
Vonnisnummer/ Griffienummer 

/ ~<è> / 2021 

Repertonumnummer/ Europees 

2021 / 

Datum van uitspraak 

8 maart 2021 

Systeemnummer 

18RB16829 

Rol nummer 

20K001426 

Notitienummer 

Aangeboden op 

Rechtbank van eerste aanleg 
West-Vlaanderen, afdeling 
Kortrijk, strafzaken 

Vonnis 

l<.17 

• - • • --•----- ----- -- -- - - ----- - - - --• - -- - _ ...,.___._.._ __ ,. _.. _________ ., -- - .,_.,._ • -------- ,u_ - -• ,.._ - ____ ___ _ _ _,. • - - - - • 



Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen - afdeling KortrtJk - dossiernummer: 20K001426 

KAMER MET EEN RECHTER, RECHTSPREKENDE IN CORRECTIONELE ZAKEN 

Gezien de processtukken 

In de zaak van . 

HET OPENBAAR MINISTERIE, 

aan wie zich heeft gevoegd als burgerlijke partij : 

p.2 

WOONINSPECTEUR, met kantoren te 1000 Brussel, Havenlaan 88 bus 22 

vertegenwoord1qd door Meester . 
advocaat te 

tegen : 

loco meester 

Nr. 521 
geboren t e op ingeschreven te 

van Belgische nationaliteit 

- VERSTEKMAKEND -

De procureur des Konings vervolgt de beklaagde(n) als dader of mededader in de zin van artikel 66 
van het strafwetboek voor de volgende strafbare feiten: 

een woning of specifieke woonvorm die niet voldoet aan de vereisten van artikel S § 1 Vlaamse 
Wooncode verhuren, t e huur stellen of ter beschikking stellen - feiten vanaf 11 augustus 2013 

als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of als persoon die een won ing ter beschikking stelt, 
een woning of een specifieke woonvorm, als vermeld m artikel 5 § 3 hd 1 van het Decreet van 15 juli 
1997 houdende de Vlaamse Wooncode, die niet voldoet aan de vereisten en normen, vastgest eld 
met toepassing van artikel 5 van voornoemd Decreet, rechtstreeks of via tussenpersoon, te hebben 
verhuurd, t e huur gesteld of ter beschikking gest eld met het oog op bewoning, namelij k een woning 
gelegen te bekend op het kadaster onder 

met een oppervlakte volgens kadaster van 
eigendom van beklaagde om het bekomen te hebben uit nalatenschap van 

en respect ievelij k overleden op en 
-iet goed was eigendom van en ingevolge akte 

aankoop verleden notaris te o~ !n ingevolge akte vest iging 
erfdienstbaarheid van zeltde datum. (art. 2 § 1, 31 •, en 20 § l lid 1 Decreet 15 Juh 1997 houdende de 
Vlaamse Wooncode) 

Te m de periode van 2 september 2016 tot en met 20 december 2018 
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ten nadele van geboren t e op 

ten nadele van ~eboren te op 

PROCEDURE 

Gelet op het vonnis van 30 november 2020 van de correctionele rechtbank West-Vlaanderen, 

afdeling Kortrij k 17 kamer waarbij de debatten ambtshalve werden heropend. 

Gelet op de dagvaarding op 28 december 2020 betekend aan de beklaagde en 5 januari 2021 

overgeschreven op het kantoor rechtszekerheid onder de referentie 

De zaak werd behandeld op de zitting van 8 februari 2021. 

De wooninspecteur werd gehoord m zijn middelen en besluiten. 

Het openbaar ministerie werd gehoord in zijn middelen. 

De beklaagde was niet aa nwezig noch vertegenwoordigd op de terechtzitting. 

1. OP STRAFGEBIED 

1.1. DE FEITEN 

De beklaagde 1s eigenaar van het onroerend goed gelegen te 

kadastraal gekend onder 

oppervlakte volgens kadaster van 

meteen 

Op 2.09.2016 gmg een onderzoeker van de gemeente ter plaatse. Hij stelde vast dat de 

woning niet voldeed aan de minimale kwaliteitsvereisten. 

De woning behaalde een totaal van 72 st raf punten. 
De bevoegde ambtenaar adviseerde op 20.09.2016 de ongeschiktheid. De woning werd op 

22.11.2016 ongeschikt verklaard door de burgemeester van de gemeente 

De beklaagde t ekende geen beroep aan tegen dit besluit. 

