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DE DERDE BURGERLIJKE KAMER, 

In de zaak van Algemene Rol nr. 19/1028/A: 

DE VLAAMSE WOONINSPECTIE, 
- bevoegd voor en handelend namens het Vlaamse Gewest, 
- met kantoren te 1210 Brussel, Phoenixgebouw, Koning Albert Il-laan 19 bus 22, 

woonstkiezende bij haar raadsman, meester hierna vermeld, 

- EISERES· 
- vertegenwoordigd door meester 

te 

tegen: 

1/ 
- met rljksregisternummer 

geboren te op 
- wonendete 
- vertegenwoordigd door meester 

2/ 
- met rijksregisternummer 
- geboren te oo 
- wonende te 
- vertegenwoordigd door meester 

3J 
- met rijksregisternummer 
- geboren te >Il 

- wonende te 
- vertegenwoordigd door meester 

4/ 
- met rljksregisternummer 
- geboren te Jp 
- wonende te 
- vertegenwoordigd door meester 

- VERWEERDERS. 

Gelet op de artikelen van de taalwet van 15 juni 1935. 

loco meester 

advocaat te 

advocaat te 

advocaat te 

advocaat te 

advocaat 
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De zaak is ingeleid bij dagvaarding betekend op 5 juni 2019 door 

. gerechtsdeurwaarder te 

plaatsvervanger van 

Op 28 juni 2019 is de zaak In voortzetting gesteld naar de zitting van 13 september 2019; 

Op 13 september 2019 is de zaak in voortzetting gesteld naar de zitting van 13 december 2019; 

Op 13 december 2019 is de zaak vervolgens in voortzetting gesteld naar de zitting van 17 januari 

2020; 

Vervolgens zijn op 28 februari 2020 conclusietermijnen en een rechtsdag bepaald; 

De zaak is behandeld ter zitting van 30 oktober 2020; 

Het dossier van rechtspleging en de stukken en besluiten van partijen zijn ingezien. 

*** 

1. 

1.0. 

Hierna vat de rechtbank de voorgaanden samen zoals partijen die weergeven en zoals de 

rechtbank die relevant acht. 

1.1. 

De Vlaamse Wooninspectie zet uiteen dat deze zaak een onroerend goed betreft gelegen te 

en zijn de oorspronkelijke eigenaars van dit onroerend goed (hierna 

ook nog: de oorspronkelijke eigenaars). 

Zij hebben dit onroerend goed verhuurd of ter beschikking gesteld aan en 

(hierna ook nog: de huidige eigenaars) en het vervolgens aan hen verkocht. 

Het pand voldoet niet aan de mlnimumkwallteltsnormen. 

Op 15 mei 2017 zijn met toelating van de toenmalige bewoner! en 

thans niet in zake, vaststellingen gedaan door de woonlnspectie. 

Er werden 39 strafpunten genoteerd voor het gebouw en 105 voor de woning, zodat de woning 

ongeschikt en onbewoonbaar is. 

Op 30 mei 2017 is een herstelvordering opgemaakt. 

Vervolgens Is in het kader van een minnelijke schikking met het Openbaar Ministerie op 17 

januari 2018 een bedrag van 750 EUR betaald en heeft het Openbaar.Ministerie geseponeerd. 
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Dat wil niet zeggen dat de verplichting tot herstel zou zijn weggevallen. 

Op 9 april 2018 schrijft de Vlaamse Wooninspectle de oorspronkelijke eigenaars aan, vooraleer 

hen te dagvaarden, om hen de kans te geven de resterende gebreken volledig te herstellen, en 

met de vraag hun voornemens kenbaar te maken tegen 15 mei 2018. 

Op 13 juli 2018 herhaalt de Vlaamse Wooninspectle dat het sepot niet Impliceert dat niet moet 

worden hersteld en vraagt de Vlaamse Wooninspect1e om binnen de maand hetzij te bevestigen 

dat herstel Is uitgevoerd of een renovatieplan te bezorgen. 

Er is een notariele akte van verkoop van 4 september 2018. 

Daarbij zijn de huidige eigenaars eigenaar geworden van de woning. 

Daarom geldt de herstelvordering, die aan de woning kleeft, nu ook ten aanzien van hen. 

Na dagvaarding vroegen verweerders uitstel om herstel en controle mogelijk te maken en 

beweerden zij vervolgens dat alle problemen verholpen waren. 

Op 12 december 2019 Is pv opgemaakt, waaruit blijkt dat het pand hoegenaamd niet conform Is. 

De woning wordt bewoond door de huidige eigenaars en hun gezin. 

De minimumnormen zijn nog steeds niet nageleefd. 

1.2. 

en zetten uiteen dat de Vlaamse Wooninspectle een vage 

herstelvordering stelt jegens hen en jegens de huidige eigenaars. 

Zij kochten de woning in 1988 van de tante van 

Sedert 1993 verhuurden zij de woning aan een minieme huurprijs van 250 EUR per maand aan 

het echtpaar 

In 2015 en 2016 hebben zlJ gepoogd de huurders op te zeggen. 

Die hebben dan de Vlaamse Woonlnspectie ingeschakeld en hebben uiteindelijk in 2017 het pand 

verlaten. 

Vervolgens is een sloopvergunning aangevraagd en verleend. 

Op strafrechtelijk vlak hebben de oorspronkelijke eigenaars hun boete betaald. 

Het Openbaar Ministerie heeft geseponeerd op 13 maart 2018. 

De oorspronkel ijke eigenaars beslisten het pand vrij van huur te verkopen en bij akte van 4 

september 2018 kochten de huidige eigenaars het pand. 
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In de akte Is bepaald dat zij geen verhaal mogen doen wanneer het pand zou worden getroffen 

door overheidsbesluiten, Is opgenomen dat het pand onbewoonbaar/ongeschikt Is en is melding 

gedaan van de sloopvergunning. 

Het is aan de nieuwe eigenaars om het pand te bestemmen en conformeren. 

Omwille van een betreurenswaardige hardvochtigheid, aldus nog steeds de oorspronkelijke 

eigenaars, wordt de administratieve herstelvordering alsnog burgerlijk gesteld. 

De gemeente sluit zich niet aan bij de herstelvordering. 

1.3. 

en zetten uiteen dat zij op 4 september 2018 van 

en :Je woning in de te kochten. 

Zij hebben de woning gestript en er een zo goed als nieuwe woning van gemaakt, die zij thans 

zelf bewonen. 

In september 2019 zijn zij in de woning getrokken. 

De afwerking is nog steeds aan de gang. 

is zelfstandig tuinaannemer en werkt zes dagen op zeven. 

In zijn vrije tijd werkt hij de woning af. 

De woning Is op heden niet verhuurd en was overigens ook niet verhuurd op het ogenblik van de 

dagvaarding. 

2. 

De Vlaamse Woonlnspectie vordert: 

Haar vordering toelaatbaar en gegrond te verklaren en 

hoofdelijk te veroordelen om het pand te laten voldoen aan de vereisten en normen bepaald 

in art. 5 van de Vlaamse Wooncode, binnen tien maanden vanaf betekening en onder 

verbeurte van een dwangsom van 150 EUR per dag; 

De Vlaamse Wooninspectle en het college van burgemeester en schepenen van 

machtigen om het herstel desnoods ambtshalve uit te voeren, op kosten van 

en 
en te veroordelen tot de kosten van de rechtspleging, begroot 

op 1.032,03 EUR dagvaardingskosten, en 1.440 EUR rechtsplegingsvergoeding; 

Het vonnis gemeen en bindend te verklaren ten aanzien van en 

Uitvoerbaarheid bij voorraad, ook ingeval van verzet. 
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en vorderen: 

De vordering af te wijzen als ontoelaatbaar, minstens ongegrond; 

Kosten lastens de Vlaamse Wooninspectie, begroot op 1.320 EUR rechtsplegingsvergoeding; 

- Ondergeschikt, de huidige eigenaars te veroordelen tot vrijwaring. 

3. 

en vorderen: 

De vorderingen af te wijzen en de Vlaamse Wooninspectie te veroordelen tot de kosten, 

begroot op 1.440 EUR rechtsplegingsvergoedlng. 

De rechtbank stelt vast dat het buiten betwisting van partijen staat dat op 5 juni 2019, dit Is de 

datum van dagvaarding, de woning m de te reeds sedert september 

2018 geen eigendom meer was van er en door en 

, die er op dat ogenblik reeds negen maanden eigenaar van waren, nooit is 

verhuurd geweest. 

De rechtsgrond voor de herstelvordering van de Vlaamse Wooninspectie is bepaald in art. 20bis 

§§1 en 5 van de Vlaamse Wooncode, dat bepaalt dat de rechtbank naast de straf aan de 

overtreder - die de overtreding begaat die erin bestaat een woning te verhuren die niet aan de 

normen voldoet - ook kan bevelen om werken uit te voeren om de woning te laten voldoen aan 

de normen, en dat de wooninspecteur de uitvoering van deze herstelmaatregelen kan vorderen 

voor de burgerlijke rechter. 

