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2021/AR/113 - In de zaak van : 

De VLAAMSE WOONINSPECTIE, 
bevoegd en handelend namens het Vlaamse Gewest1 

gevestigd te 1000 BRUSSEL, Herman Telrlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 40, 
woonstkeuze doende bij haar raadsman hierna vermeld, 
hierna de "VLAAMSE WOONINSPECTIE"genoemd 
appellante, 

hebbende als raadsman mr. 

tegen 

1. __ _ RRN 
wonende te 

2. , RRN 
wonende te 

eerste en tweede geïntimeerden, 

hebbende als raadsman mr. 

3. 
wonende te 

4 RRN 
wonende te 

derde en vierde geïntimeerden, 

hebbende als raadsman mr. 

advocaat te 

advocaat te 

advocaat te 
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wijst het hof het volgend arrest: 

1. Procedure voor het hof. 

Het hof heeft de partijen gehoord bij monde van hun raadslieden in openbare terechtzitting 
en in het Nederlands. 

De voor de partijen neergelegde conclusies en overgelegde stukken werden ingezien. 

De partijen verklaarden ter zitt ing bij monde van hun raadsman dat alle neergelegde 
conclusies en overgelegde stukken in het debat worden aanvaard. 

2. Identificatie van het bestreden vonnis - ontvankelijkheid van het hoger beroep. 

De bestreden beslissing is het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, 
afdeling Kortrijk, derde kamer, op 8 januari 2021 gewezen in de zaak die daar gekend was 
onder A.R. nummer 19/1028/A, waartegen appellante (die hierna ook de "VLAAMSE 
WOONINSPECTIE" wordt genoemd} tijdig, geldig naar de vorm en ontvankelijk hoger beroep 
heeft Ingesteld bij verzoekschrift neergelegd ter griffie van dit hof op 25 Januari 2021. 

Eerste en tweede ge·1ntimeerden stelden bij eerste conclusie voor het hof tijdig, geldig naar 
de vorm en ontvankelijk (subsidiair) Incidenteel beroep in, gericht tegen derde en vierde 
geïntimeerden. 

3. Voorwerp van het geschil - aanspraken van partijen - beslissing van de eerste 
rechter. 

3.1.(a) De VLAAMSE WOONINSPECTIE stelde middels dagvaarding van 5 juni 2019 tegen 
eerste en tweede geïntimeerden een herstelvordering In met betrekking tot hun voormalige 
eigendom, gelegen te kadastraal gekend onder 

(voorheen ), waarvan op 
15 mei 2017 door de wooninspectie was vastgesteld dat het door hen als woning verhuurd 
werd terwijl het niet voldeed aan de minimumkwaliteitsnormen. 

De vordering had tot voorwerp dat zij (solidair, in so/idum, minstens elk voor hun deel) 
zouden worden veroordeeld: 

- om het kwestieuze pand te doen/laten voldoen aan de vereisten en normen 
vastgesteld met toepassing van art. 5 Vlaamse Wooncode, zoals in de vordering 
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nader gepreciseerd en onder de uitvoeringsmodaliteiten zoals in de vordering 
gevraagd, 

- tot de kosten van het geding. 

Ten aanzien van derde en vierde ge·intimeerden, die het gebouw op 4 september 2018 van 
eerste en tweede geïntimeerden hadden gekocht (om het zelf met hun gezin te bewonen), 
vorderde de VLAAMSE WOONINSPECTIE (enkel) dat de beslissing hen gemeen en bindend 
zou worden verklaard. 

(b) Eerste en tweede geïntimeerden, die de herstelvordering van de VLAAMSE 
WOONINSPECTIE betwistten, richtten zich in conclusie subsidiair in (algehele) vrijwaring 
tegen derde en vierde geïntimeerden. 

3.2. Middels het bestreden vonnis wees de eerste rechter de vordering van 
de VLAAMSE WOONINSPECTIE af als ongegrond en veroordeelde hij deze tot de 
gedingkosten. 

3.3.(a) Middels verzoekschrift neergelegd ter griffie van het hof op 25 januari 2021 stelde de 
VLAAMSE WOON INSPECTIE hoger beroep in, dat er in essentie op gericht was: 

- haar oorspronkelijke vordering tot herstel jegens eerste en tweede geïntimeerden 
(die ze had aangepast in het licht van de nieuwe regelgeving van de Vlaamse Codex 
Wonen) alsnog te doen inwilligen, 

- het arrest gemeen en bindend te doen verklaren aan derde en vierde geïntimeerden, 
- geïntimeerden in solidum te verwijzen in de gedingkosten (zowel de kosten gevallen 

in eerste aanleg als de kosten gevallen in hoger beroep}. 

