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In de zaak van: 

WOONINSPECTEUR, bevoegd voor het grondgebied van het Vlaamse Gewest, met 
kantoren te 1000 Brussel, Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 22, 
woonstkeuze bij haar raadsman te 

etsende partiJ bij exploot van 
gerechtsdeurwaarder voor 
14 oktober 2021, 
vertegenwoordigd door Meester 

tegen 

1. 

2. 

3. 

KRO: 

RRN: 

verwerende partijen, 
verteqenwoordi~d door Meester 

1. PROCEDURE. 

KBO: 

plaatsvervanoend 
gerechtsdeurwaarder te td. 

advocaat te 

met zetel tE 

met zetel te 

wonende te 

advocaat te 

De zaak werd ingeleid bij exploot van dagvaarding, regelmatig betekend op 14 oktober 
2021 . 

De partijen zijn vervolgens verschenen en werden gehoord op de terechtzitting van 5 
januari 2023, waar het debat werd gesloten en de zaak in beraad werd genomen. 

Door de aanwezige raadslieden werd bevestigd dat zij tn onderling overleg van de 
vastgelegde conclusiekalender zijn afgeweken en alle ingediende conclusies in het 
dossier van de rechtspleging behouden mogen blijven 

Het dossier van de rechtspleging en de overtuigingsstukken werden ingezien. 

ll. VORDERING 

De vordering van etser strekt er blijkens de laatst daartoe ingediende conclusie 
achtereenvolgens toe om: 

- vast te stellen dat er een wettelijk beletsel is waardoor de 
herstelwerkzaamheden om het pand, gelegen te 

kadastraal gekend als 
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te herstellen naar een conforme 

woning niet mogelijk is, doordat er een stedenbouwkundig msidrijf rust op het 
pand, waardoor de alternatieve herstelvordering zich opdringt, met name dat 
het pand dient te worden gesloopt, tenzij de sloop op andere wettelijke gronden 
is verboden, dan wel het pand te herbestemmen volgens een door de VCRO 
vergunde toestand; 

- ondergeschikt, en mits de rechtbank meent dat er geen wettelijk 
beletsel/stedenbouwkundig misdrijf voorhanden is, in toepassing van het arrest 

verweerders te veroordelen tot het uitvoeren van de nodiae 
hAr~tAlwArk7;:u:imhAr:len aan het pand te 

kadastraal çiekend als 
zodat een conforme woning 

ontstaat, 
- dienvolgens verweerders te veroordelen tot een dwangsom van 125,00 EUR 

per dag vertraging en per verweerder bij het niet naleven van dit bevel binnen 
de vooropgestelde termijn van 10 maanden met uitdrukkelijke vermeld ing dat 
de termijn van 10 maanden enkel een aan de hoofdveroordeling gekoppelde 
termijn is en geenszins een dwangsomtermijn in de zin van artikel 1385bis Ger. 
Wb.; 

- vervolgens eiser en het College van Burgemeester en Schepenen van 
machtiging te verlenen tot het uitvoeren van het bevolen 

herstel in de plaats van de veroordeelden na het verstriJken van de termijn 
ingeval zij dit nalaten en op hun kosten; 

- verweerders te veroordelen tot de kosten van het geding, daarin begrepen de 
basisrechtsplegingsvergoeding van 1.560,00 EUR, de kosten van dagvaarding 
en de kost van overschrijving van de dagvaarding op het Hypotheekkantoor en 
de kost van overschrijving van het tussen te komen vonnis; 

- verweerders tevens te veroordelen tot de kosten van herhuisvesting en het te 
vellen vonnis uitvoerbaar bij voorraad te verklaren en niettegenstaande alle 
verhaal, zonder borgstelling en met uitslutting van het kantonnement. 

111. FEITELIJKE EN PROCEDURELE VOORGESCHIEDENIS 

Eiser licht toe dat het bedoelde pand te ~en 
open bebouwing met 1 bouwlaag omvat, dat op het moment van de vaststellingen dd. 
21 november 2013 door tal van personen, verspreid over 8 kamers, werd bewoond 

Dit pand is de volle eigendom van derde verweerder en werd door hem, alsook door 
de twee andere verweerders, aldus eiser, ter beschikking gesteld/verhuurd met het 
oog op bewoning 

In het verslag van de vaststellingen werd melding gemaakt van talrijke punten waarop 
de woning niet voldeed aan de kwaliteitsvereisten van de Vlaamse wooncode 

Verder werd vastgesteld dat het gebouw stedenbouwkundig vergund was voor de 
functie "burelen" doch niet voor bewoning. 

