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OPENBAAR MINISTERIE 

EISER TOT HERSTEL 

DE WOONINSPECTEUR, bevoegd voor het grondgebied van het 
Vlaamse Gewest, met kantoren te 1000 Brussel, Havenlaan 88; 

=> Ter terechtzhtlno van 09 september 2029 vertegenwoordigd door mr. 
loco mr. ' " ai!vacoat te 

BURGERLIJKE PARTIJEN 

. -· ·---.... - · - - - - - . , wonende te : 

• wonende te: 

=>Ter terechtzitting van 09 s,eptember 2019 belden vertegenwoordJud door 
mr. . / advocaat te. 

BEKLAAGDE 

wonende te 
Belgische natlonalltelt 

� geboren te op 
, van 

=> Ter terechtlitting van 09 september 201!1 vertegenwoordigd door 
mr. _ .  _ _  . . loco mr. advocoàtte · 

1. TENLASTELEGGINGEN 

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

A. 
Bij Inbreuk op de artikel s, strafbaar gesteld door artikel 20§1 al 1 van het Deaeet 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 reèhtstreeks of vla tussenpersoon verhuurd, te huur gesteld of ter 
beschikking gesteld te hebben met het oog op bewoning, zoals gewijzigd door het Decreet van 
29 maart ·2013 houdende wijziging van diverse decreten wat de woonkwallteltsbewaklng 

___ ,be�r_e(t�a.i l.=1. �0�= 8=.2o.:0=13 =------- ������� �����������--l--l 
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1. 
, kadastraal gekend als • 

. , geboren te op 
In het oand gelegen te· 

... . --- __ ,eigendom van' 
wonende te , bij akte verleden op 30.09.1999 door Rotarls 

te 

een woning die niet voldeed aan de kwallteltsnormen te hebben verhuurd aan 

Te ____ . ·-·· .,In de periode van l Juli 2016 (datum aanvang huurovereenkomst· OK 1stuk4, 
SO) tot 13 ok to ber 2017 (OK 1stuk100, 101) 

2, 
In het pand gelegen te 

_ , eigendom van 
·--·--·-·-- · wonen de te 
door notaris t te. 

kadastraal gekend als 
, geboren te , op 

, bij akt e verleden op 27.05.2004 

al een woning 1 die niet voldeed aan de kwallteltsnormen te hebben verhuurd aan · 
en 

Te--·- . ..... , In de periode van 28 j anuari 2017 (da tum controle woonlnspectle • OK 2 stuk 1 
verso, 3, 3verso) tot 28 februari 2018 "(datum print rijksregister· OK 2 stukken 66, 67) 

b) een woning 2 die niet voldeed aan de kwallteltsnormen te hebben verhuurd aan 

Te In de periode van 30 januari 2017 (datum controle woo nlnspect le - OK 2 stuk 1 
verso, 3) tot 9 J anuari 2018 (datum print rijksregi st er -OK 2 stuk ken 68, 69) 

c) een woning 3 die niet voldeed aan de kwaliteitsnormen te hebben verhuurd aan ! 
en 

Te -- -- • ·-·-·• In de per iode· van 26 mei 2015 (datum controle woonlnspectle • OK 2 stuk 1 
verso, 3, 3verso) tot 28 februari 2018 (datum print rijksregister· OKZ s tu kk en 70, 71) 

d) een woning S die niet voldeed aan de kwallteltsnormen te hebben verhuurd aan 

Te , In de periode van 30 Januari 2017 (datum controle woo"lnspectle • OK Z s tuk 1 
verso, 3) tot 9 augustus 2017 (datum print rijksr egi ster - OK 2 stukken 72, 73) 

3. 
In het pan d gelegen te _ _ _ _  . . .. . 

eigendom van 
wonende te • _ 

door no ta ris te 

, kadastraal gekend als 
. , geboren te op 
bij akte verleden op 01.07 .2003 
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a )  een woning 1 die niet voldeed aan de kwaliteitsnormen te hebben verhuurd aan · 

� 
4e blad 

Te , In de periode van 4 Juni 2012 (datum controle woonlnspectle - .oK 3 stuk 1 
verso, 2verso, 3) tot 28 februari 2018 (dat�m print rijksregister· OK 3 stukken 42, 43) 

b )  een woning 2 die niet voldeed aan de kwaliteitsnormen te hebben verhuurd· aan 

Te In de periode van 30 Januari 2017 (datum controle woonlnspectle - OK 3stuk1 
verso, 2verso) tot 28 februari 2018 (datum print rijksregister - OK 3 stukken 44, 4�) 

c) een woning 3 die niet voldeed aan de kwaliteitsnormen te hebben verhuurd aan . . . ' .. 

Te In de periode van 90 Januari 2017 (datum tontrole woonlnspectle • OK 3stuk1 
verso, 2verso, 3) tot 28 februari 2018 (datum print rijksregister ·OK 3 stukken 46"47) 

yoor wat betreft de tenlasteleggingen onder A.1. A.2 en A,3; 
met de omstandigheid dat van de activiteit een gewoonte wordt gemaakt 

2. PROCEDURE 

• • • 

De rechtbank nam kennis van de dagvaarding wàardoor de zaak aanhangig werd gemaakt bij 
de rechtbank. 

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

De iaak werd behandeld op de openbare terechtzitting van 9 september 2019. 

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

· 

3, BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

3 .• 1 Ovenlcht van de feiten 

Op 24 september 2015 ging een onderzoeker van het agentschap Wonen.Vlaanderen ter 
plaatse In een pand gelegen te Hij stelde vast dat de wonlrig op 

1------------- -nct-gelljkllloets.11let.-voldeed..aan_de_mlnimale_kwalileltsverelsten. De woning behaalde een 
totaal van SS strafpunten. 
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De gewesteDJk ambtenaar adviseerde op 16/10/2015 de ongeschiktheid. De woning werd op 
26/02/2016 ongeschikt verklaard door de burgemeester. Nad!en werd vastgesteld dat de 
bewoning werd verder gezet. Op 18 november 2016 gaat de woonlnspecteur ter plaatse om de 
nodige vaststelllngen te verrichten. 

