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KAMER MET EEN RECtfTER, RECHTSPREKENDE IN CORRECTIONELE ZAKEN 

Gezien de proce.sstl.lkken en namelijk de dagvaarding betekend bij exploot van 

Nr. ~;(83 

gerechtsdeurwaarder met standplaats te op 

In de za ale van: 

HET OPE.NBAAR MINISTERIE, 

aan wie zich heeft gevoegd als burgerliJke partlil 

· Nr.~l 
WOO~INSPECfEUR, bevoegd vóor en handelend namens het 
Vlaamse Gewest, met kantoor te 1000 Brussel, Hennan 
Teerlind!gebouw, Havenlaan 88 bus 22 

- vertegenwoordigd door meester Peter De Roover loco meester Bart Branders, 
advocaat te Oostende-

tegen: 

geboren te op wonende te 

- bijgestoon door meester Elisa Decostere, advocaat te Ardoole-

Verdacht van: 

!g van 1 mel2017 tot en met 03 Juli 2018 

bij inbreuk op artikelS, strafbaar gesteld door artlkel20§1 all van het decreet d.d. 15 jull1997 
houdende de Vlaamse Woon code, als verhuurder, als eyentuele onderverhuurder af als persoon die 
een woning ter beschikking stelt, een woning die niet voldoet aan de verelsten en nonnen van artikel 
5 rechtstreeks of via t~npersoon verhuurd, te huur gesteld of ter beschikking gesteld te hebben 
met het oog op bewoning. 
namelUk een zelfstandige woning te hebben verhuurd 

De lcodostra/e omschrijving van hetonroerend go~d dat het voorwerp von het misdrijf is, zijnde: 
ligging: 
aard en oppervlakte: 
wijk en nummer van het kadaster. 
en de eigenaars ervan geïdentificeerd zijnde a•r· geboren te 

Of . --,(vruchtgebruik) en , gecuren te op 
(blote eigenaar), belden wonende te 
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die de eigendomstitel hebben verkregen krachtens de akte van aankoop door de huwgemenschap 
en verfeden Of de akte van schenking verfeden op 

van het blote eigendom, de akte van verdeling/afstand verleden op en JJit 
hoofde van de nalatenschap van . overleden op 

Gehoord de burgerlijke partij bij mçmde van meester Peter De Roover loco meester Bart BrÖnders, 
advoca.at voornoemd. 

Gehoord de uiteenzetting van de zaak door M. Ampe, sul:istltuut-procureur des Konings, die de zaak 
samenvat en èondusie neemt strekkénde tot de veroordeling van de beklaagde bij toepas~ing van de 
stlëlfwet. 

Gehoord de beklaagde in ziJn antwoorden en mlddelen van vèrdediging daartoe bijgestaan door 
meester Elisa Oecostere, zijn respectievelijke raadsman. · 

Oe behandeling en de debatten van de zaak hadden plaats In openbare terechtzittlng. 

En _na beraadslaagd te hebben, 

OE REOfTBANK, . 

Gezien de artikelen van voormelde tenlasteleggingen, also~k de artikelen 

- 2 en volgende Wet 15.06.1935 op het gebruik der talen In gerechtszaken 
- 182, 184, 185, 189, 190, 194 Wetboek van Strafvordering 
-38,40 Sw. 
- 1 Wet 05.03.1952 laatst gewijzigd lngevqlge artikel 59 van de wet van 25 december 2016 
..: 91 KB 28.12.1950 houdende aigemcne reglement op de gerechtskosten in strafzaken 
-29 Wet 1.8.1985 laatst gewijzigd Ingevolge artikel59 van de wet ~an 25 december 2016 

PROCEDUR~ 

Gelet op de dagvaarding aan de beklaagde betekend op lljuli 2018 die overgeschreven werd O_P het 
kantoor Rechtszekerheid te op 16 juli 2018 met als referentie 

Gezien de stukken van het bundel. 

Oe rechtbank stelt vast dat In de dagvaarding verkeerdeliJk 

felten. 
werd vermeld als plaats van d~ 

Deze materi@le vergissing wordt rechtgezet en als plaats van de felten wordt vermeld . 
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Alle partijen werden hiervan bij de aanvang Vön de terechtzitting op de hoogte gebracht met 
mogelijkheld t ot replick . Er werden geen opmerkingen geformuleerd. 