De herstelvordering werd vervolgens op 29 januari 2014 ingeleid door eiser, waarna 
derde verweerder op 18 februari 2014 werd gehoord in de kantoren van eiser. 
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Hoewel derde verweerder zich toen bereid zou hebben verklaard om de kamers 
conform te maken, mocht eiser nog geen melding van herstel ontvangen 

Vervolgens is eiser dan alsnog bij exploot van 14 oktober 2021 tot dagvaarding 
overgegaan. 

IV. BEOORDELING 

4 1. Ten aanzien van eerste verweerster als volle eigenaar en terbeschikingsteller 
zou de vordering alvast zonder meer ontvankelijk zijn . 

In de verklarinaen van de bewoners zou verder voortdurend verwezen worden naar de 
en derde verweerder. Deze laatste wordt vaak vernoemd als de 

persoon die verantwoordelijk 1s voor de terbeschikingstelling en hen de plaats concreet 
heeft aangeboden 

Niet alleen de eigenaar maar elke natuurlijke persoon die mee verantwoordelijkheid 
draagt, zou aansprakelijk zijn voor de inbreuken op het toenmalig artikel 5 iuncto 20 
van de Vlaamse Wooncode. 

Alle werknemers/huurders blijken ook vast te zitten in het kluwen van 
vennootschappen rond de derde verweerder, aldus eiser. Het zou daarbij ook opvallen 
dat eerste verweerster haar maatschappelijke zetel op hetzelfde adres heeft. 
Verweerders zouden ook geen huurcontracten met deze werknemers of met eerste 
verweerster zelf voorleggen. Voor eiser is het duidelijk dat eerste verweerster deze 
personen tewerkstelt. 

Eiser gaat aldus uit van een cumulatieve verantwoordelijkheid van alle 3 de 
verweerders. 

Eiser geeft vervolgens een overzicht van de regelgeving ten tijde van de 
herstelvordering en deze ten tijde van de dagvaarding. 

Eiser licht toe dat de grens van de strafbaarheid in de Vlaamse Codex Wonen thans 
gezet wordt op de niet-conformiteit van de woning, wat erop neerkomt dat er geen 
gebreken van categorie Il of III in de eindbeoordeling van het technisch verslag 
aanwezig mogen zijn. 

Doordat de nieuwe strafwet milder is, moet volgens eiser vanaf 1 Januari 2021 de 
nieuwe omschriJving toegepast worden. 

De processen-verbaal die voor de inwerkingtreding van de nieuwe regeling opgesteld 
werden, blijven ook vanaf 1 januari 2021 nog steeds betrekking hebben op een niet
conforme woning, waardoor het vastgestelde feit nog steeds strafbaar zal zijn, aldus 
eiser. 

Op basis van het bestaande dossier kan volgens eiser nog steeds vastgesteld worden 



rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen afdeling Oudenaarde, sectie burgerlijke rechtbank. p s 

dat er een strafbaarstelling is/was, zonder dat een nieuwe controle vereist is. 

De technische vaststellingen van het wornngkwaliteitsonderzoek zouden in dit geval 
duidelijk aantonen dat het pand ongeschikt en onbewoonbaar .is. De constitutieve 
bestanddelen van het bedoelde misdrijf zouden bij alle 3 de verweerders verenigd zijn 

Aangezien er nog steeds geen herstel geweest is, zou de burgerhJke rechter ook nog 
steeds de bedoelde fout kunnen vaststellen. 

De herstelvordenng zal uitgevoerd zijn, aldus eiser, wanneer er geen gebreken meer 
van categorie Il of 111 aanwezig zijn en er geen sprake is van overbewoning. 

Ingevolge de gewijzigde regelgeving wordt volgens eiser verder ook niet meer 
gevraagd om het herstel door te voeren overeenkomstig artikel 5, zoals geformuleerd 
in de initiële vordering, maar wel een herstel van de conformiteit en overbewoning, 
zoals bepaald in artikel 3.44, §2 VCW. 

Aan de modaliteiten van het herstel, zoals overlopen op de bladzijde 12 van de laatste 
conclusie, zou niets gewijzigd zijn. 