In woning 1 wordt men te woord gestaan door Het pand Is 
een gesloten bebouwing bestaande uit een 11elijkvloers, een 1 •1• en 2" verdieping. Het pand Is 
opgedeeld In 3 zelrstandlge woningen, 1 woning per verdieping. De bewoners van het pand 
zijn niet afhankelijk van gemeenschappelljke voorzieningen voor de functies WC, bad/douche 
en/of kookgelegenheid. Dit pand valt bijgevolg onder toepassing van het begrip zelfstandige 
woning In de dn van het decreet van 15 Jull 1997 houdende de Vlaamse Wooncode. 

De huurder verklaarde een huurcontract afgesloten te hebben voor de woning, maar kon dit 
op het moment van de vaststelllnaen niet voorleggen. Uit verhoor blijkt dat de huurster alleen 
woont In de wonlnf! sinds jull 2016. De verhuurder van de woning Is 
De huurprijs van de woning Is € 395 per maand, exclusief kosten voor elektriciteit, gas en 
water. De huurgelden worden vla de Bank van de Post betaald. Er zou een waarborg van € 790 
cash betaald zijn en dat werd genoteerd op het huurcontract. De huurster werkt niet en 
ontvangt een Invaliditeitsuitkering. De huurster vond de woning vla haar m�der die In de 
woning op de 2e verdieping In het pand woont. De huurster heeft enkele klachten over de 
woning: het plafond hangt door, de kelder staat onder water, er Is een probleem met de 
gaskachel. Als er een probleem Is met de woning kan de huurster de eigenaar vlot bereiken: De 
woning op de 1•1• verdieping zou bewoond worden door 2 personen. 

De woning 2 wordt op basis van Inschrijvingen In het Rijksregister bewoond door: 
geboren op te natlonalltelt: 

geîdentlflceerd aan de hand van een het Rijksregister met nummer. 
De woning 3 wordt op basis van de verklaring van 
Rljksreglster bewoond door: 

en de inschrijvlnf! In het 
geboren op te 

nationaliteit: geïdentificeerd aan de hand van een het 
Rijksregister met nummer 

Men stelt de volgende gebreken vast aan het gebouw: 

De woning Is niet op elke bouwlaag uitgerust met minstens één rookmelder als 
vermeld In artikel 2, 2" van het decreet van 1 Juni 2012 houdende de bevelllglng van 
woningen door optische rookmelders. 

Het gebouw heeft een totaal van O strafpunten. 

Men stelt de volgende gebreken vast In de woning: 

Het plafond van de leefruimte buigt door. 
Schade door opstijgend vocht onder het raam van de leefrulmte. 
De afwerkingsdrempel tussen de badkamer en slaapkamer ontbreekt. 
Aan de doorgang naar de slaapkamer ontbreekt een deel van de muurpllnt. 
Er staat water In d e  kelder. 
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Het stopcontact In de badkamer Is voorzien van een aardpen maar Is niet aangesloten 
op een 
aardgelelder, wat ee.n vals gevoel van veiligheid geeft. Het Is verboden toestellen 
klasse 1 aan te sluiten op een stopcontact zonder aardgelelder (toestellen klasse 1: 
koelkast, microgolf, wasmachine, strijkijzer, ... ) Het Is nodig de aardpen aan te sluiten 
op de aardgelelder. 
onvoldoende verluchting In de leefruimte. Het afsluitbare verluchtlngsrooster boven 
de lnkomdeur Is te klein. 
Er Is geen vertuchtingsrooster of opengaand raam in de slaapkamer. 
In de woning Is een gaskachel In de leefruimte geînstalleerd. Er Is geen 
verluchtlngsrooster aanwezig om voldoende verbrandingslucht aan te voeren. Dit 
gebrek vormt een verhoogd risico op CO-verglftfglns. Om een vellige aansluiting te 
verkrijgen Is het noodzakelijk niet afsluitbare verluchtlngsrooster te voorzien van 
minimum 150cm1 vrije oppervlakte rechtstreeks en dit op vakkundige wijze en volgens 
de geldende normen uitgevoerd. 
De leuning van de keldertrap ontbreekt. 
De mechanische verluchting In de badkamer Is aangesloten met 2 losse geleiders. Het 
Is nodig de verluchting aan te sluiten volgens de geldende normen. 
De kachel werkt niet.· 
De woning Is niet op elke bouwlaag uitgerust met minstens één rookmelder als 
vermeld in artikel 2, r van het decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van 
woningen door optische rookmelders. 

De woning heeft e.en totaal van 47 punten op het technisch verslag (deel B + C} en Is dus 
ongeschikt. 

De bezettlngsnorm van de woning Is gelijk aan 3 perso(o)n(en). Dit betekent dat de woning 
zonder.de hoger opgesomde en beschreven gebreken, op basis van het aantal woonlokalen (3) 
en de netto-vloeroppervlakte (47,33 m2 ) geschikt Is voor bewoning door maximaal 3 
perso(o)n(en). 

Het pand Is vergund als handelspand met bovenliggende woonselegenhefd. De vergunde 
Indeling Is namelijk een handelsrulmte op het gelijkvloers en bovenliggend 1 
duplexappartement (1•1• en zd• verdieping). Oe opdeling van dit pand In 3 woongelegenheden 
dient worden beschouwd als een bouwmfsdrlJf. 

Een herstetvorderlng werd opgemaakt. Het College van burgemeester en schepenen van 
stoot zich hierbij aan. De woonlnspecteur vordert: 

dat de rechtbank beveelt dat de overtreder aan het pand een andere bestemming 
moet geven volgens de bepallngen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, hetzij 
de woning moet slopen, tenzij de sloop verboden Is op grond van wettelijke, decretale 
of reglementaire be�allngen; 
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 dë hersteltermlJn; -

1 

-----�-----�-�-��-�---
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met machtiging aan de woonlnspecteur om ambtshalve In uitvoering van het 
opgelegde herstel te voorzien; 
met machtiging om de kosten bedoeld In artikel 17b/s § 2 van de Vlaamse Wooncode 
te verhalen; 
de uitspraak dient uitvoerbaar bij voorraad te worden verklaard. 

