werd de wooninspecteur te woord gestaan door 

Ze woonden er samen met hun mlnderJang kind, 
en 

legde een huurcontract voor dat hiJ afsloot met met ingang 
van 1 augustus 2009 voor de duur van 1 jaar. B1) gebrek aan een opzeg werd het contract 
verlengd. De huurprijs bedroeg 300,00 euro per maand, exclusief de energiekosten en over te 
schnJven op een rekeningnummer. Er werd een huurwaarborg van 600,00 euro afgesproken. 

verklaarde de woning te huren sedert augustus 2009. Sedert 2015 
woonde blJ hem in en sinds 2016 HIJ betaalde de huur 
aanvankelijk via de bank doch nu kwam maandelijks langs om de huurgelden cash 
te innen zonder hiervoor kw1Jting te verlenen. 
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HIJ was niet tevreden over de woning; er kwam wind en regen binnen, er was geen licht in de 
keuken en de boller werkte vaak niet. was hiervan op de hoogte maar deed niets. 
De woning werd reeds in januari ongeschikt verklaard maar ornw11ie van z1Jn echtscheiding, 
wilde niet meer investeren in het pand. 

Woning 5 vertoonde ondermeer gebreken van vochtschade en afwerking aan de plafonds van 
de keuken en badkamer, vochtschade en gebrekkige afwerking aan de buitenmuren, 
gebrekkige afwerking van de ramen en deuren, vochtschade en gebrekkige afwerking aan de 
binnenmuren, gebrekkige sanitaire en keukenfuncties, gebrekkige verwarming en beschikte 
niet over een rookmelder. Deze woning had een totaal van 80 punten op het technisch verslag 
en was dus ongeschikt. Omwille van de ernstige gezondheids- en veiligheidsrisico's voor de 
bewoners, was deze woning eveneens onbewoonbaar. De bezettingsnorm van deze woning 
was gelijk aan twee personen maar werd bewoond door drie bewoners zodat de woning 
tevens onaangepast was. 

5. 
In woning 6 werd de woonmspecteur te woord gestaan door 

legde een huurcontract voor dat hij afsloot met met ingang 
van 1 mei 2013 zonder dat de duurtijd werd bepaald. De huurprijs bedroeg 300,00 euro per 
maand, zonder dat een betalingswijze werd afgesproken. 

verklaarde de woning te huren sedert mei 2013. HiJ betaalde 300,00 euro 
huur per maand, exclusief de kosten voor elektriciteit, gas en water. De betahngen gebeurde 
soms cash, soms per overschnJvlng. BIJ de cash betalingen kreeg hij nooit een kwiJting. Hij had 
een betalingsachterstand. H1J wist niet meer hoeveel huurwaarborg hij betaalde. Hij meldde 
een aantal gebreken maar deze werden nooit hersteld. 

Woning 6 vertoonde ondermeer gebreken van vochtschade en afwerking aan de plafonds van 
de badkamer en de slaapkamer, gebrekkige afwerking van de ramen en deuren, vochtschade 
en gebrekkige. afwerking aan de binnenmuren, gebrekkige sanitaire eri keukenfuncties en 
beschikte niet over een rookmelder. Deze woning had een totaal van 51 punten op het 
technisch verslag en was dus ongeschikt. Omwille van de ernstige gezondhelds- en 
velltgheldsris1co1s voor de bewoners, was deze woning eveneens onbewoonbaar. 

6. 
De woningen 3, 4 en 7 waren op het ogenblik van de vaststellingen niet toegankelijk zodat er 
geen kwaliteitsonderzoek werd uitgevoerd. 

Woning 3 werd volgens de andere bewoners bewoond door Woning 4 werd 
volgens de andere bewoners niet bewoond op het ogenblik van de controle. 