De bewoning werd nad ien verdergezet. 

De wooninspecteur werd gecontacteerd door de gemeente omwille van een vermoeden 

van m1sdnJf (een woning of kamers verhuren/ t er beschikking stellen die niet voldoen aan de hu1d1ge 

minimale kwaliteitsnormen ) . 

Via machtiging tot v1s1tat1e afgeleverd door de poht1erechter te Brugge d.d. 2.02.2018 begaf de 

woonmspecteur zich op 5.02.2018 ter plaatse om de nodige vaststellingen te verrichten. 

. .. - - - - - - - - ------- ---- .. - -- . --.. ., - - - - _ .. - --- -- - - - - - - - - - -------------- ... -- .. --- -- ---- - - - - ·- - - - - - - - - --· 
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Het v1s1tat1ebevel werd getoond en toegelicht aan de aanwezige bewoner die 

biJkomend voorafgaande en schnfte liJke toestemming verleende om de woning te onderzoeken en 

de nodige vaststellingen te doen . 

De Wooninspecteur kende aan het gebouw 39 strafpunten t oe op basis van de volgende gebreken : 

- elektric1te1t- indicatie van een risico op elektrocutie/brand: 

de elektrische installatie Is niet uitgerust met een aardingsvoorz1enmg en/of d1fferentieel

schakelaar, op tal van plaatsen zitten de stopcontacten los en bestaat er gevaar op elektrocutie; 

- gas- of stookohe-installat1e - indicatie van een risico op ontploffing/brand: 

het gasfornuis is aangesloten met een vervallen flexibel; 

- dakisolatie ontbreekt of onvoldoende: 

het dak is niet geïsoleerd; 

- inbreuk op de rookmeldersverphchtmg: 
de woning Is niet op elke bouwlaag uitgerust met minstens één rookmelder. 

Aan de woning werden 99 strafpunten toegekend op basis van een reeks van 16 vastgestelde 

gebreken omstandig vermeld op de bladz1Jden 2 en 3 in het proces-verbaal van 5.02.2016 zoals: 

- vocht aan daken of plafonds: verhoogde vochtwaarden, condensatievocht met sch1mmelv~rming; 

-vocht buitenmuren: vochtschade met verhoogde vochtwaarden boven de plinten van de achter-

gevel en de z11gevel rechts m de woonkamer; 

- gebrekkige afwerking buitenmuren; 

- tekortkomingen aan ramen en/of deuren; 

- vocht binnenwanden; 
- gebrekkige afwerking binnenwanden; 

- gebrekkige afwerking dekvloeren; 

- gebreken aan trappen en overlopen; 

- gebrekkige gootsteen, geen warm water, afvoer verstopt; 

- elektrische voorzieningen-stopcontacten; 
- geen mogelijkheid tot het plaatsen van een verwarmingstoestel in de woonkamer; 

- er Is geen rechtstreekse verluchting met de buitenlucht mogelijk in de slaapkamer midden 

achteraan; 
- ernstig gezondhe1dsr1s1co door de aanwez1ghe1d van 2 honden en 2 katten die de huurders 

in het huis hebben; 
- de woning is niet op elke bouwlaag uitgerust met minstens één rookmelder; 

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

Volgens de bevmdmgen van de Woonmspecteur Is de woning ongeschikt maar ook onbewoonbaar 

wegens de ernstige gezondheids- en veihgheidsris1co's voor de bewoners. 

Op 27 februari 2018 werd door de woornnspecteur een herstelvordering opgesteld voor het pand 

gelegen aan de te 

Per brief van 29 maart 2018 heeft de gemeente :1ch hierbiJ aangesloten. 
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De beklaagde werd op 22 JUOI 2018 verhoord door de politiezone hoofdstad 

Op 16 oktober 2018 werd door de Woonmspecteur een bnefverstuu rd naar de beklaagde met het 

verzoek ofwel een hercontrole aan te vragen ofwel een vragenhJst m te vullen vóór 12 november 

2018. 

De beklaagde heeft hierop niet gereageerd . 

Op 20 december 2018 stelde de woonmspecteur een proces-verbaal op houdend de stand van zaken 

betreffende woning van de beklaagde hetwelk werd overgemaakt aan de Procureur des Konings van 

West-Vlaanderen . 