Beklaagde verklaart In verhoor het volgende. 

Hij Is de enige eigenaar van het pand sinds 1999. Toen hij het pand kocht was de 
Indeling zoals heden met drie woningen. 
De staat van het pand was vrij goed, maar nu Is die beter omdat hij werken uitgevoerd 
heb. Zo heeft hij elektriciteitswerken laten uitvoeren en de Installatie laten keuren; en 
hij heeft de oude loden waterleidingen vervangen. 
Hij weet niet of de huurders van het pand een huur achterstal hebben. 
Hij heeft van de bewoners geen klachten ontvangen. Hij gaat niet regelmatlg ter 
plaatse. 
HIJ was niet op de hoogte van de vastgestelde gebreken. 
HIJ bezit nog andere eigendommen In en verhuurt deze. 

Beklaagde verklaart In herverhoor op 23 november 2017 dat het pand te koop staat. Er zijn 
geen l)erstelwerken In uitgevoerd. Het pand wordt momente·e1 nog verhuurd (bus 2 en bus 3). " . ,..,...�. 

Op 3 februari 2016 ging een onderzoeker van het agentschap Wonen-Vlaanderen ter plaatse. 
Hij stelde vast dat de woning niet voldeed aan de minimale kwallteltsverelsten. De 
woning behaalde een totaal van 64 strafpunten. De gewestelijk ambtenaar adviseerde op 15 
maart 2016 de ongeschikt- en onbewoonbaarheid. De woning werd op 7 Juni 2016 ongeschikt 
en onbewoonbaar verklaard door de burgemeester. Nadien werd vastgesteld dat de bewoning 
werd verder gezet en dat de woning opnieuw verhuurd werd . 

. Oe woonlnspecteur gaat op 30 januari 2017 ter plaatse om de nodige vaststelllngen te 
verrichten. 

Het pand Is een gesloten bebouwing betreft die opgebouwd Is uit een gelijkvloers, een 1110 

(tussen-) verdieping, een 2'• verdieping en 34• verdieping met zadeldak. De woning heeft een 
achterbouw onder een plat dak. Het pand Is opgedeeld Ins woningen: 
- woning ; gelijkvloers vooraan 
-woning : 1.ie verdieping vooraan 
- woning : 2d• verdieping en 34' verdieping vooraan 
- woning : gelljkvloers achteraan 
- woning ; 111• verdieping achteraan 

De bewoners van het pand zijn niet afhankelijk van gemeenschappelijke voorzieningen voor de 
functies WC, bad/douche en/of kookgeleg�nheld. Dit pand valt bljgevofg onder toepassing van 
het begrip zelfstandige woning In de iln van het deèteet van 15 Jull 1997 houdende de Vlaamse 
Woon code 

---- - -- - ----- ---

11 
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De woning 1 wordt bewoond door: geboren op 
te , natlonallteit: geboren op : 

te nationaliteit: en , geboren oi: te 
nationaliteit: De huurder verklaarde een schrlftelljk huurcontract argesloten te hebben 
met de eigenaar maar dit niet bij zich te hebben. 

Uit verhoor blijkt dat de huurster sinds 2 dagen In de woning woont samen met haar 2 
dochters. 'oe huurprijs van de woning Is€ 400, exclusief kosten voor elektriciteit, eas en water. 
De huurgelden worden vla overschrijving betaald. Er werd € 800 als huurwaarborg betaald, dat 
was cash en er werd een betalingsbewijs geschreven. De bewoonster vond de woning vla 
vrienden die de woning te huur zagen staan. De bewoonster werkt niet en heeft een 
vervanglne

'
slnkomen van ongeveer € l 134 per maand. De huurster heeft enkele klachten over 

de woning; vocht en schimmel, geen raam voor verluchting,". Er Is momenteel een goed 
contact met de eigenaar, de klachten werden nog niet gemeld omdat ze nog maar pas In de 
woning �Ciont. Volgens de huurster zouden er S woningen In het gebouw zijn en ze zouden 
allemaal bewoond zijn, er Is nog geen contact met de andere bewoners. 

De woning 2 wordt op basis van Inschrijvingen In het Rijksregister en namen op brievenbus en 
bel bewoond door; geboren op te . natlonalftelt: 

en 
, geboren op t� nationaliteit: 

De wonfng bus 3 wordt bewoond door: 
o geboren op te 

nationaliteit: 
f, geTdentlflceerd aan de hand van een het Rijksregister met nummer 

0 geboren op te . nationaliteit: 
, geïdentificeerd aan de hand van een het 

Rijksregister met nummer 
o geboren op te natlonalltelt: 

, geîdentlficeerd aan de hand van een het Rijksregister met 
nummer 

De huurder verklaarde een schriftelijk huurcontract afgesloten te hebben met de eigenaar, 
maar dit niet In haar bezit te hebben. De bewoonster woont er met haar 2 kinderen sinds mei 
2015. De huurprijs 15 ( 395 per maand, exclusief kosten VOOf elektrldtelt, gas en water. Er Is 
een probleem met de elektriciteit In de keuken, 2e kan de vaatwas niet aanzetten. De huurster 
vond de woning vla een vriend die er eerder woonde en zou verhuizen. Op die manier kon ze 
er snel Intrekken en heeft ze ook vla die vriend de huurwaarborg geregeld. De huurster heeft 
geen Inkomen en ontvangt vla haar kerk geld voor de huur en om van te leven. De eigenaar Is 
volgens de huurster niet sympathiek, hij weet dat er problemen zijn, maar herstelt niet en 
praat enkel over geld. 

De :.Wnlng bus 4 wordt niet bewoond. De Inspectie vond een document van uithuiszetting aan 
de deur enkondoor een openlng-tussen-de-deurlljst-eo-de muur zien daLde wonln&_nlet 

bewoond wordt. Er staat ook niemand Ingeschreven In het Rijksregister. 

--, 
1 

1 1 
1 ' 
1 ! 