(b) Op (subsidiair) incidenteel beroep hernamen eerste en tweede ge·intimeerden hun 
vrijwaringsvordering jegens derde en vierde geïntimeerden. 

3.4.(a} Terloops de procedure voor het hof is gebleken dat het beoogde herstel inmiddels 
was uitgevoerd. Het geschil beperkt zich daarom thans (in essentie) tot de kosten van het 
geding. 

(b) In haar syntheseconclusie neergelegd ter griffie van het hof op 4 mei 2022, vraagt de 
VLAAMSE WOON INSPECTIE (dienvolgens) van het hof om: 

- "te zeggen voor recht dat eerste en tweede geïntimeerden "tot herstel" gehouden 
waren van het (kwestieuze) onroerend goed en de zich erin bevindende 
woongelegenheden", 

- "akte te verlenen van het feit dat blijkens het P. V. van de Wooninspecteur van 20 april 
2022 is aangetoond dat intussen het herstel Is uitgevoerd en het (kwestieuze) 
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onroerend goed en de zich erin bevindende woning conform zijn in de zin van de 
Vlaamse Codex Wonen'' 

- (enkel nog) "eerste en tweede geïntimeerde (in solldum of elk voor hun deel) te 
verwijzen in de gedingkosten." 

{c) In hun syntheseconclusie, neergelegd ter griffie van het hof op 23 mei 2022, 
besluiten eerste en tweede geïntimeerden tot de afwijzing van het hoger beroep als 
ongegrond en tot de verwijzing van de VLAAMSE WOON INSPECTIE in de gedingkosten. 

{d) In hun syntheseconclusie, neergelegd ter griffie van het hof op 20 mei 2022 besluiten 
derde en vierde geîntimeerden: 

4. 

- in hoofdorde tot de bevestiging van het bestreden vonnis, 
- ondergeschikt tot de afwijzing van de vrijwaringsvordering als ongegrond, 

en verder tot de verwijzing van de in het ongelijk gestelde partij(en) in de 
gedingkosten. 

Voorafqaandel/lk. 

Het hof gaat met dit arrest hierna enkel in op de middelen die het afdoende en relevant acht 
om tot zijn beslissing te komen. 

Indien het hof bepaalde middelen en argumenten hierna niet verder of meer in detail 
ontmoet, is dit omdat, naar oordeel van het hof, deze middelen niet van aard zijn het hof te 
(kunnen) brengen tot een andersluidende beslissing waarbij het gevorderde in meerdere of in 
mf ndere mate zou worden ingewilligd of afgewezen. 

s. Beoordeling. 

5.1. Uit de vaststellingen vervat in het P.V. van de wooninspectie van 20 april 2022 blijkt 
genoegzaam dat alle werken, nodig om het kwestieuze pand te conformeren aan de 
vereisten van {thans) de Vlaamse Codex Wonen, inmiddels werden uitgevoerd. 

Het geschil heeft dienvolgens In essentie enkel nog betrekking op (en praktische belang 

voor) de gedingkosten. 

Dat de vorderingen omwille van een herstel dat pas terloops de procedure in hoger beroep 
genoegzaam is uitgevoerd, thans zonder voorwerp gevallen zijn, impliceert op zich niet dat 
diegenen die voorafgaand aan dit herstel de vorderingen hebben ingesteld, zomaar In de 
gedingkosten dienen te worden verwezen die verbonden zijn aan de daardoor gecreëerde 
procesverhoudingen. 
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5.2.(a) In weerwil van wat eerste en tweede geïntimeerden inroepen, vermocht 
de VLAAMSE WOONINSPECTIE op ontvankelijke en gegronde wijze de oorspronkelijke 
vordering jegens hen in te stellen. 

Er werd op 15 mei 2017 door de wooninspectie genoegzaam vastgesteld dat eerste en 
tweede geïntimeerden (als toenmalige eigenaars) het pand verhuurden terwijl het niet 
voldeed aan de normen van de (toenmalige) Vlaamse Wooncode. 

Op het ogenblik van de dagvaarding bleek het pand weliswaar te zijn verkocht, maar bleek 
niet dat het pand ofwel was aangepast waar nodig, ofwel was gesloopt. 

Pas terloops de procedure in hoger beroep is gebleken dat alle nodige werken waren 
uitgevoerd (alsdan in het l icht van de op dat ogenblik in werking getreden Vlaamse Codex 
Wonen). 

