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TWAALFDE KAMER MET EEN RECHTER. RECHTSPREKENDE IN 
CORRECTIONELE ZAKEN

Gezien de processtukken en namelijk de dagvaardingen betekend bij 
exploot van :

gerechtsdeurwaarder Dockers Karolien in vervanging van 
Dockers Alex, met standplaats te Waregem, op 16.11.2015 

- gerechtsdeurwaarder Gery Verbrakel in vervanging van Ivo 
Groffils, met standplaats te Deinze, op 9.12.2015

In de zaak van :

HET OPENBAAR MINISTERS,

aan wie zich voegde als eiser tot herstel :

DE WOON1NSPECTEUR, bevoegd voor en handelend namens het 
VLAAMSE GEWEST, met kantoren te 1210 BRUSSEL, Phoenixgebouw, 
Koning Albert-ll-laan 19, bus 22

ter rechtszitting vertegenwoordigd door Liesbeth Tommelein loco Bart 
Bronders, advocaat te Oostende

tegen :

Nrjsao

geboren te , , wonende te
I

in persoon

Nrj95U

wonendeU
, geboren te

in persoon
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Nr

i, geboren te
, wonende te

in persoon, bijgestaan door Michael Verstraeten, advocaat te Gent

NrJ353

geboren te op
wonende te I;

vertegenwoordigd door Fabienne Desmet, advocaat te Brugge

Teneinde terecht te staan ter zake van :

Te

Om de misdaad of het wanbedrijf uitgevoerd te hebben of om aan de uitvoering ervan 
rechtstreeks medegewerktte hebben, door enige daad, tot de uitvoering zodanige hulp 
verleend te hebben dat zonderzijn bijstand het misdrijf niet kon gepleegd worden, door 
giften, beloften, bedreigingen, misbruik van gezag of van macht, misdadige kuiperijen of 
arglistigheden, dit misdrijf rechtstreeks uitgelokt te hebben.

A. De derde en de vierde : op niet nader te bepalen tijdstippen in de periode van 
10.02.2012 tot 15.05.2013.

Bij inbreuk op artikel 6.1.1.1® van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, hetzij zonder 
voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij in strijd met de vergunning, hetzij na 
verval, vernietiging of verstrijken van de termijn van de vergunning, hetzij in geval van 
schorsing van de vergunning, hiernavermelde handelingen, zoals bepaald bij artikel 4.2.1.6“ { 
het geheel of gedeeltelijk wrjzigen van de hoofdfunctie van een bebouwd onroerend goed, 
waarbij deze functiewijziging door de Vlaamse Regering als vergunningsplichtig werd 
aangemerkt) te hebben uitgevoerd, namelijk de functiewijziging van horeca naar wonen 
door het inrichten van 5 extra woongelegenheden.

B. De derde en de vierde: op niet nader te bepalen tijdstippen in de periode van 
10.02.2012 tot 15.05.2013
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Bij inbreuk op artikel 6.1.1.1° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, hetzij zonder 
voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij in strijd met de vergunning, hetzij na 
verval, vernietiging of verstrijken van de termijn van de vergunning, hetzij in geval van 
schorsing van de vergunning, hiernavermelde handelingen, zoals bepaald bij artikel 4.2.1.7° ( 
het opsplitsen van een woning of het wijzigen in een gebouw van het aantal 
woongelegenheden die hoofdzakelijk bestemd zijn voor de huisvesting van een gezin of een 
alleenstaande, ongeacht of het gaat om een eengezinswoning, een etagewoning, een 
flatgebouw, een studio of een al dan niet gemeubileerde kamer), te hebben uitgevoerd, 
namelijk het opsplitsen van een gebouw bestemd voor horeca met een woongelegenheid in 
zeven woongelegenheden, zijnde 2 woningen en 5 kamers.

C. In de periode van 15.05.2013 tot 11.08.2013: de eerste, tweede, derde on vierde

Bij inbreuk op artikel 17 van het decreet d.d. 4 februari 1997 houdende de kwaliteits- en 
veiligheidsnormen van kamers en studentenkamers, zoals gewijzigd door het decreet van 7 
juli 2006, als verhuurder hetzij rechtstreeks, hetzij via tussenpersoon, als persoon die het 
goed ter beschikking stelt met het oog op bewoning, hetzij rechtstreeks, hetzij via 
tussenpersoon of als eventuele onderverhuurder hetzij rechtstreeks, hetzij via 
tussenpersoon, een kamerwoning of een kamer die niet voldoet aan de vereisten van 
artikelen 4, 6 en 7 van hoger vemoemd decreet te hebben verhuurd, te huur gesteld of te 
hebben ter beschikking gesteld, namelijk

Een kamer gelegen op de eerste verdieping rechts vooraan 
Een kamer gelegen op de eerste verdieping midden vooraan 
Een kamer gelegen op de eerste verdieping links vooraan 
Een kamer gelegen op de eerste verdieping links achteraan 
Een kamer gelegen op de gelijkvloerse verdieping.

