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Rol nummer 
Rechtbank van eerste aanleg Leuven correctionele zaken 

In de zaak van het openbaar ministerie en 
Vertegenwoordigd door substituut-procureur des Konings 

EISER TOT HERSTEL 

De Wooninspecteur van het Vlaams Gewest, KBO 0316.380.841 
met kantoren te 1000 Brussel, Havenlaan 88 bus 22 

Kamer es 
p.2 

vertegenwoordigd door meester 
advocaat te 

advocaat te Leuven, loco meester 

BURGERLIJKE PARTIJ(EN) : 

tegen: 

geboren te op 
van Belgische nationaliteit 
Ingeschreven te 

vertegenwoordigd door meester 

geboren te op 
van Belgische nationaliteit 
ingeschreven te 

vertegenwoordigd door meester 

BEKLAAGDE(N) : 

1. 
geboren te op 
van Belgische nationaliteit 

ingeschreven te 

RRN 

advocaat te 

RRN 

advocaat te 

RRN 

vertegenwoordigd door meester advocaat te 

2. RRN 
geboren te ::>p 
van Belgische nationaliteit 
ingeschreven te 

niet verschenen en niet vertegenwoordigd. 

3. 
geboren te op 
van Belgische nationaliteit 
ingeschreven te 

vertegenwoordigd door meester 

.RRN 

advocaat te 



Rolnummer 
Rechtbank van eerste aanfeg Leuven correctionele zaken 

1 PROCEDURE 

Kamer es 
p. 3 

1 De zaak werd voor wat betreft de herstelvordering behandeld op de openbare zitting van 14 
december 2022. 

De rechtspleging verlrep in het Nederlands. 

De rechtbank nam kennis van de stukken van de rechtspleging en hoorde het openbaar ministerie en 
de advocaat van en 

is niet meer verschenen. 

2 Bij vonnis van 18 mei 2022 werden en schul-
d1g bevonden aan inbreuken op de Wooncode. 

en hebben een hoeve, gelegen ,n als gezins-
woning verhuurd aan terwijl deze niet voldeed aan de veiligheids-, gezondheids- en 
woonkwaliteitsvereisten zoals bepaald 1n de (toenmalige) Vlaamse Wooncode, en dit in de periode van 
1 maart 2019 tot 13 augustus 2020. 

heeft kamers in deze hoeve onderverhuurd aan derde personen en hiervan een ge
woonte gemaakt m de periode van 1 maart 2019 tot 13 augustus 2020. 

3 De rechtbank heeft m het vonnis van 18 mei 2022 nog geen uitspraak gedaan over de herstel
vordenng en de wooninspecteur uitgenodigd om na te gaan wat de actuele toestand 1s van het pand 
en welke bestemming aan het pand zal gegeven worden door de nieuwe eigenaars. 

2 BEOORDELING 

1 De wooninspecteur vraagt de rechtbank om en 
in solidum te veroordelen om het pand een andere bestemming te geven op basis van de bepa

lingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening of het pand te slopen, tenzij dit verboden is, of 
ondergeschikt om renovatie-, ve rbeterings- en/of aanpassingswerken uit te voeren waardoor het pand 
voldoet aan de minimale kwalite,tsverelsten, en dit alles binnen de 10 maanden na de uitspraak en op 
straf van een dwangsom van 150 euro per dag vertraging. 

en 
werp is geworden. 

werpen op dat de vordering van de wooninspecteur zonder voor-

2 De hoeve werd ontruimd op 23 augustus 2020 nadat een vonnis van de vrederechter is tus-

sengekomen en de huur werd ontbonden. 

Ondertussen werd de hoeve op 6 december 2021 verkocht aan en 

Er is niemand meer ingeschreven op het adres. 

Er werd aan de nieuwe eigenaars een omgevingsvergunning afgeleverd op 23 september 2021. De 
verbouwingen zijn door de nieuwe eigenaars ondertussen gestart, zoals blijkt uit de bijgebrachte foto's 

en stukken. 
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Kamer es 
p,4 

3 De rechtbank stelt vast dat de permanente bewoning en de onderverhuur werd stopgezet en 
de daarmee gepaard gaande inbreuk (inbreuk op de Vlaamse Wooncode). De hoeve kreeg bijgevolg 
een andere bestemming. 

De herstelvordering is zonder voorwerp geworden. 

3 TOEGEPASTE WETTEN 

De rechtbank heeft rekening gehouden met volgende wetsartikelen : 
Artikel 5, 20bis en 20ter van de Vlaamse Wooncode en artikel 1.3§1, 3.1, 3.33, 3.34, 3.43, 3.46 
van de Vlaamse Codex Wonen; 
Artikel 11, 12, 14, 16, 31 tot 37 en 41 van de Wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in ge
rechtszaken. 

4 UITSPRAAK 

De rechtbank beslist na tegenspraak. 

De rechtbank stelt vast dat de herstelvordering van de Vlaamse woon inspecteur zonder voorwerp is 
geworden. 

Dit vonnis Is gewezen en uitgesproken in openbare zitting op 18 januari 2023 door de Rechtbank van 
eerste aanleg Leuven correctionele zaken, kamer CS: 

rechter 
In aanwezigheid van een magistraat van het openbaar ministerie, zoals vermeld op het proces-verbaal 
van de ooenb;m, tPrechtzittinl!. en mPt h1Jstand van griffier 