Woningen 3, 4 en 7 hadden elk een totaal van 15 punten op het technisch verslag omwille van 
de gebreken van het gebouw en waren dus ongeschikt. Omwille van de ernstige gezondheids
en veiligheidsrisico's voor de bewoners, waren deze woningen eveneens onbewoonbaar. 

1 1 
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De woonlnspecteur stelde tevens vast dat er In de technische ruimte onder de trap een 
verdeelbord was zonder afdekplaat waardoor er delen onder spanning aanraakbaar waren. 
Het verdeelbord werd evenmin afgeschermd door middel van een brandwerende deur . Het 
verl ichtingsarmatuur In de technische ruimte was rechtstreeks aangesloten op de 
elektriclteltskast. De bekabeling ervan was beschadigd zodat delen onder spanning 
aanraakbaar waren. Ook m de diverse woningen stelde de wooninspecteur onveilige 
elektrlc1teltsaansluitingen vast. 

7. 
De wooninspecteur raamde de totale huurinkomsten op minimaal 52.200,00 euro. 

8. 
Een herstelvordering werd opgemaakt Het College van burgemeester en schepenen van 

sloot zich hierbij aan. De wooninspecteur vordert: 

dat de rechtbank beveelt dat de overtreder werken moet uitvoeren om het pand, 
zijnde het gebouw met de aanwezige woonentitelten, te laten voldoen aan de 
vereisten en normen, vastgesteld met toepassing van artikel 5 van het Decreet van 15 
juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, 
binnen een termijn van 10 maanden na de uitspraak; 
onder verbeurte van een dwangsom van 150 euro per dag vertraging volgend op het 
verstrijken van de hersteltermijn; 
met machtiging aan de woonmspecteur om ambtshalve In uitvoering van het 
opgelegde herstel te voorzien; 
met machtiging om de kosten bedoeld m artikel 17b1s § 2 van de Vlaamse Wooncode 
te verha len; 
de uitspraak dient uitvoerbaar bij voorraad te worden verklaard. 

De woonmspecteur nodigde uit voor verhoor doch h1J reageerde hier niet op. 

De woonlnspecteur nodigde tevens uit voor verhoor maar deze liet 
weten niet aanwezig te kunnen zijn. Bovendien was zij niet In het bezit van de documenten 
betreffende het pand en de verhuring en zou het pand openbaar verkocht worden. 

3.2 Bespreking van de schuldvraag 

1. 
Beklaagden moeten zich voor de rechtbank verantwoorden weeens het verhuren van zes 
ongeschikte en onbewoonbare woningen In hun pand In de In in de 
periode van 20 Juni 2018 tot en met 19 rnaart 2019. 

2. 
Eerste beklaagde, vraagt de vnJspraak. Het pand maakte deel uit van de 
huwgemeenschap, maar ten t1Jde van de verhuur waren zij uit elkaar. regelde de 
verhuur en zij had daar niets mee te maken. 
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Tweede beklaagde, betwist de feiten niet. 

3, 
Gelet op de materlële gegevens in het strafdossier, m het bijzonder de vaststellingen van de 
woonlnspectle op 5 juli 2018 en de verklaringen van de huurders, staat het voor de rechtbank 
vast dat tweede beklaagde zich schuldig maakte aan de verhuur van zes woningen 
die niet voldeden aan de kwaliteitsnormen vastgesteld met toepassing van de Vlaamse 
Wooncode, In de periode vermeld in de tenlastelegging A. 

Beklaagden zijn reeds gescheiden van oktober 2016. De scheiding verliep moeizaam en 
beklaagden leefden In onmin. Uit de gegevens van het strafdossier en de neergelegde stukken 
blijkt dat enkel zich na de scheiding bezig hield met de verhuur van de woningen. 

maakt het zeer aannemelijk dat zij geen enkel zicht had of kon hebben 
op de huurcontracten of de staat van de woningen en ook geen huurinkomsten verwier f. 

ging de huurgelden In die oerlode meestal cash ophalen zoals blijkt uit de verklaringen in 
het strafdossier zoda1 haar deel niet zou kunnen opeisen. Dit maakt dat 

3Is enige strafrechtehJk verantwoordelijk is voor de bewezen feiten. Het enkele feit 
dat mede-eigenaar was van het pand, is voor de rechtbank niet 
voldoende als materièle deelnemlngshandehngen. Het blijkt niet dat zij als mede-eigenaar 
Instemde met de verhuur. De vr11spraak dringt zich op. 

