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De rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde heeft het volgend vonnis uitgesprokén: 

Algemeen rolnummer: 17/2616/A: 

IN DE ZAAK VAN: 

De WOONINSPECTEUR, bevoegd voor het grondgebied van het Vlaamse Gewest, met 

kantoren gevestigd te 1210 Brussel, Koning Albert Il-laan 19 bus 22; 

Eiser, vertegenwoordigd door mr. Eline Lievens loco mr. Veerle Tollenaere, met kantoor te 

9000 Gent, Koning Albertlaan 128, alwaar keuze van woonplaats wordt gedaan. 

TEGEN: 

� geboren te 

Verweerster, in persoon verschijnend; 

1. De procedure 

op •, wonende te ' 

De rechtbank heeft in het dossier van rechtspleging kennis genomen van: 

1. de inleidende dagvaarding d.d. 22 september 2018. 

De rechtbank heeft de middelen en conclusies van partijen gehoord tijdens de openbare 

terechtzittingen van 27.10.2017, 22.12.2017, · 09.02.2018, 25.05.2018, 22.06.2018 en 

26.10.2018. Daarna werd een dossier met 2 stukken door verweerster in persoon 

neergelegd. Door eiser werden geen stukken neergelegd. De zaak werd vervolgens in beraad 

genomen. 
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2. ·Oe feiten 

In termen van dagvaarding zèt eiser uiteen wat volgt: 

Il DE FEITEN 

1. In toepassing van artikel 20bis van het decreet van 15 juli 1997 en zijn latere 
wijzigingen hpudende de Vlaamse Wooncode is de verzoekster bevoegd . om een 
herstelvordering ·uit te brengen voor de rechtbank van de plaats waar. het betrokken 
onroerend goed is gelegen. 

Huidige vordering moet als. dergelijke vordering worden bekeken. 
2. Huidige dagvaarding heeft betrekking op een onroerend goed gelegen te · 

, aldoor kadastraal gekend als g, 

Het betrokken onroerend goed is exclusief eigendom van mevrouw 
wonende te , zijnde de hierna gedaaode. 
Mevrouw kocht het goed met h.aar ex-echtgenoot, de heer . in 1998 maar 
ingevolge een EGT-overeenkomst in 2000 (akte van 21 augustus 2000 zoals vermeld in de 
dertigjarige hypothecaire staat) is het goed exclusief in eigendom van ·hierna gedaagde 

.gekomen. 
Het betreft een zelfstandige rijwoning die evenwel zonder de vereiste stedenbouwkundige 

!>, vergunning werd opgedeeld in vier entiteiten: Dit alles wordt hierna ui!eengezet. 
3. . Bij proces-verbaal van 25 maart 2014 heeft mevrouw in haar 
hoedanigheid van Wooninspecteur verbonden aan het Agentschap Inspectie RWO, met 
standplaats te tevens in haar hoedanigheid van hulpofficier van de Procureur des 
Konings en van officie( van gerechtelijke politie; in aanwezigheid van de heer. 
technicus bij het Agentschap Inspectie RWO, het pand gelegen te 
bezocht. 

Zij hebben deze huiszoeking uitgevoerd na contact met de dienst huisvesting omwille van een 
vermoeden van misdrijf, namelijk het verhur�n of ter beschikking stellen van een woning of 
kamers die niet voldoen- aan de minimale kwaliteitsvereisten. Volgens de informatie die op 
voorhand werd verleend zou in deze eengezinswoning vier zelfstandige woningen geàeëerd 
zijn met een gebrekkige woonkwaliteit, waaronder eên te geringe oppervlakte voor 
bewoning. 
Hierbij was tevens de heer Inspecteur van de Lokale Politie 
àanwezig voor het maken van de nodige vaststellingen. 

·· 

4. Het pand is onderverdeeld in vier entiteiten, met name de woning - entiteit die 
niet toegankelijk was - woning. - entitei� die niet toega'!ke/ijk was - - entiteit die 
niet toegankelijk was - en woning die werd doorzocht ·met toestemming van 

geboren op te 
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Betrokkene gaf voo;afgaand schriftelijk zijn toelating om de woongelegenheid te doorzoeken 
en de nodige vaststellingen te doen met he(oog op de hierna1 vermelde misdr"ijvèn. Het 
toestemmingsformulier is gevoegd als bijlage 1 bij het oorspronkelijke PV. 
In het pand werd het volgende vastgesteld: 