Deze vordering Is In beginsel dus accessoir aan de strafvordering wegens verhuur (of andere 

terbeschikkingstelling) van panden die niet aan de normen voldoen, en kan inderdaad ook op 

zichzelf ingesteld worden, evenwel nog steeds Ingeval van verhuur van een pand dat niet aan de 

normen voldoet: het herstel kan Immers slechts worden opgelegd aan een overtreder. Hierbij 

merkt de rechtbank op dat op het ogenblik dat werd gedagvaard, er evenwel en dit sedert 

geruime tijd geen overtreding meer bestond, en dat In de mate dat er een overtreding was, 

situeert die zich blijkbaar In de periode 15 mei 2017 tot 15 juli 2017 (stuk 3 bundel 

en I terwijl pas In herstel Is gedagvaard op 5 juni 2019. 

Uit artikel 20bls, § 1 en § 3, Vlaamse Wooncode en artikel 1 Eerste Aanvullend Protocol EVRM 

volgt dat de rechter die oordeelt over een door artikel 20bis Vlaamse Wooncode bedoelde 

herstelmaatregel de wettigheid ervan moet onderzoeken en in het bijzonder moet nagaan of die 

maatregel verzoenbaar is met de dwingende eisen van internationale verdragen en van het 

Interne recht, met inbegrip van algemene rechtsbeginselen. De toetsing houdt in het b1Jzonder in 

dat de rechter moet nagaan of de herstelmaat regel niet onevenredig Is in verhouding tot de door 

artikel 5 Vlaamse Wooncode beoogde elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteits

vereisten, of de voordelen die de herstelmaatregel voor de woonkwaliteit oplevert wel in 
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verhouding staan tot de last die ze voor de overtreder veroorzaken en bijgevolg of het bestuur in 

redelijkheid kon overgaan tot het vorderen van dat herstel. 

Ten.vijl inderdaad het herstel geen straf vormt maar een vorm van restitutie die het openbaar 

belang dient door een ongeschikte of onbewoonbare woning te vervangen door een conforme 

woning, mag die vordering niet op een kennelijk onredelijke wijze worden uitgeoefend door het 

bestuur. De rechtbank meent dat het In de feitelijke omstandigheden zoals die zijn uiteengezet, 

kennelijk onredelijk is om herstel te vorderen, nl. jegens vermeende overtreders die reeds 

geruime tijd geen eigenaar meer waren van het betrokken onroerend goed op het ogenblik van 

dagvaarding, omdat zij die woning hebben verkocht, terzijde aan een prijs die de staat van de 

woning weerspiegelt (nl. 75.000 EUR), en die dus thans materieel niet in de mogelijkheid 

verkeren om het herstel uit te voeren, en de rechtbank aan hen een dwangsom zou moeten 

opleggen die wordt verbeurd in functie van omstandigheden die zich buiten hun wil kunnen 

voordoen, nl. het verkrijgen van toegang tot een woning waarop zij geen rechten hebben, en 

terwij l ten aanzien van de huidige eigenaars in het geheel geen aanwijzingen voorhanden zijn dat 

zij een overtreding zouden hebben begaan of ooit zinnens zouden zijn geweest dat te doen, en 

terwijl indien de vordering ook jegens hen gegrond zou worden verklaard, ook hun 

eigendomsrecht zou dienen te worden aangetast, namelijk door hen op te leggen herstelwerken 

te gedogen, en zonder dat daarvoor een rechtsgrond bestaat. 

Om die reden dienen de vorderingen te worden afgewezen, zonder dat onderzoek en bespreking 

van de overige middelen die partijen ontwikkelen, tot een andere uitkomst zouden leiden, zodat 

die overige middelen verder niet onderzocht hoeven te worden. 

Als in het ongelijk gestelde partij moet de Vlaamse Woonlnspectie instaan voor de kosten van de 

rechtspleging, in haar hoofde niet nuttig te begroten, en in hoofde van <>n 

Jegroot op 1.320 EUR rechtsplegingsvergoeding, in hoofde var en 

begroot op 1.440 EUR, en verder in hoofde van de FOD Financiën begroot op 165 EUR 

rolrechten, betaalbaar op uitnodiging. 

Dit vonnis is uitvoerbaar bij voorraad. 

OM DIE REDENEN, 
DE RECHTBANK, 

Wijzende op tegenspraak, 

Wijst alle vorderingen af, 

Veroordeelt de Vlaamse Wooninspectie tot de kosten van de rechtspleging, In haar hoofde niet 

nuttig te begroten, en in hoofde van en begroot op 1.320 EUR rechts-

plegingsvergoeding, in hoofde van en begroot op 1.440 EUR, en 

verder in hoofde van de FOD Financiën begroot op 165 EUR rolrechten, betaalbaar op uitnodiging. 
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Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad. 

Aldus gevonnist en uitgesproken in het gerechtsgebouw I te KortnJk, in openbare terechtzitting op 
acht januari tweeduizend en eenentwintig. 

Aanwezig: rechter, 
griffier, 




