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De rechtbank van eerste aan leg Antwerpen, afdeling Antwerpen, kamer AC1, rechtdoende in 
correctionele zaken, heeft het volgende vonnis uitgesproken: 

Notitie nummer: 

in zake van: 

Geboren te 

Met rijksregisternummer 

Wonende te 

01 

p.2 

/ 

-Rechtstreeks dagende partij, oorspronkelijke beklaagde, bijgestaan door meester 
, advocaat bij de balie te 

TEGEN: 

De wooninspecteur van het Vlaams Gewest, bevoegd voor de Provincie 

Ü Ü l 9 6 2 met kantoren gevestigd te 

-Rechtstreeks gedaagde partij, eiser in herstel, vertegenwoordigd door meester 

advocaat bij de balie te 

en in aanwezigheid van het Openbaar Ministerie; 

Gedaagd bij exploot van gerechtsdeurwaarder 
dd. 11 maart 2020 

De rechtstreekse dagvaarding luidende als volgt 

loco met standplaats te 

Aangezien verzoeker bij vonn is van 27 juni 2011 uitgesproken door kamer 1C van de rechtbank van 
eerste aanleg te Antwerpen, recht doende in correctionele zaken, verschillende veroordelingen 
opliep in het kader van de regelgeving rond woonkwaliteit en stedenbouw. 

Dat verzoeker onder andere werd veroordeeld om aan een onroerend goed gelegen aan de 
een andere bestemming te geven volgens de bepalingen van 

de VCRO en dit binnen het jaa r na het in kracht van gewijsde treden van voormeld vonnis. Dat na het 
verstrij ken van deze periode een dwangsom zou worden verbeurd van 150 euro per dag bij het niet 
of niet tijdig voldaan hebben aan deze veroordeling. 
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Dat deze veroordeling werd uitgesproken op een herstelvordering van de Vlaamse Wooninspecteur. 

Dat verzoeker op basis van dit conformiteitsattest zijn eigendom heeft verhuurd. 

Dat de Vlaamse Wooninspecteur de mening was en is toegedaan dat verzoeker niet aan de 
opgelegde veroordeling hedl voldaan, door geen andere bestemming te geven aan zijn eigendom of 
door de woonfunctie verder te behouden zonder het aantal strafpunten dat eerder aan de woning 
werd toegekend te herleiden tot 0. 

Dat verzoeker altijd te goeder trouw heeft gehandeld en meende en meent dat van de verbeurte 
van dwangsommen geen sprake van zijn. 

Dat verzoeker in de periode 2016-2019 een verzetsprocedure heeft gevoerd voor de beslagrechter 
te Antwerpen (waar hij in zijn gelijk we rd gesteld) en voor het Hof van Beroep te Antwerpen, waar 
zijn verzet uiteindelijk om procedurele redenen werd afgewezen. 

Dat ondertussen de gevorderde dwangsommen zijn opgelopen tot meer dan 430.000 euro 
(gerechts- en deurwaarderskosten inbegrepen). 

Dat dit een waanzinnig bedrag is mede gelet op de waarde van dit pand. 

Dat verzoeker conform artikel 1385quinquies Ger. W. in hoofdorde de opheffing van de dwangsom 
vordert, in ondergeschikte orde de vermindering ervan tot een looptijd van maximaal 1 jaar. 

Dat verzoeker stelt dat de onmogelijkheid om aan de veroordeli ng te voldoen gelegen is in het feit 
dat hij aan de stedenbouwkundige inbreuk al voordat het vonnis van 27 juni 2011 werd uitgesproken 
een einde had gemaakt, zodat van hem rede lijke rwijze niet meer verwacht kon worden dat hij een 
andere dan een woonbestemming zou geven aan zijn eigendom. Dat immers door de Stad 

ondertussen een conformiteitsattest werd afgeleverd voor voormeld eigendom, zodat 
dit opnieuw verhuurd mocht worden. Dat de stedenbouwkundige inbreuk waarvoor verzoeker was 
veroordeeld en die de basis vormde voor de toegekende herstelvordering ook was weggewerkt. 

Dat verzoeker tevens stelt dat die woonbestemming bekrachtigd werd door het door de Stad 
afgeleverde conformiteitsattest. 

Dat de Vlaamse Wooninspecteur echter weigert om deze realiteit te aanvaarden en zelfs weigert om 
te r plaatse te komen om de toestand van het eigendom te controleren. 