3.3 Straftoemeting 

1. 
De rechtbank legt voor tweede beklaagde overeenkomstig ar tikel 65, eerste lid Strafwetboek 
één st, af op voor de feiten van de tenlasteleggingen A.1 tot en met A.6 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 persoonlljkheld van 
beklaagde zoals die blijkt uit het straf rechtellJk verleden, 2I1n gezinstoestand en arbeidssitu atie, 
voor zover de rechtbank die kent. 

De straf heeft niet alleen een vergeldende functie, ze moet ook preventief werken: ze moet 
beklaagde ertoe aanzetten in de toekomst geen misdrijven meer te plegen. 

2. 
Beklaagde verhuurde zes woningen die niet voldeden aan de minimale 
kwallteltsvereisten. Zelfs na de ongeschlktverklaring door de burgemeester ging hij nog nieuwe 
huurcontracten aan Op de zitting van 15 juni 2020 verklaarde de raadsman van beklaagde dat 
er zelfs nu nog één woning werd verhuurd. De gebreken waren talrlJk. Aldus bracht beklaagde 
de veiligheid en gezondheid van de bewoners in gevaar. Hij stelde duidelijk zijn eigen financieel 
belang voorop. 

3. 
is 59 jaar en werd reeds één maal veroordeeld voor verkeersinbreuken. BIJ vonnis 

van 20 mei 2019 werd hij reeds veroordeeld voor krotverhuur. 
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In die omstandigheden is de hierna bepaalde geldboete passend en noodzak!!lijk om beklaagde 
te doen mtien dat de feiten ernstig z1Jn en hij moet stoppen met het verhuren van 
krotwoningen. 

3.4 Verbeurdverklaring 

Het openbaar ministerie vordert op grond van artikel 43b1s Strafwetboek schriftelijk de 
bijzondere verbeurdverklaring van de zaken bedoeld In artikel 42, 3° Strafwetboek, ziJnde de 
vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het bewezen misdrijf zijn verkregen, namelijk 8.100 
euro. Deze vordering Is ontvankelijk. 

B1J2ondere verbeurdverklaring van de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn 
verkregen kan door de rechter worden uitgesproken. Indien de vermogensvoordelen niet 
kunnen worden gevonden m het vermogen van de veroordeelde, raamt de rechter de 
geldwaarde ervan en heeft de verbeurdverklaring betrekking op een daarmee 
overeenstemmend bedrag. De rechter mag bij de raming van deze vermogensvoordelen niet 
als beginsel aannemen dat de kosten ter realisering van het m1sdriJf, ,n casu de onroerende 
voorheffing, de brandverzekering, kosten aan de woning en de fiscale lasten op de 
huurinkomsten, van de vermogensvoordelen moeten worden afgetrokken. 

De vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn bekomen belopen 8.100 euro en 
slaan op de huurinkomsten van de woningen 1, 5 en 6. Tweede beklaagde verhuurde immers 
woningen die hij m 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 bedoelde 
zaken betreffen. De huurinkomsten zijn vermengd in het vermogen van de beklaagde en 
kunnen hierin niet meer worden gevonden. De hierna uitgesproken b1Jzondere 
verbeurdverklaring heeft betrekking op een ermee overeenstemmend bedrag. 

Het 1s maatschappehJk niet aanvaardbaar dat tweede beklaagde in het bezit blijft van de 
voordelen uit het misdrijf. Het bedrag van de vermogensvoordelen Is uiterst minimaal 
berekend nu beklaagde ook nog andere woningen verhuurde. Hierdoor is er geen enkele reden 
om het te verbeuren bedrag te milderen. 