"/. Plaatsgesteldheid· 

Wij stelden vast dat het pand een open bebouwing is, opgebouwd uft een gelijl<Vloers 
en een 1ste verdieping onder een hellend dak. Het pand heeft een voor- en 
achterbouw. 
Het pand omvat 4 zelfstandige woningen, met name de woningen met nummers 

en 
De onderzochte wening bevindt zich a�n de achterzijde van de achterbouw. 
De overige woningen waren niet toegankelijk tijdens het onderzoek ter plaatse. 
Woning bestaat op het q,elijkvloers uit een leefkamer met keuken en toilet. Op 
ue 1ste verdieping is er een slaapkamer met badkamer. 
De indeling·.van het pand w'ordt verduidelijkt aan de hand van de schetsen die 
gevoegd worden in bijlage 2. 
De bewoners van het pand zijn niet afhankelijk van gemeenschappelijke 
voorzieningen voor de functies WC, bod/douche en/of kookgelegenheid. Dit pond valt 
bijgevolg onder toepassing van het begrip zelfstandige woning in de zin van het 
decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode. 
ll. Technische Vaststellingen 
1. Gebouw 

De technische vaststellingen aan het gebouw (deel B technisch verslag) hebben 
betrekking op gebreken die een inv.Joed hebben op alle woonentiteiten in het pand. 
We stelden geen gebreken vost aan het gebouw. 
Het gebouw heeft een totaal van 0 strafpunten. 
2. Woning 

· 

Zoals reed�. ·hoger omschre�en was deze won;ng op het moment van onze 
vaststellingen niet toegankelijk. 
3.·Woninq 

Zoals reeds hoger omschreven was deze won;ng op het moment van onze 
vaststellingen niet toegankelijk. 
4. Woning 

Zoals reeds hoger omschreven wos deze woning op het moment van onze 
vaststellingen niet toegankelijk. 
5. Woning 

Wij stelden volgende gebreken vast in deze woning: 
5.1. Gebrekkige afwerking bovenste plafonds 
- Het plafond· in de slaapkamer-badkamer is ter hoogte van de trapopening 
beschadigd. 
5.2 Gebrekkige afwerking buitenmuren 
- Inde rechtêrbenedenhoek van het toilet is de muur beschadigd. 
5.3. Gebreken aan trappen en overlopen 

4/ 16 



420 
Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde -terechtzitting van 8 februari 2019 

D 6e kamer -AR 17 /2616/ A 

- De vrije doorgangshoogte op de trap naar de verdieping is beperkt tot 148 cm. 
- De borstwering aan de trap in de slaapkamer - badkamer is onvoldoende hoog {61 
cm) om voldoende veilig te zijn (min. 90 cm). 
5.4. Elektrische voorzieningen - indicatie van een risico op elektrocutie 
- De uiteinden van de elektrische geleiders {die onder sponning kunnen staan) voor de 
aansluiting van een mogelijk wandlicht in de leefkamer-keuken (links naast het raam) 
zijn onvakkundig afgeschermd, met papieren tape. 
- In de slaapkamer-badkamer, ter hoogte van de trap, is het dubbel 
inbouwstopcontoct onvoldoende in de muur bevestigd. 
5.5. Natuurlijke verlichting 
- In de slaapkamer - badkamer is er onvoldoende natuurlijke verlichting daar de 
totale glasoppervlakte minder is dan 1/12 van de netto-vloeroppervlakte. 
5.6. Luchtkwaliteit- verluchting 
- In het toilet is geen mogelijkheid tot verluchting voorzien. 
5. 7. Toegankelijkheid - onveilige toegang 
- De hoogte vanop de begane vloer tot de onderzijde van het room in de slaapkamer 
van woning 2 is beperkt. Het is aanbevolen een borstwering te plaatsen aan de 
buitenzijde van het raam om zo een veilige situatie te creëren. 
5.8. Minimale netto-vloeroppervlakte 
- De woning heeft een netto-vloeroppervlakte van 15,5 m2 en behaalt aldus de 
vereiste 18m2 niet. 
Voor de bezettingsnorm wordt enkel de netto-vloeroppervlakte van de woonlokalen 
(leef-/kook-/slaapfunctie) in rekening gebracht. De netto-vloeroppervlakte wordt 
gemeten in een zone met een plafondhoogte van minstens 220cm. De hoogte van het 
plafond in de leefkamer-keuken is 218cm. Bijgevolg wordt geen rekening gehouden 
met deze ruimte voor de berekening van de bezettingsnorm. 
De woning heeft een totaal van 50 punten op het technisch verslag (deel B + C) en is 
dus ongeschikt. 
De bezettingsnorm van de woning is gelijk aan 0 perso(o}n(en) (zie punt 5.8.}. De 
woning is aldus niet geschikt voor bewoning. Aangezien de woning wordt bewoond 
door 1 bewoner(s), is deze overbewoond. 
Het technisch verslag van de woning, opgesteld door onze technicus, voegen we in 
bijlage 3. 

Ter plaatse maakte onze technicus 15 foto's ter verduidelijking van onze technische 
vaststellingen, dewelke wij voegen in bijlage 4." 

