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OPENBAAR MINISTERIE 

EISER TOT HERSTa. 

DE WOONINSPECTEUR, met kantoren te 1000 Brussel, Herman 
Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 22; 

� Ter terer:htzlttlng van 07 oktober 2019 vertegenwoon:I'19d door mr. 

BEKLAAGDE 

loco me. ádvocaat te · 

363L\ --
, wonende t e  · 

, geboren te op 

( • , van Belgische 
nationaliteit 

=:> Ter terechtzitting rran 07 olcto�r 2019 vertegenwoordigd door mr. 

1. TENLASTELEGGING 

loco mr. , advocaat te 

Als dader of mededader in de zin van artikel 66 van het strafwetboek; 

een woning of specifieke woonvonn die niet voldoet çian de vereisten van artikel 5 § 1 
Vlaamse Wooncode verhuren, te huur stellen of ter beschikking stellen 

als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of als persoon die een woning ter beschikking 
stelt, een woning of een specifieke woonvonn, als vermeld In artikel S § 3 lid 1 van het Decreet 
van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, die niet voldoet aan de vereisten en 
normen, vastgesteld met'toepasslng van artikel 5 van voornoemd Decreet, rechtstreeks of via 

tussenpersoon, te hebben verhuurd, te huur gesteld of ter beschikking gesteld met het oog op 
bewoning, namelijk 

In het oand 1telegen te __ kadastraal gekend als· 

-·--···"g -. - - - · · - � 
maatschappelijke zetel te 

eigendom van 

met maatschappelijke 2�el te 
aankoopakte van 23.06.2017, verleden door notaris te 

een ongeschikte woning ter
· 

beschikking te hebben gesteld aan 
en 

en 

(art. 2§1, 31•, en 20§1fid1Decreet15Juli1997 houdende de vtaamse Wooncode) 

., met 

, bij 

Ie 1, 1 In de periode van 2 luli 2014 tot.en met 25 november 2015 
(zie stukken 2-5, 22, 34-36n 39-42, 77-78) 
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2. PROCEDURE 

De rechtbank nam kennis van de dagvaarding waardoor de zaak aanhangig werd gemaakt bij 
de rechtbank. 

De dagvaarding werd· overgeschreven in het hypotheekkantoor van het gebied waar de 
goederen gelegen zijn. · 

Zowel beklaagde aJs de Woonlnspecteur aanvaardden dat alle genomen conclusies in de 
debatten mogen blijven. 

De uak �erd behandeld op de openbare terechtzitting van 7 oktober·2019. 

De rechtbank nam kennis van (Ie stukken van de �echtspleging en hoorde de aan"."ezige 
partijen. 

3. BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

3.1 Ovenlcht van de feiten 

1. 
Op 2 juli 2014 begaf een woonlnspecteur, verbonden aan het agents(hap Inspectie RWP zich, 
In het bijzijn van een technicus, naar het pand gelegen aan de te · 
1 teneinde een wonfngkwalitei�onderzoek uit te voeren. 

De woonlnspecteur stelde vast dat het pand een gesloten bebouwing Is, opgebouwd uit een 
gelijkvloers, een eerste verdieping en een tweede verdieping onder een ·zadeldak. Het pand Is 
deels onderkelderd en heeft een achterbouw onder een plat dak. Het pand omvat een 
handelsruimte en een zelfstandige woning op de tweede verdieping en een entiteit op de 
eerste verdieping. 

De woonlnspecteur stelde geen gebreken vast aan het gebouw. 

De woonentitelt op de eerste verdieping was op het ogenblik v.in de vaststellingen niet 
toegankelijk waardoor de woonlnspecteur er geen kwaliteitsonderzoek kon uitvoeren. 

In de woonentftelt op de tweede verdieping stond de 
woonlnspecteur te woord en gaf zij haar de toestemmfng een huiszoeking uit te voeren. 
De woonlnspecteur stelde vol�ende gebreken vast in deze woonentltelt: 

het plafond In de inkom Is niet afgewerkt 
in de hoek van de keuken is het plafond aan de buizen niet volledig afgewerkt 
In de Inkom Is de wand links en rechts van de lnkomdeur niet afgewerkt 
de wand onder de lavabo In de badkamer Is niet afgewerkt 
de ruit van het raam In de slaapkamer Is stuk en kan niet geopend worden omdat het 
dlchtgespoten is met schuim 
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In de keuken en de leefkamer Is de vloer niet afgewerkt 
de overgang van de slaapkamervloer naar de keukenvloer is onvoldoende afgewerkt 
de kelder staat onder water 
de deuropening van de badkamer Is onvoldoende afgewerict 
de sifon (flexibel} van de lavabo in de badkamer Is niet conform 
in de inkomruimte bevindt zich een elektrische geleider waarvan de eindpunten niet 
zi jn afgeschermd 
de woning beschikt niet over een mogelijkheid om deze te verw.mnen 
het raam in de slaapkamer kan niet geopend worden; bijgevolg kan het lokaal niet 
worden verlucht 
er ontbreken meerdere stijltjes in de leuning van de gemeenschappelijke trap 
(gelijkvloers -.eerste verdieping) 
de toegang naar de kelder Is onveilig; de oorspronkelijke toegang recht op de trap 
werd dichtgemaakt en er werd een nieuwe toegang gemaakt langs de zijkant van de 

trap 
In de verdeelkast In de keuken zijn enkele openingen niet verdicht en de 
stroomkringen lijn niet benoemd 

De woning heeft een 'totaal .van 47 punten op het technisch verslag (dèel 8 + C). De 
woonlnspecteur verklaarde de woning ongeschikt. Aangezien de woning werd bewoond door 
drie bewoners terwijl de bezettingsnorm van deze woning gelijk was aan twee personen, 
verklaarde de woonlnspecteur de woning tevens onaangepast. 