4. HERSTEL 

De wooninspecteur vordert het herstel van het pand, genoemd In de dagvaarding. De 
herstelvordering is gesteund op de bewezen misdnJven van de tenlasteleggingen A.1 tot en 
met A.G. Zij strekt tot de uitvoering van werken om het pand, zijnde het gebouw met de 
aanwezige woonentiteiten, te laten voldoen aan de vereisten en normen vastgesteld met 
toepassing van artikel 5 van de Vlaamse Wooncode, en dit binnen een termijn van tien 
maanden onder verbeurte van een dwangsom van 150 euro per dag vertraging. 

. 
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De herstelvordering van de woonlnspecteur strekt tot het realiseren van de In arti kel 5 
Vlaamse Woon code bedoelde elementaire velllghe1ds-, gezondhe1ds- en 
woonkwallteltsnormen . Zolang het bewijs van het herstel niet Is geleverd, kan de 
herstelvordering regelmatig worden uitgeoefend. 
De herstelvordering Is voldoende gemotiveerd Het herstel is noodzakelijk, Er Is geen proces
verbaal van uitvoering van herstel. 

Gelet op de openbare verkoop van het pand in het kader van de echtscheiding, wat het herstel 
in ernstige mate kan bemoeilijken, kent de rechtbank beklaagde een termijn van twee jaar toe. 

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 spoedig herstel over te gaan. 

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

Gelet op de geplande openbare verkoop en de stopzetting van de verhuur Is er geen reden om 
de beslissing uitvoerbaar bij voorraad te verklaren. 

5, BEOORDELING OP BURGERLIJK GEBIED 

Omdat het door beklaagde ~epleegde misdrijf mogelijk schade heeft veroorzaakt, 
houdt de rechtbank de burgerlijke belangen ambtshalve aan, overeenkomstig artikel 4 van de 
Voorafgaande Titel wetboek van Strafvordering (art. 4 V.T.Sv.). 

6. TOEGEPASTE WETTEN 

De bijzondere wetten zoals vermeld In punt 1. Tenlasteleggingen; 
Wet van 15 juni 1935, art. 2, 11 tot 14, 21 tot 24, 31 tot 37, 40, 41; 
Wetb. van strafvordering, art. 162, 182, 184, 185, 189, 190, 190ter, 191, 194, 195; 
Strafwetboek, art. 2, 38, 40, 42, 43bls, 65, eerste lid, 66; 
Wet van s maart 1952, art. 1, 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 B.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); 

1 1 



Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen - afdeling Dendermonde - llebladt 

BESLISSING 

De rechtbank beslist OP TEGENSPRAAK ten aanzien van en 

OP STRAFGEBIED 

1. 

De rechtbank spreekt eerste beklaagde VRIJ voor alle haar ten laste gelegde feiten zonder 
kosten. 

2. 

De rechtbank: 

verklaart tweede beklaagde SCHULDIG aan de feiten van de tenlasteleggingen A.1 tot 
en met A.6; 

toepassing makend van artikel 65, lid 1 van het Strafwetboek; 

veroordeelt tweede beklaagde voor deze feiten samen tot een GELDBOETE van 
8,000,00 EURO, zijnde een geldboete van 1.000,00 EURO, verhoogd met 70 
opdeciemen (x 8); 

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. 

