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Negentlende kamer 

------·----------------------------------------------------
OPENBAAR MINISTERIE 
Vertegenwoordigd door substituut procureur des Konings Joke Rutten 

BURGERLIJKE PARTIJ(EN) : 

Oe Woonlnspecteur, handelend in naam van Het Vlaams Gewest, met burelen gevestigd 
te 3000 l euven, Dirk Boutsgebouw, Diestvest 6 bus 93 

vertegenwoordigd door Meester Scheerilnek Lien, advocaat te 3320 Hoegaarden, 
Gemeenteplein 25, loco Declercq Philippe, advocaat te 3320 Hoegaarden, Gemeenteplein 
25 

BEKLAAGOE(N) : 

2404 
geboren te op 
van Belgische nationali teit 
wonende te 

vertegenwoordigd door Van de Bosch Cieltje Jules, advocaat te 3000 Leuven, Justus 
lipsiusstraat 24. 

1 TENLASTELEGGING(EN) 

Beklaagd te 1, op het perceel gelegen te 
te 

Minstens in de periode van 16.02.2014 tot 06.11.2014, 

Bij inbreuk op de artikelen 2, 3, 4, 5, 17bis en 20 van de Vlaamse Wooncode, als verhuurder, als 
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, nl 

Verhuur van een vakantiewoning (chalet) op voormeld adres, onder meer aan 
waarbij volgende inbreuken werden vastgesteld : verschillende gebreken aan de elektrische 
installatie, permanente vochtigheid op de binnenwanden, plafonds en buitenmuren, gebrek aan 
drinkbaar water in de gootsteen in de keuken en gebrek aan voldoende sterk verwarmingselement 
in de badkamer 

· -- ·- ·--------
Formule verbeurdverklaring vermogensvoordelen 
En beklaagde wegens de tenlastelegging zoals hierboven nader omschreven onder andere te horen 
veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring van 6.500 { 

----------------·---------

2 PROCEDURE 

De zaak werd behandeld op de openbare zitting van 19 september 2018. 
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De rechtbank nam kennis van de stukken van de rechtspleging en hoorde het Openbaar Ministerie 
en de aanwezige partijen. 

In het vonnis van 9 mei 2018 heeft de rechtbank de inbreuken op de Vlaamse Wooncode bewezen 
verklaard voo1 . Vooraleer over de herstelvordering te oordelen, heeft de rechtbank de 
debatten heropend en 

het Openbaar Ministerie uitgenodigd om de nieuwe eigenaar van de chalet te verhoren om 
na te gaan wat zijn/haar intenties waren met de chalet en 
de Wooninspecteur uitgenodigd om ter plaatse na te gaan wat de huidige toestand is van de 
chalet. 

Deze ondenoeksdaden zijn ondertussen uitgevoerd. 

3 DE VORDERING VAN DE WOONINSPECTEUR 

1 De wooninspecteur van het Vlaams Gewest heeft een herstelvordering ingediend. 

De wooninspecteur vraagt de rechtbank om: 

te veroordelen tot het geven van een andere bestemming aan het pand op basis 
van de bepalingen van de VCRO, hetzij het pand te slopen, tenzij de sloop verboden is op 
grond van wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen; 
ondergeschikt te veroordelen tot het herstel van alle gebreken, waardoor het 
pand voldoet aan de minimale kwallteitsvereisten van artikel 5 van de Vlaamse Wooncode; 

te veroordelen om het pand te herstellen binnen een termijn van maximaal 10 
maanden na de uitspraak, op straf van een dwangsom van 150 euro per dag vertraging, 
zonder bijkomende termijn; 
het college van burgemeester en schepenen te machtigen om te voorzien in de ambtshalve 
uitvoering van het opgelegde herstel voor het geval In gebreke blijft de bevolen 
werken zelf uit te voeren; 
het college van burgemeester en schepenen te machtigen om de eventuele kosten van 
herhuisvesting te verhalen op 

te veroordelen tot de kosten van de procedure. 

Dit in een voorlopig uitvoerbaar vonnis . 

. vraagt de rechtbank om de herstelvordering af te wijzen. 