. 

Het strafdossier bevat tevens een schets van de woning, alsook 26 foto's ter verduidelijking 
van de technische vaststellingen. 

2 . 
. _ .... _. _ . __ __ . __ .. .. -· . verklaarde samengevat dat zij, haar man en hun 
zoon L--··-- _ _  " ..... sinds twee maanden verbleven In de woning die hen gratis ter 
beschikking werd gesteld door bek laagde. 1 zou reeds veel werken uitgevoerd 
hebben aan de woning. Op de eerste verdieping van het pand woonden vier mannen die, 
samen met • werkten voor beklaagde. 

3. 
Via de bevoegde diensten van de Stad vemam de woonlnspecteur dat het pand met 

handelszaak· en een zeffstandlge woning zonder vergunning werd omgevormd naar een pand 
met een handelszaak en meerderen entiteiten. 

4. 
Een herstelvordering werd opgemaakt. Het College van burgemeester en schepenen van 

sloot zich hierbij aan. De woon inspecteur vorderde dat de rechtbank zou bevelen dat 
de overtreder werken moet uitvoeren om het pand, zijnde het gebouw met de aanwezige 
woonentitelten, te late" voldoen aan de vereisten en normen, vastgesteld met toepassing van 
artikel 5. Aangezien er evenwel geen stedenbouwkundige vergunning voor handen was voor 
deze woning, diende te worden vastgesteld dat het pand niet In aanmerking kwam voor 
renovatie-, verbeterlngs- of aanpassingswerken. 

· 
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Daarom vorderde de wooninspecteur: 

s. 

dat de rechtbank beveelt dat de overtreder aan het pand een andere bestemming 
moet geven volgens de .bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, hetz.ij 
de w�nlng m<?frt slopen, tenzij de sloop verboden Is op grond van wettelijke, decretale 
of reglementaire bepalingen; 

-

binnen een termijn van 10 maanden na de uitspraak; 
onder verbeurte van een dwangsom van 150 euro per. dag vertraging volgend op het 
verstrijken van de hersteltermijn; 
met machtl�ing aan de woontnspecteur om ambtshalve In uitvoering van het 
opgelegde her-Stel te voorzien; 
met machtiging om de. kosten bedoeld In artikel 17bls § 2 van de Vlaamse Wooncode 
te verhalen; 
de uitspraak dient uitvoerbaar bij voorraad te worden verklaard. 

In zijn verhoor van 20 november 2014 verklaarde beklaagde samenge'lat het volgende: . . 

Zijn BVBA is sinds 2009 efgenaarvan het pand te aan de 
Op het geRjkvloers bevindt zich een Interimkantoor waarmee hij een 
handelshuurovereenkomst sloot. 
Toen hij het pand kocht. bevatte het pand reeds twee woonentiteiteÄ. Hij llet er tweè 
nieuwe keukens Installeren. Het was evenwel nooit zijn bedoelfng om die twee 
entiteiten te verhuren. Hij wist dat het een eengezinswoning was: 
Hij was het gehele pand aan het renoveren. Dit verliep niet gemakkelijk aangezien het 
pand een beschermde gevel, trap, plafonds en schouw heeft. 
Toen !)Ij In contact kwam met bood deze aan om het pand verder te 
renoveren. In ruil wou hij het pand bewonen met zijn gezin. Hij b�trol< de woning op 
de tweede verdieping en maakte de eerste verdieping bewoonbaar. Hij llet er ook 
tijdelijk twee werknemers van zijn bedrijf wonen. Achteraf vernam de beklaagde dat er 
nog twee personen bijgekomen waren. 
Geconfronteerd met de stedenbouwkundige Inbreuk van het opsplitsen van het pand 

en het wijzigen van het aantal woongelegenheden, antwoordde de beklaagde dat hij 
er van op de hoogte was dat er regelmatig personen verbleven op de eerste 
verdieping. De beklaagde zou laten weten dat de vier personen het 
pand dienen te verlaten. 
Geconfronteerd met de 47 punten op het technisch verslag en de 
ongeschiktheidsverklarfng, stelde de beklaagde alles to snel mogenjk In orde te maken. 
Hij zou de eerste verdieping zo spoedig mogelijk In orde ·brengen zodat het gezin 

daar zijn intrek kan nemen. HIJ zou zich bevragen bij de dienst stedenbouw. 
De beklaagde nam tevens kennis van de herstetvorderlne. 

