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INZAKE VAN: 

De Heer Procureur des Konings bij het parket · · 

Vilvoorde, In naam van zijn ambt 

TEGEN: 

1 • .  beroep niet gekend, geboren te 
op 

wonende te: 

Ole verscheen en werd bl}gestaan door Zijn raadsman Mr. Oum.-." 
Marianne, 

1 
gekend, geboren te · 

wonende te: 

, beroep niet 
op 

Vertegenwoordigd door haar raadsman Mr. Florlzoone Jessica loco 
Mr. De Vos Aurétie·Anne, advocaat. 

XN AANWEZIGHEID VAN: 

DE WOONINSPECTEUR, handelend In naam van het Vlaamse Gewest, met kantoor te 
3000 Leuven, Dirk Boutsgebouw, Diestsevest 6 bus 93 

EISER TOT HERSTEL, 

Vertegenwoordigd door Mr. Munlz loco Mr. Philippe Declercq, advocaat , 

Dagvaarding overgeschreven op het hypotheekkantoor van , 
ZOJ 7, ref. : 0 

**'*** 

op 6 december 
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1. DE PROCEDURE: 

Bii vonnis van deze correctionele kamer van 25 oktober 2018 werd de heer 
. , alsook mevrouw , veroordeeld op strafgebied wegens inbreuken op o<.: 

Vlaamse Wooncode betreffende de woning gelegen te 
kadastraal gekend onder . 

Mevrouw 1 hee� tijdig hoger beroep aangetekend tegen !)et vonnis van deze 
rechtbank van 25 oktober 2018, en liet bij monde van haar raadsman optekenen dat 71� 1 

gevolge daarvan geen partij Inzake is. 

Nu de hersteJvorderlng een aa:essorium is van het misdrijf, en er wat betreft: mevrouw 
geen deftnltleve veroordeling voorligt tot het plegen van een mlsdr1jf, kan zij actueel 

niet veroordeeld worden rot het herstel van de nadelige gevolgen daarvan; door het instelleo 
van het hoger beroep is zij buiten de zaak gesteld. 

De zaak werd bij voormeld vonnis van 25.10.2018 In voortzetting verdaagd met het oog c. 
voorlegging aan de rechtbank van de stukken betreffende de regularisatie-aanvraag door de 
eigenaars van voormelde woning en van het P.V. van de laatste vaststellingen betreffende 
de kwaliteitsnormen, naar de openbare terechtzlttlng van 7 februari 2019. 

Dienvolgens dient nog te worden geoordeeld over de herstelvordering, die volgens rl.-.. 
dagvaarding luidt als volgt 

"Overwegende dat de beklaagden tevens gedagvaaro worden om zJch overeenkom 
artikel 20/Jls van het decreet van JS full 1997 houdende de Vlaamse Woonc.ode, te /tu" 
veroordelen tot het herstel van de gebreken van de woning, overeenkomstig de 
herstelvordering van de woanlnspecteur van 22 septem]Jer 2016. N 

De herstelvordertng van de Woonlnspecteur strekt ertoe: 

Beklaagde betreffende het pand op het per<:eeJ gelegen te 
gekadastreerri als te bevelen om e·: 
andere be.stemming aan te geven overeenkomstig de be{JdUngen van de VliJömse Oxt'è,,,. 
Rulmrel/jke Ordening van 15 mei 2009 of om de woning of het goed te slopen, tenzU de 
sloop ervan verboden Is op grond van wettelijke, deaetaJe of reglementaire /Jepallngen; 

Dienvolgens beklaagde te veroordelen trJt het herstel van het pand binnen een termijn v.-;:-
10 maanden na de uJtspraak uit te voeren/ en dit op straffe van een dWitngsom van or. · · 
euro per dag vertraging In de uitvoering van voormelde herstelmaatregel, �··. 

bl]komende termijn; 

De woonlnspecteur en het conege van burgemeester en schepenen re machtigen, voor ht:i. 
geval het herstel niet binnen de cloor dfJ rechtbank gestelde termijn zou worden ultgevoerr;t 
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ambtshalve in de uitvoering ervan te voorzien en te Leggen voor recht dat rt"' 
woonlnspedeur gerechtigd is de kosten te verhalen bij de veroordeelden; 

Oe woontnspecteur en het college van burgemeester en schepenen te machtigen om :::: 
kosten van herhuisvesting te verhalen op beklaagde. 

Op de openbare terechtzitting van 7 februari 2019 werden rondusietermljnen verleend en 
werd de pleltdatum vastgesteld op 10 april 2019. 

Werden vervolgens door de rechtbank gehoord: 
- Mr. Munli loco Mr. Declercq, voor en in naam van de Wooninspec.teur, i11 1·:· 

vordering, die een conclusie neerlegde; 
- Mevr. Steenhaut., substituut procureur des Konings bij het parket van Halle-Vilvoorde, 
- Dhr. bijgestaan door een tolk en zijn raadsman, In hun mi ddelen en 

verdediging, en die een oonctusle en een stukkenbundel neerlegden. 

Na aan de heer 

genomen. 

het laatste woord te hebben verleend, werd de zaak in ll.!:• 

2. WAT BETltEFT DE HERSTELVORDERING 

1. 
Op 26 september 2016 werd door de Wooni(\specteur bij de Vlaamse overheid 
herstelvorderlng Ingediend bij het Parket vari de procureur des Konings OI) grond van ar1·::, 

20bls van de Vlaamse Woonoode. 

2. 
De herstelvordeiing geldt als een bljmndere vorm van teruggave met het oog op het herstel 
van de negatieve maatschappelijke gevolgen die uit het misdrijf zijn voortgekomen, meer 1� 
het bijzonder. moet het herstel de algemene verbetering van de woonkwaliteit tot . 
hebben. 

De herstelvordering is gegrond indien zij gesteund Is op een bewezen mlSdrtjf. 

In hoofde van de heer , Is de veroordeling op strafgebied definitief zodat de 
herstelvordering kan worden behandeld. De rechtbank stelt vast dat de vordering tot herstel 
gesteund Is op een bewezen Inbreuk op de Vlaamse Wooncode. 

3. 
De principiële herstelmaatregel is het uitvoeren van renovatie-, verbet.erings· . ," 
aanpassingswerken (I.e. het herstel van alle gebreken) waardoor de woning opnieuw voldoet 
aan de mlnlmale l<wallteitsverelsten van artikel 5 van de Vlaamse Woonoode. 
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De eiser tot herstel vordert evenwel de sloop van het pand het1lj de herbestemming e!"r-1" 
daar er op het pand een stedenbouwkundige Inbreuk rust., namelljk een onver::,· 
opspltslng van de eengezinswoning naar meerdere wooneenheden bestemd voor ," 
huisvesting van een alleenstaande of een gezin. In dit gevaJ kan het herstel van a11c 
gebreken niet gevorderd worden daar de eigenaar aldus een stedenbouwkundige inbreuk 
zou bestendigen of verplldlt wordt een stedenbouwkundig misdrijf t.e plegen. 

Anderzijds mag de p&eger van de inbreuk op de kwaliteitsnormen niet beloond worden 
doordat het uitvoeren van de gebruikefiJke herstelmaatregel niet mogelijk is. Om die redc:-
bestaat de enige mogelijke herstelmaatregel in de bestemmingswt}zlglng of het slopen " 
het gebouw (tenzij de sloop verboden Is op grond van wettelijke, decretale of reglemen1-;.,i. · 

bepalingen). 

4. 

Op grond van het navolgend P.V. van 18.9.2018, dat inmiddels gevoegd werd aan hfa� 

strafdossier, moet het volgende worden vastgesteld: 

Het P.V. van vaststellingen volgde op een telefonisch verzoek van de heer 
17.7.2018, om een navolgende controle uit te voeren. 

•·· 

Op 18.9.2018 werd door de Wooninsoecteur ter plaatse gegaan. Nazicht van het pand werd 
gedaan in het bijzijn van de heer 

Er werd vastgesteld dat er twee personen op het adres waren Ingeschreven in ··· 

rijksregister. 

De Inspecteur werd ter plaatse te woord gestaan door de huurder van woning (1 ste 

verdieping). 
Woning was niet toegankelijk. 

De garage op het gefljkvloers werd eveneens verhuurd. 

Er werd vastgesteJd dat de plaatsgestddheid niet gewijzigd was ten opzldlte van vorl." 

v�teltlngen. 
Aan het gebouw zeff werden nog steeds gebreken vastgesteld onder andere wat betreft 

buitenmuren, elektriciteit (onder meer ontbrak het bewijs van keuring), 

verwarmlng.slnstaDatie (geen afsluitdop op de gasleiding, keuring van de mazouttank · · 

vervanen)-wat leidde tot de toekenning van 31 strafpunten. 
Ook in de woning zelf werden gebreken vastgesteld; deze werd met 74 strafpunté·. 
ongeschikt bevonden. 

Woning was niet toegankelijk omdat de heer vergat de bewoner een 
toegangsdocument te laten ondertekenen. 
Bij een vorige controle werden daar vochtproblemen en schimmelvorming vastgesteld. 
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De in5pedeur besluit tot de onbewoonbaarheid van deze wooneenheid. 

Het huurcontnsct met de bewoner van woning werd nog recent afgesloten voor 3C. 
maanden met Ingang op 1.7.2018 voor een huurprijs van 600 EUR en maandel�kse kosten 
va n 100 EUR. 

De 2• verdieping werd bewoond door 2 pen;onen van origine, bl ijkens eeri 

huurcontract dat werd getoond bij de controle van V.7.2016, voor een periode van 1C'.' 
maanden en een prijs van 700 EUR en maandelijkse kosten van 100 EUR (energiekosten n::-.:· 
Inbegrepen). 

Het vermogensvoordeel werd bepaald op: 1200 EUR voor de verhuring sinds 1.7.2018 en 

18.000 EUR voor het ccntract van de 2e verdieping, sedert 1.4.2016. 

Ult de stukken voorgelegd door de heer blijkt dat hij pas na december 2�:: · 

wanneer zijn huurster stopte met huur te betalen, in ac.tie schoot om haar voor ê': 
Vrederechter te dagen tot uithuiszetting. 

Dat er krakers In het pand zouden zitten blijkt nergens uit en de heer 
bewijs voorleggen dat hij In dat verband klacht heeft neergelegd. 

kan geen 

Verder werd op 18.9.2018 vastgesteld dat de stedenbouwkundige inbreuk nameUjk het 

opsplitsen van de woning in meerdere woongelegenheden zich nog steeds voordoet, en dat 
de opdeling ln 2 appartementen niet vergund Is. Op datum van de vaststelling werd nrv: 
geen stedenbouwkundlge vergunning aangevraagd bij de gemeente. 

Ter openbare terechtzitting werd eveneens vastgesteld dat er geen regulariSatle Is van de 

stedenbouw inbreuk. 

5. 
De heer heeft zeer veel tijd en kansen gehad om het pand conform · 

kwaliteitsnormen in orde te stellen. Ter openbare tered'ltzlttlng- wordt door hem thans 
ulteengezet dat hij de Intentie heeft o m  van het pand opnieuw een eengezinswoning te 

maken, doch In dat verband vvorden geen concrete elementen en overtuigende argumenten 

naar voren gebracht die zouden moeten �iden tot een ongegrondverklaring van de 
herstelvordering. 

De rechtbank moet op heden vaststellen dat de herstelvordering van de WoonlnspectP.111 
steeds actueel Is en deze gegrond mo2t worden bevonden. 
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6. 

• .  ·•• ••·-··-···- ·-• •w• W- • " ·---------------------

De Woonlnspecteur verklaarde ter openbare terechtzitting dat hij zich kon vinden In =·. 
hersteltennljn van 18 maanden, zoals ondergeschikt voorgestEld door de heer 

Gelet op de voorliggende elementen komt het gepast voor om bel<laagde een termijn toe te 
kennen van 18 maanden om de �!maatregel uit te voeren. 

7. 
Gelet op de ernst van de inbreuken en de eraan verbonden maatschappelijke belast1119, 
alsmede gelet op het langdurig In gebreke blijven van de heer die maar zF>;..� 

moeilijk te overtuigen valt van de ernst van de maatschappelijke schade en steeds maar bliJll 

minimaliseren, Is het noodzakelijk en gepast de uitvoering van het beVolen herstel te 
koppelen aan een dwangsom, te voorzien in een ambtshawe uitvoering door het College van 
burgemeester en schepenen en het bevolen herstel uitvoerbaar bij voorraad te veri<laren. 

OM DE!ZE REDENEN 

DE RECHTBANK 

Gelet op de artikelen: 
• 130, 153, 154, 162, 182, 185, 189, 190, 194, 195, 203 § 3 van het Wetbc:::. 

Strafvordering; 
100 van het Strafwetboek; 
4 van de Wet van 17 aprll 1878 (V.T. Sv.) 
20bls en ter Decreet van 15 ju6 1997 houdende de Vfaam545 Woonoode; 
11, 12, 16, 31 tot 37.en 41 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen 1r1 
gerechtszalcen; 
De artikelen 3 en 84 van de Hypotheekwet, 
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NA TEGENSPRAAK 

Wat betraft de heqtelyorcfedng; 

Stelt vast dat mevrouw buiten zake is; 

Verklaart de herstelvordering van de Woonlnspecteur van het Vlaamse Gewest ontvanke::,: 

en gegrond als volgt; 

Veroordeelt om, betrefrende het pand op het perceel gelegen te 

gekadastreerd als 

een andere bestemming aan te geven overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Cc.: 
Ruimtelijke Ordening of om de woning m stopen, tenzij de sloop ervan verboden is op gror". 

van wet:IElijke, decretale of reglementaire bepalingen; 

Veroordeelt om dit herst� uit te voeren binnen een termijn van 

maximaal achttien maanden vanaf de uitspraak van dit vonnis, onder verbeurte van een 

dwangsom van 125 EUR per dag vertraging bij niet ultvoering binnen de voonnelde term�"' 

van de hoger vermelde herstelmaatregel, met een maximum aan te verbE:· ·· 

dwangsommen van 2-00.000,00 EUR; 

Bij gebreke van uitvoering van de voonnelde herstelmaatregel binnen de voormelde termijn, 

machtigt de Woonlnspecteur bij de Vlaam.se overhetd en het College van Burgemeester en 

schepenen van de gemeente om van rechtswege in de uitvoering van de 

herstelmaatregel te voorzien, waarvan alle kosten moet dragen; 

Machtigt de Woonir.specteur en het College van Burgemeester en schepenen van ---
gemeente om de kosten van hertluisvestf ng te verhalen op 

Verklaart deze beslissing uitvoerbaar bij voorraad; 

*** 

Publtcatie 

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

worden oo de wiize bepaald In de artikelen 3 en 84 van de Hypotheekwet, op kosten van 
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Alles gebeurde In de Nederlandse taal overeenkomstig de wet van 15 j1.11i 1935. 

lllt wnnis js jn openbare zitting uitaesproken op 09 mei 2019 doo.r 
Neciedandstallae rec:htbank van eerste aanleg BrusseL samengesteld uit ; 

Mevr. Matthys 

In aan'.N'eligheld van Mevr. Steenhaut, 

Oe Roed< 

rechter 

substituut-procureur des Konings bij het parket 

Halle-VIivoorde. 

griffier 

��'� - �h " . " 

M atth 
._ " " ." 