2 ! is sinds 31 oktober 2017 de nieuwe eigenaar van de chalet. Zij bekwam op 
29 januari 2018 een stedenbouwkundige vergunning voor de regularisatie van de chalet en 
functiewijziging van recreatief verblijf naar kleinschalig wonen. De verbalisanten hebben ter plaatse 
vastgesteld dat het besluit ter. bekendmaking van de stedenbouwkundige vergunning aan de poort 
ophing. Deze vergunning is in principe 2 jaar geldig. 

Het agentschap Wonen Vlaanderen stelde op 17 september 2018 vast dat de woning nog steeds niet 
voldeed aan de normen van de Vlaamse Wooncode .. De verbouwlngswerken waren nog niet van 
start gegaan. 
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3 De verkoop van de chalet betekent niet dat de herstelvordering komt te vervallen of niet 
meer moet uitgevoerd worden. 

In de gegeven omstand igheden is de herstelvordering van de wooninspecteur ontvankelijk en 
gegrond, met dien verstande dat de rechtbank: 

de veroordeling tot herstel pas laat ingaan op het ogenblik dat de nieuwe eigenaar in 
gebreke blijft om de verbouwingswerken uit te voeren en de stedenbouwkundige 
vergunning komt te vervallen; 
in dit geval de dwangsom beperkt wordt tot 20 euro per dag vertraging, nadat 
eerst via aangetekend schrijven in gebreke wordt gesteld om de herstelvordering vrijwillig 
uit te voeren binnen de 10 maanden na de ingebrekestelling. 

4 TOEGEPASTE WffiEN 

De rechtbank heeft toepassing gemaakt van: 
De bijzondere wetten zoals vermeld in punt 1. Tenlasteleggingen; 
Artikel 11, 12, 14, 16, 31 tot 37 en 41 van de Wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in 
gerechtszaken. 

SUlTSPRAAK 

De rechtbank beslist na tegenspraak, 

Over de herstelvordering 

Veroordeelt tot het geven van een andere bestemming aan het pand op basis van de 
bepalingen van de VCRO, hetzij het pand te slopen, tenzij de sloop verboden is op grond van 
wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen; 

Veroordeelt, ondergeschikt, t ot het herstel van alle gebreken, waardoor het pand 
voldoet aan de minimale kwaliteitsvereisten van artikelS van de Vlaamse Wooncode; 

Zegt dat de herstelvordering door voldaan moet worden indien de nieuwe eigenaar in 
gebreke blijft om de verbouwingswerken uit te voeren en de stedenbouwkundige vergunning komt 
te vervallen. 

Legt een dwangsom op van 20 euro per dag vertraging, nadat eerst via aangetekend 
schrijven in gebreke moet worden gesteld door de wooninspecteur om de herstelvordering vrijwillig 
uit te voeren binnen een termijn van 10 maanden na ontvangst van de ingebrekestelling. 

·Machtigt het college van burgemeester en schepenen om te voorzien in de ambtshalve uitvoering 
van het opgelegde herstel voor het geval in gebreke blijft de bevolen werken zelf uit te 
voeren. 

Machtigt het college van burgemeester en schepenen om de eventuele kosten van herhuisvesting te 
verhalen op 
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Veroordeelt te veroordelen tot de kosten van de procedure (voorlopig nog niet begroot 
bij gebrek aan opgave). 

Verklaart dit vonnis voorlopig uitvoerbaar. 

Dit eindvonnis zal samen met het vonnis van 9 mei 2018 overeenkomstig art ikel 6.2.1 van de 
Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening ingeschreven worden op de kant van de overgeschreven 
dagvaarding op het eerste hypotheekkantoor va r 

Dit vonnis is in openbare zitting uitgesproken op 17 oktober 2018 door de Rechtbank van eerste 
aanleg Leuven correctionele zaken (Kamer 19) samengesteld uit: 
- F. Verstraete, rechter 

In aanwezigheid van een magistraat van het Openbaar Ministerie zoals vermeld in het proces
verbaal van de terechtzitting. 

Met bijstand van E. Van der V eken, griffier 

(get.) E. Van der Veken (get.) F. Verstraete 