In zijn herverhoor van 22 mei 2015 verklaarde-beklaagde samengevat het volgende: 

De werken zijn voor 90 procent afgerond. Hij voerde de werken zelf ult. 
Hij zou contact opnemen met de wooninspecteur teneinde een controle van de 
herstetllngen uit te weren. 
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HIJ zette nog g�en verdere stappen betreffende de stedenbouwkundige Inbreuk van 
het opsplitsen van het pand in meerdere woo·nentiteiten. Het pand was reeds 
opgesplitst toen hij het kocht. Hij bevroeg zich wel bij de stad Lokeren betreffende een 
regularlserlng. 

6. 
Op 11 augustus 2015 bood de wooninspecteur zich, In het bijzijn van een technicus, aan te 

aan de teneinde de door beklaagde uitgevoerde herstellingen te 
controleren. gaf toestemming tot een huiszoeking. 

De woonlmpecteur stelde vast dat de woning op de tweede verdieping niet meer bewoond 
werd. De plaatsgesteldheid was niet gewijzigd ten opziëhte van. de aanvankelijke 
vaststellingen. De woonlnspecteur noteerde aldus een .stedenbouwkundige .inbreuk wegens 
het opsplitsen van een woning in meei-dere woonentiteiten zonder vergunning. 

De woonlnspecteur stelde geen gebreken vast aan het g�bouw. 

Aan de wóonentiteit op de eerste verdiepl!l8 stelde de wooninspecteur de volgende gebreken 
. vast: 

In de hoek van de "keuken Is het plafond aan de buizen ntet volledig afgewe.rtct 
het raam van de badkamer Is In zeer slechte staat {houtrot, afbladderende verf, 
ontbrekende mastiek, glasbreuk) 
aan de toegang tot de badkamer ligt een vloertegel los 
de overgang van de slaapkamervloer met het raam is onvoldoende afgewerkt 
de vloer in de keuken is niet voorzien van plinten 
de kelder staat onder water 
in de badkamer is er een elektrische verwarming geplaatst vlak naast de douche. Om 
een vellig aansluiting te bekomen Is het noodzakelijk de verwarming op minimum 60 
cm van de douche te plaatsen (zone 3), uit gebreid tot 1 m Indien geen bijkomende 
dlfferentieelschake\aar is geplaatst 
In de verdeel.kast In de keuken zijn enkele openingen niet verdicht en de 
stroomkringen zijn niet benoemd 
er ontbreken meerdere stijltjes. in de leuning van de gemeenschappelijke trap 
(gelijkvloers - eerste verdieping) 
de toegang naar de. kelder Is onveilig; de oorspronkelijke toegang recht op de trap 
werd dichtgemaakt en er werd een nieuwe toegang gemaakt langs de zijkant van de 
trap 
het gat In de schouw van de leefkamer dient dicht te worden gemaakt 
de woning ls niet op ·elke bouwlaag uitgerust met minstens één rookmelder als 
vermeld In artikel 2, r van het decreet van 1 juni 2012 houdende de beveDlging door 
optische rookmelders 

· 

De woonentitelt had een totaal van 28 punten op het technisch verslag en was dus nog steed$ 
ongeschikt. 
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De woning op de eerste verdieping werd nog steeds bewoond door 
en 

De woonentiteit op de tweede verdieping vertoonde volgende gebreken: 

het plafond in de Inkom Is niet afgewerkt 
In de hoek van de keuken Is het plafond aan de buizen niet volledig afgewerkt 
in de Inkom Is de wand finks en rechts van de inkomdéur niet afgewerkt 
de wand onder de lavabO in de badkamer Is niet afgewerkt 
het voegwerk van de wandtegels ontbreekt rond de douchekraan en de bovenste rij 
tegels In de douche 
de ruit van het raam In de slaapkamer ls stuk en kan niet geopend worden omdat het 
dlc:htgespoten is met schulm 
In de keuken en de leefkamer Is de vloer niet afgewerkt 
de overgang van de slaapkamervloer naar de keukenvloer Is onvoldoende afgewerkt 
de kelder staat onder water 
de deuropening van de badkamer Is onvoldoende afgewerkt 
de sifon (flexibel) van de lavabo In de badkamer is niet confonn 
de woning beschikt niet over een mogelijkheid om deze te verwarmen 
het raam In de slaapkamer kan niet g�pend worden; bijgevolg kan het lokaal niet 
worden verlucht 
er Is geen opengaand raam of ventilatie naar rechtstreekse buitenlucht aanwezig in de 
badkamer waar het tolle� opgesteld is 
er ontbreken meerdere stijltjes tn de leuning van de gemeenschappelijke trap 
(gelijkvloers- eerste verdieping) 
de toegang naar de kelder Is onveilig; de oorspronkelijke toegang recht op de trap 
werd dichtgemaakt en er werd een nieuwe toegang gemaakt langs de zijkant van de 
trap 
In de verdeelkast In de keuken zijn enkele openingen niet verdicht . en de 
stroomkringen zijn niet benoemd . 

· 

de woning is niet op elke bouwlaag uitgerust met minstens één rookmelder als 
vermeld In artikel 2, 2• van het decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging door 
optische rookmelders 

De woonentJteit had een totaal van 38 punten op het technisch verslag en was dus nog steeds 
ongeschikt. 