D. In de periode van 15.05.2013 tot 11.08.2013: de eerste, tweede, derde en vierde

Bij inbreuk op artikel 5, strafbaar gesteld door artikel 20§1 al 1 van het decreet d.d. 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 van artikel 5 rechtstreeks of via tussenpersoon verhuurd, te huur gesteld of ter 
beschikking gesteld te hebben met het oog op bewoning, namelijk:

■ een woning gelegen op de gelijkvloerse verdieping achteraan

- een woning gelegen op de gelijkvloerse verdieping rechts.

E. In de periode van 11.08.2013 tot 10.11.2013 : de eerste, tweede, derde en vierde
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bij inbreuk op artikel 5, strafbaar gesteld door artikel 20§1 a! 1 van het decreet d.d. 15 juli 
1997 houdende de Vlaamse Wooncode, als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of 
als persoon die een woning ter beschikking stelt, een wonir.g die niet voidoet aan de 
vereisten en normen van artikel 5 rechtstreeks of via tussenpersoon verhuurd, te hour 
gesteld of ter beschikking gesteld te hebben met het oog op bewoning, namelijk

een zelfstandige woning op de gelijkvloerse verdieping achteraan
- een zelfstandige woning op de gelijkvloerse verdieping rechts 

Een kamer gelegen op de eerste verdieping rechts vooraan 
Een kamer gelegen op de eerste verdieping midden vooraan 
Een kamer gelegen op de eerste verdieping links vooraan

- Een kamer gelegen op de eerste verdieping links achteraan 
Een kamer gelegen op de gelijkvloerse verdieping.

Op het perceel gelegen te , met een
oppervlakte van 8 a 21 ca, eigendom van en krachtensaan
akte van aankoop verleden op 30.03.2004 voor notaris te en notaris te

Gehoord de uiteenzetting der zaak door F. Desmet, substituut-procureur des Konings.

Na de eerste, tweede en derde beklaagde ondervraagd te hebben.

Eerste beklaagde vraagt de vrijspraak. Tweede beklaagde vraagt eveneens de vrijspraak.

Gehoord de middelen van verdediging voorgedragen door Michael Verstraeten, advocaat te 
Gent, voor derde beklaagde. Hij vraagt de vrijspraak, ondergeschikt de gunst van de 
opschorting van de uitspraak van de veroordeling.

Gehoord de middelen van verdediging voorgedragen door Fabienne Desmet, advocaat te 
Brugge, voor vierde beklaagde. Zij vraagt de vrijspraak, ondergeschikt de gunst van de 
opschorting van de uitspraak van de veroordeling.

Gehoord het Openbaar Ministerie dat de zaak samenvat en conclusie neemt strekkende tot 
de veroordeling van de beklaagden bij toepassing van de strafwet en een voorwaardelijk 
gunstig advies verleent inzake de vraag van de derde en vierde beklaagde tot het bekomen 
van de gunst van de opschorting van de uitspraak van de veroordeling.

En na beraadslaagd te hebben.

DE RECHTBANK,
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A. OPSTRAFGEBIED

I. Heromschrijyine van de feiten van de tenlasteleggine E

1. De rechtbank heromschrijft in de dagvaarding de kwalificatie van de tenlastelegging E 
door weglating van de woorden:

Een kamer gelegen op de eerste verdieping rechts vooraan 
Een kamer gelegen op de eerste verdieping midden vooraan 
Een kamer gelegen op de eerste verdieping links vooraan 
Een kamer gelegen op de eerste verdieping links achteraan 
Een kamer gelegen op de gelijkvloerse verdieping.

Dit gelet op het feit dat uit de gegevens van het strafdossier niet met zekerheid kan worden 
afgeleid dat deze kamerwoningen tijdens de incriminatieperiode effectief werden verhuurd, 
te huur gesteld of ter beschikking gesteld met het oog op bewoning. Dit kan immers noch uit 
de vaststellingen van de wooninspectie, noch uit de verklaringen van de beklaagden worden 
afgeleid.

