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inzake:

DE WOONINSPECTEUR
handelend in naam van HET VLAAMS GEWEST 
1210 Brussel, Koning Albert ll-laan 19 bus 22

eiser

advocaat: 
mr. Johan CLAES
2550 Kcntich, Mechelsesteenweg 160

TEGEN:

de heer en mevrouw

verweerders

1 PROCEDURE

1.1
De bepalingen van de wet van 15 juni 1935 inzake het taalgebruik in gerechtszaken werden 
nageleefd.

1.2
De rechtbank nam kennisvan:
■ de gedinginleidende dagvaarding betekend op 7 September 2015 op verzoek van de

wooninspecteur aan en
■ de beschikking van 2 november 2015 verleend overeenkomstig artikel 747 §2, vijfde lid 

van het Gerechtelijk Wetboek, die de conclusiekalendertussen de partijen vaststelde;
■ de conclusie voor de wooninspecteur, neergelegd ter griffie op 4 januari 2016;
■ de verzending van de zaak door de MB2-kamer van deze rechtbank op de zitting van 

24 mei 2016;
■ de voor de wooninspecteur overgelegde stukken;
• de overige stukken van het rechtsplegingsdossier.
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1.3
De zaak werd opgcroepen op de openfcare zitting van 14 november 2016.

De wooninspecteur werd vertegenwoordigd door zijn advocaat.

en waren niet aanwezig op de zitting en werden
evenmin vertegenwoordigd door een advocaat.

De advocaat van de wooninspecteur vorderde een vonnis, dat overeenkomstig artikel 747 
§2, zesde lid van het Gerechtelijk Wetbcek op tegenspraak gewezen is.

Na behandeling van de zaak nam de rechtbank deze in beraad.

2 FE1TEN EN PROCEDURELE VOORGAANDEN

2.1
Op 27 april 2009 voerde de wooninspectie Antwerpen in samenwerking met de lokale politie 
van Mechelen een controle uit in het pand gelegen te , dat
eigendom is van en

Hoewel het volgens de kadastrale gegevens om een eengezinswoning gaat, bleek het pand 
ingedeeld te zijn in vier afzonderlijke wooneenheden (een per verdieping, met inbegrip van 
het gelijkvloers), die elk verhuurd werden.

Oe wooninspectie stelde vast dat het pand niet voldeed aan de vereisten van artikel 5 van de 
Vlaamse Wooncode en stelde proces-verbaai op.

2.2
Op 29 September 2009 verkiaarde de burgemeester van Mechelen de woning gelegen te

, ongeschikt totdat de nodige werken uitgevoerd zijn in 
verband met het bekomen van de minimumvereisten inzake woonkwaliteit en comfort.

2.3
en zouden vervolgens renovatiewerken bebben

uitgevoerd in het pand.

2.4
Naar aanleiding van een hercontrole op 9 September 2011, stelde de wooninspectie 
Antwerpen vast dat de renovatiewerken de stedenbouwkundige inbreuk (nl. het omvormen 
van een eengezinswoning naar een meergezinswoning) bestendigden, zodat de werken
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werden stilgelegd. Tevens werd vastgesteld dat het pand nog steeds niet voldeed aan de 
vereisten van artikel 5 van de Vlaamse Wooncode.

Op grond van deze vaststellingen werd een bevel tot staking van de werken gegeven.

2.5
Het stakingsbevel werd door en met succes
aangevochten voor de kortgedingrechter te Mechelen, die er bij beschikking van 25 juni 
2012 de opheffing van beval.

2.6
Bij arrest van 13 September 2013 werd de beschikking van de kortgedingrechter hervormd 
door het hof van beroep te Antwerpen en werd de oorspronkelijke vordering van

en als ongegrond afgewezen (stuk 4 Wooninspecteur).

2.7
Het strafdossier werd door het openbaar ministerie zonder gevolg gerangschikt met als 
motief: "toestand geregulariseerd" (stuk 1 Wooninspecteur).