1.2. BEOORDELING VAN DE SCHULD 

1.2.1. Met ingang van 1 januari 2021 ts de Vlaamse Codex Wonen van toepassing. 

Het art. 3.1.§1 eerste hd van de Vlaamse Codex Wonen (voorheen art 5§1 Vlaamse Wooncode) 

bepaalt dat elke woning op de daann vermelde vlakken moet voldoen aan de elementaire 

ve1hgheids-, gezondhetds- en woon kwaliteitsvereisten, die door de Vlaamse regering nader bepaald 

worden. 

Overeenkomstig de nieuwe regelgeving zijn de woon kwaliteitsnormen en gebreken dezelfde maar 

worden ZIJ op een andere manier In aanmerking genomen. 

Het artikel 3.1. §1 derde lid van de Vlaamse Codex Wonen luidt als volgt: 

"81} de nadere bepaling van de vereisten, vermeld in het eerste l,d, en de vaststellmg van de spec1f1eke 
en aanvullende veiligheidsnormen, vermeld m het tweede t,d, hanteert de Vlaamse Regering een of 
meer lijsten van mogei,Jke gebreken die onderverdeeld zijn In de volgende drie categorieen· 
1° gebreken van categone /: kleine gebreken die de levensomstandigheden van de bewoners negatief 
bemvloeden of die potentieel kunnen uitgroeien tot ernstige gebreken; 
2° gebreken van categorie Il: ernstige gebreken die de levensomstandigheden van de bewoners 
negatief beïnvloeden maar die geen direct gevaar vormen voor hun veiligheid of gezondheid, 
waardoor de woning met in aanmerkmg zou komen voor bewoning, 
3° gebreken van categorie Il/: ernstige gebreken die mensonwaardige levensomstandigheden 
veroorzaken of dte een direct gevaar vormen voor de veiligheid of de gezondheid van bewoners, 
waardoor de woning met in aanmerking komt voor bewoning. 

Het Besluit van de Vlaamse regering t ot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 11 september 

2020 (BS 8 december 2020) bepaalt m boek 3 de Wonmgkwaliteitsbewaking. 

Het artikel 3.2 §1 van voormeld Besluit bepaalt dat de vereisten en normen waaraan elke woning 

moet voldoen conform artikel 3.1 §1 van de Vlaamse Codex Wonen vermeld zijn m de modellen va n 

het t echnisch verslag die opgenomen z11n m b1Jlage 4,5 en 6 die b1J dit Besluit z1Jn gevoegd. 
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1.2 2 Vanaf 1 Januari 2021 wordt de strafbaarstelling rn artikel 3.34 Vlaamse Codex Wonen 

(voorheen art. 20 §1, eerste lid Vlaamse Wooncode) omschreven als volgt: 

Als een niet conforme of overbewoonde woning rechtstreeks of via tussenpersoon wordt verhuurd, te 
huur gesteld of ter besch1kkmg gesteld met het oog op bewoning, wordt de verhuurder, de eventuele 
onderverhuurder of diegene die de woning ter beschikking stelt, gestraft met een gevangenisstraf van 
zes maanden tot drie jaar en een geldboete van 500 tot 25.000 euro of met een van die straffen 
alleen ' 

1 2 3. De nieuwe st rafbaarstelling die vanaf 1 Januari 2021 geldt moet beschouwd worden als een 

mildere strafwet in de zin van artikel 2, tweede lid van het Strafwetboek. 

Dit houdt in dat overtreders zich vanaf die datum kunnen beroepen op de nieuwe strafbaarstelling 

ook wanneer zij worden vervolgd voor misdrijven die voorheen werden gepleegd. 

(Vgl. T. Vandromme, D. Vermelr, Woningkwaltteitsbewaking volgens de Vlaamse Codex Wonen, 

lntersentia 2020, 46-47). 

De feit en van de tenlastelegging zoals omschreven in de dagvaarding vallen onder de bepalingen van 

de Vlaamse Codex Wonen. 

1.2.4. De boven vermelde categorieën (art. 3.1 §1 derde lid Vlaamse Codex Wonen) zijn terug t e 

vinden in de technische verslagen van het onderzoek van de kwaltte1t van de woningen die werden 

opgesteld door de woningcontroleur. 

Deze verslagen bevatten de categorieen I tot en met IV die van toepassing waren onder Vlaam se 

Wooncode 

Onder de Vlaamse Codex Wonen worden die 4 categorieen teruggebracht tot 3 categoneen. 

De gebreken van de categorie IV, volgens de Vlaamse Wooncode, ziJn gebreken van de categorie 111 

onder de Vlaamse Codex Wonen. 

