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DE NEGEN A KAMER, RECHTSPREKENDE IN CORRECTIONELE ZAKEN, MET EEN RECHTER 

Gezien de processtukken en namelijk: 
- de beschikking van de raadkamer van 12 april 2017 
- de dagvaardingen betekend bij exploot van : 

- gerechtsdeurwaarder L. Beckers, met 
standplaats te Kortrijk op 20 maart 2017 en 
overgeschreven op het hypotheekkantoor van 
Kortrijk 1 dd 21 maart 2017 

in de zaak van: 

HET OPENBAAR MINISTERIE, 

aan wie zich heeft gevoegd als burgerlijke par t i j : 

Nr. 3*30 
, geboren te ), op 

, wonende te , 
Zich hiertoe aangesteld voor dhr. J. Deltour, onderzoeksrechter 
in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling 
Kortrijk dd 30/09/2015 

tegen: 

. opgericht op , met ondernemingsnummer  en 
maatschappelijke zetel te  

Nr. sea 
, geboren te  op , wonende te 
 

Verdacht van : 

als dader, mededader oni het misdrijf te hebben uitgevoerd of aan de uitvoering ervan 
rechtstreeks te hebben meegewerkt, of door enige daad tot de uitvoering zodanige hulp te 
hebben verleend dat het misdrijf niet had kunnen worden gepleegd, of door giften, beloften. 
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bedreigingen, misbruik van gezag of van macht, misdadige kuiperijen of arglistigheden of het 
misdrijf rechtstreeks te hebben uitgelokt, in de zin van artikel 66 van het strafwetboek 

DE EERSTE EN DE TWEEDE 

Te  

1. van 28 januari 2013 tot 11 augustus 2013 
bij inbreuk op artikel 5, strafbaar gesteld door artikel 20§1 ai 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, 
meer bepaald het verhuren van een appartement gelegen te  

 kadastraal gekend  

2. van 11 augustus 2013 tot 31 maart 2015 
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 en normen van artikel 5 rechtstreeks of via tussenpersoon 
verhuurd, te huur gesteld of ter beschikking gesteld te hebben met het oog op 
bewoning, 
meer bepaald het verhuren van een appartement gelegen te  

 kadastraal gekend  

Tevens wordt lastens de eerste gevorderd teneinde zich overeenkomstig artikelen 42 en 43bis 
van het Strafwetboek, te horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring van een 
bedrag van € 9.880 (€380 X 26 maanden) zijnde de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit 
het misdrijf zijn verkregen waarbij de rechter, indien de zaken niet kunnen worden gevonden 
in het vermogen van de eerste de geldwaarde daarvan dient te ramen (het equivalent bedrag). 

De kadastrale omschrijving van het onroerend goed dat het voorwerp van het misdrijf is, 
zijnde: 
ligging:  
aard en oppervlakte: building, 1 a 55 ca 
wijk en nummer van het kadaster:  
en de eigenaar ervan geïdentificeerd zijnde als:  met ondernemingsnummer 

, met zetel te  
die de eigendomstitel heeft verkregen krachtens de akte van inbreng/oprichting verleden op 

. 

+++++) 
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Gehoord de uiteenzetting van de zaak door P. Geerkens, substituut-procureur des Konings, die 
de zaak samenvat en conclusie neemt strekkende tot de veroordeling van de beklaagden bij 
toepassing van de strafwet. 

Na de beklaagde ondervraagd te hebben. 
Gehoord de middelen van verdediging voorgedragen door: 
- Ph. Ghekiere, advocaat te Kortrijk, voor  en ; verzoekt om opschorting 
van de uitspraak van de veroordeling, waaromtrent het openbaar ministerie gemotiveerd 
negatief advies verleent, 

En na beraadslaagd te hebben, 

DE RECHTBANK, 

Gezien de artikelen van voormelde tenlasteleggingen, alsook de artikelen 

- 2 en volgende Wet 15.06.1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken 
- 1 K.B. 23.12.1993 
- 182 ,184, 185, 189, 190, 194 Wetboek van Strafvordering 
- 38, 40, 50, 66 Sw. 
- 1 , 8 § 1 W. 29.06.1964. 
- 1 Wet 05.03.1952 laatst gewijzigd door artikel 59 van de Programmawet (1) van 25 december 
2016. 

- 91 KB 28.12.1950 houdende algemene reglement op de gerechtskosten in strafzaken 
- 29 Wet 01.08.1985 houdende fiscale en andere bepalingen 
-42.3° en 43bis Sw 

De strafrechter onderzoekt ambtshalve het verval van de strafvordering. Op grond van de 
gegevens waarover de rechtbank beschikt, blijkt dat de strafvordering niet is verjaard (artikel 
21-25 V.T.Sv.). 