1 
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0e woning 5 wordt op basis van Inschrijvingen In het Rijksregister en zijn naam op bel en 
brievenbus bewoond door; geboren op te natlonaliteit: 

geidentlnceerd aan de hand van een het Rijksregister met nummer 

Men stelt de volgende gebreken vast aan het gebouw: 

O p  de verdieping Is er loshangende bedrading met blote geleiders aan het plafond van 
de clrculatle:one. Om het risico kortsluiting en/of elektrocutie te verml jder\ Is het 
noodzakelijk de geleiders te bevelllgen met een luchterklem. 
In woning' : het stopcontact ter hoogte van de trede in de keuken Is voorzien van een 
aardpen maar Is niet aangesloten op een aardgelelder, wat een vals gevoel van 
velllgheld geeft. Het Is verboden toestellen klasse 1 aan te slulten op een stopcontact 
zonder aardgelelder (toestellen klasse 1: koelkast, microgolf, wasmachine, strijkijzer, ... ) 
Het Is nodig de aard pen aan te sluiten op de aardgelelder. 
In woning het stopcontact In de feefrulmte rechts van het raam Is voorzien van een 
aardpen maar is niet aangesloten op een aardgelelder, wat een vals gevoel van 
veiligheid geeft. Het Is verboden toestellen klasse 1 aan te sluiten op een stopcontact 
zonder aardgelelder (toestellen klasse 1: koelkast, microgolf, wasmachine, strijkijzer, •.. ) 
Het Is nodig de aardpen aan te sluiten op de aardgelelder. 
In woning : boven het werkblad van de keuken ontbreekt de afdekplaat van het 
stopcontact. De geleiders onder spanning zijn aa11raakbaar. Het Is nodig een afdekplaat 
het stopcontact te plaatsen. 
De woning Is niet op elke bouwlaag uitgerust met minstens één rookmelder als 
vermeld In artikel 2, 2· van het decreet van 1 Juni 2012 houdende de bevelllglng van 
wonlngen door optische rookmelders. 

Het gebouw heeft een totaal van 15 strafpunten 

Woning 1 (gelljkvloers • vooraan). In deze woning worden de volgende gebreken vastgesteld. 

Ter hoogte van de radiator In dê leefruimte Is er vochtschade met schlmmel. 
De trede In de keuken Is beschadigd. 
Het bovenste deel van de deuromlijstlng van de achterste slaapkamer ontbreekt. 
Er Is geen natuurlijke verlichting In de middelste slaapkamer. 
Er Is geen opengaand raam In de leefruimte. 
Het vcrluchtlngsrooster van slaapkamer 1 geeft uit op het achterste lokaal. Dit lokaal 
geeft uit op een afgesloten koet. Er Is onvoldoende verluchtlngsmogelijkheld. 
Er Is geen opengaand raam of een verluchtlngsrooster rechtstreeks naar bulten In de 
keuken. 
Boven het werkblad van de keuken Is aan een stopcontact zichtbare brandschade. Het 
Is aan te raden dit stopcontact te laten nakijken door een erkend vakman. 
De woning Is niet op elke bouwlaag uitgerust met minstens één rookmelder als 
vermeld In artikel 2, 2° van het decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van 
woningen door optische rookmelders. 

De woning heeft een totaal van 32 punten op het technisch verslag (deel B + C) en Is dus 
ongeschikt. De bezettlngsnorm van de woning Is gelijk aan 1 perso(o)n(en). 

----------------------------------

t 

f ' 
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Dit betekent dat de woning zonder de hoger opgesomde en besdueven gebreken, op basis van 
het aantal woonlokalen (3) en de netto-vloeroppervlakte (22,61 m2 ) geschikt Is voor 
bewoning door maximaal 1 perso(o)n(en). Aangezien de woning wordt bewoond door 3 
bewoner(s), Is deze onaangepast. 

Woning (1''' verdieping vooraan) was op. het moment van de vast�tellingen niet toegankelijk. 
De woning heeft echter wel minstens 15 punten op het technisch verslag omwille van de 
gebreken van het gebouw. 

Woning {240 verdieping vooraan) heeft de volgende gebreken. 
Ter hoogte van de doorgang naar het mfddelste lokaal ontbreekt een gedeelte van de 
muurpllnten. 
De leuning van de trap naar de mezzanlne ontbreekt. De borstwering rond het trapgat 
ontbreekt en de trap Is te steil. 
Er zijn te weinig geaarde stopcontacten aanwezig In de keuken. Volgens de geldende 
normen Is het noodzakelijk dat er 2 vrije en geaarde stopcontacten aanwedg zijn (dus 
Indien een koelkast, vriezer, kookplaat, warmwaterboiler, .•• zijn aangesloten op een 
van de stopcontacten, dan komt dit (deze) stopcontacten niet In aanmerking). 
De woning Is niet op elke bouwlaag uitgerust met minstens één rookmelder als 
vermeld In artikel 2, r van het decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van 
woningen door optische rookmelders. 

De woning heeft een totaal van 28 punten op het tethnisch verslag (deel B + C) en Is dus 
ongeschikt. Oe bezettlngsnorm van de woning Is gellJk aan 2 perso(o)n(en). ott betekent dat de 
woning zonder de hoger opgesomde en beschreven gebreken, op basis van het aantal 
woonlokalen (3) en de netto-vloeroppervlakte (34,59 m2 ) geschikt Is voor bewoning door 
maximaal 2 perso(o)n(en). Aangezien de woning wordt bewoond door 3 bewoner(s), Is deze 
onaangepast. 

Woning (gelijkvloers - achteraan) was op het moment van de vaststellingen niet toegankefljk. 
De wOf'llng heeft echter wel minstens 15 punten op het technisch verslag omwille van de 
gebreken van het gebouw. 

Wonln11. (1"0 verdieping - achteraan) was op het moment van onze vaststellingen niet 
toegankell)k. De woning heeft echter wel minstens 15 punten op het technisch verslag omwllle 
van de gebreken van het gebouw. 

De laatst vergunde toestand voor het pand Is een regularisatie In 2006 voor "het omvormen 
van een handelshuis naar 3 wooneenheden en het verfraaien van een bestaande achterbouw•. 
Momenteel zijn er S woningen In het pand, er Is geen stedenbouwkundige vergunning bekend 
voor het wijzigen 
van het aantal woongelegenheden van 3 naar 5. Deze wijziging Is vergunnlngspllchtlg, bijgevolg 
vormt dit een stedenbouwkundige Inbreuk. 