Het pand is daarenboven verhuurd. 
Dit blijkt uit het verhoor van de betrokkene dat als bijlage 5 bij het initieel PV naar voor is 
gebracht. Betrokkene verbleef op het ogenblik van de vaststellingen reeds vier jaar in het 
pand en betaalt 500,00 euro per maand. 
Gedurende een bepaalde periode van twee tot drie jaar heeft de bewoner slechts 400,00 
euro betaald omdat er gebreken waren aan het pand. Volgens de huurder regende het een 
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hele tijd binnen. De herstellingen die gedaan werden door de eigenares zijn onvoldoende 
maar de huurder wacht een sociale woning af. 
Het omhulsel van de woning omvat in totaal vijftig strafpunten. 
5. Op vorderina van de bewoner van het pand de heer geboren te 

op werden op 6 juni 2014 opnieuw_vaststellingen gedaan bij 
navolgend PV met notitienummer 

Ook in de woning werden gelijkaardige gebreken vastgesteld: 
"2. Woning (gelijkvloers) 
Wij stelden volgende gebrékén 'vcislin 'deze woning: 
2.1. Vocht daken of plafonds 
- Er is vocht en vochtschade op het plafond van de slaapkamer boven de trap. 
2.2. Vocht buitenmuren 
- Op de muur van de slaapkamer (gemene muur met woning - straatzijde) is een 
verhoogde vochtwaarde: 
2.3. Gebrekkige afwerkina buitenmuren 
-Achter de douche is de muur onvoldoende afgewerkt. 
- In de keuken is de muur onder de gootsteen onvoldoende afgewerkt. 
- In de keuken is de wand rondom de stopcontacten - schakelaar onvakkundig 
afgewerkt. 
- De wond achter de gaskachel is onvakkundig afgewerkt. 
- De mi.Jura/werking rondom de schouwdoorvoer is tegen de schouw geplaatst, zo 
ontstaat er een brandonveilige toestand. 
2.4. Tekortkomingen ramen en/of deuren 
- Het raam van de leefkamer sluit onvoldoende luchtdicht of. 
2.5. Gebreken aan trappen en overlopen 
- De trap naar de verdieping is te steil (aantrede 10 cm, optrede 20 cm, helling >45°}. 
- Het tropbordes bovenaan de trap is te klein waardoor de aansluiting tussen de trap 
en de bovenverdieping onvoldoende veilig is. 
2.6. Keuke.nfunctie - gebrekkige gootsteen 
- Het werkblad van de keuken is uitgevoerd in een niet onderhoudsvriendelijk 
materiaal. 
2. 7. Sanitaire functie -aebrekkiq lig-, zit- of stortbad 
- De douche is onvakkundig geplaatst, op enkele bakstenen. 
2.8. Elektrische voorzieningen - indicatie van een risico op elektrocutie 
- De toevoer van elektriciteit voor deze woning gebeurt door middel van één 
verlengsnoer met een vermoedelijk te kleine sectie van een aanpalend pond. 
- In de keuken bevindt zich (op een muur van het toilet) een stopcontact dat 
gedeeltelijk uit de muur hangt. 
Hierdoor zijn de contactpunten die onder spanning staan aanraakbaor. 
- De uiteinden van de elektrische geleiders (die onder sponning kunnen staan) voor de 
aansluiting van een mogelijk plafondlicht in de slaapkamer, boven de trap, zijn niet 
afgeschermd voor aanraking. 
2.9. Luchtkwaliteit - verluchting 
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- Het wc-lokaal is niet uitgerust met een voorziening voor verluchting. 
2.10. Toegankelijkheid- onveilige toegang 
- De hoogte vanop de begane vloer tot de onderzijde van het raam in de slaapkamer 
is beperkt. Het is aanbevolen een borstwering te plaatsen aan de buitenzijde van het 
raam om zo een veilige situatie te creëren. 
2.11. Ontbrekende brievenbus en/of bel 
- De woning beschikt niet over een bel. 
2.12. Minimale netto-vloeroppervlakte 
- De woning heeft een netto-vtoeroppervlakte van 37,8m2• Voor de bezettingsnorm 
wordt enkel de netto-vloeroppervlakte van de woonlokalen (leef-/kook-/sla<ipfunctie) 
in rekening gebracht. De netto-vloeropperlvakte wordt gemeten in een zone met een 
plafondhoogte van minstens 220cm. De hoogte van het plafond in de .Jee/kamer -
keuken is 217cm. Bijgevolg wordt geen rekening gehouden met deze ruimte voor .de 
berekening van de bezettingsnorm. Rest er in dit geval nog 1 lokaal, de slaapkamer, 
met een vloeroppervlakte van 15m2 en aldus behaalt de woning de· minimale 
oppervlakte van 18m2 niet. 
De woning heeft een totaal van 80 punten op het technisch verslag (deel B+C) en is 
dus ongeschikt. 
Omwille van de ernstige gezondheids- en veiligheidsrisico's voor de bewone.rs, fs de 
woning eveneens onbewoonbaar. 

