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INZAKE VAN: 

DE WOONINSPECTEUR, handelend in naam van hel Vlaamse Gewest, 
met kantoor te 3000 Leuven, Dirk t5outsgebouw, Diestsevest 6 bus 93 

EISER TOT HERSTEL, 

Vertegenwoordigd door Mr. Muniz lor.o Mr. Philippe Declercq, 

advocaat, 

TEGEN: 

geboren te 1 
wonende te : 
nationaliteit, 

bediende, 
op . 

vertegenwoordigd door Mr. Verschingel Griet, advocaat. 

Beklaagde. 

, van Franse 

Dagvaarding overgeschreven op tl. juli 2016 op het 
hypotheekkantoor van . � nr. 

1. VOORWERP VAN DE DAGVAARDING 

Overwegende dat gedaagde op 1 augustus 2013 rechtstreeks gedagvaard werd voor de 
52ste kamer van de Nederlandstallge Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, rechtsprekend 
ln correctionele zaken, om zich te verdedigen voor de volgende feiten: 

"Beklaagd van 

In het gerechtelijke arrondissement Brussel, 

tussen 5 februari 2007 en 5 januari 2011, 

de kadastrale omschrijving van het onroerend goed dat het voorwerp van het misdrijf is, 
zijnde: 
ligging: · , 
aard en oppervlakte: een woning met opperv!i!kte van 
wijk en numrner van het kadaster: . · · en de eigenaar 
ervan geïdentificeerd zijnde als: · 
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die de eigendomstitel hebben verkregen krachtens de akte van aankoop verleden op -
. door notaris 1 

A. 
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 beschi�king stelt, een woning die niet voldoet aan de 
vereisten van artikel 5 rechtstreeks of via tussenpersoon verhuurd of ter beschikking gesteld 
te hebben met het oog op bewoning , 

name.lijk, te 1 _ · -- - -· · :, een 
woning, bestaande uit 22 kamers en 1 apparte ment die ernstige gebreken vertoont inzake 
veiligheid en gezondheid en die het voorwerp uitmaakt van een beslissing tot ongeschikt- en 
onbewoonbaarverklaring van 11 juni 2007 en van 1 september 2008 van de burgemeester 
van 1 

B. 
Bij Inbreuk op artikel 5, strafbaar gesteld door artikel 2§1 al. 1 van het decreet d.d. 15 juli 
1997 houdende de Vlaamse Wooncode, en bij inbreuk op artikelen 3, 4, 5 en 6 van het 
Besluit van de Vlaamse regering betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop 
en het sociaal beheersrecht op woningen d.d. 6 oktober 1998, 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 van het decreet d.d. 15 juli 1997 en aan de vereisten 
van artikel 3, 4, S en 6 van het besluit d.d. 6 oktober 1998, rechtstreeks of via 
tussenpersoon verhuurd of ter beschikking gesteld te he�ben met het oog op bewoning, 

namelijk, te· _ 
- · ·--- -·" 

., een 
woning, waarvan 5 kamers door een niet-voldoende minimale plafondhoogte niet voldoen 
aan de netto-vloeroppervlakte, 
namelijk kamer 12 (1,85 m), kamer 13 (1,86 m), kamer 14 (1,86 m), kamer 15 
(1,86 m), 16 (l,86 m). 

c. 
Bij inbreuk op artikel 5, strafbaar gesteld door artikel 20§1 al. 1 van het decreet d.d. 15 jull 
1997 houdende de Vlaamse Wooncode, en bij inbreuk op artikel 4, 4,§2 van het Besluit van 
de Vlaamse regering betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en 
studentenkamers d.d. 3 oktober 2003, als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of als 
persoon die een woning ter beschikking stelt, een woning dle niet voldoet aan de vereisten . 
van artikel 5 van het decreet d.d. 15 juli 1997 en aan de vereisten van artikel 4, §2 van het 
Beslult d.d. 3 oktober 2003, rechtstreeks of via tussenpersoon verhuurd of ter beschikking 
gesteld te hebben met hel oog op bewoning, 

namelijk, te 1 _ 
· · ·--- -··· 

., een 
woning, waarvan één kamer niet voldoet aan de netto vloeroppervlakte, namelijk kamer 22 
(11,82 m2). 