Een herstelvordering werd opgemaakt. Het ColleB�van burgemeester en schepenen van 
sloot zich hierbij aan. De woonlnspecteur vordert: -- ---- -
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dat de rechtbank beveelt dat de overtreder aan het pand een andere bestemming 
moet geven volgens de bepalingen van de Vlaa�se Code>< RulmtellJkc Ordening, hetzij 
de woning moet slopen, tenzij de sloop verboden Is op grond van wettelijke, decretale 
of reglementaire bepallngen; 
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 hersteltermljn; 
met machtiging aan de woonlnspecteur om ambtshalve In uitvoering van het 
opgelegde herstel te voorzien; 
met machtiging om de kosten bedoeld In artikel 17bfs § 2 van de Vlaamse Wooncode 
te verhalen; 
de uitspraak dient ultvoe�baar bij voorraad te worden verklaard. 

Beklaagde ver1<1aart ffl verhoor het volgende. 

HIJ Is eigenaar van het-pand en heeft na aankoop een stedenbouwkundige ve.rgunnlng 
aangevraagd voor het wljtlgen van het pand naar drie woningen en twee ateliers. De 
atellers zijn geen woningen, er staat wel een keuken In. Dat deze ruimtes bewoond 
worden Is niet zijn fout. Hij verhuurt de twee ruimtes achteraan als atelier en trekt er 
voor het overige niets van aan. 
Als personen zich In een atelier domldllëren, Is dat de fout van de stad Hij laat 
de huurovereenkomst dan niet ontbinden. 
De huurders betalen niet correct. Alle betalingen gebeuren per overschrijving. Sinds 
drie maanden Is hij depressief en controleert hij de betalingen niet meer. 
Hij heeft weinig tot geen contact met de huurders. Hij gaat ook bijna niet langs In het 
pand. Hij heeft de brlefwlssellng van de Stad ontvangen .maar heeft niets 
ondernomen om de woning te herstellen. 
HIJ wist niet dat er zoveel zaken mis waren In dé woningen. Hij gaat het pand. verkopen 
en 'niet zelf herstellen. 

Tijdens het onderzoek blijkt dat zich wenst In te schrijven voor bus S (zie 
PV 3 december 2018). Er staan nog steeds 4 personen gedomlèllleerd op het adres. 

Met betrekking tot het pand In de meer bepaald de woning , ontving 
de woonlnspectie op 11 maart 2019 vla de stad bijkomende klachten van lekkage, een kapotte 
boller, waterinsijpellng en elektrlcteltsproblemen. 

Omdat de woonlnspectle van beklaagde een melding van herstel van het pand In de 
had ontvangen, werd er een hercontrole ondernomen op 17 mei 2019. Op 

dat moment wonen er In de woning en de woning nieuwe huurders. Er werd va.stge.steld 
dat de woningen niet voldeden aan de minimale kwaliteitsnormen. Ook werden 

· stedenbouwkundige Inbreuken vastgesteld, met name het opsplitsen van een woning zonder 
vergunning, het verrichten van bouwwerken zonder vergunning en het wijzigen van de 
hoofdfunctie van een onroerend goed. 

----------------
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Gelet op de staat van �e andere panden van beklaagde, gaat de woonlnspectle op 30 Januari 
2017 over tot controle van de te Ze doen de volgende 
vaststelllngen. Het pand betreft een gesloten bebouwing bestaande uit een gell)kvfoerse, 
eerste en onderdakse verdieping. Het pand Is opgedeeld In 3 woningen. De bewoners van het 
pand zijn niet afhankelijk van gemeenschappelijke voorzJenlngen voor de functies WC, 
bad/douche en/of kookgelegenheid. Dit pand valt bijgevolg onder toepassing van het begrip 
zelfstandige woning In de zin van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse 
Wooncode. 

De woning wordt bewoond door geboren op te 
• natlonalltelt: geîdentlflceerd aan de hand van een het ·Rijksregister met nummer 

De bewoner was op het moment van het onderzoek niet aanwezig. Zijn vriend wais wel 
aanwezig en gaf ons toegang tot de woning: De Inspectie vernam dat de 
huurder € 450 huurgelden per maand betaald en dat hij klachten heeft over het raam vooraan, 
dat Is In slechte staat. Op 16/02/2017 nam de huurder telefonisch contact op met de 
woonlnspectle. HIJ deelde mee dat het raam In slechte staat Is en dat hij dit al meerdere malen 
aan de eigenaar vertelde, maar dat die niets doet om het te herstellen. HIJ deelde ook mee dat 
er vochtproblemen zijn In de woning en dat hij veel moet verwarmen In de winter, dit kost 
hem veel geld voor het verbruik van elektridtelt. 
De huurder betaalt elke maand zijn huur, maar hij vindt dat de eigenaar zijn verplichtingen niet 
nakomt. 

De woning 2 wordt op basis van Inschrijvingen In het Rijksregister bewoond door: 
geboren op te , nationaliteit: 

geîdentiflceerd aan de hand van een het Rijksregister met nummer 1 

De woning wordt op basis van lnschrl]vlngen In het Rijksregister bewoond door: 
geboren op te nationaliteit; geïdentificeerd aan de 

hand van een het Rijksregister met nummer 

Oe Inspectie stelt de volgende gebreken vast aari het gebouw: 

In de elektrldteltskast van de Inkomhal Is er een Inbouw lichtschakelaar loshangend 
aan de geleiders. De geleiders onder spanning zijn niet aanraakbaar. t-jet Is nodig deze 
schakelaar te plaatsen volgens de geldende regels. 
In woning 1. Het stopcontact In de slaapkamer hangt los uit de muur, de geleiders zijn 
onder spanning. Om een velllge' aansluiting te' verkrijgen moet het stopcontact 
voldoende·vast In de muur gemonteerd worden. 
De woning IS niet op elke bouwlaag uitgerust met minstens één roolcmelder als 
vermeld In artlkel 2,2" van het decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van 
woningen door optische rookmelders. 