De bezettingsnorm van de woning is gelijk aan 0 personen (zie punt 2.12) 

Aangezien de woning wordt bewoond door 1 bewoner(s), is deze overbewoond. 
Het technisch verslag van de woning, opgesteld door onze technicus, voegen we in 
bijlage 3. 
Het omstandig verslag, met omschrijving van de ernstige gezondheids- en 
veiligheidsrisico's en opgesteld ter ondersteuning van de kwalificatie onbewoonbaar, 
wordt gevoegd in bijlage 4. 
Ter plaatste maakte onze technicus 25 foto's ter verduidelijking van onze technische 
vaststellingen, dewelke wij voegen in bijlage 5.11 

De heer verklaart dat hij sinds juni of juli in het pand verblijft, er een schriftelijke 
huurovereenkomst is maar hij deze niet heeft. De huurovereenkomst zou een contract 
betreffen van 500,00 euro per maand voor één jaar. 
Eind maart werd volgens de huurder de elektriciteit door afgesloten omdat de 
huisbaas elektriciteit aftakt voor de drie entiteiten A, 8 en C, los van de woning zelf. De 
bewoners van de woningen kregen één verlengkabel vanuit haar woning om elektriciteit te 
verkrijgen. Volgens de eigenares zou dit probleem nog duren tot het einde van het jaar. 

Volgens de huurder is er op de eerste verdieping veel vochtschade, was er geen keuken toen 
hij het pand betrok, met uitzondering van een gootsteen. Alle elementen die een deel 
uitmaken van de keuken zijn van de bewoner en niet van de eigenares. 
De douche lekt bij gebruik. Af en toe worden er volgens de huurder werken uitgevoerd door 
de eigenares maar dit is niet afdoende. 
De huurgelden worden betaald via een schuldbemiddelaar. 
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6. Naar aanleiding van deze manifeste vaststellingen werd een herstelvordering 
opgemaakt door de Wooninspecteur en dit op 9 juli 2014. Deze herstelvordering werd per 
aangetekend schrijven aan het Parket van de Procureur des Konings Oost-Vlaanderen, 
afdeling Gent, de hierna gedaagde en het College van burgemeester en schepenen van de 
gemeente overgemaakt. Beide processen-verbaal werden hierbij vermeld. 

Ook de wijze waarop tot een herstel moest komen is in deze herstelvordering vermeld. 
Het College van burgemeester en schepenen heeft zich bij schrijven van 31 juli 2014 met 
uittreksel van het notulenboek van het College van 24 juni 2014 aangesloten bij de 
herstelvordering van de verzoekster. 
Op 28 oktober 2014 werd een nieuw proces-verbaal opgemaakt waarin wordt aangegeven 
dat er verschillende pogingen gedaan zijn om de gedoogde uit te nodigen om een verklaring 
af te leggen. Zij werd uitgenodigd op 13 augustus 2014 per brief van 9 juli 2014. Zij goj aan 
dat zij niet aanwezig kon zijn omwille van een geplande jaarlijkse vakantie. Zij werd 
vervolgens uitgenodigd op 18 september 2014 per brief van 6 augustus 2014, waarbij zij op 
12 september 2014 heeft geantwoord dat zij niet aanwezig kon zijn wegens een tragisch 
ongeval waardoor haar gezin in rouw . was. Zij werd nadien nogmaals uitgenodigd op 23 

oktober 2014 per brief van 15 september 2014, zij meldde per e-mail van 23 oktober 2014 

dat zij niet aanwezig kon zijn gezien haar schuldplichtigheid in het volwassenenonderwijs. Er 
is dan ook geen enkele verdere actie meer ondernomen door mevrouw zelf. 
Kopie van bovenvermelde briefwisseling is aan het proces-verbaal gevoegd. Alsook de 
schriftelijke antwoorden per e-mail. 
Ook op de herstelvordering kwam geen enkele ernstige reactie. 
7. Op 23 februari 2016 heeft de verzoekster, vertegenwoordigd door mevrouw 

verbalisant woningkwaliteit, verbonden aan het Agentschap Inspectie RWO, in 
aanwezigheid van de heer . technicus bij het Agenschop Inspectie RWO, een 
nieuw plaatsbezoek ondernomen. Op 5 februari 2016 kwam er immers een melding van 
mevrouw met verzoek om de uitvoering van de werken ter plaatse te 
controleren. 

Op het ogenblik van de vaststellingen waren de heer 
mevrouw . geboren te 

. geboren te op 

op de heer geboren te op 
en mevrouw geboren te op 

'Jonwezig. Zij hebben toelating gegeven tot huiszoeking. 
Los van de inbreuken werd vastgesteld dot de opdeling opnieuw ongedaan was gemaakt en 
het pand opnieuw een eengezinswoning was waardoor het wettelijke beletsel beëindigd is en 
het herstel alle gebreken opnieuw kon worden gevorderd. 
Het pand voldeed evenwel nog steeds niet aan de minimale kwaliteitsvereisten zoals 
hierboven aangeduid. 
8. Op 27 juni 2016 meldde mevrouw andermaal de uitvoering van de 
werken en het herstel. De melding van mevrouw was dat de hercontrole niet sneller 
kon plaatsvinden aangezien de bewoners van het pand op reis waren. 
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Op 6 september 2017 werden uiteinde/ijk de nodige vaststellingen gedaan waarbij mevrouw 
zoals hierboven vermeld, opnieuw aanwezig was. 