Dat de onmogelijkheid, minstens een tijdelijke onmogelijkheid, tevens gelegen is in het feit dat in de 
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periode 2010-2019 andere panden van verzoeker grondig dienden te worden gerenoveerd, teneinde 
aan dwangsommen en allerhande krotbelastingen te ontsnappen of die minstens zo beperkt 

mogelijk te houden. 

Dat verzoeker bij gebreke aan veel middelen al die renovatiewerken zelf met medewerking van een 
van zijn zonen heeft moeten uitvoeren, waardoor die werken jarenlang hebben aangesleept. 

Dat die werken achter de rug zijn en verzoeker nu zou kunnen overgaan tot renovatie van zijn 
eigendom aan de een renovatie die zeer grondig zou moeten zijn, gelet op de 
ste rk gewijzigde woonkwaliteitsvereisten sedert 2011. Dat verzoeker die renovatie ook wenst uit te 
voeren en binnen het jaar ook zal hebben uitgevoerd . 

Dat hij dan ook meent dat er maximaal sprake kan zijn van te verbeuren dwangsommen gedurende 

een looptijd van een jaar. 

Dat verzoeker in dit verband opmerkt dat het bedrag van een dwangsom dat ruim de waarde van 
een eigendom waarop overschrijdt, geen proportionele prikkel meer kan vormen om de schuldenaar 
van die dwangsommen tot bepaalde handelingen of gedragingen aan te zetten, te meer als blijkt dat 
het uitblijven van die behandelingen of gedragingen waaraan de dwangsom is gekoppeld, een eerder 

beperkte maatschappelijke impact heeft. 

TEN EINDE: 

Om deze redenen en alle andere op tijd en stond te doen gelden in de loop van het geding en alhier 

uitdrukkelijk voorbehouden; 

De vordering van verzoeker ontvankel ijk en gegrond te horen verklaren. 

Derhalve te horen zeggen voor recht dat de bij vonnis van 27 juni 2011 bevolen dwangsommen ad 
150 euro per dag (vertraging) wordt opgeheven, minstens te horen zeggen voor· dat deze 
dwangsommen slechts verbeurd kunnen worden verklaard voor maximaal een jaar. 

*** 

1. PROCEDURE 

1. 
De rechtbank heeft kennis genomen van: 

de gedinginleidende dagvaarding op verzoek van bij exploot van 11 maart 
2020 van het ambt van plaatsvervangend gerechtsdeurwaarder te 
betekend aan De Wooninspecteur van het Vlaams Gewest; 
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de besluiten van neergelegd ter griffie op 19 januari 2021; 
de derde conclusie van de Wooninspecteur van het Vlaamse Gewest, neergelegd ter griffie 

op 1 februari 2021; 
de dossiers van en van de Wooninspecteur van het Vlaamse Gewest. 

De rechtbank heeft de middelen en conclusies van partijen gehoord tijdens de openbare 
terechtzitt ing van 15 februari 2021. Daarna werden de debatten gesloten en werd de zaak in beraad 
genomen. De rechtspleging verliep in de Nederlandse taal. 

ll. FEITEN EN VOORGAANDEN 

1. 
Samengevat heeft het geschil betrekking op de dwangsommen die zouden verbeurd zijn ten gevolge 
van het beweerdelijk niet voldoen aan een veroordeling bij vonnis van 27 juni 2011. 
houdt voor dat hij in de onmogelijkheid verkeerde om aan die veroordeling te voldoen, aangezien hij 
ervan uit ging dat hij aan de veroordeling reeds had vo ldaan (gelet op het conformiteitsattest dat op 
22 oktober 2010 door de stad was afgeleverd) en verzoekt om de dwangsommen op te 
heffen, minstens om te horen zeggen voor recht dat de dwangsommen slechts verbeurd zouden 
kunnen worden verklaard voor maximaal een jaar. De Wooninspecteur van het Vlaamse Gewest 
betwist dat er sprake zou zijn van enige onmogelijkheid. 