Uit het voorgelegde attest van woonst kan volgens eiser hooguit afgeleid worden dat 
destijds een bedrijfswoning voorhanden was. In dit geval was er sprake van een komen 
en gaan van werknemers die niet verbonden zijn en duidelijk geen gezin vormen, zodat 
de vaststelling van een omvorming naar diverse kamers wel degelijk overeind zou 
blijven. 

Voor zover de rechtbank toch de redenering zou volgen dat deze samen een gezin 
uitmaken, dan wijst eiser er op dat zij decretaal geen andere keuze heeft en maar één 
herstelmaatregel kan vorderen, te weten het zogenaamde alternatief herstel (van 
toepassing in geval van een stedenbouwkundige overtreding). 

In geen enkele van de door verweerders aangehaalde argumentaties zou de vordering 
volledig ongegrond zijn nu de non-conformiteit op zich alleszins niet wordt betwist. 

Tot slot verzet eiser zich tegen elke vorm van uitstel. Het dossier werd niet 
strafrechtelijk geseponeerd omdat het niet belangrijk zou zijn, maar enkel omdat dit al 
een grote sociaalrechtelijke voorafgaande had, aldus eiser. Nu er inmiddels 8 jaar 
verstreken is en verweerders nog altijd geen stap dichter bij een ernstige oplossing 
zijn, moet de vordering wat eiser betreft net zo snel mogelijk toegekend worden. 

4.2. Verweerders voeren vooreerst aan dat tweede en derde verweerders ten 
onrechte gedagvaard werden aangezien de woning enkel door eerste verweerster ter 
beschikking werd gesteld. Elke vordering lastens hen zou dan ook als onontvankelijk 
moeten worden afgewezen. 

Verder wijst men er ook op dat het geseponeerde strafdossier uitwees dat er geen 
schriftelijke huurovereenkomst bestaat en er evenmin gelden werden afgehouden. 

Het zou dus gaan om mondelinge huur of terbeschikkingstelling, wat enkel door de 
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eigenaar van het pand kan gebeuren. 

Eiser zou ook uitgaan van een verkeerde premisse nu het hier zou gaan om een 
zelfstandige woning met slaapkamers. De woning werd zo ook door tweede 
verweerster voor 1997 persoonlijk gebruikt Deze kwalificatie zou tot gevolg hebben 
dat een hele lijst strafpunten alvast niet weerhouden kan worden. 

Voor verweerders rijst hoe dan ook de vraag waarom vrienden/werknemers niet als 
gezin zouden kunnen samenleven. 

Het zou verder niet correct zijn dat het pand enkel vergund werd als burelen, nu dit 
vanaf 1997 werd bewoond door derde verweerder en zijn gezin. De functiewijziging 
van "burelen" naar "wonen" in een KMO-zone was destijds niet vergunningsplichtig 
volgens betrokkenen. 

Toen deze verplichting werd ingevoerd in 2000 was de functiewijziging al doorgevoerd, 
zodat uitgegaan moet worden van een vergund geachte woonfunctie. Eens deze 
functie verworven is, zou deze niet door onbruik temet kunnen worden gedaan. Het 
pand zou ten andere ook uiterlijk het voorkomen van een woning hebben. 

Enkel op basis van het vermoeden van vergunning voor de woonfunctie zou een 
conforme "woning" in een KMO-zone tot stand kunnen worden gebracht na 
veroordeling tot het uitvoeren van herstelwerken. 

Verweerders voeren tot slot aan dat zij de woning inmiddels hebben laten nakijken 
door een vakman op resterende gebreken zodat een hercontrole spoedig kan 
plaatsvinden, waarna daartoe het initiatief zal worden genomen naar eiser. 

Uiterst ondergeschikt is een dwangsom in de visie van verweerders niet vereist, 
minstens zou deze tot een plafond beperkt moeten worden en niet mogen beginnen 
lopen voor de betekening van het vonnis. 

- Voor wat de ontvankelijkheid betreft 

4.3. Verweerders besluiten tot de onontvankelijkheid van de vordering ten aanzien 
van de tweede en derde verweerders nu het in deze duidelijk zou gaan om mondelinge 
huur of loutere terbeschikkingstelling en enkel de eigenaar van het pand daartoe (juri
disch) in staat is. 

