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In de zaak van: 

DE WOONINSPECTEUR, met kantoor te 1210 Sint-Joost-ten-Node, Koning Albert 11 -
laan 19 bus 22, 

op de zitting vertegenwoordigd door mr. Philippe Declercq, advocaat, met kantoor te 
3320 Hoegaarden, Gemeent eplein 25. 

tegen: 

1. De heer 
2. De heer 
3. Mevrouw 

allen wonend t e 

verweerders, 

allen op de zitting vertegenwoordigd door mr. Emmanuel Carlier, advocaat, met 
kantoor te 1300 Waver, Rue Lambert Fortune 65. 

In deze zaak spreekt de rechtbank het va leende vonnis uit. 

Het vonnis wordt uitgesproken in eerste r~anleg, na tegenspraak. 

Art ikel 2 van de wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken werd 
toegepast voor het opmaken van de akten van rechtspleging die aan dit vonnis 
voorafgingen. 

De rechtbank heeft kennis genomen van de stukken van de rechtspleging, en in het 
bijzonder van : 

de dagvaarding, betekend op 9 maart 2018 met een exploot van 
plaatsvervangend gerechtsdeurwaarder, ter vervanging van mr . 

. gerechtsdeurwaarde r te ! ; 

de conclusie van de woon inspecteur, neergelegd op 3 oktober 2018 ; 
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de "besluiten/I van de heer , de heer I en mevrouw 
, neergelegd op 10 januari 2019. 

Voor elk van de partijen werd een stukkenbundel neergelegd. 

Op de zitting van 11 januari 2019 werden de raadslieden van de partijen gehoord, 
waarna het debat werd gesloten en de zaak in beraad werd genomen. 

* 

A. Felten en procedurevoorgaanden 

1. De wooninspecteur bezocht op 2 september 2014 het gebouw gelegen te 
., eigendom van de heren en I en 

mevrouw 

Blijkens het proces-verbaal van dat plaatsbezoek werd vastgesteld dat het een pand 
bet rof waarin twee woongelegenheden waren ondergebracht :een appartement op 
het gelijkvloers dat werd verhuurd, en een appartement op de eerste verdieping dat 
werd bewoond door sommige eigenaars. Er werden in de woningen versch illende 
gebreken vastgesteld waardoor zij ongeschikt werden geacht. Ook werd vastgesteld 
dat voor de opdeling van het goed in twee woongelegenheden geen 
stedenbouwkundige vergunning voorhanden was. 

2. De wooninspecteur stelde op 9 oktober 2014 een herstelvordering op die 
werd overgemaakt aan de procu reur des Konings. l-iet dossier werd door het parket 
zonder gevolg gerangschikt. 

3. Met een brief van 26 mei 2015 verzocht de wooninspecteur de heer 
I om binnen de maand ofwel te melden dat alle gebreken zijn hersteld ofwel 

een renovatieplan voor te leggen. Een herinner ing werd gestuurd op 27 juni 2016. 

De architect van de heer deelde hierop aan de wooninspecteur mee dat op 20 
januari 2016 een bouwaanvraagdossier was ingediend voor de verbouwing van het 
gelijkvloers, en dat op vraag van de stedenbouwkundig ambtenaar ook een dossier 
werd voorbereid waarbij ook de verdieping van de woning in de plannen werd 
opgenomen. Op 22 december 2016 deelde de architect ook het ontvangstbewijs 
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mee van de tweede bouwaanvraag, en op 13 april 2017 bezorgde hij een kopie van 
de bouwvergunning. 

4. De wooninspecteur verzocht de architect in de loop van 2017 verschillende 
malen om hem op de hoogte te brengen van de stand van zaken en de vermoedelijke 
einddatum van de werken. Hierop werd niet gereageerd, en de vraag werd 
vervolgens ook formeel gesteld aan de hee1 per brief van 30 november 
2017. 

Op deze brief werd evenmin gereageerd, en de wooninspecteur ging vervolgens over 
tot dagvaarding op 9 maart 2018. 

B. Eisen 

5. De wooninspecteur eist dat de rechtbank de herer en I en 
mevrouw hoofdelijk, minstens de ene bij gebreke aan de andere, 
voor wat betreft het pand gelegen t f 

kadastraal bekend te •, zou veroorde len 
tot het volgende : 

ofwel het pnnd een andere bestemming te geven op basis van de bt!palingen 
van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 
ofwel het pand te slopen, tenzij dit vcrboden is wegens wettelijke, decretale 
of reglementa ire bepalingen. 

Ondergeschikt vraaet hij om de heren en I en mevrouw 
i in solidum, minstens de ene bij gebreke aan de andere, voor wat betreft 

het voormelde pand, te veroordelen tot herstel van alle gebreken. 

Hij vraagt dat de heren en ' en mevrouw zouden 
veroordeeld worden om dit alles uit t e voeren binnen de 10 maanden na betekening 
van het vonnis, op straffe van een dwangsom van 150 € per persoon per dag 
vertraging, zonder dat er een bijkomende termijn in de zin van artikei 138Sbis, vierde 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek wordt toegekend. 

Hij vraagt de rechtbank vervolgens om hem en het college van burgemeester en 
schepenen te machtigen ambtshalve in de uitvoering van de herstelmaatregel te . 
voorzien voor het geval dit herstel niet tijdig wordt uitgevoerd, en te zeggen voor 
recht da t hij gerechtigd is de kosten t e verhalen bij de heren er 
en mevrouw 
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Ook vraagt hij de rechtbank om hem en het college van burgemeester en schepenen 
te machtigen om de eventuele kosten van herhuisvesting te verhalen op de heren 

er I en mevrouw 

6. De heren en I en mevrouw i besluiten dat 
de vordering ongegrond is. Zij vragen de rechtbank om de zaak in de huidige stand 
van het geding naar de rol te verzenden. 