2. 
Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (kamer 1C) van 27 juni 2011 werd 

veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht maanden en tot een geldboete van 
1.000,00 euro (na opdeciemen gebracht op 5.500,00 euro), telkens met uitstel van tenuitvoerlegging 
voor een periode van drie jaar, voor huisjesmelkerij en het ter beschikking stellen van twee 
woningen die niet aan de vereisten van de Vlaamse Wooncode voldeden, namelijk een pand gelegen 
te en een pand gelegen te 
Voor dit laatste pand werd beklaagde ook voor een stedenbouwkundige inbreuk veroordeeld. 

verhuurde de voormelde panden, gelegen te en te 
die niet aan de elementaire vereisten inzake veiligheid, hygiëne en algemene 

woonkwaliteit voldeden, aan personen die zich in een precaire financiële en sociale toestand 
bevonden. Bovendien had hij het pand aan de zonder vergunning omgebouwd 
naar meerdere woongelegenheden en vormde hij de kelder om tot leefruimte. 

Aan werd daarnaast ook bevolen om het onroerend goed, gelegen te 
een andere bestemming te geven volgens de bepalingen van de 

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, hetzij de woning te slopen, tenzij de sloop verboden is op 
grond van de wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen. Daartoe werd een termijn van een 
jaar toegekend vanaf het in kracht van gewijsde gaan van het vonnis en het herstel werd opgelegd 
onder verbeuring van een dwangsom van 150,00 euro per dag vertraging in het niet nakomen van de 
bevolen aanpassing (stuk 1 + stuk 1 Wooninspecteur). 

Tegen dat vonnis van 27 juni 2011 werd door geen van beide partijen hoger beroep aangetekend en 
het vonnis werd bij exploot van 6 oktober 2011 betekend aan (stuk 2 
Wooninspecteur), zodat het kracht van gewijsde kreeg op 13 ju li 2011 en de herstelmaatregel 
bijgevo lg diende te zijn uitgevoerd uiterl ijk op 13 j uli 2012. 
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3. 
In de jaren die daarop volgden werd er op verzoek van de Wooninspecteur regelmatig een bevel tot 
beta len betekend, namelijk op 30 augustus 2012, op 3 juli 2013, op 6 december 2013, op 26 mei 
2014, op 23 oktober 2014, op 25 maart 2015, op 1 februari 2016, op 28 juni 2016, op 1 december 
2016, op 3 mei 2017, op 4 oktober 2017, op 8 maart 2018, op 10 augustus 2018, op 14 januari 2019, 
op 21 jun i 2019, op 22 november 2019, op 24 april 2020 en op 23 september 2020 (stukken 3, 7, 9-

11, 14, 16, 19, 23-28, 31, 34, 39 en 40 Wooninspecteur). 

Op 16 januari 2013 werd een bevel voorafgaand aan uitvoerend beslag op onroP.rP.nde goederen 
betekend voor een bedrag van 27.750,00 euro aan dwangsommen(+ kosten) voor de periode van 13 
j uli 2012 tot 14 januari 2013 (185 dagen x 150,00 euro) (stuk 4 Wooninspecteur), gevolgd door een 
uitvoerend beslag op onroerende goederen op 13 februari 2013 (stuk 5 Wooninspecteur), waarna 
notaris bij beschikking van de beslagrechter van de rechtbank van eerste aanleg te 
Antwerpen, afdeling Antwerpen van 27 jun i 2013, werd aangesteld als notaris om over te gaan tot 
de veil ing van de inbeslaggenomen goederen (stuk 6 Wooninspecteur). Die beschikking werd aan 

betekend op 10 juli 2013 (stuk 8 Wooninspecteur). Aangezien notari~ zijn 
werkzaamheden binnen de voorgaande procedure van uitvoerend beslag niet tijd ig beëindigde, 
werd notaris aangesteld bij beschikking van diezelfde beslagrechter van 6 november 
2014 (stuk 12 Wooninspecteur), die werd betekend op 25 februari 2015 (stuk 13 Wooninspecteur). 
Bij beschikking van 21 april 2016 van de beslagrechter van de rechtbank van eerste aanleg te 
Ant werpen, afdeling Antwerpen van 21 april 2016 (die werd betekend op 9 mei 2016) werd de 
aanstelling van notaris opnieuw vernieuwd (stukken 17 en 18 Wooninspecteur). 

Op 5 augustus 2016 tekende verzet aan tegen het bevel voorafgaand aan uitvoerend 
beslag op onroerende goederen van 16 januari 2013, tegen het uitvoerend beslag op onroerende 
goederen, betekend op 13 februari 2015 en tegen de bevelen tot betaling van 30 augustus 2012, 3 
j uli 2013, 23 oktober 2014 en 9 mei 2016. De beslagrechter oordeelde in zijn beschikking van 30 
januari 2017 dat de woon inspecteur onterecht dwangsommen zou hebben ingevorderd, aangezien 

het pand omvormde tot eengezinswoning en uit het op 22 oktober 2010 afgeleverde 
conformiteitsattest zou blijken dat de woning voldeed aan de veiligheids-, gezondheids- en 
woonkwaliteitsvereisten (stukken 3 en 6 + stuk 20 Wooninspecteur). 

