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OPENBAAR MINISTERIE 

BURGERLIJKE PARTIJEN 

wonende te 

. wonende te 

=> Ter terechtzitting van 06 januari 2020 befden vertegenwoordigd door 
mr. loco mr. advocaten te 

BEKLAAGDEN 

. J7~ 1. 

2.. 

met BTW-nummer 
ondernemingsnummer 
gevestigd te 

Ingeschreven onaer ne• 
met maatschappelijke zetel 

Ingeschreven onder het ondernemingsnummer 
. met maatschappelijke zetel gevestigd te 

=> Ter terechtzitting van 06 januari 2020 beiden niet 
vertegenwoordigd, aldus verstek makend 

geboren t~ op 
ingeschreven te 
van Belgische nationaliteit 

=> Ter terechtzitting van 06 januari 2020 vertegenwoordigd door mr. 
advocaat te 

1. TENLASTELEGGINGEN 

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

een woning of specifieke woonvorm die niet voldoet aan de vereisten van artikel 5 § 1 
Vlaamse Wooncode verhuren, te huur st ellen of ter beschikking stellen 
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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 via 
tussenpersoon, te hebben verhuurd, te huur gesteld of ter beschikking gesteld met het oog op 
bewoning (art. 2 § 1, 31", en 20 § 1 lid 1 Decreet 15 juli 1997 houdende de Vlaamse 
Wooncode), zoals gewijzigd door het Decreet van 29 maart 2013 houdende wij ziging van 
diverse decreten wat de woonkwaliteitsbewaking betreft, vanaf 11.08.2013, namelijk: 

in het pand gelegen te kadastraal gekend als 
eie:endom van met maatschappelijke 

zetel te ondernemingsnummer bij akte 
verleden op 24 september 2018 door notaris te 

1. een woning 1 die niet voldeed ·aan de kwaliteitsnormen te hebben verhuurd aan 

Te in de periode van 30 oktober 2013 (datum inschrijving - stukken 56. 
102-104\ tot en met 29 december 2017 (datum verhoor- stuk 97 e.v.) 
door 

2. een woning 2 die niet voldeed aan de kwaliteitsnormen te hebben verhuurd aan 
en 

Te in de periode van 22 januari 2014 (datum inschrijving - stukken 56. 
106) tnt <>n m<>t 17 :mril 7018 (datum verhoor- stuk 126) 
door 

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

Te in de periode van 1 februari 2011 (datum aanvang huurovereenkomst-
stuk 4 ""' tnt Pn mP.t 29 december 2017 (datum verho.or -_stuk 97 e.v.) 
door 

4. een woning 4 die niet voldeed aan de kwaliteitsnormen te hebben verhuurd aan 

Te in de periode van 22 februari 2013 (datum inschrijving - stukken 56, 
110) tot en met 17 aoril 2018 (datum verhoor- stuk 126) 
door 

\ 
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Te in de periode van 28 mei 2015 (datum inschrijving- stukken 4, 57, 112, 
113) tot en met 17 april 2018 (datum verhoor- stuk 126) 
door 

6. een woning 6 die niet voldeed aan de kwaliteitsnormen te hebben verhuurd aan 

Te in de periode van 3 december 2014 (datum inschrijving - stukken 59, 
114) tot en met 17 april2018 (datum verhoor- stuk 126) 
door 

7. een woning 7 die niet voldeed aan de kwaliteitsnormen te hebben verhuurd 

Te in de periode van 13 maart 2013 (datum inschrijving- stukken 60. 116) 
tot en mot~ fohru~rl 2017 (datum oozeggingsbriefhuurovereenkomst- stuk 86-
door 

* • * 

2. PROCEDURE 

De zaak werd behandeld op de openbare zitting van 06 januari 2020. 