In het pand werden de volgende vaststellingen gedaan: 
"/. Plaatsgesteldheid 
We stelden vast dat het pand. een open bebouwing betreft, opgebouwd met een 
gelijkvloers en een 1sre verdieping onder een hellend ddk. 
Het pand omvat één zelfstandige woning en is als volgt ingedeeld: 
Gelijkvloers: leefkamer, keuken, inkom/wasplaats, berging, wc 
1ste verdieping: slaapkamer 1 +bad, slaapkamer 2 +bad, slaapkamer 3. 
De bewoners van het pand zijn niet afhankelijk van gemeenschappelijke 
voorzieningen voor de functies·wc, bad/douche en/of kookgelegenheid. Dit pand volt 
bijgevolg onder toepassing van het begrip zelfstandige woning in de zin van het 
decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode. 
De plaatsgesteldheid is niet gewijzigd ten opzichte van de navolgende vaststellingen 
d.d. 23/02/2016. We verwijzen naar het grondplan, gevoegd bij het navolgend 
proces-verbaal 
ll. Technische Vaststellingen 
1. Gebouw 
De technische vaststellingen aan het gebouw (deel 8 technisch verlag) hebben 
betrekking op· gebreken die een invloed hebben op alle·woon�Miteiten in het pand. 
We stelden volgende gebreken vast aan het gebouw: 

· 1.1. Andere gebreken 
- De gelijkvloerse leef ruimtes hebben slechts een hoogte van 218 cm en voldoen aldus 
niet aan de minimum hoogte van 220 cm volgens het technisch verslag .. De netto
vloeroppervlakte wordt gemeten in de zone met een minimum plafondhoogte van 
220 cm, bij hellende plafonds vanaf een hoogte van 180 cm. Woonlokolen met een 
hoogte minder dan 220 cm en kleiner dan 4 m2 komen niet in aanmerking voor de 
berekening van de bezettingsnorm. 
- Aan de elektrische boiler in de keuken lekt de waterleiding. Deze leidingen zijn 
onvakkundig en onvoldoende bevestigd aan de muur. 
Het gebouw heeft een totaal van 0 strafpunten. 
2. Woning 
Wij stelden volgende gebreken vast in deze woning: 
2.1. \/.acht doken of plafonds 
- In slaapkamer 3 (slaapkamer straatzijde) zijn aan het plafond sporen van insijpelend 
vocht. 
2.2. Tekortkomingen ramen en/of deuren 
- De ruit van de deur in de keuken is gebarsten. 
- De afwerking van sommige ramen/deuren aan de buitenzijde is niet vakkundig 
uitgevoerd in weersomstandigheden resistent materiaal (aansluiting met gevel) 
- De houten ramen op de verdieping zijn gebrekkig hersteld. De herst�/lingen aan de 
ramen en de borstweringen zijn vervaardigd uit onbehandeld hout waardoor deze 
niet beschermd zijn tegen verwering. 
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2.3. Gebreken aan trappen en overlopen 
- Aan de trapopeningen van slaapkamer moet een volledige borstwering geplaatst 
worden die voldoende hoog is en doorloopt tot aan de trapopening. 
- In slaapkamer 3 (slaapkamer straatzijde) is de aansluiting van de trap aan de 
verdieping onvoldoende veilig. 
Een voldoende groot bordes is aangewezen. 
- De vrije doorgangshoogte van de trap naar slaapkamer 2 (slaapkamer midden) is 
beperkt en is minder dan 180 cm. 
De woning heeft een totaal van 15 punten op het technisch verslag (deel B + C) en is 
dus ongeschikt. 
De woning si zonder de hoger opgesomde en beschreven gebreken, op basis van het 
aantal woonlokalen (3) en de netto-vloeroppervlakte (44,7 m2) geschikt voor 
bewoning door maximaal 3 personen. 
Aangezien de woning wordt bewoond door 5 bewoners, is deze onaangepast. 

Het technisch verslag van de woning, opgesteld door onze technicus, voegen we in 
bijlage 2 
Ter plaatste maakte onze technicus 24 foto's ter verduidelijking van onze technische 
vaststellingen, dewelke wij voegen in bijlage 3" 

In het pand werd nog .steeds de bewoning vastgesteld van 
en . Het betreffen de heer en mevrouw hun 

dochter, schoonzoon en kleinkind. Zij gaven opnieuw toestemming tot huiszoeking en er 
weiden vaststellingen gedaan omtrent de gebreken in het betrokken pand. 
9. Op 28 september 2016 berichtte het Parket dat zij het dossier hadden geseponeerd 
ingevolge praetoriaanse probatie. 

