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INZAKE VAN: 

De Heer Procureur des Konings bij het parket Halle-Vilvoorde, In 

naam van zijn ambt 

TEGEN: 

geboren te 
wonende te: 

op 

Die verscheen en werd bijgestaan door Mr. 
advocaat. 

Beklaagde 

1. TENLASTELEGGINGEN 

Beklaagd van: 

In het gerechtelijk arrondissement Brussel, 

tussen 5 april 2005 en 2 april 2014, 

bediende, 

om het misdrijf uitgevoerd te hebben of om aan de uitvoe.ring ervan rechtstreeks 

meegewerkt te hebben, 

om, door enige daad, tot de uitvoering zodanige hulp verleend te hebben dat zonder 

zijn bijstand het misdrijf niet kon gepleegd worden,. 

om, door giften, beloften, bedreigingen, misbruik van gezag of van macht, misdadige 

kuiperijen of arglistigheden, dit misdrijf rechtstreeks uitgelokt te hebb�n ; 

op het perceel gelegen te 

eigendom van 
verleden bij notaris te 

en 
oo het perceel gelegen te 

. kadastraal gekend als 

•,op het moment van de feiten 

krachtens aktes van 31 juli 1990 en 27 augustus 1991 

. kadastraal gekend als 
eigendom van ' 



Nederlandstallge Rechtbank van eerste aanleg Bl'ussel - p. 3 

krachtens een akte van 25 maart 1993 verleden bij notaris te 
·; 

bij inbreuk op artikel 5, strafbaar gesteld door artikel 20 §1 van het decreet van 15 juli 1997 
houdende de Vlaamse Wooncode, als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of als 
persoon die een woning ter beschikking stelt, een woning die niet voldoet aan de ver eisten 
van artikel 5 rechtstreeks of via tussenpersoon verhuurd, te huur gesteld of ter beschikking 

gesteld te hebben met het oog op bewoning, 

namelijk: 

1. tussen 5 april 2005 en 13 oktober 2013 
in het pand gelegen te. 

8 appartementen in een meergezinswoning 

2. tussen 29 mei 2013 en 2 april 2014 
in het pand gelegen te· 
7 appartementen in een meergezinswoning 

met de omstandigheid dat van de activiteit een gewoonte wordt gemaakt. 

In aanwezigheid van : 

DE WOONINSPECTEUR, handelend in naam van Het Vlaamse Gewest, met burelen gevestigd 
te 1210 Brussel, Koning Albert-Il-laan 19 bus 22, 

EISER TOT HERSTEL, 

Vertegenwoordigd door mr". loco Mr. , advocaat (balie 

Overgeschreven op het hypotheekkantoor van· op 12 oktober 20151 ret : 
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2. PROCEDURE 

Gelet op het tussenvonnis van 21 februari 2019 waarbij de verzetten van mevrouw 
tegen het vonnis van deze kamer van 13 januari 2016 werden samengevoegd 

en· het verzet ontvankelijk werd verklaard. 

De rechtbank nam kennis van de besluiten van de eiser tot herstel, neergelegd op 2.5.2019, 
en de besluiten van de verzetdoende partij neergelegd op 4.4.2019. 

Op de openbare terechtzitting van 20 juni 2019 werd de zaak behandeld en in beraad 
genomen. De rechtbank heeft gehoord: 

Mr. loco Mr. als vertegenwoordiger van de 
Wooninspecteur, in zijn vordering, en die een stukkenbundel neerlegde; 
Mevrouw . substituut.pro_cureur des Konings te in haar 
vordering; 
Mevr. bijgestaan door haar raadsman, in hun middelen en verdediging; zij 
legden een stukkenbundel neer. 

De verdediging kreeg de gelegenheid om als laatste het woord te nemen. 

3. ELEMENTEN VAN HET STRAFDOSSIER 

A. Pano 

1. 
Op 8 oktober 2013 wordt door de Inspectie RWO een controle uitgevoerd op een pand, 

gelegen aan de te en kadastraal gekend al� 

Het is in volle eigendom van de heer 

De reden van de controle is de vaststelling do'or een onderzoeker van het agentscháp 

Wonen-Vlaanderen van het niet-naleven van de minimale kwaliteitsvereisten in woning 

(27 strafpunten). De woning werd op 29 mei 2012 ongeschikt verklaard. Nadien bleef 

de bewoning evenwel verder gaan. 

Op het adres staan negen personen gedomicilieerd. 

2. 