C. Beoordeling 

7. De wooninspecteur heeft de herstelvordering bij de rechtbank aanhangig 
gemaakt met toepassing van artikel 20bis, §5, van de Vlaamse Wooncode. Deze 
bepaling luidt als volgt : 

"De wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen kunnen ook voor 
de rechtbank van eerste aanleg, zetelend in burgerlijke aangelegenheden, in het 
gerechtelijk arrondissement waar de woning, het pand, de specifieke woonvorm of 
het goed, vermeld in artikel 20, § 1, zich bevindt, de uitvoering van 
herstelmaatregelen varderen zoals omschreven in § 1." 

8. De heren en I en mevrouVI i zetten uiteen 
dat een stedenbouwkundige vergunning werd verkregen voor de uitbreiding van de 
woning nr. tot zorgwoning, na het slopen van de bestaande achterbouw, de 
regu larisatie van de bestaande overkapping en rechtergevel (nr. .) en het voorstel 
tot splitsing. Blijkens de voorgelegde foto's werden de sloopwerken inmiddels 
uitgevoerd en werden de uitbreidingswerken aangevat. 

Oe heren er I en mevrouw i vragen dat de 
rechtbank de beoordeling van de herstelvordering naar de bijzondere rol zou 
verzenden, in afwachting van de afwerking van de verbouwingswerken. De 
wooninspecteur heeft zich hiertegen evenwel verzet en op de zitting van 11 januari 
2019 erop aangedrongen dat de rechtbank uitspraak zou doen over zijn vordering. 
Op de vraag tot verzending naar de rol wordt dan ook niet ingegaan. 

9. De herstelvordering kan maar slaeen wanneer zij betrekking heeft op een 
woning in de zin van artikel 20, §1, van de Vlaamse Wooncode. Volgens de 
wooninspecteur gaat het hier om een woning zoals bedoeld in het eerste lid van die 
bepaling, dat als volgt luidt : 
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"Als een woning of een specifieke woonvorm als vermeld in artikel 5, § 3, eerste lid, 
niet voldoet aan de vereisten en normen, vastgesteld met toepassing van artikel 5, 
rechtstreeks of via tussenpersoon wordt verhuurd, te huur gesteld of ter beschikking 
gesteld met het oog op bewoning, wordt de verhuurder, de eventuele 
onderverhuurder of diegene die de woning ter beschikking stelt, gestraft met een 
gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en een geldboete van 500 tot 25.000 
euro of met een van die straffen alleen. " 

Om t e kunnen slagen in zijn eis, moet de wooninspecteur aldus aantonen dat de 
woning niet voldoet aan de vereisten en normen, vastgesteld met toepassing van 
artikel 5 van de Wooncode, én dal de woning word t verhuurd, te huur gesteld of ter 
beschikking gesteld met het oog op bewoning. 

10. Uit de stukken die worden vooreclegd blijkt dat het pand werd opgedeeld in 
twee woongelegenheden, dat het appartement dat op het gelijkvloers was ingericht, 
werd verhuurd aan een derde, en het appartement op de eerst e verdieping werd 
bewoond door de eigenaars. 

Aan die situatie is een einde gekomen. Gelet op de voorgelegde foto's is het duidelijk 
dat het gelijkvloers niet langer wordt bewoond, laat staan verhuurd , zodat thans 
enkel de verdieping van het pand wordt bewoond door de eigenaars. 

De rechtbank besluit dat het bewijs niet wordt geleverd dat de woning die het 
voorwerp uitmaakt van de herst elvordering, wordt verhuurd, te huur gest eld of ter 
beschikking gesteld met het oog op bewoning. 

Inmiddels werd ook een stedenbouwkundige vergunning verkregen die de opsplitsing 
in twee woongelegenheden mogelijk maakt. 

Hieru it volgt dat de herstelvordering niet meer actueel is, en bijgevolg als ongegrond 
wordt afgewezen. 

11. Nu de heren en en mevrouw i destijds 
niet eeantwoord hebben op de vragen van de wooninspecteur betreffende hun 

· intenties tot verbouwing van het pand en pas na de dagvaarding het nodige hebben 
gedaan om de wooninspecteur ervan te verwittigen dat met de verbouwingsw erken 
was begonnen en dat het gelijkvloers niet langer bewoond werd, blijkt wel dat de 
wooninspecteur destijds terecht is overgegaan tot dagvaarding. Ook t en t ijde van de 
conclusie van de wooninspecteur was deLe nog niet op de hoogte gebracht van de 
beëindiging van de onrechtmatige toestand. 
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De gerechtskosten worden in deze omstandigheden ten laste gelegd van de heren 

en I en mevrouw 

* 

OP GROND VAN DEZE REDENEN BESLIST DE RECHTBANK : 

De eis Is toelaatbaar doch ongegrond ; 

De rechtbank veroordeelt de heer • de heer , en mevrouw 
i tot de gerechtskosten, begroot op 759,75 € (dagvaarding en 

overschrijving hypotheekkantoor) + 20,00 € (fonds juridische tweedelijnsbijstand) + 
1.440 € (rechtsplegingsvergoeding voor de wooninspecteur), en tot de kosten van de 

kantmeld ing van het vonnis. 

Dit vonnis wordt uitgesproken tijdens de openbare zitting van de 41! kamer van de 
Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel van 8 februari 2019, door de 
heer Francis Van Nuffel, ondervoorzitter, in aanwezigheid van de heer Johan 

Gysemans, afgevaardigd griffier. 

F.VAN NUrrEL J. GYSE~NS 

L_ 

Nederlandstalige rechtbank van eerste a:Jnleg Orusscl - 1\.lt 18/1105/A- p. 7 