De eerder lichte gebreken vallen onder de categorie I Deze gebreken leiden niet tot een 

ongeschiktheid tenz1J de woning meer dan 6 gebreken heeft van de categorie 1. In dat geval zal de 

woning automatisch behept zijn met een gebrek van de categorie ll. 
Gebreken van de categorie Il zullen de ongeschiktheid van de woning met zich meebrengen. 

Categorie 111 heeft betrekking op gebreken die leiden tot de onbewoonbaarheid van de woning. 

Gebreken die vroeger 9 of 15 strafpunten als gevolg hadden vallen onder categorie Il of 111. 

De gebreken die vóór 1 Jan uari 2021 werden vastgesteld volstaan om te oordelen of de woning al 

dan niet conform 1s volgens de nieuwe regelgeving en of de feiten strafbaar ziJn. 

1.2.5. De tenlastelegging Is voor de beklaagde voldoende bewezen. 

Hiervoor baseert de rechtbank zich op de vaststellingen van de woonmspecteur (stukken 1 tot 3), de 

verklaring van de bewoner (stuk 36), het technisch verslag (stukken 4 tot 7 en 25 tot 

28) en het fotodossier (stukken 29 t ot 34). 

De beklaagde heeft geen beroep aangetekend tegen het besluit van de burgemeester van de 

gemeente van 22 november 2016 tot ongesch1ktverklanng van de woning gelegen 

J _ -------------------- --------------------
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1.3. BEOORDELING VAN DE STRAF EN DE STRAFTOEMETING 

De verhuring van onbewoonbare panden houdt een zware inbreuk in op de veillgheld van de 

bewoners en hun levenskwaliteit . 

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

De verhuurde woningen moeten voldoen aan de vereisten van de Vlaamse Codex Wonen en mogen 

enkel ter beschikking gesteld worden van de bewoners wanneer voldaan Is aan de minimumnormen 

van veillghe1d , gezondheid en woonkwaliteit . 

De straf moet worden bepaald gelet op de aa rd en de ernst van de feiten, de begeleidende 

omstandigheden en de persoonlijkheid van de beklaagde . 

De straftoemeting heeft niet enkel een vergeldingsfunctie maar beoogt ook preventie. 

De beklaagde is zich voldoende bewust van de ernst van de feiten en de risico's die de bewoner van 

de wonmg kan lopen wanneer hiJ stelde dat hij op de hoogte was van de staat van de woning en dat 

deze toestand hem veel zorgen baarde. 
De rechtbank stelt vast dat de beklaagde tot op heden geen nuttige initiatieven heeft genomen om 

hieraan te verhelpen. 

De straf moet van aard Zijn de beklaagde ervan t e weerhouden m de t oekomst dergelijke feiten te 

plegen. 
De rechtbank houdt tevens rekening met het strafregister van de beklaagde. 

Rekening houdend met bovenstaande overwegingen Is de rechtbank van oordeel dat een effectieve 

geldboete een passende straf is en noodzakehJk Is om de beklaagde de ernst van de feiten te doen 

inzien en hem ervan te weerhouden m de toekomst gehjkaard1ge fe iten te plegen . 

2. DE HERSTELVORDERING 

2.1. De woonmspecteur stelde op 27 februa ri 2018 een herstelvordering op die werd overgemaakt 

aan het parket . 
Bij besluiten d.d. 19 oktober 2020 neergelegd op de zitting van 19 oktober 2020 vordert de 

wooninspecteur het volgende : 

- te bevelen aan gedaagde om het onroerend goed, gelegen aan de 

kadastraal gekend onder te herstellen 

en conform te maken aan artikel 5 van de Vlaamse Wooncode, bmnen een herstelterm1Jn van 10 

maanden te rekenen vanaf de datum van het vonnis, onder verbeurte van een dwangsom van 150 

euro per dag vertraging met de uitdrukkelijke uitsluiting van de dwangsomtermijn m de zm van 

artikel 1385b1s, 4° lid gerechteliJk wetboek; 

- met machtiging aan de wooninspecteur en het College van Burgemeester en Schepenen van de 

gemeente om het herstel ambtshalve uit te voeren en de kosten ervan te verhalen op 

gedaagde conform artikel 20 bis §7 van de Vlaamse Wooncode (huidig artikel 3.47 Vlaamse Codex 
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Wonen); 

- ma cht iging te verlenen aan de wooninspecteur en aan het College van Burgemeester en Schepenen 

van de gemeente voor het verhalen van de kosten van eventuele herhuisvesting (art. 17 

bis §2 Vlaamse Wooncode, hu1d1g artikel 3 33 Vlaamse Codex Wonen) lastens gedaagde. 