In woning 

één, in woning 

niet bezocht. 

waren twee personen aanwezig, in woning één, in woning 

één. Vier andere wooneenheden bleven ontoegankelijk en werden 
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3. 

Het gebouw wordt omschreven als een meergezinswoning in gesloten bebouwing. met acht 
wooneenheden. Er is een kelder, gelijkvloers, eerste en tweede verdieping. De verschillende 
wooneenheden dienen geen sanitair of kookgelegenheld te delen. 

Wat betreft het gebouw in zijn geheel wordt vastgesteld dat de elektrische installatie 
gebreken vertoont (geen afdekking elektrlciteitskast/zekeringen, losse elektriciteltskabel, 
beschadigde schakelaars of stopcontacten,".): Er is geen rookmelder, onvoldoende 

verluchting voor stookkamer, ." 

Er is een totaal van 15 strafpunten. 

4. 

In woning worden gebreken vastgesteld in de afwerking van buitenmuren, 
draagvloeren, binnenwanden lloskomend pleister, af..yezige plint, scheurvorming, ."). De 
trap naar de kelder heeft geen leuning. De slaapkamer heeft geen natuurlijke lichtinval en 
geen rechtstreekse buitenverluchting. Het totaal aantal strafpunten is 27 en de woning 
wordt ongeschikt evenals onbewoonbaar bevonden. 

In woning heeft vochtigheid geleid tot schimmelschade In de badkamer, is er geei:i 
trapleuning naar de kleder, er is geen volledige afscheiding tussen toilet en keuken. en de 
keuken heeft geen

' 
rechtstreekse buitenverluchting. De toegang is onveilig door niet

werkende verlichting en afwezige leuning of balustrade. Er is een totaal van 37 strafpunten. 
·
Tevens is de woning slechts geschikt voor één persoon terwijl er twee wonen. 

In woning is er schimmelschade in badkamer en leefruimte, is er een gat in het 
plafond boven de douche, is er scheurvorming in de muren, geen leuning n aar de kelder, 
lekkende waterinstallatie in de keuken, met vochtschade, geen rechtstreekse verluchting ih 
badkamer, WC of keuken, onveilige toegang (verlichting, balustrades), geen werkende 
dampkap. Er Is een totaal van 51 strafpunten. 

In woning 
opgeteld. 

5. 

worden gelijkaardige problemen en een totaal van 48 strafpunten 

Voor woning is er een huurovereenkomst met als verhuurster 
vanaf 1 juli 2006, voor een prijs van€ 500 per maand, inclusief kosten. Voor woning is 
er een huurovereenkomst met als verhuurster vanaf 6 april 2005, voor 
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een prijs van € 420 per maand. Voor woning is er een huurovereenkomst met 

als verhuurder, voor een prijs van€ 279,71 per maand, exclusief kosten. Voor woning 

is er een huurovereenkomst met als verhuurder vanaf 1 juli 2004, 

voor een prijs van€ 272,89 per maand, exclusief kosten. 

Ook de woningen 

6. 

De 

en zijn bewoond. 

betreft een sociaal verhuurkantoor. 

Op 18 februari 2014 wordt de verantwoordelijke van dé verhoord. Hij geeft 

aan dat zij drie studio's hebben in het pand, met name woninger en . Er 

is een hoofdhuurcontract met eigenaar voor een globale prijs van€ 743,67 

per maand+€ 215,91 kosten. De huur werd steeds correct betaald. Het hoofdhuurcontract 

met werd afgesloten o p  1 juli 2004 en opgezegd op 27 december 2013. De 

eigenaar werd herhaaldelijk aangeschreven maar er kwam nooit een reactie. 

Op 30 ok
.
tober 2012 hadden zij kennis gekregen van een ongeschiktheidsverklaring vanwege 

de burgemeester van 29 mei 2012. 

7. 

Pogingen om of te verhoren blijven vruchteloos. 

8. 

Bij proces-verbaal van 8 april 2014 wordt meegedeeld dat de politiediensten wegens een 

vals brandalarm dienden tussen te komen in de nacht van 31 maart op 1 april 2014. De 

eigenares zou toen meegedeeld hebben dat er slechts één persoon meer woonde in het 

pand. Op dat moment waren er nog acht personen ingeschreven. Er werden drie personen 

aangetroffen. 

Ondanks herhaaldelijk schrijven reageerden eigenaar 

niet. 

en verhuurster 

De acht wooneenheden werden bij beslissing van 22 januari ·2014 ongeschikt en 

onbewoonbaar verklaard door de burgemeester. 
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9. 