(b) Het feit dat eerste en tweede geïntimeerden, vooraleer de herstelvordering werd 
ingesteld, de woning (reeds) hadden verkocht {aan derde en vlerde geïntimeerden) (tegen 
een prijs van 75.000,00 euro) en/of deze woning door laatstgenoemden niet langer op de 
huurmarkt werd aangeboden, doet aan het hierboven vermelde geen afbreuk. 

De vordering tot het in overeenstemming brengen van het gebouw met de toepasselijke 
normen, betreft een vordering "in rem". Ze kan enkel worden Ingesteld tegen diegenen aan 
wie de inbreuk{en) kan/kunnen worden toegeschreven, ook wanneer zij niet langer de 
beschikking hebben over het betrokken gebouw Ingevolge de verkoop ervan. In dat geval 
zullen de kopers moeten toelaten/dulden dat de verkopers alsnog de vereiste werken 
uitvoeren. Dit laatste geldt onverminderd de mogelijkheid voor verkopers en kopers om 
onderling afspraken te maken over wie de nodige werken effectief zal (laten} uitvoeren 
en/of bekostigen. Deze afspraken doen geen afbreuk aan de ontvankelijkheid en de 
gegrondheid van de herstelvordering tegenover de overtreders/verkopers, tot zolang de 
nodige werken (door wie dan ook) niet zijn uitgevoerd. 

De omstandigheid dat de overtreder(s) en/of de kopers van het gebouw dit, volgend op de 
vaststellingen van de woonlnspectie, niet langer op de huurmarkt aanbieden, verhindert 
evenmin dat de vordering nog nuttig kan worden ingesteld en nagestreefd tot zolang alle 
werken, nodig om het in overeenstemming te brengen met de geldende minimumregels 
inzake woonkwaliteitsnormen, zijn uitgevoerd (of, wat ook mogelljk ls, tot zolang het 
gebouw niet is afgebroken). 

Ook de omstandigheid dat er geen strafvervolging werd ingesteld na het betalen van een 
minnelijke schikking van 750,00 euro, verhindert niet dat de herstelvordering alsnog nuttig 
voor de civiele rechter kan worden nagestreefd. 
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(c} Geen van de omstandigheden die door geïntimeerden worden ingeroepen en/of 
blijken uit de gegevens waarvan het hof vermag kennis te nemen, leiden (afzonderlijk en/of 
alle samen genomen) tot de conclusie dat (in weerwll van wat geïntimeerden Inroepen) de 
herstelvordering in onderhavig specifiek geval (-onder toepassing van art. 159 G.W., naar 
kracht waarvan de rechter geen gevolg mag verlenen aan overheidsbeslissingen die onwettig 
zijn, zonder zich bij zijn wettigheidstoets in de plaats te mogen stellen van de uitvoerende 
macht middels een opportuniteitsoordeel-) af te wijzen zou (geweest} zijn als onwettig 
wegens kennelijke onredelijkheid (dan wel kennelijke "onevenredigheid"). 

Dit volgt m.n. niet uit de omstandigheid (afzonderlijk en/of alle samen in beschouwing 
genomen) dat: 

- het gebouw aan derde en vierde geïntimeerden werd verkocht (derwijze dat eerste 
en tweede geïntimeerden er niet meer de beschikking over hadden) voor de 
bescheiden prijs van 75.000,00 euro, 

- derde en vierde geïntimeerden het gebouw niet meer aanboden op de huurmarkt 
maar zelf betrokken, 

- derde en vierde geïntimeerden terloops de procedure in eerste aanleg reeds heel 
wat (doch niet alle) werken lieten uitvoeren teneinde het gebouw te conformeren, 

- eerste en/of tweede geïntimeerden niet strafrechtelijk werden vervolgd na het 
betalen van een minnelijke schikking van 750,00 euro. 

De last die de vordering (het herstel) met zich meebracht voor eerste en tweede 
geïntimeerden, was ook niet onevenredig met de winst voor/betreffende de woonkwaliteit. 

(d) Eerste en tweede geïntimeerden dienen dan ook (in solidum) te worden verwezen in 
de gedingkosten gevallen in hun procesverhouding met de VLAAMSE WOON INSPECTIE. 

5.5. Gelet op het "In rem" karakter van de herstelvordering, had de VLAAMSE 
WOONINSPECTIE er belang bij om de rechterlijke uitspraak gemeen en bindend te doen 

verklaren. 

Zowel de VLAAMSE WOONINSPECTIE (die in verband met de kosten niets (meer) vordert ten 
aanzien van derde en vierde geïntimeerden) als derde en vierde geïntimeerden, dienen de 
eigen gedingkosten te dragen, verbonden aan hun onderlinge procesverhouding (met 
beperkt voorwerp). 