Op 18 oktober 2016 ontving mevrouw de zogenaamde brief van laatste 
kans waarbij melding werd gemaakt van het seponeren en het feit dat de herstelvordering en · ·  

- de daaraan eventueel gekoppelde dwangsom nog steeds niet zouden verdwijnen. 
Op 13 maart 2016 werd nogmaals een brief verstuurd aan mevrouw zonder enige 
reactie. 
Daarom kon de concludente op heden niet anders dan overgaan tot het dagvaarden van 
mevrouw 

1. DE VORDERING 

A. De herstelmootreqel 

10. Artikel 5 van de Vlaamse Wooncode stelt dot elke woning op de volgende vlokken 
moet voldoen aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwoliteitsvereisten, die 
door de Vlaamse Regering nader worden bepaald: · 

1. de oppervlakte van de woongedeelten, rekening houdend met het type von woning en 
de functie van het woongedeelte; 
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2. de sanitaire voorzieningen, vooral de aanwezigheid van een goed functionerend toilet 
in of aansluitend bij de woninf! en een wasgelegenheid met stromend water,. beide 
aangesloten op een afvoerkanaal zonder geurhinder; 

3. de winddichtheid, de thermische isolatie en de verwarmingsmogelijkheden, vooral de 
aanwezigheid van voldoende veilige verwarmingsmiddelen om de woongedeelten 
met een woonfunctie tot een normale temperatuur te kunnen verwarmen en, indien 
nodig, te kunnen koelen tegen redelijke energiekosten of de mogelijkheid om die 
middelen op een veilige manier aan te sluiten; 

4. de ventilatie-, ver/uchtings- en verlichtingsmogelijkheden, waarbij de 
verlichtingsmogelijkheid van de woongedeelten wordt vastgesteld in relatie tot de 
functie, de ligging en de vloeroppervlakte ervan, en de ventilatie- en 
verluchtingsmogelijkheid in relatie tot de functie en de ligging van het woongedeelte 
en tot de aanwezigheid van kook-, verwarmings- of warmwaterinstallaties die 
verbrandingsgassen produceren; 

5. de aanwezigheid van voldoende en veilige elektrische installaties voor de verlichting 
van de woning en voor het veilige gebruik van elektrische apparaten; 

6. de gasinstallaties, waarbij zowel de toestellen als de plaatsing en de aansluiting ervan 
de nodige veiligheidsgaranties bieden; 

7. de stabiliteit en de bouwfysica met betrekking tot de fundering, de daken, de buiten-
en binnenmuren, de droogvloeren en het timmerwerk; 

8. de toegankelijkheid en het respect voor de persoonlijke levenssfeer; 

9. de minimale energetische prestaties; 

10. de aanwezigheid van drinkbaar water. 

Elke woning moet voldoen aan de vereisten van brandveiligheid, met inbegrip van de 
specifieke en aanvullende veiligheidsnormen die de Vlaamse Regering vaststelt. 

De omvang van de woning moet minstens beantwoorden aan de woningbezetting. De 
Vlaamse Regering stelt de normen voor de .vereiste minimale omvang van de woning vast in 
relatie tot de gezinssamenstelling. 

Op basis van artikel 20bis van de Vlaamse Wooncode heeft de wooninspecteur de 
bevoegdheid om een herstelvordering in te leiden bij het parket of voor de burgerlijke rechter. 
Het bevel tot herstel dient te worden opgelegd door de rechter. 

11. Bij het onderzoek van 25 maart 2014 werd vastgesteld dat de woning vijftig 
strafpunten telde. Bij een navolgend onderzoek van 6 juni 2014 werd vastgesteld dat woning 
112A tachtig strafpunten had. De woningen en waren op dat ogenblik niet 
toegankelijk. 