Bij brief van 17 januari 2014 diende het Agentschap Inspectie RWO een herstelvordering in 
bij het parket, waarbij de stad zich aansloot bij brief van 6 februari 2014. 

In de herstelvordering wordt aangegeven dat de appartementen niet in aanmerking komen 
voor renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerken omdat het pand stedenbouwkundig 
niet vergund is voor het aantal woongelegenheden. Het pand zou tot 12 juli 2001 een 
ééngezinswoning geweest zijn en er is geen vergunning voor het omvormen ervan naar een 
meergezinswoning. 

B.Pand 

1. 

Naar aanleiding van een melding vanwege de stad 
onderzoek uitgevoerd in het pand gelegen te 

wordt op 8 oktober 2013 een 

Het pand bestaat uit een kelder, een gelijkvloers en drie verdiepingen onder een plat dak. Er 
zijn zeven appartementen, veertien personen zijn op het adres ingeschreven. Het pand is in. 
volle eigendom van 

Enkel het appartement op het gelijkvloers wordt onderzocht. Er wonen vijf personen {twee 
volwassenen en drie kinderen), ze wonen er sinds een jaar. Er werd geen huurovereenkomst 
gesloten en nooit huur betaald. De eigenares (mevrouw ) was wel op de hoogte 
van de aanwezigheid van de 'huurders', maar er was geen contact �et haar. Ook na een 
Interventie van de politie en brandweer op 15 maart 2014 en na kennisgeving daarvan 
vanwege de syndicus reageerde de eigenares niet. 

2. 
kreeg 101 strafpunten en Het gebouw krijgt na onderzoek drie strafpunten. Woning 

werd ongeschikt en onbewoonbaar bevonden, tevens onaangepast voor vijf personen 
(wegens de maximum capaciteit van drie bewoners). 

3. 
Volgens de stedenbouwku

.
ndige gegevens diende het gebouw zes appartementen en een 

handelsruimte (op het gelijkvloers) te bevatten. Sinds 8 juli 2002 werd een busnummer 
toegevoegd voor het gelijkvloers, het werd quasi onafgebroken bewoond sinds die datum. 
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4. 

Verschillende pogingen om te verhoren bleven vruchteloos. 

s. 

Het Agentschap Inspectie RWO diende een herstèlvorderlng in bij het parket. 

In de herstelvordering wordt aangegeven dat het appartement op het gelijkvloers niet in 

aanmerking komt voor renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerken omdat het pand 

stedenbouwkundig niet vergund Is voor een woonfunctie (wel: handelsruimte). 

4. BEOORDELING VAN DE STRAFVORDERING 

1. 

Beklaagde wordt vervolgd voor het verhuren of voor bewoning ter beschikking stellen van 8 

appartementen in het pand nummer 3 in de en 7 
appartementen in pand nr. terwijl deze niet voldeden aan de minimale 
woonkwaliteitsvereisten zoals opgelegd door de Vlaamse Wooncode. 

2. 
Op basis van het strafdossier kan voor het pand aan de niet besloten 
worden dat beklaagde alle acht de wooneenheden verhuurde. Slechts voor twee 

appartementen staat vast dat zij er de verhuurster van was. Drie appartementen werden via 

de eigenaar - - en het sociaal verhuurkantoor verhuurd. Voor de drie 

andere zijn er geen gegevens met betrekking tot wie de verhuurder was. 

Tenlastelegging 1 moet dan ook beperkt worden tot twee appartementen, met name de nr . 

Er wordt niet aannemelijk gemaakt dat beklaagde enkel huurovereenkomsten heeft 
ondertekend als zaakwaarnemer of volmachthouder van de heer Beklaagde had 

een intieme relatie met de heer 
opbrengsten voortgekomen uit de inbreuken. 

3. 

en heeft mee genoten van de financiële 

Wat betreft tenlastelegging 2, zijn er enkel ten aanzien van het appartement op het 
gelijkvloers vaststellingen gebeurd. Ook die tenlastelegging moet worden beperkt tot dat 
ene appartement. 

-- -----
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4. 