OPSTRAFGEBIED 

Ten gronde: 

Feiten en beoordeling 



Rechtbank van eerste aanleg West-Vla anderen - afdeling Kortrijk - not.nr. K066.99.348/15/E 

1. De beklaagden  en  worden als dader/mededader vervolgd voor 
de feiten van de tenlasteleggingen 1 en 2 (het verhuren van een appartement dat niet voldoet 
aan de minimale woonkwaliteitsvereisten). 

2. De feiten van deze tenlasteleggingen zijn bewezen in hoofde van de beide beklaagden, gelet 
op de inhoud van de diverse stukken van het strafdossier en het onderzoek ter terechtzitting. 
De rechtbank verwijst ter zake naar de diverse vaststellingen van de Vlaamse Wooninspectie, 
waaruit blijkt dat het appartement aan de  
niet voldeed aan de minimale kwaliteitsvereisten. De woning behaalde op 28.02.2013 een 
totaal van 48 strafpunten. Tevens werd de woning vervolgens door de burgemeester van 
Kortrijk ongeschikt verklaard bij besluit van 10.05.2013 (zie stuk 4 bij de klacht met burgerlijke 
partijstelling). Op het ogenblik dat de familie  op 31.03.2015 de woning konden 
verlaten, was de ongeschiktheidsverklaring van de woning nog steeds van kracht. 

De tweede beklaagde  verklaarde dat dit appartementsgebouw eigendom is van 
de eerste beklaagde , waarvan hij afgevaardigd bestuurder is. In het kader van 
deze functie treedt hij op als verhuurder van het kwestieuze appartement. 

Overigens heeft de verdediging van de beide beklaagden ter zitting van 15.01.2018 verklaard 
dat de feiten van deze tenlasteleggingen niet betwist werden (zie hun ter correctionele griffie 
op 12.10.2017 neergelegde syntheseconclusies). 

Straf en strafmaat 

3. Ter zitting van 15.01.2018 verzochten de eerste en tweede beklaagde om hen de gunst van 
de opschorting van de uitspraak te verlenen, waaromtrent het openbaar ministerie een 
gemotiveerd negatief advies verleende. 

De rechtbank is van oordeel dat de beklaagden niet in aanmerking komen voor dergelijke 
gunst, gelet op: 

- de ernst van de feiten; 
- het grote aantal strafpunten en de ongeschiktheidsverklaring van de woning; 
- de lange duur van de feiten; 
- het feit dat de beklaagden niet aantonen dat een veroordeling hun sociale reclassering zou 

belemmeren op een wijze dewelke niet in verhouding staat tot de ernst van de feiten; 
- het feit dat de hierna bepaalde straf meer aangewezen is om de beklaagden de ernst van 

de feiten te doen inzien en hen ertoe aan te zetten zich in de toekomst te onthouden van 
het plegen van analoge of andere misdrijven. 
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4. De bewezen verklaarde feiten van de voormelde tenlasteleggingen zijn met elkaar 
verbonden door eenheid van misdadig opzet, zodat overeenkomstig artikel 65 lid 1 
strafwetboek slechts één straf dient opgelegd te worden, namelijk de zwaarste. 

Bij het bepalen van de straf en de strafmaat houdt de rechtbank enerzijds rekening met: 

- de aard, de ernst, de duur en de omstandigheden van de feiten; 
- het feit dat er werd gehandeld uit winstbejag; 
- het feit dat de beklaagden hun eigen economisch belang gesteld hebben boven het belang 
dat de gemeenschap heeft bij het behoud van kwaliteitsvolle huisvestingsmogelijkheden; 
- het gebrek aan respect van de beklaagden voor de leefomstandigheden van het gezin van 
allochtone afkomst aan wie zij hun appartement verhuurden en het door de slachtoffers 
geleden nadeel; 
- het feit dat de op te leggen straf duidelijk moet maken dat de naleving van de regels ter 
bescherming van een kwalitatief huisvestingsaanbod ernstig genomen moet worden en dat 
de beklaagden zich niet ongestraft boven de wet kunnen stellen; 
- het aantal vastgestelde strafpunten; 
- de maatschappelijke kost die door de beklaagden veroorzaakt wordt in de vorm van de 
noodzakelijke inzet van mensen en middelen voor de handhaving; de inzet van 
inspectiediensten, politie en justitie betekent voor de gemeenschap een grote kost. 