Elser tot herst~l 1 het openbaar mln!sterle In zijn vordering 1 en de be~laagde werden gehoord in 
openbare terechtzitting van 10 september 2018 . 

1 .1. Tenlastelegging 

De beklaagde wordt vervolgd wegens te van 1 mei 2017 tot en met 3 juli 20i8 bij inbreuk op 
artikel 5 1 strafbaar gesteld door artikel 20§1 all van het decreet d.d. 15 jull1997 houdende de ' 
Vlaamse Wooncode, als verhu~rder 1 als eventuele endeNerhuurder of als persoon dle een woning 
ter beschikking stelt, een woning die niet voldoet aan de verelsten en norr:nen van artikel!? 
rechtstreeks of via tussenpersoon verhuurd 1 te huur gesteld of ter beschikking gesteld t e hebben 
met het oog op bèwonlng, namelijk een zelfstandige woning t e hebben verhuu(d . · 

De kadastrale omschrijving van het onroerend goed dat het voorwerp van het misdrijf ls 1 zijnde 
ligging: 
aard en oppervlakte : 
wijk en nummer van het kadaster: 
en de eigenaars ervan geïdentificeerd ZIJn oe êlc , geboren te 

op (vruchtgebruik) en ....... oren te op 
( blote eigenaar), belden wonende te 

die ·de eigendomstitel hebben verkregen krachtens de akte van aankoop door de huwgemeenschap 
en verleden op 1 de akte van schenking verleden op 

van het blote eigendom, de akte van verdeling/afstand verleden op !nuit 
hoofde van de nalatenschap var overleden op 

De beklaagde is naakte eigenaar van het onroerend goed gelegen te 
, kadastraal gekendDoder 

Op 13.01.2017 wordt de Wooninspecteur gecontacteerd door het Meldpunt Wonen-Vlaanderen 
omwille van een vermoeden van misdrijf ( een woning of kamers verhuren/ter beschikking stellen die 
niet voldoen aan de huidige minimale kwaliteitsnormen). 

Vla machtiging tot visitatie afgeleverd door de polltierechter te Brugge d .d. 3.05.2017 begaf de 
Wooninspecteur zich op 3.05.2017 ter plaatse om de nodige vaststellingen te verrichten. 

Het visitatiebevel werd getoond en toegelicht aan de aanwezige bewoner die 
bijk9mend voorafgaande en schriftelijke toestemming verleende ~m de woning te onderzoeken en 
de nodige vaststellingen te doen . 
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De Wooninspecteur kende aan het gebouw 24 strafpunten toe op basis van de volgende gebreken : 

-doorbuiging van nok en hellende vlakken van het zadeldak, ontbrekende pan en 
dakrandaansluitfng, houtrot aán dak structuur; 

- kàmer links voÓr doorbuiging' draagvloer en sporen van Insijpelend water op dekvloer; 

-de flexibel van de gasflesaansluiting aan het kookfornuis is verweerd, de bovengrondse stook-

olietank beschikt niet over een _groene dop, toevoerleiding van de stookolie ter hoogte van de 
lcachelllgt los op de dekvloer; 

-geen EPC teruggevonden In databank, vastgesteld dat het dak niet geïsoleer~ Is; 
- de woning Is niet op elke bouwlaag uitgerust met minstens 1 rookmelder 

- ter hoogte van de zekeringskast zijn er genaakbare geleiders, er werd geèn spanning op 
vastgesteld, niet gebruikte gelelders dienen vermeden te worden; 

· Aan de woning.werden 127 strafpunten toegekend op basis van een reeks 1r.1n 18 vastgestelde 

gebreken omstandig vermeld. op de bla.dzijden 3 en 4ln het proces-verbaal van 3.05.2017 zo:ils; 