De woonlnspecteur voegde een grondplan, het technische verslag en een aantal foto's toe aan 
het strafdossier. 

· 

7. 
In zijn derd� verhoor van 26 november 2015 verklaarde beklaagde samengevat het volg.ende: 

Slnds de controle van 11 augustus 2015 wericte hij opnieuw gebreken weg. Hij 
vernieuwde alle verlichting. HlJ paste de elektr1citelt en de badkamer op de eerste 
verdieping aan. Hij verfde de muren. 
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8. 

renoveert het pand In ruil voor gratis bewoning. Hij renoveerde 
eerst de eerste verdieping en nam daar vervolgens zijn Intrek In. Thans renoveert hij 
de tweede verdieping. 
De bekJaagde beoogde een vergunning te verkrijgen om de woning op te splitsen in 
twee woonentiteiten. Hij verwijderde de keukên dus niet. 
De beklaagde vroeg nog enkele maanden respijt om alles op orde te krijgen. 

Op 9 december 2015 diende beklaagde een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voêfr 
het creêren·van een extra woongelegenheid In bij de Stad Lokeren. Op 17 februari 2016 trok 
beklaagde zijn bouwaanvra�g ln. 

9. 
In zijn vierde verhoor van 9 juni 2016 verklaarde beklaagde samengevat het volgende: 

Hij diende aanvankelijk een bouwaanvraagdossler In doch omdat de Inhoud van de 
woning méér dan ·1.000 m1 bedroeg, bleek hij beroep te moeten doen op een 
architect. Tevens ondervond hij moeilijkheden bij de Dienst Monumentenzorg die het 
niet eens was met de indeling van het dak. 
HIJ besloot om de woning te verkopen met de h�rstelvordering erop. 
De bank deed echter moeinjk omwille van een openstaande schuld van 20.000,00 euro 
waardoor de verkoop wat meer tijd In beslag zou nemen. 

In zijn vijfde verhoor van 10 november 2016 verkla�rde beklaagde samengevat het volgende: 

- Zijn firma ging failliet waardoor er beslag werd gelegd op de woning aan de . 
te 1 • De woning werd dus nog niet verkocht. 

10. 
Curator . _ ··- __ -· llet op 18 mei 2017 weten dat de woning aan de te 

openbaar verkocht zou worden. 

Het goed werd op 19 mei 2017 openbaar verkocht aan de ' enerzijds en de 
1 anderzijds. 

. meldde op 17 november 2017 dat hij zelf niets afweet yan de wontng aan de 
te _ _ . . Hij verwees door naar de �de-eigenaar, 1 

De zaakvoerder van de verklaarde op 9 d�mber 2017 

samengevat het volgende: 

Het was zijn Intentie om het gebouw te renoveren en te verkopen. Sinds 14 november· 
2017 is er een regularisatie Inzake de woongelegenheden aan de : te 

aangevraagd bij de Stad 
Hij schatte In dat de werkzaamheden tegen de zomer 2018 zouden afgerond moeten . 
?ljn. 
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Op 13 juli 2018 deelde de wooninspecteur mee dat dat de vergunningsaanvraag van maart 
2018 geweigerd werd doch dat er thans een nieuwe vergunningsaanvraag werd ingediend. 

Op 21 maart 2019 vernam de wooninspecteur van dat er een vergunning 
bekomen werd en er Intussen reeds enkele werken, zoals aan het dak, uitgevoerd waren. De 
woning werd Intussen weer verkocht. De rest van de werken zouden uitgevoerd worden door 
een nieuwe eigenaar. Dit zou notarieel vastgelegd worden • 

n. . -�� ". . . : . . :..;, . - --� 
Het openbaar minlsterfe gaf op 8 februari 2019 het bevel tot dagvaardin g van de beklaagde. 

3.Z Bespreking van de schuldvraag 

1. 
Beklaagde moet zich voor de rechtbank verantwoorden wegens het verhuren van een pand 
met daarin twee woonentitelten die niet voldeden aan de minimale veilighel�, gezondheids-
en woonkwaliteitsnormen. 

2. 
Het pand waarop de enige tenlastelegging betrekking heeft, was eigendom van de Intussen 
gefailleerd� 1 • Beklaagde was de zaakvoerder van deze BVBA. 

Beklaagde betwistte het gebruik als meergezinswoning ten tijde van de enige tenlastelegging 
niet. Hij verklaarde de woonentite!t op de tweede verdieping ter beschikking gesteld té 
hebben aan de familie van . HIJ verklaarde eveneens te weten dat de eerste 
verdieping bewoond werd door vier andere personen. 

Beklaagde betwistte evenmin het bestaan van de gebreken aan de belde woonentiteiten. 

3. 
Beklaagde betwistte dat het misdrijf van de enige tenlastelegging aan hem kan worden 
toegerekend. Het moreel element In zijn hoofde ontbreekt volgens hem. 

·Het pand behoorde Immers toe aan de die niet werd vervolgd door het 
openbaar ministerie. Beklaagde stelde dat hij geenszins de bedoeling had om. de Wooncode te 
overtreden doch Integendeel dat hij trachtte om de toe.stand te regulariseren. Hij beoogde 
peen winstbejag want hij stelde de woning gratis ter beschikking aan de familie van 

Het faillissement van zijn BVBA zorgde ervoor dat geen verdere herstellingen meer 
konden uttgevoerd worden. 