Het gebouw heeft een totaal van 15 strafpunten. 

------ - - - - -- ------
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. Men stelt de volgende gebreken vast In woning 1 (gelljkvloers): 

In de tolletfunctle werd condenserend vocht + schlmmelvormlng vastgesteld 
In de leefkamer werd opstijgend vocht vastgesteld ter hoogte van de schouw 
Glasbreuk In binnendeur (slaapkamer) 

· 
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Enkel een dakkoepel In de slaapkamer· koepels worden niet aanvaard In woonlokalen 
Geen verluchting in de woonkamer - vast raam straátkant 
Geen verluchting in toflet 
Er Is geen rookmelder aanwezig 

De woning bestaande uit 4 lokalen heeft een vloeroppervlakte van 35.03 m>. Voor de 
bezettlngsnorm worden enkel de woonlokalen In rekening gebracht. In dit geval 3 lokalen met 
een vloeroppervlakte van 31.46 m2• 

De woning heeft een totaal van 31 punten op het technisch verslag (deel B + C) en is dus 
ongeschikt. 

De woningen en waren ontoegankelljk, maar scoren minstens 15 punten door de gebreken 
aan het gebouw. BIJ woning Is er ook geen leuning aan de trap naar de tweede verdieping, 
waardoor deze woning zeker 18 strafpunten heeft. 

Men nam contact op met de stad en vernam dat de vergunde toestand voor het pand de 
volgende Is: vermoeden van vergunning voor ééngezlnswonlng. Bouwovertredlng vastgesteld 
In 2013 voor het wijzigen van het aantal woongelegenheden van 1 naar 3. Weigering voor het 
afleveren van vergunning voor de regularisatie · tot een meergezinswoning met 3 
woongelegenheden In 2014. Bijgevolg werd het aantal woongelegenheden in het pand 
gewijzigd zonder. vergunning terwijl dit een 
vergunningspllchtJge handellng Is, bijgevolg vormt dit een stedenbouwkundige inbreuk 

· Een herstelvordering werd opgemaakt. Het College van burgemeester en schepenen van 
sloot zich hierbij aan. De woonlnspecteur vordert: 

dat de rechtbank beveelt dat de overtreder aan het pand een andere bestemming 
moet geven volgens de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, hetzlJ 
de woning moet slopen, tenzij de sloop verboden Is op grond van wettelijke, decretale 
of reglementaire bepalingen; 
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 macht.lglng aan de woonlnspecteur om ambtshalve In uitvoering van het 
opgelegde herstel te voorzt.en; 
met machtiging om de kosten bedoeld In artikel 17bfs § 2 van de Vlaamse Wooncode 
te verhalen; 
de uitspraak dient uitvoerbaar bij voorraad te worden verklaard. 

Beklaagde verklaart In verhoor het volgende. 
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HIJ Is de enige eigenaar van het pand. 
Hij weet niet welke woningen hij verhuurd en wat de huurprijs Is. HIJ denkt dat de 
huurders hun· huurgelden niet correct betalen. Er zijn m.u.v. 
huurachterstallen. Alles wordt vla de bank betaald. HIJ krijgt enorm veel klachten van 
de huurders, bijvoorbeeld omdat de elektriciteit uitvalt, maar hij doet niets met die 
kiachten omdat hij van mening Is dat dit zaken zijn waarvoor de huurder moet Instaan. 
HIJ gaëlt nooit langs bi) het pand.' HIJ Is als enige verantwoordelijk voor het beheer. Hij 
Is niet op de hoogte van een stedenbouwkundige inbreuk. Hij was ook niet op de 
hoogte van de vastgestelde gebreken. De huurders hebben hem deze zaken nooit 
gemeld. 
HIJ heeft geen Intentie om het pand te herstellen. Het pand staat te koop. 

3.2 Besnrek!ng van de schuldyraag 

1. 
Beklaagde moet zich voor de rechtbank verantwoorden wegens het verhuren van drie pa'nden 
met daarin In totaal acht woningen die niet voldeden aan de minimale velllghelds-. 
gezondhelds- en woonkwallteltsnormen met de verzwarende omstandigheid dat hij van deze 
actlvl�elt een gewoonte had gemaakt. 

2. 
Beklaagde Is eigenaar van de drie panden waarop de tenlasteleggingen A.1, A.2 en A.3 
betrekking hebben. 
Beklaagde voert aan dat hij, zodra hij kennis had van de gebreken, de verhuur to snel mogelijk 
stopiette. Een aantal woningen werden ook verkocht of te koop gesteld. Ook stelt hij dat hij de 
verhuur moelllJk heeft kunnen opvolgen door een ernstige ziekte. 
Wat betreft de tenlastelegging A.3 a) voert beklaagde aan dat de woonlnspettle pas op 30 
januë1rl 2017 vaststelllngen heeft gedaan, zodat hij onmogelijk kan veroordeeld worden voor 
verhuur van een ongeschikte woning vanaf 4 juni 2012. 

3. 
Aangezien de woonlnspectle inderdaad pos op 30 januari 2017 een controle deed In de woning 

In de In , moet de datum In de tenlastelegging A.3, a) worden. 
aangepë1st. Dit betreft een materlêle vergissing. De datum 4 juni 2012 wordt verbeterd In 30 
Januari 2017. 

Gelet op de vele vastgestelde gebreken In de acht vèrschlllende woningen die door beklaagde 
werden verhuurd en die op zich niet betwist worden door beklaagde, zijn alle 
tenlasteleggingen In hoofde van beklaagde bewezen. Indien beklaagde gehinderd werd om de 
herstelllngen te doen en de verhuur op te volgen, dan had hij het beheer van de panden aan 
derden moeten overlaten. Het Is aan hemzelf te wijten Indien hij nallet om dit te doen. Hij had 
de panden ook at vroeger kunnen verkopen. 

-ook-de-ver-zwar-ende - omstandlgheld dat beklaélgde van de activiteit een gewoonte had 
gemaakt, staat vast gelet op de vele woningen die hij verhuurde en niët vo deden aan de 
mlnlmale woonkwallteltsnormen. 