-ernstige vochtschade met verhoogde vochtwa!lrden aan de binnenmuur tussen de voutekamer en 

de keuken; op meerdere locaties zijn er sporen van insijpelend vocht met verhoogde vochtwaar~en 
In de kamers op de eerste verdieping, vochtschade aan de dekvloer van de woonkamer stfiatzljde; 

vochtschade aan de dekvloer en aan de muren van de kelder; vochtschade met verhoogde 

vochtwaarde~ onderaan de binnenmuren op het gelijkvloers; loskomende verweerde w.indbeldedlng 
aan de muren van de keuken In de achterbouw; aan de trap naar de eerste verdieping ontbreekt de 

trapleuning; aan de gootsteen in de keuken is er geen toevoer van warm water voorzien, een 

elektrische boiler is voorzien maar deze is n iet aangesloten op de gootsteen; de woning beschikt niet 

over een lig- , zit- of stortbad met toevoer van warm en koud water; in de woning Is geen wc 

aanwezig; 

-er zijn geen stopcontacten voorzien in de kamers op de eerste verdieping; ontbrekende lichtpunten 

In dé kamers op de eerste verdieping; de dakramen In de kamers op de ee~te verdieping zijn te 
klein; er is geen opengaand raam In de keuken; 

- In de woning is er een Individueel verwarmingstoestel teruggevonden ; er Js nlet voorzien In een 

t'oevo~r van verbrandingslucht; er iS een verhoogd risico op CO-vergiftiging 

-in de woning is een mazoutkachel; er Is niet voorden in voldoende, rechtstreekse toevoer van 
verbrandingslucht, er bestaat een verhoogd risico op CO-vergiftiging. 

- niet elke bouwlaag Is uitgerust riiet mlnstens één rookmelder; 

- niet alle ramen vim de woonlokalen en/ of badkamer zijn voorzien van dubbele beglazing . 

Volgens de bevindingen 'van de Wooninspecteur is' de woning ongeschikt maar ook onbewoonbaar 

wegens de ernstige gezondhelds-en veiligheidsrisico's voor de bewoners. 

Bij beslult 1r.1n de burgemeester van de gemeente va~ 20 juli 2017 werd de woning gelegen 

te , ongeschikt en enDewoonbaar verklaard . 

De beklaagde werd per aangetekende briefvan 24jufi 2017 hiervan op de hoogte gebracht . 

Beldaagde tekende geen beroep aan tegen dit besluit~ 

Op 8 junl2017 werd door de Wooninspecteur een herstelvordering opgesteld voor het pand gelegen 

aan de 
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~·-- -----------------------------
De beklaagde en zijn vader 
regio 

Nerden op 21 november 2017 verhoord door de polit ie 

Op 7.05.2018 werd door de Wooninspecteur een brief verstuurd naar de beklaagde met het veneek 

ofwel een hercontrole aan te vragen ofwel een vragenlijst In te vullen tegen uiterlijk 25 mei 2018. 

De beklaagde heeft hierop niet gereageerd . 

Op 15 juni 2018 ~el de de Wooninspecteur een proces-verbnal op houdend de stand van za ken 

betreffende woning van de beklaagde hetwelk werd ovt!rgcmaakt aan de Procureur das Konings van 
West-Vlaanderen. 

1.3.l,_§r.ond van de ;zaak 

De beklaagde betwist de tenlastelegging en stelt dat hij enkel de naakte eigenaar is van het woonhuis 

en dat zijn vader het vruchtgebruik heeft. 

Als vruchtgebruiker heeft zijn vader het recht van genot en gebruik van de woning en kan hij van de 
vruchten genieten . 

Niet hij maar zijn vader kan het huis verhuren af onderverhuren of ter beschikldng stellen • 

Het woonhuis werd verhuurd door zijn vader. 
De beklaagde verwijst hiervoor naar zijn stuk 1, nl. een niet gedateerde, summiere 
huurovereenkomst en naar enkele betalingen van huurgelden die tot september 2016 ( stuk 2) op de 

rekening van de vader van de beklaagde overgéschreven werden . 

De beklaagde stelt dat hij als naakte eigenaar niet vervolgd, noch veroordeeld kan worden op grond 

van een Inbreuk op art 5 van de Vlaamse .Woon code . 

De felten die de beklaagde ten laste gelegd worden betreffende de periode van 1 mei 201/ tot 3 juli 
2018. 

Voor de beoordeling houdt de rechtbank rekening met deze incriminatieperiode . 