De rechtbank acht de feiten van de enige tenlastelegging wel deg@lijk moreel toerekenbaar 
aan beklaagde. De rechtbank wijst In het bijzonder op dè volgende elementen die zijn schuld 
aantonen: 

Beklaagde nam als zaakvoerder van de 
zijn vennootschap. 

alle beslissingen· binnen 
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Beklaagde plaatste zelf de keukens in de verschillende woonentitei:ten. 
Beklaagde was de persoon die de afspraken maakte met de familie van 

om de woning gratis ter beschikkins te stellen ln ruil voor het u'itvo'eren van 
renovatiewerken aan de woning. Beklaagde wist dus alleszins dat er gebreken waren 
aan de woning, ih die mate zelfs, dat hij geen huur vroeg. 
Na de eerste controle door de Woonlnspecteur op 2 juli 2014 en na kennisname van 
de herstelvordering, wist beklaagde dat de woning ongeschikt was. Ondanks enkele 
herstellingen door beklaagde, bleek de woning bij de herstelcontrole op 11 augustus 
2015 nog steeds ongeschikt. Desondanks stelde beklaagde de woning nog steeds ter 
beschikking van de famllle van 1 
De faÎlng van de · verklaart misschien waarom de renovatie van de 
woning niet verder kon bekostigd worden doch rechtvaardigt geenn.lns dat beklaagde 
de woning verder ter beschikking stelde van de familie van 

De rechtbank twijfelt er niet aan dat beklaagde wel degelljk wist dat het ter beschikking ste llen 
van de woning aan de familie van wederrechtelijk was. Hij volhardde hierin, 
ook al had hij, als zaakvoerder van de � deze wederrechtelijk ter 
beschikking stelling kunnen en moeten vermijden. 

De feiten omschreven In de enige tenlastelegging kunnen dus wel degelijk moreel worden 
toegerekend aan beklaagde. 

4. 
De constitutieve bestanddelen van het misdrijf, voorwerp van de enige tenlastelegging, zijn 
derhalve verenigd: het pand voldeed niet aan de minimale kwaliteitseisen, het pand werd 
verhuurd en werd ter beschikking gesteld <;foor beklaagde. 

Er Is geen bijzonder opzet vereist. Indien het schuldbestanddeel van een misdrijf bestaat In 
algemeen opzet, dit Is het wetens en willens aannemen van een strafbare gedraging, vermag 
de rechter het bestaan van dit opzet af te leiden uit het door de dader gepleegde materiële feit 
en de vaststelling dat dit feit hem kan worden toegerekend, met dien verstande dat de dader 
vrijuit gaat wanneer hij rechtvaardiging, schuldontheffing en niet-toerekeningsvatbaarheid 
enigszins aannemelijk maakt. In casu maakt beklaagde rechtvaardiging, schuldontheffing of 
niet-toerekeningsvatbaarheid niet aannemelijk. Het vereiste opzet In hoofde van beklaagde is 
bewezen. 

Gelet op de vele vastgestelde gebreken In de twee verschillende woonentiteiten dle door 
beklaagde werden verhuurd of ter beschikking gesteld en die op zich niet betwist worden door 
beklaagde, Is de enige tenlastelegging in ho.ofde van beklaagde bewezen. 
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3.3 Straftoemeting 

1. 
Bij ·de straftoemeting houdt de rechtbank rekening met de aard en de objectieve ernst van de 
bewezen verklaarde feiten, de begeleidende omstandigheden en de persoonlijkheid van 
beklaagde zoals die blijkt uit het strafrechtelijk verleden, z.ijn gezinstoestand en arbeidssituatie, 
voor zover de rechtbank die kent. 

De straf heeft niet alleen een vergeldende functie, ze moet ook preventief werken: ze moet 
beklaagde ertoe aanzetten In de toekomst geen misdrijven meer te plegen. 

2. . ' 

Illegale verhuring van onbewoonbare panden en krotwoningen' betekent een ernstÏge Inbreuk 
op de veiligheid van de bewoners en op hun levenskwaliteit. Dergelijk handelen maakt een 
Inbreuk op een fundamenteel grondrecht, nl. het recht op een menswaardig leven, z®ls 
gewaarborgd door artikel 23 van de Grondwet. Beklaagde d ient zijn taak als verhuurder ernstig 
te nemen: de verhuurde woningen dienen te voldoen aan de vereisten van de Vlaamse 
Wooncode en mogen niet ter beschikklng gesteld worden In omstandigheden In strijd met de 
men.selljke waardigheid. 

· 

Beklaagde stelde twee woonentitelten ter beschikking die niet vofdeden aan �e minimale 
kwaliteitsvereisten. Oe gebreken waren talrijk. Aldus bracht bekla�gde de velligheid en 
ge.zond heid van de bewoners In gevaar. 

3. 
Beklaagde is 50 jaar en werd reeds vier maal veroordeeld voor verkeersinbreuken. 

Beklaagde stelde momenteel in schuldbemiddeling te zitten. Hij verkeert naar eigen zeggen in 
een precaire financiële situatie. 