Anderzijds wordt rekening gehouden met: 

- de leeftijd van de tweede beklaagde, die geboren is op 07.03.1978; 
- het gegeven dat de beklaagden nog nooit eerder door de correctionele rechtbank werden 
veroordeeld; 
- het gegeven dat de beklaagden inmiddels een bedrag van 7.000,00 EUR uitbetaalden aan 

 (zie stuk 10), zodat deze inmiddels afstand deed van zijn burgerlijke 
partijstelling; 
- het gegeven dat het appartement op vandaag volledig leeg is en niet meer verhuurd wordt, 
en er derhalve nog enkel de gebreken aan het gebouw zelf over blijven; 
- het gegeven dat de beklaagden inmiddels een onderhandse verkoopovereenkomst 
ondertekenden ter verkoop van het kwestieuze onroerend goed (zie stuk 9). 

Een geldboete, volledig met uitstel van de tenuitvoerlegging zoals hierna bepaald, moet de 
respectievelijke beklaagden het wederrechtelijk karakter van de gepleegde feiten doen inzien 
en hen ervan weerhouden om in de toekomst gelijkaardige feiten of andere misdrijven te 
plegen. 

5. Deze geldboete dient in EUR uitgesproken te worden en verhoogd te worden met 50 
opdeciemen daar de feiten zich voordeden in de periode van 28.01.2013 tot 31.03.2015, dus 
na 31 december 2011 en voor 01.01.2017. 



Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen - afdeling Kortrijk - not.nr. K065.99.348/1S/E 

De beklaagden moeten tevens een wettelijk verplichte bijdrage betalen voor de financiering 
van het "Bijzonder Fonds tot Hulp van de Slachtoffers van Opzettelijke gewelddaden en aan 
de Occasionele Redders" (artikel 29, tweede lid van de Wet van 1 augustus 1985 houdende 
fiscale bepalingen). Inzake deze bijdrage zijn de actuele opdecimes onmiddellijk van 
toepassing, en dient geen rekening te worden gehouden met artikel 2 lid 2 Sw., vermits de 
verplichting tot betaling van deze bijdrage niet kan beschouwd worden als een straf. Het 
basisbedrag van 25,00 EUR dient vanaf 01.01.2017 verhoogd te worden met 70 opdecimes in 
plaats van met 50. Dienvolgens bedraagt de verplichte bijdrage aan het slachtofferfonds thans 
200,00 EUR (25,00 EUR, wettelijk te verhogen met 70 opdecimes) in plaats van 150,00 EUR 
(25,00 EUR, verhoogd met 50 opdecimes). 

De beklaagden moeten ook een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken betalen 
(artikel 91, tweede lid van het Koninklijk Besluit van 28 december 1950 houdende het 
algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken). Deze vergoeding bedraagt 51,20 
EUR. 

Bijzondere verbeurdverklaring 

6. Het openbaar ministerie vordert overeenkomstig art. 42,3° Sw. en art. 43bis Sw. de 
bijzondere verbeurdverklaring van een totaal bedrag van 9.880,00 EUR in hoofde van de 
eerste beklaagde , zijnde hetzij de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het 
misdrijf zijn verkregen, hetzij de goederen en waarden die in de plaats ervan zijn gesteld, 
hetzij de inkomsten uit de belegde voordelen waarbij de rechter, indien de zaken niet kunnen 
worden gevonden in het vermogen van de beklaagde, de geldwaarde daarvan dient te ramen 
(het equivalent bedrag). 

Ter terechtzitting van 15.01.2018 stelde het openbaar ministerie "niet langer aan te dringen 
wat betreft de bijzondere verbeurdverklaring voor de reeds terugbetaalde huurgelden aan dhr. 

 (zie het proces-verbaal van de terechtzitting). 

Overeenkomstig artikel 42, 3° Sw. wordt bijzondere verbeurdverklaring toegepast op de 
vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen, op de goederen en 
waarden die in de plaats ervan zijn gesteld en op de inkomsten uit de belegde voordele l e n . 

De rechtbank aanvaardt dat de eerste beklaagde door het plegen van de misdrijven waarvoor 
zij veroordeeld werd, illegale vermogensvoordelen genoten heeft. Deze illegale 
vermogensvoordelen bestaan (minstens) uit de huurgelden die door haar tijdens de 
incriminatieperiode werden geïnd. Deze werden door het openbaar ministerie correct 
begroot op de som van 9.880,00 EUR (nl. 380,00 EUR x 26 maanden). 

Daar de eerste beklaagde inmiddels reeds een bedrag van 7.000,00 EUR terugbetaalde aan 
 (zie stuk 10), en gelet op het gegeven dat het openbaar ministerie ter 
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terechtzitting van 15.01.2018 stelde niet langer aan te dringen op de bijzondere 
verbeurdverklaring van de reeds terugbetaalde huurgelden, begroot de rechtbank het illegale 
vermogensvoordeel op de som van 2.880,00 EUR. Dit bedrag kan in haar geheel worden 
verbeurd verklaard. 

De herstelvordering 

7. Bij brief van 17.03.2017 leidde de wooninspecteur de herstelvordering in bij het openbaar 
ministerie betreffende het pand gelegen aan de   te 

 

In deze herstelvordering wordt het hiernavolgende gevorderd: 
het principiële herstel, met name het wegwerken van alle gebreken aan het pand door 
het uitvoeren van renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerken, waardoor het pand 
voldoet aan de minimale kwaliteitsvereisten; 

dit alles binnen een termijn van 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 verhalen op de beklaagde. 

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 aan het gebouw zelf geregulariseerd 
werden. 

De rechtbank oordeelt dat het redelijk is dat aan de beklaagden een termijn van één jaar voor 
de uitvoering van het herstel wordt opgelegd. Deze termijn komt, mede gelet op de tijd die 
de beklaagden sinds de vaststellingen reeds hadden, voldoende ruim voor om de beklaagden 
in staat te stellen het herstel in dit pand uitte voeren. Dit in het bijzonder gelet op het gegeven 
dat de raadsman van beklaagden ter terechtzitting van 15.01.2018 voorhield dat er inmiddels 
reeds een onderhandse overeenkomst tot verkoop van het volledige appartementsgebouw 
werd ondertekend en het de bedoeling van de nieuwe eigenaar zou zijn om het volledige 
gebouw te slopen. 

Dit is ook een redelijke termijn in het geval desgevallend nog een (bijkomende) 
stedenbouwkundige vergunning (tot sloop) moet worden verkregen. 

De dwangsom dient te worden opgelegd zoals hierna bepaald, nu de beklaagden al te lang 
talmden om tot herstel van het voormeld pand over te gaan. 
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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 veroordeelden 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. 

B. OP BURGERLIJK GEBIED 

De burgerlijke partijstellingen van  

De rechtbank neemt akte van het schrijven van 12.01.2018 van de raadsman van de 
burgerlijke partij, waarin gesteld wordt dat er inmiddels een akkoord werd bereikt tussen 
partijen en de burgerlijke partij derhalve afstand doet van haar burgerlijke partijstelling. 

Om deze redenen. 
De rechtbank, 

wijzende op tegenspraak. 

Verklaart de feiten van de tenlasteleggingen 1 en 2 bewezen in hoofde van . 

Veroordeelt  wegens de gezamenlijk bewezen verklaarde feiten van de 
voormelde tenlasteleggingen tot een geldboete van 1.000,00 EUR, wettelijk te verhogen 
met 50 opdecimes, hetzij x 6, en aldus gebracht op 6.000,00 EUR, met uitstel hierna bepaald. 

Aangezien de op te leggen straf een geldboete van 120.000,00 euro niet te boven gaat en de 
veroordeelde nog niet werd veroordeeld tot een geldboete van 24.000,00 euro of meer, de 
opgelegde straf een voldoende waarschuwing zal uitmaken om het plegen van andere of 
analoge misdrijven te voorkomen, gelast dat de tenuitvoerlegging van bovenstaande  
geldboete zal uitgesteld worden voor de duur van drie jaar. 

Verklaart overeenkomstig de artikelen 42,3° en 43bis Sw. een bedrag van 2.880,00 EUR 
verbeurd in het vermogen van  uit hoofde van de bewezen verklaarde feiten van 
de voormelde tenlasteleggingen 1 en 2. 
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Verplicht  tot betaling van de bijzondere vergoeding van 51,20 EUR opgelegd in 
uitvoering van het artikel 91 van het K.B. van 28.12.1950 houdende algemeen reglement op 
de gerechtskosten in strafzaken. 

Verplicht  tot betaling van eenmaal de bijdrage van 25 EUR, te verhogen met 70 
opdecimes, hetzij 200,00 EUR, tot financiering van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers 
van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, overeenkomstig artikel 29 van 
de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen en gelet op artikel 1 van 
de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdecimes op de strafrechtelijke geldboeten, zoals 
laatst gewijzigd door artikel 59 van de Programmawet (1) van 25 december 2016. 

Verplicht  om boven de correctionele hoofdstraf een bedrag van TWINTIG EUR  
(20,00 EUR) te betalen bij wijze van bijdrage tot de financiering van het begrotingsfonds 
voor de juridische tweedelijnsbijstand. 

*** 

Verklaart de feiten van de tenlasteleggingen 1 en 2 bewezen in hoofde van . 