Juridisch gezien is de beklaagde naakte eleenaar maar in feite gedraagt de beldaagde zich ook als 
verhuurder. 

Oe rechtbank leidt dit af uit de volgende elementen van het dossier . 

"De huisboos Is die alles regelt voor de woning hier. Ik heb een schriftelijke 
huurovereenkomst maar ik heb deze hier niet bij mij. Ik heb geen huurwaarborg moeten betalen . Ik 
heb tussen de 2 en 3 maanden betalingsachterstand. Ik heb dit pand gevonden viq een vriend die mij 
vertelde dat dit lef!g stond. Ik zit met loonbeslog en Ik hou maandelijks tussen 1.000 en 1.300 euro 
over. Ik betaalde de huur vroeger per overschrijving maar na de diefstol van mijn PC betaal ik cash . • 
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- De verklaring van beklaagde van 21.11.2017 ( bH lage 3 aan PV van 10.11.2017 ) 

111 Op de vraag of Ik dikwijls ter plaatse go en zo niet, of er Iemand m ijn belangen ter plaatse 
waarneemt 1 moet Ik nee antwoordeq. Heel zelden betreed Ik de woning. Voor zove; ik weet 1 ben. Ik 
slechts éénmaal in de woning bfnnen geweest 1 en dft WQS noor 00n/e/dlng van het bezoek en de 

controle van het age(_ltschop Wonen Vlaonderen op 3/05/2017 . Er is dok niemand die mijn belongt!n 
t er plaatse waarneemt • 

Op de vraag of er regelmatig lelochten van huurd~rs zijn geweest 1 kon Ik u zeggen dot 

nooit geklaagd heeft over de stoot van de woning. Hij vi!Jdt mij zelfs een goede hulsboos en is 
tevreden dat hij door mag en kan wonen . 

Op de vraag wie de gelden ontving 1 de contracten opstelt , de huurders zoekt, de tontoeten met de 
huurders onderhouelf en wie naar de verhuurde ponden gaat voor defecten' Jclqchten en onderhoud 
kon ik u zeggen dat Ik op heden geen huurgelden meer ontvang van . Hij heeft een 
huurachterstand van meer don zes maanden . Het huurremtroet werd onde_rlln9. opg~e/d aan de 
hand van een zelf geschreven cqntroct enkel door ondertekend, moor niet door mij . 
De contacten met de huurders beperken zich tot de gespreideen op straat • Het verhuurde pand werd 
door mij niet betreden 1 met uitzondering van 03/05/ 171 de dag van de inspectie van het pèmd. " 

- De verklaring van van 21.11.2017 (bijlage 4 aan PV van 10 .. 11.2017) 

"' Op de vragen 2 tot en met 11 dle u in opdracht van de Procureur des Konings dient te stellen I kan Ik 
u onmogelijk antwoorden . Wat betreft het verhuren van het pond 1 in 
heeft mijn zoon alles in handen. Gezien mijn hoge leeftijd en mijn wankele 
g ezondheidstoestand 1 ben Ik niet m eer In staat om mij hiermee bezig te houden . 

Nogmaals gezien m ijn hoge ouderdom houd Ik mij hiermee niet meer bezig . Alle administratie 
h ieromtrent kan Ik niet bijhouden en loot _Ik over aan mijn zoon " 

Zowel de huurder 1 de beklaagde als de vader van de beklaagde gaan er vanuit dat 
huls baas Is, nl. de vcrhuurder, die zich beiighoudt met alle administratieve taken . 
De huurder omschrijft als zijn huisbaas . 

de 

omschrijft zichzelf volge ns de bewoordingen van de huurder als een goede hulsbaas . 

Op basis van de vaststellingen van de Wooninspecteur 1 de verklaringen van de verhoorde personen 1 

net technisch verslag en het fotodossier oordeelt de rechtbank dat de feiten vermeld onder de 
tenlastelegging vold~nde bewezen zijn en dat deze felten aan de beklaagde worden toégerekend. 

Noch de beklaagde noch 
burgemeester van de gemeente 
gelegen 

hebben beroep aangeteken.d ~egen het besluit van de 
tot ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring van de woning 
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De feiten In hoofde van de beklaagd~ zljn emstfg. 