5.6. Derde en vierde geïntimeerden laten terecht gelden dat zij geenszins tot vrijwaring 
gehouden waren van eerste en tweede geïntimeerden voor de gevolgen van de door 
laatstgenoemden gepleegde Inbreuken. 
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Noch middels de bepalingen van de verkoopakte, noch anderszins hebben zij zich ooit tot 
dergelijke vrijwaring verbonden. · 

Het feit dat zij het pand hebben gekocht in de toestand waarin het zich bevond, zonder 
garantie voor "bouwvalligheid, bouwgebreken of andere oorzaken", dat zij afstand hebben 
gedaan van verhaal jegens de verkopers mocht het goed getroffen zijn door besluiten of 
voorschriften van de bevoegde overheden en/of dat door de verkopers verklaard was dat 
het verkochte goed sedert 18 september 2017 opgenomen was op de gewestelijke 
inventaris van ongeschikt en/of onbewoonbare woningen, doet allemaal aan het hierboven 
vermelde geen afbreuk. 

Ook het feit dat de kopers na aankoop zelf zijn overgegaan tot het uitvoeren van de nodige 
werken en/of daar een zekere tijd over hebben gedaan, noopt hen in deze (nog} niet tot 
vrijwaring van de verkopers voor de gevolgen/vorderingen die voortspruiten uit de 
inbreuken die de verkopers zelf hebben begaan. 

De gedingkosten gevallen f n de onderlinge procesverhouding tussen eerste en tweede 
geïntimeerden enerzijds en derde en vierde geïntimeerden anderzijds, vallen ten laste van 
eerstgenoemden (in sofidum). 

6. 

Bij dit alles worden de rechtsplegingsvergoedingen begroot op het basisbedrag bedoeld in 
art. 3 van het KB van 26 oktober 2007 voor een niet In geld waardeerbare vordering, 
geïndexeerd In de mate als gevorderd. Er blijken geen gronden om daarvan af te wijken. 

OM DIE REDENEN, 
HET HOF, 

recht doende op tegenspraak. 

Gelet op artikel 24 van de Wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken. 

Verklaart het hoger beroep en het Incidenteel beroep ontvankelijk. 

Stelt vast dat de herstelvordering van de VLAAMSE WOONINSPECTIE betreffende het 
gebouw/de woongelegenheid gelegen te kadastraa l 
gekend onder 
alsook de daaraan gekoppelde vrijwaringsvordering zonder voorwerp geworden zijn 
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Ingevolge het Inmiddels uitgevoerde herstel, dat genoegzaam blijkt uit het P. V. van de 
wooninspectie van 20 april 2022. 

Verwijst eerste en tweede geïntimeerden in de gedingkosten gevallen: 
- zowel in de procesverhouding tussen henzelf en de VLAAMSE WOONINSPECTIE, 
- als in de procesverhouding tussen henzelf en derde en vierde geïntimeerden, 

die tot op heden enkel nuttig te begroten zijn als volgt: 
- aan de zijde van de VLAAMSE WOONINSPECTIE: 

o dagvaarding, rolstelllng, overschrijving: 1.032,03 euro 
o rechtsplegingsvergoeding eerste aanleg: 1.560,00 euro (zoals laatst 

gevorderd/begroot en van toepassing op het ogenblik van het bestreden 
vonnis) 

o bijdrage begrotingsfonds: 20,00 euro 
o rechtspleglngsvergoeding hoger beroep: 1.680,00 euro 

- aan de zijde van derde en vierde geïntimeerden (samen): 
o rechtsplegingsvergoeding eerste aanleg: 1.560,00 euro (zoals laatst 

gevorderd/begroot en van toepassing op het ogenblik van het bestreden 
vonnis) 

o rechtsplegingsvergoeding hoger beroep: 1.680,00 euro 
- aan de zijde van de Belgische Staat: 

o het rolrecht hoger beroep van 400,00 euro, te betalen op invordering van de 
FOD Financiën. 

Verwijst de VLAAMSE WOONINSPECTIE enerzijds en derde en vierde geïntimeerden 
anderzijds In de eigen gedingkosten, gevallen in hun onderlinge procesverhouding. 

Aldus gewezen door de negende kamer van het Hof van beroep te Gent, recht doende in 
burgerliike zaken, samengesteld uit: 

Kamervoorzitter, 
Raadsheer, 
Raadsheer, 

en uitgesproken door de Kamervoorzitter van de kamer In openbare terechtzitting op 
achttien november tweeduizend tweeëntwintig 
bijgestaan door 
Mevrou1Ai Griffier. 