Deze beschikking werd hervormd in hoger beroep door het hof van beroep te Antwerpen, op 28 
januari 2019, waarbij het Hof onder meer ook stelde: "De veroordeling had bondig samengevat 
betrekking op huisjesmelkerij; dhr. verhuurde aan sociaal kwetsbare huurders delen van 
panden die onder meer qua elektrische uitrusting, brandveiligheid en hygiëne niet voldeden, waarbij 
de rechtbank overwoog dat niet beschikte over een geldig conformiteitsattest en derhalve zijn 
woningen niet mocht verhuren. Dhr. had de correctionele rechtbank datzelfde 
conformiteitsattest voorgelegd waaruit hij thans afleidt dat hij deze dwangsomtitel ook zou hebben 
nageleefd." Aangezien evenwel niet alle uit voeringshandelingen in het kader van de 
uitvoerings- en beslagprocedure viseerde, heeft het Hof van Beroep het oorspronkelijk verzet van 

als ontoelaatbaar afgewezen. 

Op 4 februari 2019 werd opnieuw een bevel voorafgaand aan uitvoerend beslag op onroerende 
goederen betekend voor een bedrag van 356.400,00 euro aan dwangsommen (+ kosten) voor de 
periode van 13 juli 2012 tot 14 januari 2019 (2376 dagen x 150,00 euro) (stuk 29 Wooninspecteur), 
gevolgd door een uitvoerend beslag op onroerende goederen op 27 februari 2019 (stuk 30 
Wooninspecteur). Bij beschikking van 21 oktober 2019 stelde de beslagrechter van de rechtbank van 
eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen opnieuw notaris aan om over te gaan tot 
veiling van de inbeslaggenomen goederen (stuk 32 Wooninspecteur). Na betekening van die 
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beschikking aan op 4 november 2019 (stuk 33 Wooninspecteur), tekende 
op 4 december 2019 weer verzet aan (stuk 35 Wooninspecteur). In die procedure werd de 

zaak voorlopig uitgesteld, in afwachting van de tussenkomst van een vonnis in huidige procedure 

(stuk 38 Wooninspecteur). 

111 . AANSPRAKEN VAN PARTIJEN 

4. 
In zijn laatste conclusie vordert djn vordering ontvankelijk en gegrond te verklaren en 
derhalve te zeggen voor recht dat de bij vonnis van 27 juni 2011 bevolen dwangsommen ad 150 
euro per dag (vertraging) wordt opgeheven, minstens te horen zeggen voor recht dat deze 
dwangsommen slechts verbeurd kunnen worden verklaard voor maximaal een jaar. Hij vordert 
tevens om de beschikking uitvoerbaar bij voorraad te verklaren en om de Wooninspecteur te 
veroordelen tot de kosten van het geding, met inbegrip van een rechtsplegingsvergoeding van 

1.440,00 euro. 

5. 
De Woon inspecteur van het Vlaamse Gewest vordert om de vordering van 
1385quinquies Ger.W. onontvankelijk, minstens ongegrond te verklaren. 

ex art. 

IV. BEOORDELING 

6. 
De Wooninspecteur van het Vlaamse Gewest besluit tot de onontvankelijkheid van de vordering van 

ex art. 1385quinquies Ger.W., maar motiveert dat niet. Er zijn geen redenen 
voorhanden om te besluiten tot de onontvankelijkheid van de vordering van ex art. 

1385quinquies Ger.W. 

7. 
beroept zich op artikel 1385quinquies van het Gerechtelijk Wetboek, dat bepaalt: 

1'De rechter die een dwangsom heeft opgelegd, kan op vordering van de veroordeelde de 
dwangsom opheffen, de looptijd ervan opschorten gedurende de door hem te bepalen 
termijn of de dwangsom verminderen ingeval van blijvende of tijdelijke, gehele of 
gedeeltelijke onmogelijkheid voor de veroordeelde om aan de hoofdveroordeling te voldoen." 

Opdat deze rechtbank de dwangsom zou kunnen opheffen of verminderen of de looptijd ervan 
opschorten, is dus vereist dat er sprake zou zijn van een onmogelijkheid - zij het een blijvende of 
t ijdelijke, gehele of gedeeltelijke - om aan de hoofdveroordeling te voldoen. 

