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OPENBAAR MINISTERIE 
Vertegenwoordigd door substituut-procureur des Konings 

BURGERLIJKE PARTIJ(EN) : 

Agentschap inspectie RWO 
ingeschreven te 3000 Leuven, Oiestsepoort 6 bus 93 

vertegenwoordigd door Meester 
Meester advocaat te 

BEKLAAGDE(N) : 

2335 . RRN 
geboren te op 
van Belgische nat1onahte1t 
ingeschreven t e 

niet verschenen en niet vertegenwoordigd. 

1 TENLASTELEGGING(EN) 

. advocaat te 

Als dader of mededader in de zm van artikel 66 van het strafwetboek, 

loco 

een woning of specifieke woonvorm die niet voldoet aan de vereisten van art. 5 § 1 Vlaamse 
Wooncode verhuren, te huur stellen of ter beschikking stellen 

te in de periode van 19 september 2017 tot en met minstens 27 november 2019 
met name een gebouw gelegen te kadastraa l gekend onder 

bestaande uit een duiventil op het gelijkvloers vooraan 
en op de eerste verdieping, met achteraan op het gehjvloers twee woongelegenheden, te hebben 
verhuurd terwijl o.a. volgende gebreken werden vastgesteld · vochtschade met schimmelvorming 
ten gevolge van opst ijgend vocht aan binnen- en buitenmuren, vochtschade en schimmelvorming 
aan het plafond t.h.v. inkomdeur, badkamer en toilet, geen t wee vnje geaarde stopcontacten in de 
keukenfunctie, geen verluchting in de badkamer, in het toilet en in de keuken, gasketel met open 
verbranding opgesteld in het stooklokaal waarbij het aansluitkanaal los zit in de gemetselde 
schoorsteen, ontbrekende bel en brievenbus per woongelegenheid, niet op elke bouwlaag uitgerust 
met minstens één rookmelder 

2 PROCEDURE 

De zaak werd behandeld op de openbare zitting van 14 oktober 2020. 

De rechtspleging verliep in het Nederlands. 

De rechtbank nam kennis van de stukken van de rechtspleging en hoorde het openbaar ministerie en 
de advocaat van de wooninspecteur 
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De beklaagde 1s niet verschenen. 

De dagvaarding werd overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor m 

De strafvordermg 1s regelmatig ingesteld en 1s ontvankehJk. 

3 BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

3.1 Grond van de zaak 

p 3 
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:>nder het nummer 

1 De beklaagde moet zich voor de strafrechtbank verantwoorden voor het verhuren van 2 
woongelegenheden m terwiJI deze niet voldeden aan de veilighe1ds-, 
gezondhe1ds- en woonkwalite1tsvereisten zoals bepaald m de Vlaamse Wooncode, en dit m de 
periode van 19 september 2017 tot minstens 27 november 2019. 

2 De feiten van de tenlasteleggmg ziJn bewezen door het strafonderzoek. In het bijzonder kan 
verwezen worden naar de vaststellmgen van de woonmspecteur en de politie. 

De beklaagde is eigenaar van een pand m 
gekend onder 

Het onroerend goed 1s kadastraal 

Op 19 september 2017 voerde de wooninspecteur een plaatsbezoek uit. Het gebouw bleek te 
bestaan uit een duiventil op het gelijkvloers vooraan en op de eerste verdiepmg. Achteraan op het 
gelijkvloers waren 2 woonentite1ten ondergebracht die allebei verhuurd werden 

Er werden verschillende gebreken vastgesteld, waarvan de voornaamste vocht- en 
schimmelproblemen waren. De woonentite1ten kregen respectievehJk 24 en 66 st rafpunten 
toebedeeld, waardoor deze ongeschikt waren voor bewonmg 

Tegelijk bleek dat het gebouw zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunnmg was opgedeeld 
m 2 woonentiteiten en de hoofdbestemmmg was gewiJzigd van 'bergplaats/garage, bureel en 
duivenhok' naar 'wonmg en duivenhok'. 

BIJ z1Jn verhoor op 15 december 2017 verklaarde de beklaagde zich bereid de wonmg aan te passen 
en de gebreken weg te werken HtJ zou nog slechts 1 gezm m het gebouw laten wonen Er werd hem 
ondertussen een stedenbouwkundige vergunnmg verleend om het gebouw om te vormen tot 
eengezinswoning (op 26 september 2017). 

Op 10 april 2018 gaf de beklaagde aan dat hij gestart was met het uitvoeren van enkele werken. 

Ondanks verschillende herinneringen, bleef de beklaagde m gebreke om de noodzakehJke 
herstellingswerken uit te voeren. 

Het gebouw werd onbewoonbaar verklaard door de burgemeester op 18 mei 2018. 

Op 14 november 2019 begaf de politie zich naar het pand, op vraag van de wooninspecteur De 
politie stelde vast dat het Roemeense gezin nog m het gebouw verbleef, hoewel zij op 14 september 
2017 ambtsha lve waren afgevoerd wegens verlies van verbhJfsrecht. De beklaagde verklaarde 
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hierover dat deze personen (een man en een vrouw) voor z1Jn bednJf en dat van zijn vrouw werkten. 