Evenwel werd anno 2016 vastgesteld dat het pand nog niet voldeed aan de minimale 
kwaliteitsvereisten maar dat het wettelijk beletsel van de opdeling van het pand in vier 
entiteiten inmiddels ongedaan gemaakt werd. Daardoor is de principiële herstelmaatregel 
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tot het uitvoeren van renovatie-, verbeterings- en aanpassingswerken {het herstel alle 
gebreken), waardoor het pond opnieuw voldoet aan de minimale kwaliteitsvereisten zoals 
voorzien in artikel 5 van de Vlaamse Wooncode, strikt noodzakelijk. 
Deze vordering is gegrond rekening houdende met het feit dat de Vlaamse Wooncode in het 
algemeen en de herstelvordering in het bijzonder als doel hebben het verbeteren van de 
woonkwaliteit, het vermijden dot krotten en verkrotte woningen opnieuw bewoond of 
verhuurd worden en te waarborgen dot elk pand op een rechtmatige wijze op de woonmarkt 
ter beschikking komt alvorens het conform is aan de minimale kwaliteitsvereisten. 
Zolang er geen integraal herstel voorligt blijft de gevorderde herstelmaatregel ongewijzigd. 
Hierna gedaagde kreeg reeds voldoende kansen, mogelijkheden en tijd om het herstel 
vrijwillig ui� te voeren. Tot op heden is zij niet tot herstel overgegaan. Bovendien heeft zij in 
het verleden tot twee keer toe en poging gedaan om een herstel te bekomen, wat hoor niet is 
gelukt. Ondanks herhaalde brieven bleef zij excuses verzinnen om niet op een verhoor 
aanwezig te moeten zijn. Tot slot heeft zij na hPrhaa!de briefwisseling en no het seponeren 
van het Parket geen enkel teken van leven meer gegeven. 
Doordat de hierna gedoogde tot op de dag van vandaag heeft nagelaten om enige actie te 
ondernemen, ziet de verzoekster geen andere mogelijkheid dan tot de burgerrechtelijke 
dagvaarding over te gaan. 
Vermoede/Ijk wordt de woning tot op heden ook nog verhuurd zodat de situatie des te 
urgenter is. 
De verzoekster vordert wat de hersteltermijn betreft tien maanden vanaf betekening van het 
vonnis. Aangezien het hier over een reeds jarenlang aanslepende situatie goot en de hierna 
gedaagde uitvluchten blijft zoeken en passief blijft in het verder uitvoeren van het herstel, is 
het aangewezen deze hersteltermijn zo kort mogelijk te houden, nuttig voor de werken moor 
niet langer don strikt noodzakelijk. 
Daarenboven vraagt de verzoekster de machtiging om ambtshalve in de uitvoering van het 
opgelegde herstel te voorzien zou de hierna gedaagde in gebreke blijven. 

8. De dwangsom 

12. Verzoekster vraagt de rechtbank tevens om de veroordeelde een dwangsom op te 
leggen per dog vertraging bij niet-uitvoering van het herstel vanaf de in het vonnis gestelde 
datum van uitvoering herstel. De verzoekster vraagt hierbij een dwangsom op te leggen die 
in verhouding staat met de aard en de omvang van de inbreuk en hierbij rekening te houden 
met de onwilligheid van de hierna gedaagde om het herstel zelfstandig uit te voeren en stelt 
het bedrag daarom op 150,00 euro per dag vertraging bij niet-naleving van dit bevel, waarbij 
het om een enkel aan de hoofdveroordeling gekoppelde termijn gaat en er dus geen 
dwangsomtermijn moet worden toegekend zoals voorzien in artikel 1385bis Ger. W .. 

C. Uitvoerbaarheid bij voorraad 
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13. De verzoekster vraagt de rechtbank om gelet op de specifieke omstandigheden het 
·vonnis in elk geval uitvoerbaar te verklaren bij voorraad. Aangezien dit ingevolge de 
Potpourri-wetgeving de facto steeds het geval is behoudens redenen" hiertoe aanwezig, dient 
een snelle uitvoering te worden benaarstigd ingevolge de hoofdveroordeling en het ingaan 
van de termijn meer de daarop gesteunde dwangsom als accessoire veroordeling. 

Gelet op de graad van de ernst van de gebrek aan de woning.1 de veiligheidsrisico's voor de 
bewoners en het halsstarrige karakter van de hierna gedaagde./ meer het feit dat zij het pand 
dat niet voldoet aan de minimale kwaliteitsvereisten op heden nog steeds verhuurt, mag zij 
niet in de mog_elijkheid worden gebracht te profiteren van processuele 
vertragingstechnieken. " 

3. De vorderingen 

3.1. In termen van dagvaarding vordert de Wooninspecteur: 

Il er de vordering van verzoekster ontvankelijk en gegrond te horen verklaren; 

Akte te horen verlenen aan de verzoekster van het feit dat zij zich verzet tegen de schriftelijke 
verschijning en dat zij de zaak conform artikel 735 Ger. W. wenst te laten weerhouden op de 
inleidende zitting gelet op het evident karakter ervan en het feit dat er geen twijfel kan 
bestaan over het feit dat de gedaagde een overtreder is in de zin van het decreet; 
Vervolgens de gedaagde te veroordelen tot het uitvoeren van de nodige 
herstelwerkzaamheden om het pand, gelegen te te laten voldoen 
aan de minimale kwaliteitsvereisten zoals vervat in de Vlaamse Wooncode, hetgeen onder 
meer impliceert: het wegwerken van alle gebreken aan het pand om het pand opnieuw te 
loten voldoen aan de vereisten van artikel 5 van de Vlaamse Wooncode; 
Dienvolgens de geda<:Jgde te veroordelen tot een dwangsom van 125,00 euro per. dag 
vertraging voor het niet-naleven van dit bevel binnen de vooropgestelde termijn van tien 
maanden met uitdrukkelijke vermelding dat de termijn van tien maanden enkel een aan de 
hoofdveroordeling gekoppelde termijn is en geenszins een dwangsomtermijn in de zin van 
artikel 1385bis Ger. W.; 
Vervolgens de Wooninspecteur en het College van burgemeester en schepenen van de 
gemeente machtiging te verlenen tot het uitvoeren van het bevolen herstel in plaats van 
de veroordeelde en dit op diens kosten; 
De gedaagde tevens te veroordelen tot de kosten van het geding met inbegrip van de 
dagvaardingskost, de kost van de overschrijving van de dagvaarding op het 
Hypotheekkantoor, de kost van de overschrijving van het tussen te komen vonnis en/of arrest 
op het Hypotheekkantoor en de rechtsplegingsvergoeding begroot op de 
basisrechtsplegingsvergoeding van 1.440,00 euro; 