- gedaagde te veroordelen tot alle kosten van het geding aan de Zijde van de woomnspecteur 

begroot op de rechtsplegingsvergoeding van 1.440,00 euro; 

- de veroordeling bij voorraad uitvoerbaar te verklaren ondanks eventuele rechtsmiddelen, 

zonder borgstelling en met uitsluiting van kantonnement. 

2.2. De rechtbank is verphcht om de gevorderde herstelmaatregel uit te spreken wanneer de 

rechtbank vaststelt dat de vordering van de wooninspecteur gemotiveerd 1s op grond van de 

elementaire veihghelds-, gezondhe1ds- en woonkwahte1tsverelsten en kennelij k niet onredelijk 1s . 

De rechtbank 1s van oordeel dat de herstelvordering kennelijk niet onredehjk 1s en overeenstemt met 

de wettelijke bepalingen . 

Wat de gevorderde t ermijn van 10 maanden voor de uitvoering van de herstelwerkzaamheden 

betreft merkt de rechtbank op dat de beklaagde smds het besluit van het College van Burgemeester 

en Schepenen van de gemeente van 22 november 2016 en ziJn verhoor op 22 Juni 2018 

reeds over een ruime periode beschikt heeft om nuttige init1at1even 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 100,00 euro per dag vertraging in de uitvoering van 
de herstelwerkzaa mheden 

De wooninspecteur vordert dat hij en het College van Burgemeester 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 woonmspecteur om de kosten vermeld in artikel 

3.47 van de Vlaamse Codex Wonen te verhalen op beklaagde. 

Het meer gevorderde wordt ongegrond verklaard . 

De Wooninspecteur vordert om het vonnis uitvoerbaar te verklaren bij voorraad. 

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

brengen. 
Om deze redenen wordt het vonnis uitvoerbaar bij voorraad verklaard. 

i" ----------- . -. -------------------- ---- ----- ----- ----. ---------------· --------- -- -- --. -----. 
1 
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3. OP BURGERLIJK GEBIED 

Voor zoveel als nodig worden de burgerlijke belangen overeenkomstig art. 4 al.2 van de 

voorafgaande t itel van het Wetboek van strafvordering ambtshalve aangehouden . 

4. DE GERECHTSKOSTEN 

De vordering van de wooninspecteur wordt ongegrond verklaard. 

p. 9 

Het optreden voor het strafgerecht van een herstelvorderende overheid, die een wettelijke of 
decretale opdracht in het algemeen belang uitoefent en geen particulier belang nastreeft, kan niet 
worden gelijk gesteld met het optreden van een burgerlij ke partiJ in de zin van artikel 162bis 
Wetboek va n Strafvordering. 
Bij afwezigheid va n een wettelij ke grondslag kan de beklaagde met worden veroordeeld tot betaling 
van een rechtsplegingsvergoeding aan een herst elvorderende overheid wiens vordering t egen die 
beklaagde wordt ingewilligd. 

(Vgl. Cass., 23 april 2019, P.18.0815.N) 

OM DEZE REDENEN, 
DE RECHTBANK, 

Gezien de artikelen van voormelde tenlasteleggingen, alsook de artikelen 

- 2 en volgende Wet 15.06 1935 op het gebruik der talen m gerechtszaken 
- 182, 184, 186, 189, 190, 194 Wetboek van Strafvordering 
- 25, 37qumquies, 31, 33, 38, 40, 42, 43, 43bis, 50, 56, 65, 66, 79, 80, 84 Sw. 
-1 Wet 05.03.1952 
• 29 Wet 1.8.1985 

Bij verstek ten aanzien van de beklaagde 
woon Inspecteur 

en op tegenspraak ten aanzien van de 

OP STRAFGEBIED 

Verklaart de fe iten van de t enlastelegging voor de beklaagde Jewezen. 

Veroordeelt voor de bewezen verklaarde tenlastelegging tot een geldboete van 
4.000,00 euro, namelijk 500,00 euro verhoogd met 70 opdeciemen . 

Zegt voor recht dat bij niet bet aling bin nen de wettelijke term11n de geldboete zal kunnen vervangen 

worden door een gevangenisstraf van 60 dagen. 