3.2 Straftoemeting 

1 Van diegenen die uit winstoogmerk een woning verhuren, mag worden verwacht dat ZIJ zich 
aan de opgelegde kwahte1tsnormen houden Dat niet doen, tast niet enkel het fundamenteel recht 
op een behoorliJke huisvesting aan, het brengt ook direct mensenlevens 1n gevaar en het schaadt de 
gezondheid, in vele gevallen van personen die zich reeds in een sociaa l en maatschappehJk zwakkere 
pos1t1e bevinden. 

De beklaagde laat verstek gaan. De rechtbank heeft geen zicht op de actuele s1tuat1e 

De beklaagde neemt tot op vandaag z1Jn verantwoordeliJkhe1d niet op. 

Om de beklaagde het ontoelaatbare van ziJn handelen te doen mz1en en herhaling t e voorkomen, 
legt de rechtbank een geldboete op van 500 euro, te verhogen met opdeciemen 

3.3 Kosten, bijdragen en vergoeding 

De beklaagde 1s een b1Jdrage verschuldigd aan het b1JZonder fonds tot hulp aan de slachtoffers van 
opzettehJke gewelddaden en de occasionele redders. De rechtbank 1s verplicht om b1J iedere 
veroordeling tot een cnmmele of correctionele hoofdstraf deze sol1dante1tsbudrage op te leggen 

De beklaagde 1s ook een bijdrage verschuldigd aan het Fonds voor juridische b1Jstand. De rechtbank 
1s verplicht om aan iedere veroordeelde beklaagde een b1Jdrage op te leggen aan het Fonds 1 . De 
opbrengsten van het Fonds worden gebruikt ter financ1ermg van de vergoedingen van de advocaten 
belast met de Jund1sche tweedelijnsbijstand alsook voor de kosten verbonden aan de organ1sat1e van 
de bureaus voor Juridische bijstand. 

De beklaagde wordt veroordeeld t ot de kosten van de strafvordering Er wordt ook een verplichte 
vaste vergoed ing opgelegd voor de kostpnJs van het verloop van de strafprocedure. Het bedrag 
hiervan wordt b1J koninklijk besluit bepaald2

• 

4 HERSTELVORDERING 

1 De woonmspecteu r heeft een herstelvordering opgemaakt op 20 november 2017 en deze 
overgemaakt aan de procureur des Konings 

De woon inspecteur 1s part iJ (eiser tot herstel) in de st rafprocedure 

De woonmspecteur vraagt dat de rechtbank de beklaagde zou veroordelen om· 

het pand gelegen in afdeling 

1 Artikel 4§3 van de Wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de Juridische 
tweedehJnsb1Jstand - in werking getreden op 1 mei 2017 

2 Het bedrag hiervan wordt bepaald 1n het KoninkhJk Besluit houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in 
strafzaken 
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0, een andere bestemming te geven volgens de bepalingen van de Vlaamse Codex 
RuimteltJke Ordening, hetzij de woning te slopen tenzIJ de sloop verboden Is op grond van 
wettehJke, decretale of reglementaire bepalingen; 
de werken uit te voeren binnen de 10 maanden na de uitspraak, op st raf van een dwangsom 
van 150 euro per dag vertraging volgens op het verstnjken van de hoger vermelde 
hersteltermijn, zonder dat er een bijkomende termIJn in de zin van artikel 1385bis, 4e lid van 
het Gerechtelijk Wetboek wordt toegekend. 

De woon inspecteur vraagt eveneens dat de rechtbank. 

de wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen van de gemeente 
zou machtigen om, voor het geval het herstel niet binnen de door de rechtbank 

gestelde termijn wordt uitgevoerd, ambtsha lve in de uitvoering ervan te voorzien en te 
zeggen voor recht dat de wooninspecteur gerechtigd is de kosten te verhalen b1J de 
beklaagde, 
de wooninspecteur en het college van bu rgemeester en schepenen van de gemeente 

zou machtigen om de eventuele kosten van herhuisvesting te verhalen op de 
beklaagde; 
de beklaagde zou veroordelen tot de kosten van de procedure en het vonnis uitvoerbaar bij 
voorraad zou verklaren. 

2 Naar aanleiding van de vaststellingen van de wooninspecteur is gebleken dat het gebouw 
zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning was opgedeeld in 2 woongelegenheden en de 
hoofdbestemming was gewijzigd. 

Het gebouw komt bijgevolg niet in aanmerking voor renovatie-, verbetenngs- of 
aanpassingswerkzaamheden, aangezien er geen actuele stedenbouwkundige vergunning meer voor 
handen1svoorhetgebouw 

De wooninspecteur kan om die redenen niet het volledige herstel van het pand vragen en de 
rechtbank kan dit ook niet bevelen, omdat de beklaagde dan veroordeeld zou worden om een 
stedenbouwkundig m1sdnjf te plegen. 