1 
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3.3 §traftoemgtlng 

1. 
pe rechtbank legt voor beklaagde overeenkomstig artikel 65, eerste lid Strafwetboek één straf 
op voor de feiten van de tenlasteleggingen A.1, A.2 en A.3 samen. 

Bij de straftoemeting houdt de rechtbank rekening met de aard en de objectieve ernst van de 
bewezen verklaarde feiten, d e  begefe.ldende omstandigheden en de persoonlljkheld van 
beklaagde zoals die blljkt uit 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 aanzetten In de toekomst geen misdrijven meer te plegen. 

2. 
Beklaagde verhuurde acht woningen die niet voldeden aan de minimale kwallteltsverelsten. De 
gebreken waren talrUk. Aldus bracht beklngde de veiligheid en gezondheid van de bewoners 
In gevaar. HIJ stelde duidelijk zijn eigen financieel belang voorop. 

3. 
8eklaagóe is 57 jaar en werd reeds twee maal veroordeeld voor verkeerslnbreuken. Beklaagde 
vraagt de rechtbank rekening te houden met het feit dát hij ernstig ziek is geweest, de huurders 
zo snel mogelijk heeft uitgezet en de woningen heeft verkocht of te koop heeft gesteld. Gelet 
op deze elementen en het beperkt strafregister van beklaagde, kent de rechtbank beklaagde de 
gunst van het uitstel toe voor een groot gedeelte van de mlnlmumgeldboete op het bewezen 
verklaard misdrijf. 

4. HERSTEL 

De woonlnspecteur vordert het herstel van de drie panden, genoemd In de dagvaarding. De 
herstelvorderingen zijn gesteund op de bewezen misdrijven van de tenlasteleggingen A.1, A.2 
en A.3. ZIJ strekken tot het herbestemmen van de panden 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 150 euro per dag 
vertraging. 

De stopzetting van de verhuring brengt In beginsel het einde mee van het vervolgde misdrijf, 
maar brengt niet mee dat de gebreken zijn weggewerkt. Ook de omstandigheid dat door de 
verkoop een einde werd gesteld aan de Inbreuken gepleegd door beklaagde brengt niet mee 
dat de herstelmaatregel, die het verhogen beoogt van de woonkwaliteit en beoogt te 
vermijden dat bewoners/huurders In slechte omstandigheden worden gehuisvest, zonder 
voorwerp Is geworden. 
De herstelvordering van de woonlnspecteur strekt tot het realiseren van de In artikel 5 
Vlaamse Wooncode bedoelde elementalre vellighelds-, gezondhelds- en 
woonkwallteltsnormen. Zolang het bewijs van het herstel niet Is geleverd, kan de 
herstelvordering regelmatig worden uitgeoefend. 

1 
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De herstelvordering Is voldoende gemotiveerd. Het herstel Is noodzakelijk. Er wordt geen 
regularlsatlev�rgunnlng voorgelegd en er Is geen proces-verbaal van uitvoering van herstel. 

Gelet op de veri<oop van sommige panden, wat het herstel In ernstige mate kan bemoelllJken, 
kent de rechtbank bekfilagde een termijn van twintig maanden 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 wooninspecteur en het college 
van burgemeester en schepenen van de �tad gemachtigd worden tot de ambtshalve 
uitvoering van het herstel. 

S. BEOORDELING OP BURGERLIJK GEBIED 

1. 
stelde zich burgerlijke partij lastens beklaagde. Deze vordering Is tijdig en 

regelmatig. Ze Is ontvankelijk. 

huurde sinds mei 2015 een' ongeschikte woning In het pand In de 
In van beklaagde. Zij Is gerechtigd op vergoeding van de schade die 

hieruit voortvloeit. 
woont nog steeds In deze woning en wenst deze niet te verlaten. Er loopt 

een procedure tot ontbinding van de huurovereenkomst. ZIJ vordert 1 derde van de betaalde 
huur terug als een minwaarde (6.056,67 euro}. 

Beklaagde betwist deze vordering gelet op het feit dat zij de woning niet wenst te verlaten. HIJ 
heeft reeds op 18 Juni 2017 een verzoe�schrlft neergelegd tot ontbinding van· deze 
huurovereenkomst. 

Het is aannemelijk dat de verhuur van een ongeschikte woning morele schade en een 
verminderd huurgenot met zich hebben meegebracht. Dat de

· 
huurster haar woning niet 

verlaat, heeft wellicht te maken met haar financieel precaire situatie waardoor zij moeilijk een 
nieuwe woning vlndt. De rechtbank houdt er rekening mee dat beklaagde de 
huurovereenkomst wenst te ontbinden zodat hij niet verantwoordelijk Is voor de schade die 
erna geleden Is. Het staat ook vast dat beklaagde wel degelijk een huurgenot had. Bij gebrek 
aan concrete gegevens of stukken, begroot de rechtbank haar schade In bllllJkheld op 2.000 

euro. 

De Interesten en de rechtspleglngsvergoedlng worden toegekend zoals hierna bepaald. Nu de 
vordering van deze burgerlijke partij overgewaardeerd was, bepaalt de rechtbank de hoogte 
van de rechtspleglngsvergoedlng op basls van het toegekende bedrag. 
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2. 
stelde zich burgerlijke partij lastens beklaagde. Deze vordering Is tijdig 

en regelmatig. Ze Is ontvankelijk. 

van beklaagde. 
huurde een woning (woning 1 In het pand In de 

Zij vordert 1 derde van de betaalde huur terug als een minwaarde (5.200 euro). 

In 

Beklaagde betwist deze vordering gelet op het .feit dat hij niet vervolgd wordt voor het 
verhuren van een ongeschikte woning aan de burgerlijke partij. 