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

3. AANSTELLING VAN EEN lASTHEBBER AD HOC 

Overwegende dat art. 2bis van de Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering 
(ingevoegd bij de wet van 4 mei 1999) tot invoering van de strafrechtelijke 
verantwoordelijkheid van rechtspersonen en in werking sinds 3 julf 1999 bepaalt dat: 

"In geval de strafvordering tegen een rechtspersoon en tegen degene die bevoegd is om de 
rechtspersonen te vertegenwoordigen, wordt ingesteld wegens dezelfde of samenhangende 
feiten, wijst de rechtbank die bevoegd is om kennis te nemen van de strafvordering tegen de 
rechtspersonen, ambtshalve of op verzoekschrift, een lasthebber ad hoc aan om deze te 
vertegenwoordigen". 
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De bedoeling van de w etgever w as het belangenconflict tussen rechtspersoon en h et orgaan 
op te vangen wanneer zij beide terechtstaan; 

In casu staan zowel de natuurlijke persoon die bevoegd is om de rechtspersonen te 
vertegenwoordigen en de rechtspersonen zelf t erecht wegens dezelfde feiten; 

Derhalve is het noodzakelijk twee lasthebbers ad hoc aan te stellen teneinde de 
rechtspersonen te vertegenwoordigen in onderhavige strafvordering; 

Teneinde de lasthebbers ad hoc toe te laten kennis te nemen van het strafdossier, dient de 
zaak te worden uitgesteld om te worden behandeld op de hierna vermelde datum der 
terechtzitting; 

Aa n de lasthebbers ad hoc dient lastens de beklaagde rechtspersoon de hierna bepaalde 
provisie te worden toegekend. 

4. TOEGEPASTE WETTEN 

Gelet op de genoemde en de hiernavolgende artikelen; 
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, 186, 190, 194, 195. 

BESLISSING 

De rechtbank beslist OP TEGENSPRAAK ten aanzien van 
ten aanzien van er 

De rechtbank: 

en BIJ VERSTEK 

st elt aan als lasthebber ad hoc over met maatschappelijke zetel te 
en met ondernemingsnummer 

mr. . advocaat met kantoor te 
teneinde deze te vertegenwoordigen in de lastens haar ingestelde 

strafvordering. 

beveelt dat en haar organen aan de lasthebber ad hoc de stukken zullen 
overhandigen die nodig zijn voor de uitvoering van zijn mandaat. 

kent aan de lasthebber ad hoc lastens de vertegenwoordigde vennootschap een 
provisie van 700,00 EUR toe en veroordeelt de vennootschap hiertoe. 

stelt aan als lasthebber ad hoc- over met maatschappelijke zetel te 
en met ondernemingsnummer 

, advocaat met kantoor t e 
vertegenwoordigen in de lastens haar ingestelde strafvordering. 

mr. 
teneinde deze te 
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beveelt dat en haar organen aan de lasthebber ad hoc de stukken zullen 
overhandigen die nodig zijn voor de uitvoering van zijn mandaat. 

kent aan de lasthebber ad hoc lastens de vertegenwoordigde vennootschap een 
provisie van 700,00 EUR toe en veroordeelt de vennootschap hiertoe. 

zegt dat zo een aanvullende provisie noodzakelijk mocht blijken de lasthebbers ad hoc 
daartoe een verzoek aan de rechtbank zullen richten. 

zegt dat de lasthebbers ad hoc bij het beëindigen van hun opdracht een staat van 
kosten en ereloon ter begroting zullen neerleggen. 

stelt de behandeling van de zaak uit naar de openbare terechtzitting van 
MAANDAG 25 MEI 2020 om 09.00 uur. 

verzoekt het Openbaar Ministerie een afschrift van dit vonnis aan de lasthebbers ad 
hocter kennis te brengen. 

houdt de beslissing over de kosten aan. 

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad niettegenstaande iedere voorziening en 
zonder borgstelling. 

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

rechter, voorzitter van de D13M kamer, 

In aanwezigheld van 
Me.t.hlistaQd van griffier 

substituut-procureur des Konings 