Veroordeelt )meen bedrag van 200,00 euro , zijnde een bedrag van 25,00 euro 
verhoogd met 70 opdeciemen, te betalen biJ wiJze va n bijdrage t ot de financiering va n het Fonds tot 
financiële hulp aan de slachtoffers van opzettehJke gewelddaden en aan de occasionele redders . 

Veroordeelt tot het betalen van een vaste vergoeding in strafzaken van 50,00 euro . 
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Veroordeelt tot het betalen van een bedrag van 20,00 euro als bijdrage voor het 
Begrotingsfonds voor de juridische tweedehjnsbijstand . 

Veroordeelt tot het betalen van gerechtskosten van 313,58 euro 

Legt de kosten begroot op 76,44 euro ten laste van de Staat 

DE HERSTELVORDERING 

Verklaart de herstelvordering ontvankelijk en als volgt gegrond 

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

het wegwerken, door middel van renovatie-, verbetermgs- en aanpassingswerken, van de 
gebreken aan het gebouw en de daarin ondergebrachte woongelegenheden, zodat dit 
gebouw en de daarin ondergebrachte woongelegenheden voldoen aan de veiligheids-, 
gezondheids- en kwaliteitsvereisten, zoals bedoeld m artikel 3.1. van de Vlaamse Codex Wonen. 

en dit binnen een termijn van 10 maanden vanaf de datum van de betekening van hu1d1g vonnis. 

Zegt voor recht dat op vordering van de wooninspecteur en/of het College van Burgemeester en 
Schepenen van de gemeente door de veroordeelde :!en dwangsom zal 
worden verbeurd van 100,00 euro per dag vertraging m de nakoming van dit bevel, te rekenen 
vanaf het verstrijken van de termijn van 10 maanden vanaf de betekening van hu1d1g vonnis. 

Sluit een bijkomende termijn m de zin van art. 138Sb1s, 4° hd Ger.W. uitdrukkelijk uit 

Beveelt dat voor het geval het pand niet wordt hersteld binnen de voormelde termijn de 
wooninspecteur en het College van Burgemeester van de gemeente van ambtswege m 
de uitvoering ervan kunnen voorzien op kosten van de veroordeelde overeenkomstig 
hetgeen 1s bepaald m artikel 3.47 van de Vlaamse Codex Wonen 

Machtigt de woonmspecteur om de kosten vermeld in artikel 3.33 van de Vlaamse Codex Wonen te 
verhalen op de veroordeelde 

Verklaart de vordering van de woon inspecteur tot veroordeling van 
rechtsplegingsvergoeding te betalen ongegrond. 

Verklaart het vonnis wat de herstelvordenng betreft uitvoerbaar bij voorraad . 

Wijst het anders of meer gevorderde af als ongegrond. 

om een 

Beveelt dat bij toepassing van artikel 3.49 §1, tweede lid van de Vlaamse Codex Wonen een 
uittreksel van onderhavig vonnis, nadat het in kracht van gew1Jsde zal zijn getreden, op de kant van 
de overgeschreven dagvaarding of van het overgeschreven exploot ingeschreven zal worden op de 
wijze bepaald in artikel 84 van de hypotheekwet en bij gebreke daaraan, een uittreksel van 
onderhavig vonnis ingeschreven dient te worden op de kant van de overschrijving van de t itel van 

verkrijging . 

Verzoekt de griffier om - m toepassing van artikel van artikel 3.45 van de Vlaamse Codex Wonen aan 
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de herstelvorderende overheid binnen de termij n om rechtsmiddelen tegen de uitspraak aan te 
wenden een afschrift te bezorgen . 

OP BURGERLIJK GEBIED 

Houdt de burgerlijke belangen overeenkomstig artikel 4 al. 2 van de voorafgaande titel van het 
Wetboek van Strafvordering ambtsha lve aan . 

Alles wat voorafging gebeurde in de Nederlandse taal overeenkomstig de bepalingen van de wet op 
het gebruik van de talen rn gerechtszaken in openbare terechtzitting. 

Aldus uitgesproken te Kortrijk, in het gerechtsgebouw, in de openbare zit t ing van de ZEVENTIENDE 
KAMER, op heden acht maart tweeduizend en eenentwintig. 

Aanwezig: 

ö. VV,ytfels 

, alleenzetelend rechter 
, substituut-Procureur des Konings, 
, griffier 

L. Haegeman 
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