II. Beoordeling ten gronde:

Feiten en beoordeling

2. De feiten omschreven in de tenlastelegging C zijn niet bewezen in hoofde van de eerste, 
tweede, derde en vierde beklaagde, minstens blijft dienaangaande een redelijke twijfel 
bestaan die in het voordeel van deze beklaagden moet worden weerhouden.

Dit gelet op het feit dat uit de gegevens van het strafdossier niet met zekerheid kan worden 
afgeleid dat deze kamerwoningen tijdens de incriminatieperiode effectief werden verhuurd, 
te huur gesteld of ter beschikking gesteld met het oog op bewoning. Dit kan immers noch uit 
de vaststellingen van de wooninspectie, noch uit de verklaringen van de beklaagden worden 
afgeleid.

3. Ook de feiten omschreven in de tenlasteleggingen D en E, zoals heromschreven, zijn niet 
bewezen in hoofde van de eerste beklaagde en de tweede beklaagde

, minstens blijft dienaangaande een redeiijke twijfel bestaan die in het 
voordeel van deze beklaagden moet worden weerhouden.

Dit gelet op het feit dat uit de gegevens van het strafdossier blijkt dat de vierde beklaagde
de kwestieuze woongelegenheden ter beschikking heeft gesteld met 

het oog op bewoning buiten het medeweten van de eerste en tweede beklaagde ora en 
tevens in strijd met hetgeen vermeld in het huurcontract dat met hen op 10 februari 2012
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werd gesloten ("Artikel 8: Onderverhuring De huurder mag het goed niet onderverhuren" - 
zie stuk 129 strafdossier).

Ook het feit dat in dit huurcontract vermeld staat dat het pand in kwestie “Een woonst met 
magazijnruimte" betreft, doet aan het voorgaande geen afbreuk. Dit gelet op het feit dat uit 
de gegevens van het strafdossier blijkt dat de vierde beklaagde ten aanzien van de eerste en 
tweede beklaagde steeds heeft voorgehouden dat hij het pand enkel wou gebruiken voor de 
stockage van zijn materiaal, en dus niet voor bewoning (zie stukken 101, 145 en 153 
strafdossier).

4. De feiten omschreven in de tenlasteleggingen A, B, C, D en E, zoals heromschreven, zijn
eveneens niet bewezen in hoofde van de derde beklaagde minstens blijft
dienaangaande een redelijke twijfel bestaan die in het voordeel van deze beklaagde moet 
worden weerhouden.

Dit gelet op het gegeven dat zij naar het oordeel van de rechtbank niet kan worden aanzien 
als (mede)dader van de feiten van deze tenlasteleggingen. Zij heeft immers:

nooit het pand eehuurd: dit werd immers gehuurd door de vennootschap
, waarin zij noch aandeelhouder noch zaakvoerder is 

{zie terzake het huurcontract - stukken 127-133 strafdossier); 
nooit zelf enige verbouwing uitgevoerd in het pand of hiertoe de opdracht gegeven 
(zie ter zake de verklaring van de vierde beklaagde, die stelde de verbouwingen zelf 
en alleen te hebben uitgevoerd - stukken 153-154 strafdossier); 
nooit het pand onderverhuurd (zie ter zake de verklaringen van de derde en vierde 
beklaagde, waaruit onder meer blijkt dat dit louter gebeurde door de vierde 
beklaagde en dat de onderhuurders onderaannemers van de vierde beklaagde
betroffen die geen woning vonden om in Belgie te verblijven - stukken 145-148 en 
153-154 strafdossier);

- nooit als tussenpersoon opgetredcn ten aanzien van de onderhuurders, die alleen de 
taal spraken, die de derde beklaagde niet beheerst (zie stukken 145-148 en 

153-154 strafdossier).

Ook het loutere feit dat zij ten aanzien van de verhuurders, de eerste en tweede beklaagde, 
en de wooninspectie optrad als tussenpersoon inzake de contacten met haar toenmalige 
partner, de vierde beklaagde, doet aan het voorgaande geen afbreuk. Deze handelingen, die 
zij louter vrijwillig en kosteloos deed omwille van het feit dat haar toenmalige partner
het Nederlands niet goed machtig was, kunnen immers niet aanzien worden als handelingen 
van (mede)daderschap aan de haar ten laste gelegde misdrijven.