3 VORDERING

In zijn laatste conclusie formuleert de wooninspecteur zijn vordering als voIgt:

"In hoofdorde verweerders te veroordelen om werken uit te voeren waardoor het pand 
gelegen te voldaet aan de woonkwoliteitsnormen. Dat in
casu e\ienwel dient vastgesteld te worden dat het pand niet in aanmerking komt voor 
renovatie-j verbeterings- of aanpassingswerken (gelet op de stedenbouwkundige inbreuk die 
op het pand rust). Dot de wooninspecteur daarom vordert dat de rechtbank zou bevelen dat 
de overtreders aan het pand een ondere bestemming moeten geven volgens de bepaling van 
de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordering, hetzij de woning moet slopen, tenzij de sloop 
verboden is op grond van wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen. De werken 
dienen uitgevoerd te worden binnen een termijn van 10 maanden na de uitspraak. Voor het 
geval de veroordeling niet binnen de opgelegae termijn wordt uitgevoerd, hierna gedcagde 
te veroordelen tot een dwangsom van 150 euro per dag vertraging, volgend op het erstnjken 
van hoger vermeide hersteltermijn. Voor het geval verweerders in gebreke blijven de door de 
rechter bevolen werken zeif uit te voeren, de wooninspecteur te machtigen ambtshalve in de 
uitvoering van het opgelegde herstei te voorzien. De wooninspecteur te machtigen cm de 
kosten, bedoeld in artikel 15, § 1, zesde lid van de Vlaamse Wooncode te verhalen op 
verweerders. De uitspraak uitvoerbaar bij voorraad te verklaren.
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In onderaeschikte orde verweerders te veroordeien om werken uit te voeren waardoor het 
pand gelegen te voldoet aan de woonkwaliteitsnormen. De
werken dienen uitgevoerd te worden binnen een termijn van 10 maanden na de uitspraak. 
Voor het geval de veroordeling niet binnen de opgelegde termijn wordt uitgevoerd, hierna 
gedacgde te veroordeien tot een dwangsom van 150 euro per dag vertraging, volgend op het 
verstrijken van hoger vermelde hersteltermijn. Voor het geval verweerders in gebreke blijven 
de door de rechter bevolen werken zelf uit te voeren, de wooninspecteur te machtigen 
ambtshalve in de uitvoering van het opgelegde herstel te voorzien. De wooninspecteur te 
machtigen om de kosten, bedoeld in artikel 15, § 1, zesde lid van de Vlaamse Wooncode te 
verhalen op verweerders. De uitspraak uitvoerbaar bij voorraad te verklaren."

4 BEOORDEUNG

4.1
De hersteivordering van de wooninspecteur werd tijdig en op regelmatige wijze ingesteld. Ze 
is ontvankelijk.

4.2
Uit het hoger vermelde feitenrelaas, dat steun vindt in de door de wooninspecteur 
bijgebrachte stukken, blijkt dat en verschillende
wooneenheden in het pand gelegen te verhuurd hebben zonder
dat voldaan was aan de minimale woonkwaliteitsnormen opgelegd door artikel 5 van de 
Vlaamse Wooncode.

4.3
Het pand gelegen te blijkt daarenboven behept met een
stedenbouwkundige inbreuk, nu de woning in het verleden zonder vergunning omgevormd 
werd van een eengezinswoning naar een meergezinswoning en deze toestand sedertdien 
ook in stand werd gehouden.

Aangezien er op het pand gelegen te een stedenbouwkundige
inbreuk rust die maakt dat dit niet in aanmerking komt voor renovatie-, verbeterings- of 
aanpassingswerken, moet aan het pand de juiste bestemming worden gegeven dan wel 
worden overgegaan tot de sloop ervan, behalve indien de sloop verboden zou zijn op grond 
van wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen (zie artikelen 19 en 20bis van de 
Vlaamse Wooncode).