Voor de drie woongelegenheden die beklaagde aan derden voor bewoning ter beschikking 

heeft gesteld, werd door de wooninspectie vastgesteld dat ze niet voldeden aan de 

kwaliteitsvereisten. De Inbreuken waren talrijk en essentieel en kunnen niet onbekend 

geweest zijn aan de verhuurster. De aard ervan wijst er ook op dat zij al lange tijd 

bestonden, voor de appartementen in pand nr. minstens van bij aanvang van de ervoor 

lopende huurovereenkomsten. 

Voor het appartement op het gelijkvloers in pand nr. staat op basis van de vaststellingen 
van de verbalisanten en de verklaringen van de bezetters vast dat zij er met medeweten en 

toestemming van beklaagde gedurende een jaar in huisden� volgens het rijksregister sfnds 29 

mei2013. 

Dat beklaagde in die periode kampte met financiële moeilijkheden en privéproblemen, is 

geen grond tot overmacht of schulduitsluiting. 

Elke minste overschrijding van de kwaliteitsnormen van de Woonéode is strafbaar waarbij 
het volstaat dat gehandeld werd uit nalatigheid, onachtzaamheid of een gebrek aan 
voorzorg. 

5. 

Beide tenlasteleggingen zijn dan ook bewezen voor de erin voorziene periodes, evenwel met 

de vermelde aanpassingen. 

De omstandigheid dat van de activiteit een gewoonte werd gemáakt is eveneens bewezen. 

5. STRAFTOEMETING 

1. 
De feiten zijn de opeenvolgende en voortgezette uitvoering van eenzelfde opzet, en worden 

dan ook door één straf beteugeld. 

2. 

Inzake de straftoemeting houdt de rechtbank onder andere rekening met de ernst van de 

feiten, de persoonlijke levensomstandigheden, de leeftijd en het strafrechtelijk verleden van 

.de beklaagde, evenals met de context waarin de feiten werden gepleegd. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

·1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

-- -- -----�--' 
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3. 

Beklaagde heeft met volle kennis van zaken ongeschikte woningen verhuurd, In 

verschillende panden en met een manifeste schending van de kwaliteitsvereisten. Zij heeft 

zich bovendien aan iedere verantwoordelijkheid onttrokken en is op geen enkele uitnodiging 

of waars chuwing ingegaan. Het gaat om de miskenning van essentiële verplichtingen ten 

voordele van het eigen financiële belang. 

De feiten zijn dan ook zeer ernstig. 

Er wordt rekening gehouden met het relatief gunstige strafblad van beklaagde en met de 

specifieke feitelijke omstandigheden zoals deze than.s uiteindelijk ter openbare terechtzitting 

worden uiteengezet. 

4. 

Gelet op de ernst van de feiten is het noodzakelijk en gepast om beklaagde een geldboete 

op te leggen, teneinde haar tot inzicht te brengen en te wijzen op haar 

verantwoordelijkheden. Het effectieve gedeelte van de geldboete wordt beperkt in het licht 

van de verbeurdverklaring. 

s. 

Beklaagde heeft huurgelden ontvangen voor appartementen die zij niet mocht verhuren. De 

huur diende op haar rekening gestort te worden (zie de overeenkomsten). Beklaagde 

vormde een koppel samen met de heer destijds eigenaar van het pand aan de 

De begane inbreuken hebben aldus vermogensvoordelen gegenereerd, 

In de vorm van de huurgelden. 

Het bedrag van € 87.260,00 stemt overeen met de omvang van de huurgelden waarop 

beklaagde in de incriminatieperiode aanspraak maakte ingevolge de toen lopende 

huurcontracten en respectieve huurprijzen. 

De vermogensvoordelen van de bewezen verklaarde feiten kunnen dan ook op€ 87.260,00 

worden bepaald. 

Daar de vermogensvoordelen die verkregen zijn uit de inbreuken niet meer in het vermogen 

van de veroordeelde kunnen teruggevonden worden, bepaalt de rechtbank het verbeurd te 

verklaren bedrag op het daarmee overeenstemmende bedrag, bepaald op C 87.260. 

--- ------ --- - - -- - ---- ------

1 
� 

l 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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6. HERSTELVORDERING 

1. 

De herstelvordering strekt ertoe een einde te maken aan de verstorende toestand 

veroorzaakt door het misdrijf en de maatschappelijke schade te herstellen, in casu de 

gevaarlijke toestand door de verhuring van onbewoonbare en onaangepaste 

wooneenheden. 

Het resultaat moet zijn dat de woning voldoet aan de minimale kwaliteitsvereisten van de 

Vlaamse Wooncode. 

De herstelvordering blijft actueel daar op heden niets geregulariseerd werd en nog steeds 

verhuring mogelijk is. 

2. 

De Wooninspecteur geeft aan dat de herstelvordering niet haar normale inhoud kan kennen 

- het renoveren en conform maken van de appartementen aan de kwaliteitsvereisten -

aangezien daarmee een stedenbouwkundige overtreding - namelijk het onvergund wijzigen 

van de bestemming van het onroerend goed - zou worden bestendigd. 

Daardoor moet de herstelvordering de vorm aannemen die Is voorzien in artikel 20bis, §1, 
eerste lid, tweede zin, van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, 

met name ofwel het geven van een andere bestemming aan het goed, dan wel het slopen 

ervan. 

3. 
De genoemde herstelvord�ring Is niet aangetast door een onwettigheid en niet kennelijk 

onredelijk, gelet op de grove inbreuk�n_ en de verregaande aantasting van de rechten van de 

bewoners. 

Zij kan inderdaad niet de vorm van een renovatie aannemen aangezien de betrokken 

appartementen in strijd met de stedenbouwkundige vereisten wer�en tot stand gebracht. 

De rechtbank stelt vast dat er geen vermoeden van vergunning is. Ook in het geval de 

stedenbouwkundige inbreuk zelf verjaard zou zijn, verhindert zulks niet dat het opleggen van 

een herstelmaatregel in de vorm van renovatiewerken, zou neerkomen op het plegen van 

een nieuwe stedenbouwkundige inbreuk, namelijk het uitvoeren van werken die een 

bestemmingswijziging inhouden. 

_I 



---
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4. 

De strafrechter kan slechts uitspraak doen over een herstelvordering aangaande inbreuken 
die bewezen werden verklaard. 

In deze zaak werden de tenlasteleggingen beperkt tot het appartement op het gelijkvloers in 
het pand nr. en tot de appartementen en in pand nr 

Ook de herstelvordering kan slechts ten aanzien van die appartementen worden 
uitgesproken. Bijgevolg moet zij noodzakelijkerwijze worden beperkt tot de litigieuze 
appartementen, voor het excedent is deze rechtbank niet bevoegd. 

s. 
De herstelvordering wordt opgelegd aan de pleger van de feiten doch hecht zich aan het 

onroerend goed, gezien de herstelvordering in rem en niet in personam werkt. Er wordt dus 
geen rekening gehouden met de vraag of de overtreder al of niet de eigenaar was van het 
pand waarin de feiten gepleegd werden. 

6. 

De herstelvordering zoals gevorderd moet gegrond worden bevonden, beperkt tot de 
appartementen waar de feiten werden gepleegd. 

7. 

Gelet op de passiviteit van beklaagde, de ernst van de inbreuken en de eraan verbonden 
gezondheids- en veilighèidsrisico's spreekt alles ervoor de uityoering van het bevolen herstel 
te koppelen aan een dwangsom, te voorzien in een ambtshalve uitvoering voor de 
woonlnspecteur en het college van burgemeester en �chepenen en het bevolen herstel 
uitvoerbaar bij voorraad te verklaren. 

8. 

Gelet op de specifieke omstandigheden thans uiteengezet door beklaagde, kan haar een 
hersteltermijn worden toegekend van 12 maanden. 

------�---�------�----
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OM DEZE REDENEN 

DE RECHTBANK 

Gelet op: 

de artikelen 7, 25,38, 40, 42, 43, 43bis, 44, 50, 65, 66 en 100 van het Strafwetboek, 

de artikelen 5 en 2 0  van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse 

Wooncode, 

de artikelen 11, 12, 14, 16, 31 tot 37, en 41 van de Wet van 15 juni 1935 op het 

gebruik der talen in gerechtszaken. 

de artikelen 130, 153,154, 162, 185, 187, 189, 190, 194, 195,203 §3 van het 
wetboek van strafvordering, 
de artikelen 1 en 8 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het 

uitstel en de probatie, 

De artikelen 1 en 3 van de wet van 5 maart 1952, gewijzigd, 

De artikelen 91 lid 2 van het KB van 28 december 1950 betref fende het algemeen 

reglement op de gerechtskosten in strafzaken, 

De artikelen 28, 29 en 41 van de wet van 1 augustus 1985 en het K.B. van 18 

december 1986, 

De artikelen 3 en 84 van de Hypotheekwet, 

De artikelen 4 § 3 en 5 van de wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een 

begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand; 

NA TEGENSPRAAK 

Opnieuw recht doende na verzet, 

Verbetert tenlastelegging 1 in die zin dat "8 appartemen_ten" wordt vervangen door "2 

appartementen". 