Bijzondere verbeurdverklaring 

De rechtbank verklaart verbeurd ten laste van tweede beklaagde, als equivalent van de 
vermogensvoordelen die rechtstreeks uit de bewezen verklaarde misdriJven zijn verkregen, 
een geldsom van 8.100 euro, 

Blidragen • vergoeding 

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 
wi)Ze van bijdrage tot financiering van het Fonds tot financ1èle hulp aan slachtoffers 
van opzetteliJke gewelddaden; 



Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen - afdeling Dendem1onde - 12e blad 

legt tweede beklaagde bovendien een ve1goedlng op voor de kostprijs van de 
strafprocedure van 50,00 euro overeenkomstig artikel 91, 2d• lid van het koninklijk besluit 
van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten 1n 

strafzaken; 

veroordeelt tweede beklaagde, krachtens artikel 4 §3 van de wet van 19 maart 2017 
tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedehjnsb1Jstand, tot het 
betalen van een bijdrage aan het Fonds van 20,00 euro. 

De rechtbank ve, oordeelt tweede beklaagde tot de gerechtskosten, tot op heden begroot op 
de som van 314,90 euro. 

Legt de kosten begroot op 26,47 euro (dagvaarding 1•1
e beklaagde) ten laste van de Belgische 

Staat. 

HERSTEL 

De rechtbank: 

beveelt tweede beklaagde over te gaan tot het herstel van het pand in de 
wat Impliceert: het wegwerken door middel van renovatie-. 

verbeterlngs- en aanpassingswerken van de gebreken aan het gebouw en de daarin 
ondergebrachte woongelegenheden, zodat dit gebouw en de daarin ondergebrachte 
woongelegenheden voldoen aan de veilighelds-1 gezondheids- en woonkwahtelts
verelsten zoals bedoeld in artikel 5 van het decreet van 15 juh 1997 houdende de 
Vlaamse Wooncode, opdat het aantal punten in het technisch verslag wordt 
teruggebracht op nul; 

beveelt dat dit herstel moet gebeuren binnen een termijn van twee Jaar vanaf de dag 
waarop dit vonnis In kracht van gewijsde zal treden; 

zegt dat op vordering van de woonlnspecteur door beklaagde een 
dwangsom van 100 euro zal worden verbeurd per dag vertraging in de nakoming van 
dit bevel te rekenen vanaf het verstrijken van de termijn van twee jaar vanaf de dag 
waarop dit vonnis In kracht van gewijsde zal zijn getreden, wat geen dwangsomtermijn 
Is In de zin van art ikel 138Sbls Gerechtelijk Wetboek, met een maximum aan te 
verbeuren sommen van 100.000 euro; 
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beveelt dat dP wnoninspecteur en het college van burgemeester en 
schepenen van de stad mmiddelhjk op de hoogte moet brengen wanneer h1J 
de door de rechtbank opgelegde herstelmaatregelen vrijwillig heeft uitgevoerd; de 
kennisgeving wordt aangetekend verstuurd of wordt afgegeven tegen 
ontvangstbewijs, 

beveelt dat voor het geval voornoemde panden met binnen de opgelegde termijn 
werden hersteld de woonmspecteur en het college van burgemeester en schepenen 
van de stad ambtshalve in de uitvoering van de bevolen herstelmaatregel 
zullen kunnen voorzien; veroordeelt tot vergoeding van alle 
uitvoeringskosten m geval van ambtshalve uitvoering overeenkomstig artikel 20bls, § 7 
Vlaamse Wooncode; 

machtigt de wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen om de 
herhuisvestingskosten, vermeld m artikel 17bls, § 2, te verhalen op de overtreder. 

OP BURGERLIJI( GEBIED 

De rechtbank houdt de beslissing over de burgerlijke belangen aan. 

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

Dit vonnis is in openbare terechtzitting uitgesproken op VEERTIEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND 
TWINTIG door de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, 
D13M kamer, samengesteld uit: 

rechter, voorzitter van de D13M l<amer, 

In aanwezigheid van 
Met b1istand van 11riffier 

substituut-procureur des l(onmgs 

Voor eensluidend afschnft afgeleverd 
aan het Openbaar M1n1sterie . 
Dendermonde, de 1 5 SEP, 2020 

De gnffler-hoofd van dienst, 

griffier-hoofd van dienst 
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