5. De feiten van de tenlasteleggingen A, B, D en E, zoals heromschreven, zijn we! bewezen in
hoofde van de vierde beklaagde , gelet. op de inhoud van de diverse
stukken van het strafdossier.
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-------------------------------------- A
Uit deze stukken blijkt immers dat hij, in zijn hoedanigheid van zaakvoerder van de 
vennootschap , het pand gelegen aan de

bij huurovereenkomst van 10 februari 2012 heeft gehuurd aan 
de eerste en tweede beklaagde.

Eveneens blijkt uit deze stukken dat de verbalisanten van de Wooninspectie West- 
Vlaanderen bij een controle op 27 juni 2013 vaststelden dat:

er in het pand zes extra woongelegenheden werden gecreeerd naast de reeds 
bestaande woongelegenheid, zodat er in totaal in het pand 2 volwaardige 
woongelegenheden en 5 kamerwoningen aanwezig vvaren;
de hoofdfunctie van het gebouw gewijzigd werd van "horeca" (dancing, restaurant 
en cafe} naar "wonen";
er twee woongelegenheden op de gelijkvloerse verdieping ter beschikking werden 
gesteld aan arbeiders en hun familie, terwijl deze woningen niet voldeden aan
de minimale woonkwaliteitsvereisten; meer in het bijzonder werden voor het 
gebouw 37 strafpunten vastgesteld en voor deze woningen respectievelijk 85 en 47 
strafpunten.

De aanwezige bewonersvan deze woningen verklaarden geen huurcontracten te hebben, of 
deze althans niet terug te vinden, en er reeds sinds "april 2013" en "24 april 2013" te wonen.

Bij zijn verhoor op 19 September 2013 verklaarde de vierde beklaagde dat hij werken 
("queiques travaux") heeft uitgevoerd aan het gebouw en dat hij deze personen voor enkele 
dagen ["pour queiques jours") zou hebben laten logeren (“je les ai laisse loger") in de 
woongelegenheden. Hij stelt hiervoor geen geld te hebben gevraagd en geen huurcontract 
te hebben opgesteld, dit omdat hij niet de intentie had om deze woningen of kamers te 
verhuren.

Ter terechtzitting van 17 februari 2016 vroeg de verdediging van de vierde beklaagde de 
vrijspraak voor de feiten van de tenlasteleggingen D en E, zoals heromschreven. Dit omwille 
van het feit dat hij deze woningen nooit zou hebben verhuurd en de bewoners er slechts 
gedurende een zeer korte periode zouden hebben verbleven. Naar het oordeel van de 
rechtbank is het op basis van de gegevens van het strafdossier wel degelijk bewezen dat hij 
deze woningen tijdens de incriminatieperiode ter beschikking heeft gesteld voor bewoning, 
dit in strijd met de woonkwaliteitsnormen.

Straf en strafmaat

6. Op de zlttingen van 17 februari 2016 en 18 mei 2016 verzocht de verdediging van de 
vierde beklaagde om de gunst van de opschorting van de uitspraak, waaromtrent het 
openbaar ministerie een voorwaardelijk positief advies verleende.
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Er zijn redenen om in te gaan op dit verzoek. Beklaagde verkeert in de wettelijke 
voorwaarden: hij heeft nog geen veroordeling tot een criminele straf of tot een 
hoofdgevangenisstraf van meer dan zes maanden ondergaan en de feiten zijn niet strafbaar 
met een correctionele gevangenisstraf van meer dan twintig jaar, en zijn niet van dien aard 
dat zij bestraft moeten worden met een hoofdgevangenisstraf van meer dan vijf jaar 
correctionele hoofdgevangenisstraf.

Vooral is de rechtbank van oordeel dat een bestraffing de sociale reclassering van de 
beklaagde in het gedrang kan brengen op een wij2e die niet in verhouding staat tot de ernst 
der feiten.

Tevens stelt de rechtbank vast dat het kwestieuze pand sinds geruime tijd leeg staat en dus 
niet meer gebruikt wordt voor bewoning, en dat beklaagde nog over een bianco gerechtelijk 
verleden beschikt.

De beklaagde dient wel verplicht te worden tot betaling van de bijzondere vergoeding 
opgelegd in uitvoering van artikel 71 van de wet van 28 juli 1992 en het K.B. van 29 juli 1992 
tot wijziging van artikel 91 van het K.B. van 28 december 1950 houdende het algemeen 
reglement op de gerechtskosten in strafzaken, gewijzigd bij K.B. van 23 december 1993, en 
die thans overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van het K.B. van 11 december 2001 
betreffende de invoering van de euro in de regelgeving inzake justitie wordt bepaald op 25 
euro : lees en vergelijk Cass., 18.5.1994, A.C., 1994, 496.