In dit geval bestaat de hoofdveroorde ling erin dat het pand gelegen te 
een andere bestemming moest geven volgens de bepalingen van de 

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, hetzij de woning moest slopen, tenzij de sloop verboden is op 
grond van de wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen. Het pand diende dus in principe een 
andere bestemming (niet-woonfunctie) te krijgen of gesloopt te worden. 

Ook een vrijwillige terugkeer naar de vergunde toestand (in casu omvorming van een 
meergezinswoning naar een eengezinswoning) wordt echter als herstel aanvaard, maar in dat geval 
moeten de woongelegenheden ook voldoen aan de kwalitei tsnormen voorzien in de Vlaamse 
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Wooncode (zie ook 10 december 2018 - stuk 42 Wooninspecteur) . De herstelvordering 
was, zoals weergegeven in het overwegend gedeelte van het vonnis van de rechtbank van eerste 
aanleg te Antwerpen van 27 juni 2011, ook ingegeven om het pand opnieuw aan de 
kwaliteitsvereisten van de Vlaamse Wooncode te laten voldoen. 

Indien ervoor koos om het pand niet te herbestemmen of te slopen maar het opnieuw 
te verhuren, diende het pand opnieuw te voldoen aan de woonvereisten opgelegd door artikel 5 van 
de Vlaamse Wooncode. 

8. 
Volgens is de onmogelijkheid om aan de hoofdveroordeling te voldoen gelegen in het 
fei t dat hij al een einde had gemaakt aan de stedenbouwkundige inbreuk voordat het vonnis van 27 
juni 2011 werd uitgesproken, zodat van hem redelijkerwijze niet meer verwacht kon worden dat hij 
een andere dan een woonbestemming zou geven aan zijn eigendom. De Stad had op 22 
oktober 2010 immers een conformiteitsattest afgeleverd voor het pand aan de 
waarin uitdrukkelijk was vermeld dat de conforme woningen weer verhuurd konden worden als 
hoofdverblijfplaats. Er zou bijgevolg sprake zijn van een putatieve onmogelij kheid, aangezien 

er steeds van uit is gegaan dat hij aan de veroordeling reeds had voldaan. 

Daarnaast werpt op dat er ook sprake was van een onmogelijkheid omdat hij ook 
andere panden in dezelfde periode diende te renoveren, om aan dwangsommen en allerhande 
krotbelastingen te ontsnappen, zodat hij geen middelen had voor de renovatie. 

9. 
De rechtbank merkt eerst en vooral op dat er, gelet op het voorgaande, onterecht van 
uit gaat dat hij aan de hoofdveroordeling voldeed door de meergezinswoning om te vormen tot 
eengezinswoning, zonder dat alle gebreken in de zin van artikel 5 van de Vlaamse Wooncode waren 
weggewerkt. diende, om aan de hoofdveroordeling te voldoen, alle gebreken in de zin 
van artikel 5 van de Vlaamse Wooncode weg te werken. 

De rechtbank aanvaardt echter wel dat er sprake is van een onmogelijkheid in de zin van artikel 
1385quinquies van het Gerechtelijk Wetboek, voor de periode van 13 juli 2012 tot en met 29 
oktober 2014. Op 22 oktober 2010 heeft de stad aan klaarblijkelijk een 
conformiteitsattest overhand igd, waarin vermeld was dat de contorme woningen terug verhuurd 
mochten worden als hoofdverblijfplaats. De rechtbank kan uit het voorliggende dossier niet 
opmaken dat dit ook reeds tijdens de procedure voor de correctionele rechtbank werd opgeworpen. 
Volgens de rechtbank kon er in die periode mogelijks - foutief - van uitgaan dat hij 
aan de hoofdveroordeling had voldaan, gelet op het conformiteitsattest dat hem door de stad 

was overhandigd. De rechtbank aanvaardt dat in die periode in de 
gewettigde overtuiging verkeerde dat hij aan de veroordeling had voldaan. Volgens de rechtbank zou 
elk normaal zorgvuldig persoon in diezelfde omstandigheden dezelfde ve rgissing hebben kunnen 

begaan. 