4. 
Om de beklaagde ertoe aan te zetten zich in de toekomst beter te gedragen, Is een strenge 
be.strafflng zoals hierna bepaald, passend en noodzakelijk. De rechtbank k_ent uitstel van 

·tenuitvoerlegging toe voor een deel van de opgelegde geldboete, zoals nader bepaald in het 
beschikkend gedeelte van dit vonnis. Grotere mildheid bij de straftoemeting zou In dit 
concrete geval getuigen van permissiviteit die niet langer van aard zou zijn de beklaagde op 
effectieve wijze te confronteren met de .gevolgen van zijn gedrag en te leiden tot een 
duurzame gedragswijziging. 

4. HERSTEL 

1. 
De woontnspecteur vordert het hersteJ van het pand, genoemd In de dagvaarding. De 
herstelvordering Is gesteund op het bewezen misdrijf van de enige tenlasteleggingen. 

1 
1 
1 

_ _J 
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ZIJ strekt tot het herbestemmen van het pand naar een volgens de VCRO vergunde toestand of 
de sloop, tenzij de sloop om andere redenen verboden zou zijn, en dit binnen een termijn van 
tien i:n�anden onder verbeurte van �n dwangsom van 150 euro per dag vertraging. 

Beklaagde vordert dat de rechtban� dienaangaande navolgende prejudiciële vraag stelt aan 
het Grondwettelijk Hof: 

· 

"Schendt artikel 20bls, � zin, Vlaamse Wooncode, de attlkelen 10 en " van de Grondwet 
doordat d herstelvordering - op grond waarvan de overtreder verplicht kan worden om een 
andere bestemmfng te geven aan een woning overeenkomstig de bepalingen van dl! Vlaamse 
Codex RuimteD]ke Ordening van 15 mei 2009: of om de woning of het goed te slopen (tenzij de 
sloop ervan verboden Is op grond van wettelijke, decretale of reglementaire bepallngenj - (1.) 
niet onderworpen Is aan het voorafgaande posJt.Jeve advies van de Hoge Raad voor de 
handhovlngsuitvoerlng en (2) niet onderworpen is aan de prforiteltenorde zoals bepaald In oud 
art 6.1.41, § l Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening r 

De rechtbank Is van oordeel dat de norm die het voorwerp uitmaakt van de prejudlcl�le vraag, 
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet klaarblijkelijk niet schendt, minstens dat èle vraag 
overbodig is voor de behandeling van het dossier. 

De rechtbank is Immers van oordeel dat er een fundamenteel vers<:hll Is tussen een 
herstelvordering ln het kader van de Vlaamse Wooncode en een herstel In functie van. de 
gewestelijke .stedenbouwkundige Inspecteur op het vlak van stedenbouw. 

Bij de herstelvordering van de woonlnspecteur heeft de woonlnspectle immers geen 
keuzemogelijkheid die gefundeerd is op elementen van bijvoorbeeld goede ruimtelijke 
ordening of wenselijkheid. 

De woonlnspectJe dient steeds, zonder daarover over entge discretionaire bevoegdheid te 
beschikken, het gepaste herstel dat wetteUjk voorzien is in te lelden. Dit impliceert steeds dat 
er moet gestreefd worden naar een conformiteit aan a·rtlkel S van de Vlaamse Wooncode. Dit 
Impliceert dat er nul strafpunten zijn bi) de hercontrole en de bezettingsnonn Is 
gerespecte�rd. Er Is in de Vlaamse Wooncode echter een alternatief herstel voorzien. Dit 
alternatief herstel is evenwel geen keuzeoptie voor de wooninspectie maar is ingegeven vanuit 
de wettigheid van een rechterlijke titel. 

Het Is Immers onmogelijk dat een rechter het principiële herstel van alle gebreken tot een 
conformiteit aan artikel 5 Vlaamse Wooncode oplegt Ingeval er een stedenbouwkundig 
misdrijf wordt vastgesteld. Om die reden Is de wooninspecteur ook. steeds benoe.md als 
gewestelijk stedenbouwkundig Inspecteur en kan hij stedenbouwkundige lnpreuken 
vaststellen bij hetzelfde proces-verbaal. 

Komt de woonlnspecteur in zijn hoedanigheid van gewestelijk stedenbouwkundig Inspecteur 
tot de vaststelling dat er een stedenbouwkundige Inbreuk voorligt dan kan geen enkele 
rechtbank Immers opleggen om het pand te herstellen naar een confonnitelt In de toestand 
waarin het zich bevindt. In dat geval zou de rechtbank Immers aan de beklaagde opleggen een 
misdrijf uit te voeren of minstens het te handhaven. 
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Geen enkel vonnis kan rechtmatig en regelmatig een misdrijf, het uitvoeren van een mi.sdrljf of 
het bestendigen van een misdrijf opleggen als vorm van herstel en burgerfijke vordering. 

De wetgever voorziet aldus, In de gevallen dat er een stedenbouwkundig misdrijf is, in een 
alternatief herstel. Dit· betreft geen keuzeoptie voor de woonlnspecteur en bevat geen 
dlscretionafre bevoegdheid. 

Wanneer er een bouwmlsdrfjf is, is het enige mogel ijke alternatief het wegwerken van de 
bouwovertreding zonder daarbij op te leggen op welke wijze dit moet gebeuren. Een 
confonnlteitsattest en een proces-ver�al van herstel tal In dat geval pas kunnen gegeven 
worden wanneer het pand geen strafpunten meer heeft maar wel binnen een vergunde 

·context" Om dezelfde reden Is ook de sloop steeds een alternatief omdat het voorwerp van het 
m isdrijf dan uft het rechtsverkeer is weggehaald. 

· 

De gewe stelijk stedenbouwkundig Inspecteur had Ingevolge het oud artikel 6.1.41 VCRO bij 
een herstelvordering vier alternatieve mogelljkheden volgens een prioriteitenorde: (1) ofwel 
het herst el In de oorspronkelijke staat, {2) ofwel aanpassingswerken, (3) ofwel de 
meerwaarde, (4) ofwe l de meerwaarde, dan wel een combfnatle van deze maatregelen. 

De Hoge Raad beQogt de kenneUjke onredelijkheid of red.elijkhe id te beoordelen van de keuze 
van _de aard van de herstelma�I die door de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur 
werd genomen. De gewestelijk -stedenbouwkundig inspecteur heeft die keuze. De 
woon inspecteur niet. 

·
Er is dus geen- reden waarom er �en advies van de· Hoge Raad zou 

moeten worden voorzien. De Vlaamse Wooncode voorziet ook niet in een Hoge Raad. 

De rechtbank wijst de vordering tot het stellen van een prejudiciële vraag aan het 
Grondwettelijk af als ongegrond. 

2. 
De recht�ank oordeelt dat de herstelvordering van de woonlnspecteur gegrond is. 

De stopzetting van de verhuring brengt in beginsel het einde mee van het vervolgde misdrijf, 
maar brengt niet mee dat de gebreken zijn weggewerkt. Ook de omstandigheid dat door de 
verkoop een einde werd gesteld aan de Inbreuken gepleegd door beklaagde brengt niet mee 
dat de herstelmaatregel, die het verhogen beoogt van de woonkwaliteit en beoogt te 
vermijden dat bewoners/huurders In slechte omstahdlgheden worden gehuisvest, zonder 
voorwerp Is geworden. 
De herstelvordering van· de woonlnspecteur strekt tot het realiseren van de In artlkel 5 
Vlaamse Wooncode bedoelde elementaire velltghelds-, gezondhelds- en 
woonkwaliteitsnormen. Zolang het bewijs van het herstel niet is gelev erd, kan de 
herstelvorderfng regelmatig worden uitgeoefend. 

De herstelvorder ing Is voldoende gemotiveerd. Het herstel Is noodzakeliJk- Er wordt geen 
regularisatieverganntng voorgelegd en er is geen proces-verbaal van uitvoering van herstel. 

De rechtbank kent beklaagde een tennijn van twaalf maanden toe. 
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Gelet op het talmen van beklaagde om tot het volledige herstel over te gaan, wordt 'terecht de 
verbeurte van een dwangsom gevorderd. De hierna bepaalde modaliteiten zullen beklaagde 
aanzetten om tot een spoedig herstel over te g�an. 

Overeenkomstfg artikel 20bis, § 7 van de Wooncode moeten de �oonlnspecteur en het �llege 
van burgemeester en schepenen van de stad Lokeren gemachtigd. worden tot de ambtshalve 
uitvoering van het herstel. 

Nu er wel al stappen zJjn genomen om tot een herstel te komen, gaat de rechtbank niet in op · 
het verzoek om de besllss1ng uitvoerbaar bij voorraad te verklaren. 

S. TOEGEPASTE WETI'EN 

De bijzondere wetten zoals vermeld In.punt 1. Ten,lastelegglng; 
Wet van 15 juni 1935; art. 2, U tot 14, 21 tot 24, 31 tot 37, 40, 41; 
Wetb. van stra.fvordering, art. 162, 182, 184, 185, 189, 190, 190ter, 194, 195; 
Strafwetboek, art. 2, 38, 40, 66; 
Wet van 5 maart 1952, art. 1, gew. programmawet d.d. 24.12.1993, art. 1; gew. art.36 Wet. 
07.02.2003; Art. 2 en 3 van de Wet van 28.U.20U houdende diverse bepalingen inzake 
justitie (B.S. 30.12.2011), zoals gewijzigd bij B.S. 29.12.2016, art. 59, 60; (opdeciemen}; 
Art. 6 Programmawet Il van 27 .U.2006; 

W.01.08.1985, art. 28, 29, gew. art. 1K.8.31.10.2005 (25 euro); 
Wet van 29 juni 1964, art. 8§1; gew.W. 10.2.1994; {uitstel). 

BESLISSING 

De rechtbank beslist OP TEGENSPRAAK ten aanzien van de eiser tot herstel De 
Woonlnspecteur en beklaagde 

OP SJRAFGEBIED 

De rechtbank: 

verklaart beklaagde SCHULDIG aan de feiten van de enige tenlastelegging; 

veroordeelt beklaagde voor deze feiten samen tot een GELDBOETE van 3.�,00 
EURO, zijnde een geldboete van 500,00 EURO, verhoogd met 50 opcfeclemen (x6); 

zegt dat bij niet betaling binnen de door de wet bepaalde termijn de lastens beklaagde 
uitgesproken geldboete kan worden vervangen door een gevangenisstraf van 3 
maanden; 

verleent beklaagde GEWOON UITSTEl van de tenuitvoerlegging ·van de HELFT van de 
opgelegde geldboete voor een periode van drie jaar. 
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wijst beklaagde er op dat het uitstel van rechtswege herroepen wordt ingeval 
· gedurende de proeftijd een nieuw misdrijf Is gepleegd dat veroordeling tot een 

criminele straf of hoofdgevangenlsstraf van meer dan zes maanden zonder uitstel ten 
gevolge heeft gehad. 

Bijdragen - vergoeding - kosten 

De rechtbank: 

spreekt In hoofde van beklaagde de verplichting uit om EENMAAL een bedrag van 
25,00 euro, met 70 opdeciemen verhoogd, 200,00 euro bedragende, te betalen bij 
wijze van bijdrage tot financiering van het Fonds tot financiële hulp aan slachtoffers 
van opzettelijke gewelddaden; 

veroordeelt beklaagde, krachtens artikel 4 §3 van de wet van 19 maart 2017 tot 
opr:'chting van een Bégrotlngsfonds voor de juridische tweedelljnsbljstand, tot het 
betalen van een bijdrage aan het Fonds van· 20,00 euro; (dagvaarding vanaf 
01/05/20171) 

legt beklaagde bovendien een vergoeding op voor de lcostprfJS van de strafprocedure van 
54,76 euro overeenkomstig artikel 91, 2• lid en 148 van het koninklijk besluit van 28 
december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten In strafzaken; 

veroordeelt beklaagde tot de gerechtskosten, tot op heden begroot op de som van 
281.50 euro. 

HERS'[Eb 

De rechtbank: 

beveelt beklaagde over te gaan tot het herstel van het pand te 
wat Impliceert 

·-- ·- -· ·I 

1) zo beklaagde geen regulariserende stedenbouwkundige vergunning bekomt op grond 
van artikel 4.2.1,r VCRO: 

- ofwel het betrok�en pand een andere bestemming te geven op basis van de bepalingen. 
van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 
- ofwel het pand te slopen, tenzij dit verboden Is op grond van wettelijke, decretale of 
reglementaire bepallngen; 

2} zo beic.laagde een regularlserende stedenbouwkundige vergunning bekomt op grond van 
artl1cel 4.2.117• VCRO: 
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-het wegwerken door middel van renovatie-, vérbeterings- en aanpassingswerken � 
gebreken aan het gebouw en de daarin ondergebrachte woongelege.nheden, zodat dit 
gebouw en de daarin ondergebrachte woohgelegenheden voldoen aan de velligheids-, 
gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten z.oals bedoeld tn artikel s van hei decreet vaTI 15 
juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, opdat het aantal punten In het technisch 
verslag wordt teruggebracht op nul, 

dit binnen een termijn van twaalf maanden vanaf de dag waarop dit vonnis In kracht 
van gewijsde zal treden, wat geen dwangsomtermijn is in de z.ln van artikel 138Sbis 
Gerechtelijk Wetboek. 

zegt voor recht dat de veroordeeldè -overeenkomstig artikel 20bls, § 6, v·1aamse 
Wooncode de woonlnspecteur en het college van burgemeester en schepenen van de 
stad ' onmiddellijk bij aangetekende brieföldoor afgifte tegen ontvangstbewijs 
op de hoogte brengt wanneer de opgelegde herstelmaatregelen werden uitgevoerd. 

zegt dat op vordering van de wooninspecteur door beklaagde een dwangsom van 100 
euro zal worden verbeurd per dag vertraging In de nakoming van dit bevel te rekenen 
vanaf het verstrijken van de termijn van twintig maanden vanaf de dag waarop dit 
vonnis in kracht van gewijsde zal zijn getreden, met een maximum van 80.000 euro. 

beveelt dat voor het geval voornoemde panden niet binnen de opgelegde termijn 
werden herbestemd, gesloopt of hersteld de woonlnspet:teur en het college van 
burgemeester en schepenen van de stad . anibtshàlve In de uitvoering van de 
bevolen herstelmaatregel zullen kunnen voorzien. 

veroordeelt beklaagde tot vergoeding van alle uitvoeringskosten In geval van 
ambtshalve uitvoering overeenkomstig artikel 20bls, § 7 Vlaamse Wosncode. 

Alles gebeurde in de Nederlandse taal overeenkomstig de wet van 15 juni 1935. 

Dit vonnis Is In openbare terechtzitting uitgesproken op VIER NOVEMBER TWEEDUIZEND 
NEGENTIEN door de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, 
013M kamer, samengesteld uit: 

, rechter, voor?ittervan de 013M kamer; 

In aanwezigheid van 
Met bl�d van griffier 

. , substltuut-proCtJreur des Ko.nlngs 

Voor eensluidend afschrift afgeleverd 
aan het Openbaar Ministerie. 
Dendermonde, de 0 5 -11- 2019 

De griffier-hoofd van dienst, 