De herstelvordering

7. Bij brief van 12 augustus 2013 leidde de wooninspecteur de herstelvordering in bij het 
openbaar ministerie betreffende het pand gelegen aan de te

(kaft "herstelvorderingen").

In deze herstelvordering wordt het hiernavolgende gevorderd:
- ofwel de woning een andere bestemming te geven op basis van de bepalingen van de 

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 
ofwel de woning te slopen, tenzij dit sloop verboden is;

dit alles bin.nen een termijn van maximaal tien maanden onder verbeurte van een 
dwangsom van 150,00 euro per dag vertraging. Er wordt tevens gevraagd de uitspraak 
uitvoerbaar bij voorraad te verklaren. De wooninspecteur vordert tevens hem te machtigen 
de kosten, bedoeld in artikel 17bis, §2, van de Vlaamse Wooncode, dit is de herhuisvesting, 
te vernalen op de beklaagde. In zijn ter terechtzitting van 17 februari 2016 neergelegde 
conclusie handhaaft de raadsman van de wooninspecteur deze vordering.

Deze herstelvordering is concreet gemotiveerd en intern en extern wettig en niet onredelijk 
en het herstel is nog steeds noodzakelijk. Uit de gegevens van het strafdossier blijkt immers 
dat op heden nog niet alle vastgestelde gebreken geregulariseerd werden.
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De rechtbank acht het in casu noodzakelijk om in te gaan op het in hoofdorde gestelde 
verzoek om te bevelen dat de vierde beklaagde aan het pand een andere bestemming moet 
geven volgens de bepalingen van de Viaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Immers, de 
'kiassieke' of 'gebruikelijke' herstelmaatregel (erin bestaande dat 20u bevolen worden tot 
het uitvoeren van werken om aan de woonkwaliteitseisen te voldoen en het wegwerken van 
alle gebreken tot er nul strafpunten op het technisch verslag zouden overblijven) zou in casu 
inherent een bestendiging van een stedenbouwkundig misdrijf inhouden gelet op het feit 
dat het pand, vergund geacht zijnde als cafe/feestzaal met een woongelegenheid, zonder 
stedenbouwkundige vergunning werd omgebouwd tot een gebouw met zeven 
woongelegenheden, zijnde 2 woningen en 5 kamers. Om te beletten dat onderhavig vonnis 
een wettige titel zou verschaffen tot het plegen, instandhouden of uitvoeren van een ander 
misdrijf, dient de aan veroordeelde opgelegde herstelmaatregel te worden genuanceerri 
door hem te veroordeien tot herbestemming van het pand gelegen te

De rechtbank oordeeit dat het redelijk is dat aan de vierde beklaagde een termijn van 10 
maanden voor de uitvoering van het herstel wordt opgelegd. Deze termijn komt, mede gelet 
op de tijd die de vierde beklaagde sinds de vaststellingen reeds had, voldoende ruim voor 
om hem in staat te stellen het herstel in dit pand uit te voeren. Dit is ook een redelijke 
termijn in het geval desgevallend nog een (bijkomende) stedenbouwkundige vergunning 
moet worden verkregen.

De dwangsom dient te worden opgelegd zoals hierna bepaald, nu de beklaagde al te lang 
talmde om tot herstel van het voormeld pand overte gaan.

De termijn die thans nog voor het herstel wordt verleend, brengt mee dat er geen reden is 
om bij toepassing van art. 1385bis, laatste lid, Gerechtelijk Wetboek nog een zekere termijn 
te bepalen waarna de veroordeeiden pas de dwangsom zullen kunnen verbeuren.

De gevraagde machtiging tot verhaal van de herhuisvestingskosten is niet onredelijk en dient 
te worden toegekend zoals hierna bepaald.

Om deze redenen,
De rechtbank, 
wijzende op tegenspraak

Gezien de artikelen zoals hiervoor aangehaald en de artikelen:

- 65 5WB.

1, 3, 6 Wet 29.6.64 en art. 6 Wet 22.03.1999

1 Wet 5.3.1952



Rechibank van eerste asnleg West-Vlaanderen - afdeling Kortrijk - Notitlenr. :<0.66.RW.100400/20l3Pagina i 1

91 K.B. 28.12.1950 houdende algemeen Reglement op de gerechtskosten in 
strafzaken

- 182,184,185,189,190,191,194 Wetboek van Strafvordering

• 24 Wet 15.06.1955 ap het gebruik der talen in gerechtszaken.