Aldus dient de herbestemming, dan wel de sloop van het pand te worden bevolen.

De door de wooninspecteur gevorderde herstelmaatregel komt op dit punt als gegrond voor.
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4.4
In de gegeven omstandigheden is het volgens de rechtbank niet mogelijk cm

en bijkomend te veroordelen tot het uitvoeren van werken
die erop gericht 2ijn on het pand in zijn bestaande toestand (d.w.2. als meergezinswoning) 
te laten voldoen aan de minimale woonkwaliteitsnormen, nu de uitvoering var. deze werken 
zou neerkomen op het bestendigen van de voornoemde stedenbouwkundige inbreuk.

De vordering van de wooninspecteur wordt op dit punt als ongegrond afgewezen.

5 KOSTEN VAN HET GEDING EN VOORLOPIGE TENU1TVOERLEGG1NG

5.1 Kasten van het geding

Overeenkomstig artikel 1017, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek dienen de 
gerechtskosten ten laste te worden gelegd van ce in het ongelijk gestelde partij(en).

en worden in het ongelijk gesteld ten aanzien
van de wooninspecteur en zijn aldus gehouden tot betaling van de gerechtskosten.

De gerechtskosten in deze zaak omvatten de kosten van de gedinginleidende dagvaarding 
met inbegrip van het rolrecht (366,88 euro), de kosten van overschrijving op het 
hypotheekkantoor (69,04 euro) en een rechtsplegingsvergoeding voor de wooninspecteur, 
die in het gelijk gesteld wordt en bijgestaan is door een advocaat.

Rekening houdend met het gevorderde en met de basisbedrager genoemd in het koninklijk 
besluit van 26 oktober 2007 (bedragen na indexatie op 1 juni 2016), wordt de 
rechtsplegingsvergoeding toekomend aan de wooninspecteur begroot op 1.320,00 euro.

5.2 Vacrlopige tenuitvoerlegging

De rechtbank is van oordeel dat er geen redenen zijn om dit vonnis voorlopig uitvoerbaar te 
verklaren.
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BESUS5ING VAN DE RECHTBANK

Dit vonnis wordt uitgesproken in eerste aanleg en op tegenspraak ten aanzien van alie 
betrokken partijen.

De vordering van de wooninspecteur is ontvankelijk en gegrond in de hierna bepaalde mate.

De rechtbank beveeil en om:
■ hetzij aan het pand gelegen te een andere begemming te

geven overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimteiijke Ordening;
■ hetzij het pand in kwestie te slopen.

De opgelegde herstelmaatregei dient te worden uitgevoerd binnen een termijn van een jaar 
na betekening van drt vonnis en dit op straffe van een dwangsom van 150,00 euro per dag 
vertraging volgend op het verstrijken van hoger vermelde hersteltermijn.

Indien en in gebreke zouden blijven om de
opgelegde herstelmaatregel uit te voeren binnen de daartoe gestelde termijn, kan de 
wooninspecteur ambtshalve in de uitvoering ervan voorzien op kosten van 

en

De rechtbank machtigt de wooninspecteur om de eventuele kosten gemaakt tot 
herhuisvesting van de bewoners en opgesomd in artikel 17bis, §2 van de Vlaamse 
Wooncode, te verhalen op en

Voor het anders of meer gevorderde, wordt de vordering van de wooninspecteur als 
ongegrond afgewezen.

De kosten van het geding zijn ten laste van 
worden als voIgt begroot:

■ kosten gedinginleidende dagvaarding en rolrecht:
■ kosten overschrijving hypotheekkantoor:
■ rechtsplegingsvergoeding wooninspecteur:

en en

366,88 euro 
69,04 euro 

1.320,00 euro
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Dit vonnis werd uitgesprokert op twaalf december tweeduizend zestien in openbare zitting 
van de MB6-kamer, die samengesteld was uit:




