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Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen - afdeling KortnJk - dossiernummer: 

KAMER MET EEN RECHTER, RECHTSPREKENDE IN CORRECTIONELE ZAKEN 

Gezien de processtukken 

In de zaak van: 

HET OPENBAAR MINISTERIE, 

aan wie zich heeft gevoegd als burgerlijke partij : 

p 2 

WOON INSPECTEUR, met kantoren te 1000 Brussel, Havenlaan 88 bus 22, 
woonstkeuze doend b1J haar raadsman 

vertegenwoordigd door meester 
3dvocaatte 

oco meester i 

tegen· 

Nr. 

ieboren te )p 
van Roemeense nat1ona llte1t, RRN: 

vertegenwoord igd door Mr. 

Nr. 

gevestigd te 
BTW-nummer: 

vertegenwoordigd door Mr. 

ingeschre.,ven te 

met maatschappeluke zetel 
ngeschreven onder het ondernemingsnummer 

advocaat te 

De procureur des Konings vervolgt de beklaagde(n) als dader of mededader in de zin van artikel 66 
van het strafwetboek voor de volgende strafbare feiten· 

A een woning of specifieke woonvorm die niet voldoet aan de vereisten van artikel 5 § 1 Vlaamse 
Wooncode verhuren, te huur stellen of ter beschikking stellen met verzwarende omstandigheden 

als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of als persoon die een woning ter beschikking stelt, 
een woning of een spec1f1eke woonvorm, als vermeld in artikel 5 § 3 lid 1 van het Decreet van 15 juli 
1997 houdende de Vlaamse Wooncode, die niet voldoet aan de vereisten en normen, vastgesteld 
met toepassing van artikel 5 van voornoemd Decreet, rechtstreeks ofv1a tussenpersoon, te hebben 
verhuurd, t e huur gesteld of ter beschikking gesteld met het oog op bewoning, 
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namelijk het gebouw gelegen te 
nijverheidsgebouw te 

bekend op het kadaster als 
met een 

oppervlakte volgens kadaster van 25a 8ca, 

toebehorende aan de 
aangekocht Jegens 
notans e 

voor de geheelheid m volle eigendom om het te hebben 
bij akte verleden voor 

op 22 februan 2001, 

(art. 2 § 1, 31 °, en 20 § 1 lld 1 Decreet 15 JUii 1997 houdende de Vlaamse Wooncode) 

met de omstandigheid dat het misdrijf een daad van deelneming aan de hoofd- of bijkomende 
bednjvigheid van een vereniging betrof, ongeacht of de schuldige de hoedanigheid van leidend 
persoon had of niet (art. 20 § l lid 3, 2° Decreet 15 juh 1997 houdende de Vlaamse Wooncode) 

Vanaf 1 Januari 2021 inbreuk uitmakende op artikel 3.1 van de Vlaamse Codex Wonen, strafbaa1r 
gesteld door artikel 3.36, 2• Vlaamse Codex Wonen . 

n de periode van 22 maart 2019 tot en met 31 maart 2019 

door 

kamer 0/1 gelijkvloers midden 
ten nadele van en 

2 k n de periode van 22 maart 2019 tot en met 31 maart 2019 

door 

kamer 1/1 (le verd. - uiterst achteraan) 
ten nadele van 

in de penode van 22 maart 2019 tot en met 28 mei 2020 

door 

kamer 1/4 (1e verd. - vooraan) 
ten nadele van 

PROCEDURE 

Gelet op de dagvaarding aan de eerste en tweede beklaagde betekend op 21 september 2021. 
De dagvaarding werd overgeschreven op het kantoor Rechtszekerheid op 24 
september 2021 met als referentie 

Gelet op het vonnis van 23 mei 2022 van de correctionele rechtbank West-Vlaanderen, 
afdeling Kortnjk 17de kamer waarbij de debatten werden heropend met het oog op de 
voorlegging van aanvullende stukken door de beklaagden. 

,, 

1 ' 
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De zaak werd behandeld op de openbare terechtzitting van 10 oktober 2022. 

De woon111specteur werd vertegenwoordigd door zijn raadsman die werd gehoord 111 zijn 
middelen en besluiten. 

Het openbaar ministerie werd gehoord in zijn middelen. 

De eerste en tweede beklaagden werden vertegenwoordigd door hun raadsman die werd 
gehoord 111 Zijn middelen 

DE HERSTELVORDERING 

1. De wooninspecteur stelde op 16 juli 2019 voor het pand gelegen aan de 
~en herstelvordering op die werd overgemaakt aan het parket. 

De herstelvordenng werd door de wooninspecteur op 17 mei 2021 geactualiseerd. 

2. De wooninspecteur vordert te bevelen aan de gedaagden, in sohdum, of minstens bij 
gebreke aan de andere, om het onroerend goed en de erin gelegen wornni:1. nnmfllifl< P.P.n 
loods met burelen en één vergunrf P woninP on rfp vPrrl1PninP. r1r1n rfp 

p.4 

kadastraal gekend onder wegens 
de stedenbouwkundige inbreuken, een andere bestemming te geven, dan wel te slopen 
(tenzij de sloop op grond van wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen verboden 1s) 
steeds overeenkomstig de bepalingen va n de VCRO en in geval van het bekomen van een 
omgevingsvergunning deze conform te maken in de zin van de Vlaamse Codex Wonen zonder 
dat er overbewoning is. 

Dit binnen een uitvoeringstermijn van 10 maanden vanaf de datum van het tussen te komen 
vonnis onder verbeurte van een dwangsom van 150,00 euro per veroordeelde per dag 
vertraging en met de uitdrukkelijke uitsluiting van de dwangsomtermijn van artikel 1385bis, 4° 
lid Ger.W. 

Uitdrukkelijk machtiging te verlenen aan de Wooninspecteur en aan het college van 
burgemeester en schepenen van )m : 

- het gevorderd herstel ambtshalve uit te voeren voor het geval de veroordeelden in gebreke 
zouden blijven en de kosten te verhalen op de veroordeelden m solidum; 
- de kosten van gebeurlijke herhuisvesting te verhalen op de veroordeelden in solidum. 

De veroordeling op grond van de herstelvordering uitvoerbaar bij voorraad te verklaren spijts 
eventueel verstek en ondanks eventuele rechtsmiddelen zonder mogelijkheid tot borgstelling 
en met uitsluiting van het vermogen van kantonnement. 

3. Uit de vaststellingen van de wooninspecteur bhjkt dat hij op 27 april 2021 telefonisch 
contact heeft gehad met bestuurder van ~n eigenaar van het pand 
gelegen aan de 
Er wordt vermeld dat op baSJS van de t elefonische verduidelijkingen en de reeds aangeleverde 
bewijsstukken een herstel van de gebreken 111 functie van één zelfstandige woning 
aannemelijk lijkt. 
Het pand werd nog steeds verhuurd aan 
Bij raadpleging van het njksreg1ster op 17 me, 2021 door de wooninspecteur werd vastgesteld 

l • 
i 
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dat het pand nog bewoond werd door 

Uit het antwoord van de wooninspecteur d.d. 14 januan 2022 gericht aan de raadsman van de 
beklaagden blijkt dat er omwille van de bewoning een herstelvordering werd opgesteld om de 
situatie te conformeren naar een situatie overeenkomstig de regelgeving. 
Het betreft het terugbrengen naar de s1tuat1e van 1 vergunde woning boven de bestaande 
burelen. 
Er werd gesteld dat de woning conform de hu1d1ge kwaliteitsnormen door de diensten diende 
te worden vastgesteld waarbij dalosolatie of conforme EPC-score een verplichting is volgens 
de geldende regelgeving (stuk 13 dossier beklaagden). 

4. Bij beschikking van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, 
afdeling Brugge d.d 4 april 2022 werd gezegd voor recht dat :ehouden 1s om de 

in orrlr;:ir.ht v;:in tnPP,mg te verlenen tot het gebouw en de 
terreinen gelegen tP. )nder verbeur te van een dwangsom 1n 
het voordeel van ,an 7.500,00 euro per vastgestelde weigering dit met het oog 
op de uitvoerjng van een orienterend bodemonderzoek. 

Op 3 oktober 2022 waren de resultaten van het uitgevoerde oriënterend bodemonderzoek 

nog niet voorhanden. 

Bij vonnis van 15 april 2022 van het vredegerecht van het tweede kanton Brugge werd de 
vordering tot ontbinding van de handelshuurovereenkomst afgesloten op 21 december 2017 
tussen ?n )ngegrond werd verklaard. 
Er werd geoordeeld dat de stedenbouwkundige inbreuken per evidentie veroorzaakt z1Jn door 
de handelingen van de huurder zodat ZIJ ook gehouden is om alle schadelijke en nadelige 
gevolgen die de verhuurder lijdt te dragen. 

verd veroordeeld tot het vrijwaren voor alle mogelij ke nadelige gevolgen 
ingevolge het door haar veroorzaakte stedenbouwkundig m,sdnJf, ZIJ werd veroordeeld tot 
betaling van één euro provisioneel. 

5. De beklaagden stellen dat de kosten voor dakisolatie moeillJk te bekostigen zijn en 
bedrij fsmatig niet te verantwoorden zijn aangezien het onroerend goed verkocht werd met 
het oog op sloop. 
Zij stellen dat een functiewijziging niet mogelij k is omdat zij als huurder daarover niet kunnen 

beslissen. 
Zij betogen dat de eigenaar van het pand ten onrechte met mee betrokken werd in de 
procedure. 

6. De rechtbank stelt vast dat tijdens de procedure die tussen haar en 
werd gevoerd nooit een vordenng heeft gesteld ten aanzien van om 

haar te veroordelen tot uitvoering van dakisolatiewerken. 
Hieromtrent zijn de beklaagden van oordeel dat de eigenaar weigerde om deze werken uit te 
voeren. 

7. Uit de vaststellingen van de wooninspecteur blijkt dat hii op 27 april 2021 telefonisch 
cont act heeft gehari met bestuurder van en eigenaar van het pand 
gelegen aan de '.stuk 11~) 

Er werd vermeld dat op basis van de telefonische verduidelijkingen en de reeds aangeleverde 
bewijsstukken een herstel van de gebreken in functie van één zelfstandige woning 
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aannemehJk hJkt 
BtJ raadpleging op 17 mei 2021 werd vastgesteld dat het pand nog enkel werd bewoond door 

Het 1s niet aangetoond dat de woning momenteel wordt gebruikt als kamerwoning 

8. Het bewijs ligt op heden niet voor dat de beklaagden een gunstig gevolg hebben gegeven 
aan de gevorderde herstelmaatregel en deze volledig hebben uitgevoerd 

De herstelvordenng werd gericht tegen de overtreder, namelijk diegene die het strafbaar f eit 
pleegt. 
Het feit dat het gehuurde pand bij onderhandse overeenkomst op 17 november 2021 door 

verkocht werd en dat de notariële akte tot op heden blijkbaar niet werd verleden 
aoet rneraan geen afbreuk 
Aangezien de veroordeling tot herstel het gevolg 1s van het bewezen verklaarde misdrijf 
kunnen ook niet-eigenaars veroordeeld worden tot het herstel van de gebreken. 

De beklaagden tonen niet aan dat zij gehandeld hebben overeenkomstig art. 3.46 van de 
Vlaamse Codex Wonen. 

De herstelvordering werd afdoende gemotiveerd op grond van de elementaire verligheids-, 
gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten. 

Z1J stemt overeen met de wettelrJke bepalingen en 1s kennehJk niet onredelijk 
De beklaagden werden niet vervolgd en veroordeeld voor een inbreuk op de Vlaamse Codex 
Ruimtehjke Ordening. 
Voor zover de herstelvordering gebaseerd is op stedenbouwkundige inbreuken 1s deze 
ongegrond. 
De herstelvordering Is deels gegrond zoals bepaald m het beschikkend gedeelte van het 
vonnis. 

De hersteltermijn wordt door de rechtbank bepaald op 10 maanden. 

De rechtbank bepaalt tevens een dwangsom van 100,00 euro per dag vertraging in de 
uitvoering van de herstelwerkzaamheden voor de beklaagden met uitsluiting van art ikel 
1385bis, 4° lid Ger.W. 

De woonrnspecteur en het college van burgemeester en schepenen van 
worden gemachtigd om het gevorderde herstel ambtshalve uit te voeren voor het geva l dat 
de beklaagden In gebreke zouden bliJven en om de kosten op hen te verhalen. 

Zegt voor recht dat er geen reden is om de gebeurlijke kosten van herhuisvesting te verhalen 
op de beklaagden. 

Om de verdere vertraging in de uitvoering van herstel te vermijden wordt het vonnis 
uitvoerbaar verklaard biJ voorraad. 

OM DEZE REDENEN, 
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 

t ' 
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Op tegenspraak ten aanzien van . 

DE HERSTELVORDERING 

Verklaart de herstelvordering ontvankelij k en als volgt gegrond. 

Beveel t en ::,m het onroerend goed en de erin gelegen woning, 
namelijk een loods met burelen en één vergunde woning op de verdieping, aan de 

kadastraal gekend onder 
te herstellen en deze conform te maken in de zin van de Vlaamse Codex Wonen 

zonder dat er overbewoning is 

en dit binnen een termijn van 10 maanden vanaf de betekening van het hu1d1g vonnis. 

Zegt voor recht dat op vordering van de Woon inspecteur en/of het college van burgemeester 
en schepenen van door de veroordeelden ë!n ien 
dwangsom zal worden verbeurd van 100,00 euro per dag vertraging in nakoming van dit 
bevel, te rekenen vanaf het verstnJken van de termIJn van 10 maanden vanaf de betekening 

van huidig vonnis. 

Sluit een bijkomende termijn in de zin van artikel 1385bis, 4° lid Ger.W. uitdrukkelijk uit. 

Machtigt voor zover geen gunstig gevolg wordt gegeven aan boven vermeld bevel binnen de 
termijn van 10 maanden de Wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen 
van Jan ambtswege om in de uitvoering ervan te kunnen voorzien op kosten 
van de veroordeelden en alsook om deze kost en te verhalen op de 
veroordeelden. 

Verklaart het vonnis uitvoerbaar bij voorraad wat het opgelegde herstel betreft. 

Wijst het anders of meer gevorderde af als ongegrond 

Beveelt dat bij toepassing van artikel 3.49 §1, tweede hd Vlaamse Codex Wonen een uittreksel 
van dit vonnis, nadat het in kracht van gewijsde zal zijn getreden, op de kant van de 
overgeschreven dagvaarding of van het overgeschreven exploot ingeschreven zal worden op 
de w ijze bepaald in artikel 84 van de hypotheekwet en bij gebreke daarvan, een uittreksel van 
onderhavig vonnis ingeschreven dient te worden op de kant van de overschrijving van de titel 
van verkrijging 

Verzoekt de griffier om in toepassing van artikel 3.45 van de Vlaamse Codex Wonen aan de 
herstelvorderende overheid binnen de termijn om rechtsmiddelen tegen de Uitspraak aan te 
wenden een afsch rift te bezorgen. 

Wijst het meer of anders gevorderde af als ongegrond. 

Houdt de eventuele overige burgerlijke belangen overeenkomstig artikel 4 al. 2 van de 
voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering ambtshalve aan . 

Alles wat voorafgaat gebeurde in openbare terechtzitting in het Nederlands overeenkomstig 
de bepalingen van de wet op het gebruik van talen in gerechtszaken. 
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Aldus uitgesproken te Kortrijk, in het gerechtsgebouw, in de openbare zitting van de ZEVENTIENDE 
KAMER, op heden zeven november tweeduizend en tweeëntwintig. 

Aanwezig: , alleenzetelend rechter 
, substituut-Procureur des Konings, 
, griffier 