De rechtbank gaat niet in op de vraág van de beklaagde om de zaak uit t~ stel[en . 

Sinds het beslu[t van de burgemeester van de gemeente tot ongeschikt- en 

onbewoonbaarverklaring van de won.Jng zijn meer dan 13 maanden verstreken. 
Gedurende al die tijd heeh de beklaagde geen enkel nuttig initiatief genomen. 

Het verzoek is ongegrond . 

De verhuring van onbewoonbare panden houdt een zware inbreuk In op de veiligheid van de 
bewoners en hun levenskwaliteit. · 

Oe beklaagde dient zich bewust te zijn van Zijn verplichtingen als verhuurder . 

p.S 

De verhuurde woningen moeten voldoen ~an de verelsten van de Vlaamse wooncode en mogen 
enkel ter beschikking gesteld worden van de bewonen. wanneer voldaan is aan de minimumnormen 

van veiligheid 1 gezondheld en woonkwaliteit. 

De straf moet worden bepaald gelet op de aard en de ernst van de feiten 1 de begeleidende 

omstandigheden en de persoonlijkheid van de beklaagde. 

De strahoemetlng heeft niet enkel een vergeldingsfunctie maar beoogt ook preventie 

De beklaagde Is zich onvoldoende bewust van de ernst van de felten en de risico's die de bëwoner 

van de woning kan lopen wanneer hij stelde dat de bewo~_er tevreden was dat hij een dak boven zijn 

hoofd had 1 dat de woning volgens hem voldeed aan de normen 1 op een paar details na zoals de 

vochtige muren, wat volgens hem te verwaarlozen Is . 

Het Is ongepast en onáanvaardbaar dat de beklaagde de feiten minimaliseert . 

De straf moet van aard zijn de beklaagde ervan te weerhouden in de toekomst dergelijke feiten te 
plegen. 

De rechtbank houdt tevens rekeninG met het blanco strafregister van de beklaagde. 

Rekening houdend met bovenstaande overwegingen is de rechtbank van oordeel dat een geldboete 
van 650 euro passend en noodzakelijk is om de beklaagde de ernst van de feiten te doen inzien en 

hem ervan te weerhouden In de t oekomst gelijkaardige feiten te plegen. 

2.1. De wooninspecteur stelde op 8 j uni 2017 een herstelvordering op die werd overgemaakt aan het 
parket . . 

Bij besluiten d.d. 5 september 2018 neergeleed op de zitting van 10 september 2018 vordert eiser t ot 
herstel het volgende : 

-gedaagde te vcroordelen t ot het weewerken va n de gebreken aan het pand gelegen te 

I . om het laten voldoen 

aan de ve ilig~eids-, gezondhcids- en woonkwalltelt.svt!reisten bedoeld In artikel 5 van het decreet 

van 15 juli 1997 houdende de Vlaarnse Wooncode 1 d.w.z. dat het aantal punten in het technisch 
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verslag wordt teruggebracht op 0 ( nul ); 

- dit binnen een termijn van 10 maanden, lopende vanaf de datum van de betekening van het tussen 
te komen vonnis , onder verbeurte van een dwangsom van 150 euro·per dag vertraging per 

verwerende partij, met de uitdrukkelijke uitsluiting van de dwangsomtermijn In de zin van artikel 

1385bls, 4•lid gerechtelijk wetboek; . 

-tevens daarbiJ eiser tot herstel alsoak het College van Burgemeester en Schepenen van ~.e 
gemeente (In besluiten yerkeerdelijk Iermeld maar op de terechtzttti'ng mondeling 
rechtgezet) te machtigen om hetgevorderd herstel ambtshalve uit te voeren zoals bedoeld In artikel 

20 bis §7 van het decreet van 15 jull1997 houdende· de Vlaamsé Wooncod~, voor het gevaf de 

veroordeelde partij In gebreke zou bliJven, en dit op haar kosten; · 
-verder eiser tot herstel alsook het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente 

te machtigen om de kosten ( bedoeld In art. 15 §1, 6. Vlaamse Wooncode) alsook de kosten 

van ( eventuele zich opnieuw voordoende ) hèrhulsvestlng ( art. 17 bi~ §2 Vlaamse Woon-code} te 

verhalen· op de gedaagde . 

Eiser tot herstel vordert ook om gedaagde te veroordelen tot alle kosten van het geding aan zijn zijde 
be~;root op de rechtsplegingsvergoedlng van 1.440,00 euro. 

2.2. De rechtbank Is verp!lcht om de gevorderde herstelmaatregel uit te spreken wanneer de 
rechtbank vaststelt dat de vordering van de Wooninspecteur gemotiveerd Is op grond van de 

elementaire veilighelds-, gezondheids- en woonkWallteltsver~lsten en kennelijk niet onredelijk Is. 

De rechtbank ts van oordeel dat de herstelvordering kennelijk niet onredelijk Is en overeenstemt met 

de wettelijke bepalingen . 

Wat de gevorderde termijn van 10 maanden voor de uitvoering van de herstelwerkza~mheden 
betreft merkt de rechtbank op dat de beklaagde sinds het ~esluit van het College van Burgemeester 

en Schepenen van de gemeente van 20 jull2017 en zijn verhoor op 21 november 2017 reeds 

over een ruime periode beschikt heeft om nuttige initiatieven te nemen·. 

Hiervan heeft. hiJ geen gebruik gemaakt . 

Aan de beklaagde wordt een termijn van 10 -maanden gegeven om vrijwillig de herstelwerken uit te 
voeren • . 
De rechtbank bepaalt tevens een dwangsom van 100 euro per dag _vertraging In de uitvoering van de 

hers:telwerkzaamheden • 

De wooninspecteur vordert dat hij en het College van Burgemee.ster en Schepenen van de gemeente 

gemachtigd worden om het gevorderde herstel ambtshalve uit te voeren voor het geval dat 

de beklaagde In gebreke blijft dit te doen en op zijn kosten . 

De wooninspecteur en het College van Burgemeester en_ Schepenen van de gemeente 

worden gemachtigd om In de uitvoering ervan te voorzien op kosten van de beklaagde -

De rechtbank gaat tevens In op de vordering van de Wooninspecteur om de kosten vermeld In art. 

17bJs,§2 van de Vlaamse Wooncode te verhalen op beklaagde . Het meer gevorderde wordt 

ongegrond verklaard • 

I 
I 
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De Wooninspecteur vordert om het vonnis uitvoerbaar te veridaren bij voorraad • 

De rechtbank stelt vast dat de gebreken in het pand ernstige veiligheidsrisico's met zich mee

brengen. Om deze redenen wordt ~et vonnis uitvoerbaar bijvoorraad verklaard, 

3. OP BURGERWK GEBIED 

Voor zoveel als nodig worden de bu~·enijke belangen overeenkomstig art. 4 al.2 van de 
voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering ambtshalve aangehouden· . · 

4. DE GERECHTSKOSTtN 

De beklaagde wordt veroordeeld tot de gerechtskosten begropt op 302,2~ euro en tot de · 

rechtspleglngsvergoeding aan de zijde van de W~oni~pect~ur begroot op 1.440 eurö . 

OM DEZE REDENEN, 

DE RECHTBANK 

- wiJzende op tegenspraak, 

OP STRAFGEBIED 

Verbetert de tenlastelegging als volgt, 

vervangen door 

in de dagvaarding als plaa~ {fan de feiten wordt 

Verklaart de beklaagde schuldig aan de feiten zoals omschreven in de verbeterde tenlastelegging. 

Veroordeelt de beklaagde tot een geldboete van 5.200,00 euro, zijnde een geld boet~ van 650,00 
euro verhoogd met 70 opdeciemen • 

Zegt dat de duur van de gevangenisstraf waardoor de geldboete zal mogen vervangen worden bij 
gebrek aan betaling binnen de wettelijke termijn bepaald wordt op 60 dagen. 

Verplicht de veroordeelde een bedrag van 200,00 euro, -zijnde een bedrag van 25,00 euro verhoogd 

me~ 70 opdeciemen , te betalen bij wijze van bijdrage tot de financiering van he~ ~onds tot financiële 
hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de o~sionele redders . 

Verwijst de veroordeelde tev~ns tot het betalen van een vaste vergoeding voor beheerskosten in 

strafzaken van 51,20 euro. 

Verwijst de veroordeelde tevens tot het betalen van een bedrag van 20,00 euro als bijdrage voor het 

Begratingsfonds voor de juridische tw~edelijnsbijstand • 
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Verwijst de veroordeelde tot de gerechtskosten, begroot op 302,23 euro . 

DE HERSTELVORDERING 

Veridaart de herstelvordering ontva11kellj~_en als volgt gegrond. 

Beveelt >ver te gaan tot het herstel van het pand gelegen te 

, kadastraal gekend onder 
, door: 

• he~ wegwerken 1 door middel van renovatie-, véibeterings- en aanpassingsiNerken 1 van de 
gebreken aan het gebouw ên de daarin ondergebrachte:woongelegenheden 1 zodat dit 

getio':'W .en de daarin ondergebrachte woong~legenheden voldoen aan de veilighelds-1 

gezondheids-en kwaliteltsverelsten, zoals bedoeld in artikel 5 van het ·decre·et van 15 juli 1997 

houdende de Vlaamse Wooncode • 
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en dit binnen een termijn van tien maanden ( 10) maanden vanaf de datum van de betekening van 
huldig vonnis . 

Zegt voor recl_lt dat op vordering van de Wooninspecteur en/ of het College van Burgemeester en . 
Schepenen van de gen:teente door de veroordeelde een dwangsom zal 

worden verbeurd van 100_,00 euro per dag vertraging In de nakoming van dit ~vei, te rekenen 

vanaf het verstrijken van de termijn van 10 maanden vanaf de betekening van huldig vonnis . 

Sluit een bijkomende termijn In de zin van art. 1385bis1 4•1id Ger.W: uitdrukkell]k uit. 

Beveelt dat voor het geval het pand niet wordt hersteld binnen de voormelde termijn de 

Wooninspecteur_en het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente van 

ambtswege in de uitvoering ervan kun~en voorzien op kosten van de veroordeelde 
overeenkomstig hetgeen Is bepaald in artikel20bls §7-VIaamse Wooncode. 

Machtigt de Wooninspecteur om de kosten vermeld In artlkel17 bis §2 van de Vlaamse Wooncode te 
verhalen op de :veroordeelde 

Veroordeelt tot betaling van de réchtsplegingsvergoeding aan de ziJde van de 

Wooninspecteur begroot op 1.440100 euro . · 

Verklaart het vonnis wat de herstelvordering betreft uitvoerbaar bij voorraad , 

. . 
Beveelt dat biJ toepassing van artikel :lOter 1 r lid van de Vlaamse Wooncode een uittreksel van 

onderhavig vonnis, nadat ~et In kräct)t van g~wljs~e zai zijn getreden 1 op de kant van de 

·overgeschreven dagvaarding of van bet overgeschreven exploot Ingeschreven zal worden op de wijze 

bepaald In artikel 84 van de hypotheekwet en·blj gebreke daaraan 1 ee·n uittreksel van. onderhavig 

vonnis Ingeschreven dient te worden op ~e kant van de overschrijving van de titel van verkrijging . 

I 
I 

I 
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herstelvorderende overheid binnen de termijn om rechtsmiddelen tegen de uitspraak aan t e wenden 
een afschrfft te bezorgef! . 

OP BURGERUJK GEBIED 

Houdt de burgerlijke belangen overeenkomstig artikel 4 al. 2 van de voorafgaandet!tel van het 

Wetboek ~n Stlilfvorderfng ambtshalve aan • 

Alles wat voorafgaat werd overeenkomstig de bepalingen van de wet op het gebruik der talen in het 
Nederlands behandeld. 

Aldus uitgesproken te Kortrijk, In het gerechtsgebouw, In de openbare zitting van de ZEVENTIENDE 
KAMER, op hè den acht aktaber tweeduizend en achttien. 

Aanwezig: L Haegeman 
T. Vandaele 
V.Leyman 

1 alleenzetelend r'ec.hter 
, substituut-Procureur des' Konings, 
, griffier 

~~~-=-=--
V. l.eyman L Haegeman 