Heromschrijft de feiten van de tenlastelegging E zoals voormelcf.

***

Verklaart de feiten van de tenlasteleggingen C, D en E, zoals heromschreven, met bewezen 
in hoofde van

Spreekt vrij en ontsiaat hem dienvolgens van rechtsvervolging uit hoofde
van de feiten omschreven van de voormelde tenlasteleggingen zonder kosten.

Laat de kosten ten taste van de Staat.

Verklaart de feiten van de tenlasteleggingen C, D en E, zoals heromschreven, met bewezen 
in hoofde van

Spreekt vrij en ontsiaat haar dienvolgens van rechtsvervolging uit
hoofde van de feiten omschreven van de voormelde tenlasteleggingen zonder kosten.

Laat de kosten ten laste van de Staat.

***

Verklaart de feiten van de tenlasteleggingen A, B, C, D en E, zoals heromschreven, niet 
bewezen in hoofde van

Spreekt vrij en ontsiaat haar dienvolgens van rechtsvervolging uit hoofde
van de feiten omschreven van de voormelde tenlasteleggingen zonder kosten.

Laat de kosten ten laste van de Staat.

***

Verklaart de feiten van de tenlastelegging C niet bewezen in hoofde van
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Spreekt vrij en ontslaat hem dienvolgens van rechtsvervoiging uit
hoofde van de feiten omschreven van de voormelde tenlastelegging zonder kosten.

Stelt vast dat geen afzonderlijke kosten werden uitgegeven uit hoofde van de 
tenlastelegging waarvoor vrijgesproken wordt.

Verklaart de feiten van de tenlasteleggingen A, B, D en E, zoals heromschreven, bevvezen 
in hoofde van

Gelast de OPSCHORTING van de uitspraak van veroordeling in hoofde van 
en dit voor de duur van V1JF JAAR.

Verplicht tot betaling van de bijzondere vergoeding van 51,20 euro
opgelegd in uitvoering van het artike! 91 van het K.B. van 28.12.1950 houdende algemeen 
reglement op de gerechtskosten in strafzaken.

***

Wiist de herstelvordering af in zoverre deze betrekking heeft op ,
en , gelet op de verleende vrijspraak voor deze

beklaagden.

Beveelt over te gaan tot het herstel van het pand gelegen te
kadastraal gekend onder 

hetgeen impliceert:

• het pand een andere bestemming te geven op basis van de bepalingen van de 
Vlaamse Codex Rulmtelijke Ordening;

zegt voor recht dat op vordering van de wooninspeeteur deze beklaagde een dwangsom 
van 150,00 euro za) verbeuren per dag vertraging in de uitvoering van de herstelmaatregel 
te rekenen vanaf het verstrijken van een termijn van tien maanden nadat het vonnis 
kracht van gewijsde zal hebben verkregen,

machtigt de wooninspeeteur om het herstel ambtshalve uit te voeren voor het geval de 
veroordeelde in gebreke zou blijven, en dit op kosten van de veroordeelde conform de 
bepalingen in artikel 20bis, §7 van het Decreet van 15.07.1997 houdende de Vlaamse 
Wooncode,



Rechtbank van eersie aanleg West-V!aanderen -afdelingKortrijk- Noiitienr. K0.66.RW.100400/2013Pagina | 13

machtigt de wooninspecteur om de kosten van herhuisvesting te verhalen op de 
veroordeelde,

zegt dat er geen reden is om bij toepassing van artikel 1385bis, iaatste alinea, Gerechtelijk 
Wetboek nog een zekere termijn te bepalen waarna de veroordeelde pas de opgelegde 
dwangsommen zullen kunnen verbeuren.

Verklaart de herstelvordering uitvoerbaar *bij voorraad, niettegenstaande elk 
rechtsmiddei, zonder zekerheidsstelling.

Overeenkomstig artikel 4 Voorafgaande TiteJ Wetboek Strafvordering worden de (overige) 
burgerlijke belangen ambtshalve aangehouden.

**»

Veroordeelt tot de gerechtskosten, in zijn hoofde begroot op
55,57 euro.

Overtuigingsstukken

Nihil

Aldus uitgesproken te Kortrijk , in het gerechtsgebouw, in de openbare zitting van de 
TWAALFDE KAMER, op heden vijftien juni tweeduizend en zestien.

Aanwezig : W. Haelewyn , alleenzetelend rechter,