Het te vellen vonnis uitvoerbaar te·verklaren bij voorraad en niettegenstaande alle verhaal, 
zonder borgstelling en met de uitsluiting van het kantonnement. " 
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4. Discussie: 

4.1. Verweerster betwist de vordering en liet in de loop van de opeenvolgende 
terechtzittingen telkens gelden dat zij aanpassingen aan het uitvoeren was dan 

wel inmiddels uitgevoerd had aan het gebouw, doch haar pogingen om het pand 

conform te maken tevergeefs zijn gebleken aangezien hoe dan ook de 

onvoldoende plafondhoogte van 218 cm onoplosbaar is, zodat zij uiteindelijk 

heeft beslist het pand niet meer te verhuren. 

Zij licht nader toe dat zij zelf gedomicilieerd is ii1 Hansevelde 114, zijnde het naburig pand, 

terwijl in het pand niemand nog woonachtig is. Zij verzet zich derhalve tegen de 

gevorderde herstelmaatregel. 

4.2. Eiser volhardt in zijn vordering, verwijst naar de dagvaarding en laat voor het 
overige en bijkomend gelden dat er voldoende geduld aan de dag is gelegd 
geweest hangende het geding om verweerster inmiddels toe te laten het pand te 

conformeren aan de voorschriften van de Vlaamse wooncode doch het pand nog 
steeds niet in conformiteit is gebracht, zodat hij aandringt op toekenning van de 

vordering zoals in dagvaarding uiteengezet. 

5. Beoordeling: 

5.1. Vraag stelt zich of, in de veronderstelling dat het pand in kwestie niet meer 
bewoond wordt en niet meer als woning fungeert, de wooncode van toepassing 
blijft. 

5.2. Er stelt zich dan mogelijkerwijze eventueel de vraag naar eventuele leegstand 

en eventueel daaruit voortvloeiende fiscale gevolgen, maar mogelijks niet meer 
van miskenning van de vereiste woonkwaliteiten en daaruit voortvloeiende 

herstelvorderingen. 

5.3. In de gegeven omstandigheden dient het dossier aangevuld te worden met 
dienstige stukken, die de beweerde huidige leegstand van het gebouw in kwestie 
bevestigen dan wel ontkrachten. 
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5.4. Tevens dienen partijen in de gelegenheid te worden gesteld hun vorderingen 

desgevallend aan te passen en verder standpunt in te nemen. 

5.5. De debatten worden derhalve heropend met tegelijk vaststelling \'.an een 

conclusiekalender en een rechtsdag waar vonnis op tegenspraak zal kunnen 
gevorderd worden. 

5.6. De kosten worden inmiddels aangehouden. 

6. Beslissing: 

De rechtbank doet uitspraak o p  tegenspraak en in eerste aanleg. 

Stelt vast dat de artikelen 2 en 30 tot 42 van de wet op het taalgebruik in gerechtszaken 
nageleefd zijn. 

Wijzende op de vordering op hoofdeis, verklaart deze ontvankelijk en 

Alvorens nader recht te doen: 

Heropent ambtshalve de debatten ten einde eiser toe te laten zijn dossier aan te vullen met 

de vermelde aanvullende gegevens terzake de (gebruiks-)toestand van het gebouw te 

Heropent ambtshalve de debatten ten einde partijen toe te laten de procedure te 
regulariseren en bepaalt hierna een aanvullende conclusie�alender als volgt: 

Syntheseconclusie voor eiseres: 30.06.2019 

Syntheseconclusie voor verweerster: 31.12.2019 

Verzendt de zaak in voortzetting naar de openbare terechtzitting van de 06 burgerlijke 

kamer van de Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde van 

vrijdag 7 februari 2020 om 09.00 uur 
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Houdt de beslissing inzake de kosten aan. 
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Ald.us gewezen en uitgesproken in openbare terechtzitting van de D zesde kanier van de 
rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen afdeling Dendermonde, zetelend in burgerlijke 
zaken op ACHT FEBRUARI TWEEDUIZEND NEGENTIEN alwaar aanwezig waren : E. van 
Durme, ondervoorzitter, voorzitter van de D zesde kamer, en A.Vanlaer, griffier; 

/ 

.. / l9'0 
�- 5/t ;Jv 

A.Vanlaer 

Vrijgesteld van het griffierecht 
Afschrift ter kenn�bracht in 
uitvoering van arttl�er.W. 
� 14 FEB. 2019 ') 

__.,...,.----.... 

·M. BeecKmar. 
AfOP.11. �riffit=>" 
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