De rechtbank stelt vast dat beklaagde onder de tenlastelegglng A.l enkel vervolgd wordt voor 
het verhuren van de woning die niet voldeed aan de kwaliteitsnormen aan 
In het pand gelegen te Uit het strafondenoek blijkt dat bij de 
Inspectie op 18 november 2016 werd vastgesteld dat het pand In de 
on""'gund werd opgesplitst In drie zelfstandige woningen. Alleen woning kon op dat 
moment worden bezichtigd. De woningen en waren·nlet toegankelijk. De woonlnspectle 
stelde geen gebreken vast aan het gebouw op zich, maar wel vele gebreken aan de woning 
Beklaagde wordt enkel vervolgd voor het verhuren van deze woning die niet voideed aan de 
minimale kwallteftsvereisten. Het Is niet bewezen dat de wonlnR die door deze burgerlijke 
partij werd gehuurd gebreken vertoonde. De vordering van Is aldus 
niet gesteund op enige misdrijf dat lri hoofde van beklaagde Is bewezen. De vordering wordt 
afgewezen als ongegrond. 

3. 
Omdat het door beklaagde gepleegde misdrijf mogelijk nog andere schade heeft veroorzaakt, 
houdt de rechtbank de overige burgerlijke belangen ambtshalve aan, overeenkomstig artikel 4 
van de Voorafgaande Tltei wetboek van Strafvordering (art. 4 V.T.Sv.). 

6. TOEGEPASTE WEUEN 

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, 194, 195; 
Strafwetboek, art. 2, 38, 40, 65, eerste lid, 66; 
Wet van S maart 1952, art. l, gew. programmawet d.d. 24.12.1993, art. 1; 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); 
Wet van 29 juni 1964, art. 8§1; gew.W. 10.2.1994; (uitstel); 
Wet van 17.4.1878, art. 3 en 4; burg. wetb. art. 1382, 
Wetb. strafrecht, art.44,.45; (BP). 
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UITSPRAAK 

De rechtbank besllst OP TEGENSPRAAK ten aan21en van 

OP STRAFGEBIED 

De rechtbank: 

VERBETERT de tenlastelegging A.3. a) door de datum "4 Juni 2012" te wl}zlgen in ''30 

januari 2017". 

verklaart beklaagde SCHUL�IG aan de feiten van de tenlasteleggingen A.1, A.2 en A.3 

Inclusief de verzwarende omstandigheid dat van deze activiteit een gev_.roonte werd 

· aemaakt; 

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

veroordeelt 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 (XS); 

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 tenuitvoerlegging van de HELFT van dg_ 

opgelegde geldboete voor een periode van drie jaàr. 

wijst beklaagde er op dat het uitstel van rechtswege her'roepen 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. 

Blldragen - vergoedlne - kosten 

De rechtbank: 

spreekt In hoofde van beklaagde de vèrpllchtlng uit öm 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 flnancll!le hulp aan slachtoffers 

van ol>zettell)ke gewelddaden; 

veroordeelt beklaagde, krachtens artikel 4 §3 van de wet van 19 maart i017 tot • 

oprichting van een Begrotingsfonds voor de Jur1dlsche tweedellJnsbllstand, tot het 

betalen van een bydràge aan het Fonds van 20,00· euro; 
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legt beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de strafprocedure van 
54,76 euro overeenkomstig artlkel 91, 2ct• hd en 148 van het konlnklljk besluit van 28 
december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten In strafzaken; 

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

De rechtbank: 

beveelt beklaagde over te gaan tot het herstel van de panden te 

� 
Impliceert: 

wat 

1) zo beklaagde geen regularlsereode stedenbOuwkundlge vergunning be�omt op grond 
van artikel 4.2.1,1• VCRO: 

- ofwel het betrokken pand een andere bestemming te geven op basis van de bepalingen 
van de Vlaamse Codex,!\uimtelljke 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.t,7• VCRO: 

·het wegwerken door mlddel van renovatie-, verbeterlngs· en aanpassingswerken van de 
gebreken aan het gebouw en de daarin ondergellrachte woongelegenheden, zodat dit 
gebouw en de daarin ondergebnichte 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, 

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

zegt dat op vordering van de woonlnspecteur door beklaagde een dwangsom van 50 
euro tal worden verbeurd per dag vertraglna In de nakoming van dit bevel te rekenen 
vanaf het verstrijken van de termijn van twintig maanden vanaf de dag waarop dit 
vonnis In kracht van gewijsde zal zijn getreden, met een maximum van 80.000 euro. 

beveelt dat voo·r het geval voornoemde panden niet binnen de opgelegde termijn 
werden herbestemd, gesloopt of hersteld de woonlnspecteur en het college van 
burgemeester en schepenen van de stad ambtshalve In de uitvoering van de 
bevolen herstelmaatregel zullen kunnen voorzien. 
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./ Vordering 

De rechtbank: 

verklaart de vordering van de burgerlijke partlf 
deels gegrond. . 

20e blad 

ontvankelijk en 

veroordeelt bekla:igde om aan de burgerlijke partij een definitief 
bedrag van 2.000 euro te betalen voor de geleden materlêle en morele schade 
voortvloeiend uit het bewezen misdrijf van de tenlastelegglng A.2.c), vermeerderd met 
de gerechtelijke Interesten vanaf de datum van dit vonnis tot de da�um van algehele 
betaling. 

veroordeelt beklaagde tot de kosten van deze burgerlijke partij met inbegrip van de 
rechtsplegingsvergoedlng van 480 euro. 

./ Vordering 

De rechtbank verklaart de vordering van 
ongegrond . 

./ Overlce burgerllll<e belangen 

De rechtbank houdt de beslissing over de overige burgerlijke belangen aan. 

ontvankelijk, doch 

Alles gebeurde In de Nederlandse tool overeenkomstig de wet van 15 juni 1935. 

1 
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en laalste blad 

Dit vonnis ls In openbare terechtzitting Uitgesproken op VEERTIEN OKTOBER TWEEDUIZEND 
NEGENTIEN door de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, 
013M kamer, samengesteld uit: 

rechter, voorzitter van de Dl3M kamer, 

In aanwezigheid var 
Met bilstand van.griffier 

Voor eensluidend afschrift ofgelevero 
aan hel Openbaar Mlnf!';ferie. 
Dendermonde, de 1 6 �10- 2019 

De griffier-hoofd van dienst. 

griffier-hoofd van dienst 

Eerste substituut-procureur des Konings 