Veroordeelt  wegens de gezamenlijk bewezen verklaarde feiten van de 
voormelde tenlasteleggingen tot een geldboete van 1.000,00 EUR, wettelijk te verhogen  
met 50 opdecimes, hetzij x 6, en aldus gebracht op 6.000,00 EUR, met uitstel van de 
tenuitvoerlegging zoals hierna bepaald. 

Aangezien de straf niet meer dan vijf jaar gevangenis bedraagt, de betrokkene nog geen 
veroordeling heeft ondergaan tot een hoofdgevangenisstraf van meer dan twaalf maanden 
of tot oen gelijkwaardige straf die in aanmerking genomen wordt overeenkomstig artikel 
99bis van het Strafwetboek en de opgelegde straf een voldoende waarschuwing zal 
uitmaken om het plegen van andere of analoge misdrijven te voorkomen, gelast dat de 
tenuitvoerlegging van bovenstaande geldboete zal uitgesteld worden voor de duur van drie  
jaar, mits de veroordeelde gedurende de proeftijd geen nieuw misdrijf pleegt dat de 
veroordeling tot een criminele straf of tot een hoofdgevangenisstraf van méér dan zes 
maanden zonder uitstel of tot een gelijkwaardige straf die in aanmerking genomen wordt 
overeenkomstig artikel 99bis Sw., ten gevolge heeft gehad. 

Zegt dat bij eventuele uitvoerbaarheid van de geldboete die met uitstel van 
tenuitvoerlegging is opgelegd, en bij niet-betaling van deze geldboete binnen de wettelijke 
termijn, deze geldboete zal kunnen vervangen worden door een gevangenisstraf van 90 
dagen. 
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Verplicht  tot betaling van de bijzondere vergoeding van 51,20 EUR opgelegd 
in uitvoering van het artikel 91 van het K.B. van 28.12.1950 houdende algemeen reglement 
op de gerechtskosten in strafzaken. 

Verplicht  tot betaling van eenmaal de bijdrage van 25 EUR, te verhogen met 
70 opdecimes, hetzij 200,00 EUR, tot financiering van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers 
van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, overeenkomstig artikel 29 van 
de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen en gelet op artikel 1 van 
de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdecimes op de strafrechtelijke geldboeten, zoals 
laatst gewijzigd door artikel 2 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse 
bepalingen inzake justitie (11). 

Verplicht  om boven de correctionele hoofdstraf een bedrag van TWINTIG EUR 
(20,00 EUR) te betalen bij wijze van bijdrage tot de financiering van het begrotingsfonds 
voor de juridische tweedelijnsbijstand. 

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

 hetgeen impliceert: 

• het principiële herstel, met name het wegwerken van alle gebreken aan het pand 
door het uitvoeren van renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerken, waardoor 
het pand voldoet aan de minimale kwaliteitsvereisten; 

zegt voor recht dat op vordering van de wooninspecteur deze beklaagden een dwangsom 
van 150,00 euro zal verbeuren per dag vertraging in de uitvoering van de herstelmaatregel 
te rekenen vanaf het verstrijken van een termijn van één jaar nadat het vonnis kracht van 
gewijsde zal hebben verkregen, 

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

machtigt de wooninspecteur om de kosten van herhuisvesting te verhalen op de 
veroordeelden. 
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zegt dat er geen reden is om bij toepassing van artikel 1385bis, laatste alinea. Gerechtelijk 
Wetboek nog een zekere termijn te bepalen waarna de veroordeelden pas de opgelegde 
dwangsommen zullen kunnen verbeuren. 

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

*** 

Neemt akte van de afstand van de burgerlijke partijstelling van . 

Veroordeelt  en  solidair tot de gerechtskosten, begroot op 403,12 
euro. 

Overtuigingsstukken 

Nihil 

Aldus gevonnist en uitgesproken te Kortrijk, in het gerechtsgebouw, in de openbare 
terechtzitting van de NEGEN A KAMER op twaalf februari tweeduizend en zeventien. 

Aanwezig : -W. Haelewyn, alleenzetelend rechter 
-H. Paermentier, gerechtelijk stagiair voor het hof van beroep te Gent, 
aangewezen bij het parket van West-Vlaanderen, bij beslissing d.d. 28 
maart 2017 van de procureur-generaal bij het Hof van beroep te Gent 
aangeduid om, met ingang van 1 april 2017, het ambt van openbaar 
ministerie bij de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen geheel 
uit te oefenen. 
-M. Vangampelaere, afgevaardigd griffier bij IVI.B. 9/10/2014 

^^^-^ ' M. -Va ngam p 