Nederlandstalige Rcctitbanlc van eerste aanleg Bru;sel • p.4 

Overwegende dat de verdachte tevens gedagvaard wordt om zich overeenkomstig artikel 
'12,3° en 43bis SW te horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring van een 
bedrag van 96.378,50 EUR, zijnde de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf 
zijn verkregen (.").n 
Overwegende dat bij vonnis gewezen door de 52ste kamer van de Nederlandstalige 
Rct:hlbank van Eerste Aanleg te Brussel, rechtsprekend in correctionele zaken van 25 apr il 
2014, de feiten werden bewe7.en verklaard. 

Overwegende dat wat de herstelvordering van de Woonlnspecteur betreft, In het vonnis het 
volgende werd beoordeeld; 

"De Wooninspecteur heeft op basis van artikel 20bls van de Vlaamse Wooncode en 
voormalig artikel 17bis van het Kamerdecreet de bevoegdheid om een herstelvordering in te 
leiden. 
In de gegeven omstandigheden komt het passend voor de behandeling van de 
herstelvordering uit te stellen tot dat er duidelijkheid is of er al dan niet een voorziening in 
Cassatie werd ingesteld tegen het arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 24 juni 
2013.". 

Overwegende dat gedaagde strafrechtelijk werd veroordeeld tot: 

"( ... ) uit hoofde van de tenlasteleggingen A, B en C verenigd tot: 
- een geldboete van 15.000 EURO x 5,5 = TWEEENTACHTIGDUlZEND VDrHONDJ:flD EURO 

En bij gebreke van betaling binnen de wettelijke termijn te vervangen door een vervangende 
gevangenisstraf van drie maanden. 

Veroordeelt beklaagde tot betaling van de bijdrage van 25 EURO, gebracht bij toepassing 
van de wettelijke opdeciemen op 150,00 EURO, overeenkomstig artikel 29 van de Wet van 1 
augustus 1985; 

Veroordeelt beklaagde overeenkomstig artikel 91, Jid 2 en 148 van het Kl:l van 28 december 
1950 houdende het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken, zoals gewijzigd 
bij KB van 13 november 2012 (B.S. 29/11/2012) tot de betaling van een vergoeding voor 
beheerskosten in strafzaken van 51,20 euro. 

Veroordeelt beklaagde tot de kosten van de strafvordering, in totaal bedragende 201,36 
euro. 

Spreekt ten laste van ! de bijzondere verbeurdverklaring uit bij toepassing 
van de artikelen 42,3° en 43bis van het Strafwetboek van het bedrag van 96.378,50 EURO, 
zijnde het vermogensvoordeel dat door de rechtbank bij equivalent begroot wordt." 

Overwegende dat wat de behandeling van de herstelvordering betreft, door de rechtbank 
het volgende werd gesteld: 
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"Stelt de zaak wat de afhandeling van de herstelvordering betreft uit naar de zitting van 13 
juni 2014 van de 52ste kamer, zetelend in haar gewoon zittingslokaal, zaal 0.11 in het 
Justitiepaleis te Brussel, Poelaertplein.". 

Overwegende dat tegen voormeld vonnis op 29 aprtl 2014 door gedaagde hoger beroep 
werd aangetekend, en dit tegen alle beschikkingen; 

Overwegende dat op 5 mei 2014 door het Openbaar Ministerie hoger beroep werd 
aangetekend; 

Overwegende dat bij arrest gewezen door de 15de kamer van het Hof van Beroep te Brussel, 
zetelend in correctionele zaken van 6 januari 2015, (rolnumrner 2014 /CV/518), de hogere 
beroepen ontvankelijk werden verklaard en: 

"Op strafrechtelijk gebied: 
Bevestigt het bestreden vonnis mits deze wijiiging dat de door de eerste rechter opgelegde 
geldboete wordt herleid tot 10.000 euro, met opdeciemen gebracht op 
VUVENV!JmGDUIZEND euro; 

Veroordeelt de beklaagde in de kosten van hoger beroep, begroot op 160,85 euro; 

Wat de herstelvordering betreft:: 

Bevestigt het bestreden vonnis en verzendt de zaak tewg naar de eerste 
rechteri"; 

Overn.regende dat tegen voormeld arrest cassatieberoep werd aangetekend door gedaagde; 

Overwegende dat bij arrest van 17 november 2015 (A.R. nr. P.15.0192.N) het 
cassatieberoep aangeteken:i door gedaagde verworpen werd; 

Overwegende dat de herstelvordering, gelet op haar aard en haar doelstelling, onder de 
strafvordering valt. (zie in dat opzicht cass., 22 september 2015, l\.R. nr. P.15.0512.N en 
cass., 15 oktober 2013, A.R. nr. P.12.1764.N); 

Overwegende dat gedaagde heden gedagvaard wordt om zich overeenkomstig artikel 20bls 
van het decreet van 15 juli 1997, houdende de Vlaamse Wooncode, te horen veroordelen tot 
het herstel overeenkomstig de herstelvordering van de Woonlnspecteur ingeleld op 13 
januari 2011. 
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2. PROCEDURE 

Bij vonnis van de s2e kamer van deze rechtbank van 2!i april 2014 werd geoordeeld op 
straf gebied. 

Wat betreft de afhandeling van de herstelvordering werd de zaak gesteld op de zitting van 
13 juni 2014 van de s2e kamer. 

Zowel beklaagde als het openbaar min isterie tekenden hoger beroep aan tegen het 
voormelde vonnis. 

Bij arrest van de 1se kamer van het Hof van Beroep te Brussel van 6 j anuari 2015 werd het 
bestreden vonnis op strafgebied bevestigd mits een herleiding van de geldboete, en werd de 
zaak wat betreft de afnandeling van de herstelvordering terug verzonden naar deze 
rechtbank. 

Beklaagde tekende cassatieberoep aan. Bij arrest van het Hof van Cassatie van 17 november 
2015 werd het cassatieberoep verworpen. 

Beklaagde werd op 7 juli 2016 door het Openbaar Ministerie rechtstreeks gedagvaard om te 
verschijnen voor deze rechtbank op 15 september 2016, teneinde zich overeenkomstig 
artikel 20bls van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, te horen 
veroordelen tot het herstel overeenkomstig de herstelvordering van de Wooninspecteur 
ingeleid op 13 Januari 2011. 

Op de voormelde terechtzitting werd een beschikking verleend waarbij condusietermijnen en 
een pleitdatum werden bepaald. 

Op de openbare terechtzitting van 19 januari 2017 werden bijkomende conclusietermijnen 
bepaald gelet op een nieuw ter zake dienend feit, en werd de zaak voor behandeling 
vastgesteld op de openbare terechtzitting van 23 februari 2017. 

Volgende conclusies en stukken werden door partijen voor het laatst neergelegd: 
- Voor beklaagde: stukken neergelegd ler griffie op 11 augustus 2016 en op 30 januari 

2017, conclusie neergdcgd ter griffi e op 27 december 2016, stukken neergelegd op 
de zitting van 19 januari 2017; 

- Voor de Wooninspecteur: stukken neergelegd op de zitting van 19 januari 2017, 
conclusie neergelegd ter griffie op 16 februari 2017. 

Op de openbare terechtzitting van 23 februar"r 2017 werd de za<ik tegensprekelijk behandeld 
en in beraud yenomen, en heeft de rechtbank gehoord: 

Mr. Muniz loco Mr. Philippe Declercq, die optrad voor de Wooninspecteur van het 
Vlaëlmsc Gewest, in zijn vordering en middelen, en die een stukkenbundel neerlegde; 
Mter Vanqualhem loco Mr. Jacobs vuur en in naam van beklaagde in zijn verweer en 
middelen, en die bijkomende st ukken neerlegde. Het laatste woot'd werd verleend aan de 
verdediging. 



�=--.-:-;-:- ,· ··"' ·--·.- ·-········,:� -� ... ':::"'-· . .-. .•• " "� ... :.,.\"' 
1 

Nedcrli111dstallge Rechtbank van eerste oanlcg Brussel • p. 7 

Bij vonnis van de s2c kamer van deze rechtbank van 5 april 2017 werd voor wat de 
afhandellng van de herstelvordering de zaak in voortzetting gesteld naar de zitting van 
30 november 2017. 
Op de zitting van 30 november 2017 werd de zaak uitgesteld naar 22 februa1i 2018. 
Op de zitting van 22 februari 2018 werden conclusletermijnen vastgelegd en de zaak In 
voortzetting gezet naar de zitting van 31 mei 2018. 
Oo de zitting van 31 mei 2018 werd wegens ziekte van de raadsman van 

de zaak In voortzetting gesteld naar de zitting van 28 juni 2018. 

Op de openbare terechtzitting van 28 juni 2018 werd de zaak tegensprekelijk behandeld en 
in beraad genomen. 

De rechtbank heeft gehoord: 

Mter Muniz loco Mr. Declercq, in zijn eis tot herstel; 
Mter Verschingel Griet voor en in naam van beklaagde in hun middelen en verdediging. 

3. BESCHRIJVING 

1. 

Op 25 april 2014 werd een vonnis geveld door deze rechtbank waarbij de heer op 

strafgebied werd veroordeeld tot een geldboete van 15.000 euro en een bedrag van 96.378, 

50 euro werd verbeurdverklaard. 

In hoger beroep werd door het Hof van Beroep te Brussel de veroordeling bevestigd maar 

werd de geldho�te herleid tot 10.000 EUR, met de opdeciemen gebracht op 55.000 EUR. 

Het Cassatieberoep werd door arrest van 17 november 2015 bevestigd. 

2. 

Huidige procedure beperkt zich tot de herstelvordering van de Wooninspecteur van B 

januari 2011, welke als volgt werd geformuleerd: 

Oe wooninspecteur vordert daarom dat de rechtbank beveelt dat de overtreder aan het 

pand een andere bestemming moet geven volgens de bepalingen van de Vlaamse Codex 

Ruimtelijke Orden ing, hetzij de woning moet slopen, tenzij de sloop verboden is op grond 

var1 wettelijke, decretale, of reglementaire bepalingen (a rtikel 19 Vlaamse Wooncode). 

De werken dienen uitgevoerd te wo rde n  binnen een termijn van 10 maanden na de 

uitspraak. Voor het geval de veroordeling niet binnen de opgelegde termijn wordt 
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uitgevoerd, dient de overtre d er te worden veroordeeld tot een dwangsom van 125 euro per 

dag vertraging, volgend op het verstrijken van de hoger vermelde hersteltermij'l. 

3. 

Een herstelvord ering werd trouwens door de Gewestelijk Stedenbouwkundig Inspecteur 

ingesteld en werd bij vonnis van 19 juni 2010 van de 2311e kamer van de rechtbank van 

eerste aanleg ongegrond bevonden. Dit vonnis werd bevestigd door het Hof van Beroep te 

Brussel van 24 juni 2013, alwaar geo ordeeld werd dat de er eeen bewijs voorligt dat de 

onvergunde gebruikswijziging gepaard is gegaan met vergunningsplichtige werken, en dat 

wat betreft de onvergunde functie wijziging deze vcrjaélrd was en dus ook de 

herstelvordering verjaard is. 

4. 

Beklaa gde 1 stelt dat de woninginspecteur niet bevoegd is om dergelijke 

herstelvordering in te leiden, vervolgens dat de herstelvordering is verjaard. 

De vordering is ongegrond omdat het pand nooit geacht werd een woonfunctie te hebben 

gehad, noch beschikt de wooninspecteur over de bevoegdheid om de sloping van een 

behoorlijk vergund gebouw te eisen, minstens is het gevorderde herstel disproportioneel. 

Tenslotte stelt beklaagde · 1 dat het onroerend goed thans te koop staat en dal de 

kamers niet meer worden verhuurd. 

4. BEOORDELING 

1. 

flP.klaagde • werd met betrekking tol het verhuren van kamers en het 

appartement in het onroerend eoed gelegen te 1 1 

gekndastreerd nis eigendom van 

veroordeeld voor de corrnctionele rechtbank te Brussel op strafgebied op 25 april 2014 voor 

inbreuken op de wooncode (artik el 5 Vlaamse wooncodc strafbaar Best eld met a rtikel 25). 
De zaak werd ingeleid bij dagvaarding op 23 juli 2013. Hij werd veroordeeld tot een 

geldboete van 15.000 euro en een bedrilg van 96.378, 50 euro, zijnde de ontvangen 

huurgelden, werd verbeurdverklaar<!. Oit vonnis werd bevesticrd door het Hof van Beroep bij 

arrest van 6 ja nu ar i 2015, met dien verstande dat de geldboete van 15.000 euro werd 

her leid naar 10.000 euro. De tenlastelegginecn, inbreuken op de wooncode, zijn bewezen 

en niet meer vatbaar voor betwisting. 
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De burgerlijke vordering, voor zover gesteund op de inbreuken inzake de wooncode, is nog 

niet verjaard. 

2. 

Beklaagde 1 heeft geen voorafgaandelijke vergunning verkregen om de paardenstal 

om te vormen tot 1 appartement en 22 kamers. Een regular!satievergunning werd nooit . 

bekomen. Beklaagde kan dan ook niet bevolen worden de diverse woningen conform de 

Wooncode van het Vlaams Gewest te maken aangezien hij dan een stedenbouwkundige 

inbreuk zou bestendigen. 

Beklaagde · 1 geeft niet aan dat hij Inmiddels een vergunning bekwam tot opdeling, 

noch dat hij een derg elijke vergunning zal nastreven. Beklaagde '·- ·-· ····houdt enkel voor 

dat hij het onroerend goed zal verkopen. 

Het herstel moet overeenkomstig artikel 20bis van het Decreet van 15 jul i 1997 houdende 

de Vlaamse Wooncode erop gericht zijn beklaagde te bevelen een andere bestemming aan 

de gebouwen te geven, overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 

Ordening van 15 mei 2009, of om het goed te slopen, tenzij de sloop ervan verboden is op 

grond van wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen. 

3. 

Gelet op de lange duur, de omvang en de ernst van de inbreuken en de grote risico's die zij 

meebrengen voor de bewoners, kan het gevorderde herstel niet beschouwd worden als een 

onredelijke of disproportionele aanslag op het eigendomsrecht van beklaagde. Uit het 

dossier blijkt dat beklaagde · ·-"-- • • • l ook na de veroordeling het pand bleef verder 

verhuren. 

4. 

Beklaagde meent dat de toestand op heden al hersteld Is doordat alle huurovereenkomsten 

werden opgezegd en het onroerend goed thans te koop staat. 

5. 

In tegenstelling tot wat beklaagde beweert, is het louter opzeggen van huurovereenkomsten 

of het beëindigen van een terbeschikk!ngstelling onvoldoende om als een vorm van her stel 

te gelden. Het herbestemmen van een pand of het wijzigen van de functie ervan, vereist 

fysieke Ingrepen en waarneembare veranderingen waaruit voortvloelt dat de 

oorspronkelijke functie of bestemming feitelijk niet meer kan plaats vinden. In geval van het 
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beëindigen van de woonfunctie, betekent dat dat tiet pand moet worden ontdaan van een 

Indeling, aankleding en uitrusting die gericht is op het afzonderlijk bewonen van diverse 

onderdelen van het pand. 