Dat geldt evenwel niet voor de periode vanaf 30 oktober 2014. Op dat ogenblik verduidelijkte de 
Wooninspecteur immers aan dat, opdat het bevolen herstel zou zijn uitgevoerd, 
moest worden vastgesteld dat de eengezinswoning integraal voldeed aan de minimale 
kwaliteitsvereisten, d.w.z. 0 strafpunten. Aangezien uit het technisch verslag dat aan het 
conformiteitsattest was gevoegd, bleek dat er nog steeds 9 strafpunten waren, was niet aan de 
vereiste van het integraal herste l voldaan, zodat de uitgesproken herstelmaatregel nog niet zonder 
voorwerp was. kon op dat ogenblik niet langer volhouden dat hij niet wist niet aan de 
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hoofdveroordeling te hebben voldaan, en verkeerde niet langer in een onmogelijkheid, ook al was hij 
het niet eens met die interpretat ie van de Wooninspecteur. In tegenstelling tot wat 
voorhoudt, blijkt niet dat in de periode nadien een hercontrole zou hebben 
aangevraagd en dat de Vlaamse Wooninspecteur geweigerd zou hebben ter plaatse te komen. 

houdt daarnaast onterecht voor dat hij niet de nodige middelen had om het pand te 
renoveren, aangezien hij klaarblijkelijk diverse panden in eigendom had, zodat hij minstens met de 
opbrengst van de verkoop van bepaalde panden tot renovatie van de andere panden had kunnen 
overgaan of daartoe de opdracht had kunnen geven. Het feit dat ook andere panden 
diende te renoveren in dezelfde periode geldt niet als onmogelijkheid in de zin van artikel 
1385quinquies van het Gerechtelijk Wetboek. 

10. 
De rechtbank merkt tot slot nog op dat enige disproportionaliteit tussen de waarde van het pand 
waarop de veroordeling betrekking heeft en de verbeurde dwangsommen, evenmin aanleiding kan 
geven tot een onmogelijkheid in de zin van artikel 1385quinquies van het Gerechtelijk Wetboek. 

V. DE KOSTEN VAN HET GEDING 

11. 
Overeenkomst ig artikel 1017, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek dienen de gerechtskosten ten 
laste te worden gelegd van de in het ongelijk gestelde partijen. 

wordt als de overwegend in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten van het 
geding. De gerechtskosten omvatten de kosten van de gedinginleidende dagvaarding en het 
rolrecht. Er wordt geen rechtsplegingsvergoeding toegekend, aangezien deze door de 
Woon inspecteur van het Vlaamse Gewest niet werd gevorderd . 

12. 
De borgsom van 125,00 euro die door of namens op 19 oktober 2020 werd gestort 
overeenkomstig artikel 108 van het Algemeen Reglement op de gerechtskosten in strafzaken, dient 
aan te worden teruggestort. 

TOEGEPASTE WETTEN 

De rechtbank houdt rekening met de vo lgende artikelen die de bestanddelen van de misdrijven en 
de strafmaat bepalen, en het taalgebruik in gerechtszaken regelen: 

art. 1, 2, 11, 12, 14, 16, 31, 32, 34, 35, 37, 41 wet van 15 jun i 1935; 
art. 1, 2, 3, 6 strafwetboek 
art. 1017 Ger.Wb 

De rechtbank: 
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op tegenspraak ten aanzien van De Wooninspecteur van het Vlaamse Gewest, 

De rechtbank verklaart de vo rdering van 
volgt: 

ontvanke lijk en gedeeltelijk gegrond als 

p. 10 

/ 

De rechtbank zegt voor recht dat de bij vonnis van 27 juni 2011 bevolen dwangsommen van 150 
euro per dag vert raging in het bevolene slechts zijn beginnen te lopen op 30 oktober 2014, gelet op 
de onmogelijkheid die in hoofde van bestond voor de periode van 13 juli 2012 tot en 

met 29 oktober 2014. 

De rechtbank veroordeelt 
volgt: 

- kosten dagvaard ing: 

- rolrecht: 

Wijst meergevorderde af. 

tot betaling van de gerechtskosten die worden begroot als 

185,97 euro 

165,00 euro 

Zegt voor recht dat de borgsom van 125,00 euro, betaa ld door overeenkomstig 
artikel 108 van het Algemeen Reglement op de gerechtskosten in strafzaken, dient te worden 

teruggestort. 

Dit vonnis is gewezen en uitgesproken in openbare zitting op 22 maart 2021 door de rechtbank van 
eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, kamer ACl: 

rechter 
in aanwezigheid van een magistraat van het openbaar ministerie, 
met bijstand van griffier 