Verbetert tenlastelegging 2 in die zin dat "7 appartementen" wordt vervangen door "1 

appartement". 
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Op straf gebied 

Veroordeelt mevrouw 

verbeterd) vermengd tot: 

voor de tenlasteleggingen 1 en 2 (zoals 

een geldboete van TWEEDUIZEND (2.000,00) EUR 

Zegt dat de geldboete van TWEEDUIZEND EUR wordt verhoogd, bij toepassing van de wet op 

de opdeciemen, tot TWAALFDUIZEND EUR (2.000,00 EUR x 6) en vervangen, bij gebreke van 

betaling binnen de wettelijke termijn, door een vervangende gevangenisstraf van TWEE 

MAAN OEN. 

Zegt dat de tenuitvoerlegging van huidig vonnis zal worden uitgesteld, gedurende een 

termijn van DRIE jaar, wat betreft de helft van de geldboete van 2.000 EUR vermeerderd 

met de opdeciemen, onder de voorwaarden van de wet betreffende de opschorting, het 

uitstel en de probatie. 

Verklaart verbeurd in hoofde van mevrouw 

EUR bij equivalent. 

, het bedrag van 87.260,00 

Veroordeelt mevrou\\ tot betaling van: 

een bedrag van 25 euro, verhoogd met de opdecimes tot 200,00 EUR, als bijdrage 

aan het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van. opzettelijke gewelddaden en aan de 

occasionele redders, 

een vaste vergoeding van 54,76 EUR, 

een vergoeding van 20 EUR, als bijdrage aan het Begrotingsfonds voor de juridische 

tweedelijnsbljstand, 

de overige gerechtskosten, die in totaal worden begroot op 34,17 EUR en de kosten 

van de verzetten die worden begroot op 110,00 EUR. 

Herstelvordering 

Verhlaart zich onbevoegd uitspraak te doen over de herstelvordering in zoverre zij 

betrekking heeft op andere appa11ementen dan appartementen en in het 
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pand gelegen te 

gelegen te 
en appartement in het pand 

Verklaart de herstelvordering van de wooninspecteur voor het overige ontvankelijk en 

gegrond; 

Dienvolgens: 

Veroordeelt 

eri enemJOS, 
- en 

om, met betrekking tot de panden gelegen te: 

. kadastraal gekend onder 
, met betrekking tot de appartementen nummers 

, kadastraal gekend onder 

anderzijds, 

een andere bestemming te geven op basis van de bep.alingen van de Vlaamse Codex 

Ruimtelijke Ordening, hetzij de panden te slopen, tenzij de sloop verboden is op grond van 

wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen; 

Veroordeelt dit herstel uit te voeren binnen een termijn van maximaal 
twaalf maanden vanaf de betekening van dit vonnis, onder verbeurte van een dwangsom 

van 150 EUR per dag vertraging bij niet uitvoering binnen de voormelde termijn van de 

hoger vermelde herstelmaatregel, met een maximum aan te verbeuren dwangsommen van 

300.000,00 EUR; 

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

machtigt de het College van Burgemeester en schepenen van de stad 

rechtswege in de uitvoerlng van de herstelmaatregel te voorzien, waarvan 

alle kosten moet dragen; 

om van 

Zegt dat de wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen van de stad 

de kosten van herhuisvesting van de bewoners van de appartementen die 

gevestigd zijn in het pand kunnen verhalen op mevrouw 

Verklaart de beslissing betreffende de herstelvordering uitvoerbaar bij voorraad; 

.". 
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Publicatie 

Beveelt dat huldig vonnis op de kant van de overgeschreven dagvaarding vermeld zal 

worden op de wijze bepaald in artikel 20ter van het decreet van 15 juli 1997 houdende de 

Vlaamse Wooncode en de artikelen 3 en 84 van de Hypotheekwet, en dit op kosten van 

mevrouw 

..... 

Alles gebeurde in de Nederlandse taal overeenkomstig de wet van 15juni1935. 

Dit vonnis is In openbare zitting uitgesproken ,op 27 september 2019 door de 

Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel. samengesteld uit: 

Mevr. 

In aanwezigheid van M. 

Met bijstand van Mevr. 

rechter, 

substituut-Procureur des Konings bij het parket 

Halle-Vilvoorde 

griffier, 

1 
1 