In deze zaak brengt dat mee dat beklaagde er moet voor zorgen dat in het gebouw geen 

onderscheiden entiteiten meer 1ijn die elk afzonderlijk voor bewoning zouden kunnen 

worden gebruikt of ter beschikk ing geste ld. 

6. 

Op heden ligt aldus nog generlei herstel voor. Op grond van de hierboven uiteengezette 

motieven, is de herstelvordering gegrond. 

De uitvoeringstermijn moet op twaalf maanden worden bepaald, gelet op de omvang van de 

nodige ingrepen. 

7. 

Gelet op de ernst van de inbreuken en de eraan verbonden maatschappelijke belasting, 

alsmede het langdurig in gebreke blijven van beklaagde, is het aangewezen de uitvoering 

van het bevolen herstel te koppelen aan een dwangsom -van de omvang hieronder bepaald 

- evenals te voorzien In een ambtshalve uitvoering door het Vlaamse Gewest en het College 

van burgemeester en schepenen en het bevolen herstel uitvoerbaar bij voorraad te 

verklaren. 

S. TOEGEPASTE WETTEN 

Gelet op de voorgaande en hiernavolgende artikelen: 

5, 20 § 1 lld 1 en lid 3, 1°, 20bls, van het Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse 

Woonwde, 

11, 12, 16, 31 tol 37 en 41 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in 
gerechtszaken; 
3 en 84 van de Hypotheekwet,artlkel 91 lid 2 van het KB van 28 december 1950 

betreffende het algemeen reclement op de gerechtskosten in strafzaken, 

4 van de wet van 17 aprll 1878, 

182, 184, 185, 190, 194, 203 § 3 van het wetboek van strafvordering, 
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6. UITSPRAAK 

De rechtbank beslist op tegenspraak. 

Verklaart de herstelvordering van de Woonlnspecteur ontvankelijk en gegrond. 

Veroordeelt de heer ! om aan het goed gelegen op het perceel gelegen te 
, gekadastreerd als. · 

eigendom van · 

ofwel een andere bestemming te geven op basis van de bepalingen van de Vlaamse 

Codex Ruimteli jke Ordening, 

ofwel het pand te slopen tenzij de sloop verboden is op grond van wettelijke, 

decretale of reglementaire bepalingen. 

Veroordeelt hem deze herstelmaatregel uit te voeren binnen een termijn van twaalf 

maanden vanaf de betekening van dit vonnis, onder verbeurte vàn een dwangsom van 

€ 125,00 per dag vertraging en met een maximum aan te verbeuren dwangsommen van 

{ 250.000,00. 

Zegt dat - voor zover de heer · ! In gebreke blijft het bevel binnen de 

genoemde termijn uit te voeren - de woonlnspecteur en het college van burgemeester en 

schepenen van de gemeente 

kosten van de heer ' 

: gemachtigd worden de nodige werken uit te voeren op 

Verklaart de beslissingen Inzake de herstelvordering uitvoerbaar bij voorraad. 

Publicatie 

Beveelt dat huidig vonnis op de kant van de overgeschreven dagvaardingen vermeld zal 

worden op de wijze bepaald in de artikelen 3 en 84 van de Hypotheekwet, op kosten van 

" 

. " .  

Alles gebeurde In de Nederlandse taal 01/ereenkomstig de wet van 15 Juni 1935. 

1 
1 
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Dit vonnis Is In openbare zitting uitgesproken op 3 oktober 2018 door de 25ste kamer 

voorheen s211e kamer van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel, 

· samengesteld uit : 

M. De Paepe, rechter, 

Met bijstand van Mevr. De Roeck, griffier, 