Artikel 20b1s van de Wooncode voorziet dat de rechtbank in dat geva l kan bevelen dat de overtreder 
aan het pand een andere bestemming moet geven volgens de bepaling van de Vlaamse Codex 
Ru imtelijke Ordening, hetzij de woning moet slopen, tenzij de sloop verboden Is op grond van 
wetteliJke, decretale of reglementaire bepa lingen. Deze herstelvordering verhindert niet dat de 
overtreder een stedenbouwkundige vergunning bekomt, waardoor het beletsel om het herstel van 
alle gebreken te vragen wegvalt In dat geval kan de overtreder de opgelegde herstelmaatregel 
uitvoeren door ervoor te zorgen dat het alsdan vergunde pand integraal voldoet aan alle minimale 
kwaliteitseisen. 

3 De herstelvordering van de wooninspecteur is wettig en is gemotiveerd vanuit het oogpunt 
van elementaire ve1ligheids-, gezondhe1ds- en woonkwa lite1tsvereisten. De herstelvordenng van de 
wooninspecteur tot herbestemming dan wel sloping is niet kenneliJk onredelijk. 

De herstelvordering Is ontvankelijk en gegrond zoals hierna bepaald. 
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De volgende artikelen bepalen de bestanddelen van de m1sdnJven, de strafmaat en de toepassing 
van de taalwet. 

Artikel 40 van het Strafwetboek 
Artikel 5, 20bis en 20ter van de Vlaamse Wooncode; 
Artikel 11, 12, 14, 16, 31 tot 37 en 41 van de Wet va n 15 Juni 1935 op het t aalgebru ik in 
gerechtszaken 

6 UITSPRAAK 

De rechtbank beslist b1J verstek van 

Op strafgebied 

De rechtbank: 

• Verklaart de feiten van de tenlastelegging bewezen. 

• Veroordeelt tot het betalen van een geldboete van 4.000 euro, z1Jnde 500 
euro t e verhogen met 70 opdeciemen (x8), met een vervangende gevangenisstraf van 2 
maanden bij niet betaling. 

• Veroordeelt >0k tot het betalen van. 

o een b1Jdrage van 1 maal 200 euro, z1Jnde de som van 25 euro verhoogd met 70 
opdeciemen, ter financiering van het Fonds ter hulp aan de slachtoffers van 
opzetteliJke gewelddaden en de occasionele redders; 

o een bijdrage van een b1Jdrage van 20 euro aan het Begrotingsfonds voor juridische 
tweedel1Jnsb1Jstand; 

o een vaste vergoeding van 50 euro voor beheerskosten m strafzaken, 
o de kosten van de strafvordering, voorlopig begroot op 284,47 euro 

De vordering tot herstel 

De rechtbank. 

• Verklaart de herstelvordering van de wooninspecteur ontvankelijk en gegrond als volgt . 

• Veroordeelt de beklaagde om het gebouw gelegen in 
een andere best emming te geven volgens de 

bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, hetz1J de woning te slopen tenz1J de 
sloop verboden 1s op grond van wettehJke, decretale of reglement aire bepalingen, binnen de 
term 1Jn van 10 maanden vanaf de betekening van dit vonnis. 

• Beveelt voor het geval de herstelmaat regel niet binnen de 10 maanden na de betekening 
van het vonnis worden uitgevoerd, dat de wooninspecteur en het college van burgemeester 
en schepenen van de Gemeente in de uitvoering ervan kunnen voorzien op kosten 
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van de beklaagde op grond van artikel 20bis §7 van het decreet houdende de Vlaamse 

Woon code. 

• Zegt dat als de beklaagde in gebreke blijft, hij verplicht is alle u1tvoenngskosten te vergoeden 
op vertoon van een staat, opgesteld door de overheid die het von nis uitvoert, of begroot en 

uitvoerbaar verklaard door de beslagrechter in de burgerlijke rechtbank. 

• Macht igt de wooninspecteur, het college van burgemeester en schepenen van de gemeente 
om de eventuele kosten van herhuisvesting t e verhalen op de beklaagde, 

• Veroordeelt de beklaagde voor het geval dat aan de veroordeling tot het uitvoeren van de 
herstelmaatregel niet wordt voldaan, tot bet aling aan de wooninspecteur van een 
dwangsom van 150 eu ro per dag vertraging vanaf de eerste dag volgend op het verstnjken 
van de hoger vermelde herst eltermijn en in zoverre hu1d1g vonnis werd betekend. 

• Zegt t evens dat geen dwangsom zal worden verbeu rd boven het bedrag van 25.000 euro 

Inschrijving van dit vonnis 

Dit vonnis dient overeenkomstig artikel 20ter va n de Vlaamse Wooncode ingeschreven te worden op 
de ka nt van de overgeschreven dagvaarding op het eerste hypotheekkantoor in onder het 

nummer 

Dit vonnis is gewezen en uitgesproken m openbare zitting op 18 november 2020 door de rechtbank 

eerst e aanleg Leuven correctionele za ken, kamer 19. 
rechter 

m aanwezigheid van een magistraat van het openbaar ministerie, zoals vermeld in het proces

verbaal va n de openbare terechtzitting, en met bijstand van griffier 

(get.) (get.) 