De Wooninspecteur, die zowel in het kader van de Vlaamse Wooncode als in de actu
ele Vlaamse Codex Wonen 2021 door de decreetgever aangeduid werd als de hand
havende instantie met betrekking tot niet-conforme woningen, treedt op in het collec
tieve belang wanneer zij, zoals in casu, het herstel nastreeft van de vastgestelde in
breuken op de wooinkwaliteitvereisten en wordt als gevolg hiervan van bij het instellen 
van de bedoelde vordering van rechtswege geacht over het vereiste belang en de 
noodzakelijke hoedanigheid daartoe te beschikken. 
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De bedoelde herstelmaatregel maakt ook precies de inzet uit van de huidige proce
dure. 

Of eiseres de maatregel in kwestie ook kan laten gelden lastens de tweede en derde 
verweerders als feitelijke mede-verantwoordelijken voor de inbreuken, raakt niet aan 
het ontvankelijkheidsdebat maar uitsluitend aan de grond van de zaak. 

De rechtbank zal deze kwestie dan ook enkel ontmoeten bij de onderstaande 
beoordeling ten gronde. 

Ten gronde 

4.4. Bij toepassing van het toenmalige artikel 20 van de Vlaamse Wooncode (thans 
artikel 3.34 Vlaamse Codex wonen 2021) worden als overtreders beschouwt de 
verhuurder, onderverhuurder of diegene die het onroerend goed dat niet aan de 
geldende vereisten voldoet of de niet-conforme woning te huur of ter beschikking heeft 
gesteld. 

Het daderschap in strafrechtelijke zin is bewust heel ruim opgevat om een zo groot 
mogelijk aantal mensen verantwoordelijk te maken en hen zo te ontraden zich in te 
laten met deze sociaal verwerpelijke praktijk. 

Deze opzet en filosofie werken noodzakelijkerwijze door wanneer, zoals in deze het 
geval is, de strafrechtelijke component vervalt door de beslissing tot seponering en 
enkel de burgerlîJke herstelmaatregel nog ter beoordeling voorligt. 

In diezelfde zin kan eiseres als de bevoegde administratieve instantie dus elke 
natuurlijke en rechtspersoon aanspreken die in enige mate, hetzij door een eigen actief 
optreden, dan wel door een nalaten of gedogen, bijgedragen heeft tot de bedoelde te 
huur of terbeschikkingstelling, derwijze dat deze zonder de actieve of passieve inbreng 
van betrokkene niet mogelijk zou zijn geweest. Elkeen die concreet tot de onwettige 
toestand heeft bijgedragen, kan dan ook door eiser binnen het kader van haar 
handavingsopdracht voor deze rechtbank aangesproken worden. 

Terecht wordt er in dat opzicht door eiser op gewezen dat derde verweerder niet alleen 
in de verklaringen van de aangetroffen bewoners bij herhaling naar voor komt als de 
persoon die dit verblijf voor hen had geregeld maar betrokkene ook zelf bij zijn verhoor 
in het kader van het strafdossier op 18 februari 2014 met zoveel woorden stelde dat 
hij de kamers ter beschikking stelde aan buitenlandse werknemers Onder meer de 
volgende afsluitende passage van diens verhoor springt daarbij bijzonder in het oog: 

"( ... ) 

Na voorlezing wens ik nog toe te voegen dat ik deze kamers spontaan ter beschikking 
heb gesteld van de chauffeurs, die in de transportsector toch weinig kunnen 
beschikken over dergelijke voorzieningen. Ik ben zelf chauffeur geweest, ik heb zelf 
geslapen in mijn camion en gekookt op een vuurtje. Ik dacht deze mensen een degelijk 
verblijf te kunnen aanbieden, zodat ze zich eens kunnen douchen, kunnen koken en 
hun kleren eens kunnen wassen. 



rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen afdeling Oudenaarde, sectie burgerl1Jke rechtbank - p 8 

(. . .)" 

Het gegeven op zich dat betrokkene ook specifieke toelichting kon geven over 
bepaalde concrete aspecten van de bewoning, met name het al dan niet betalen van 
huur, de regelmaat/frequentie van verblijf door de bedoelde werknemers en de 
bemeubellng van het pand staaft de conclusie dat betrokkene wel degelijk actief aan 
de terbeschikkingstelling heeft meegewerkt. Dit verklaart tevens waarom de derde 
verweerder, geconfronteerd met de inbreuken, ook spontaan verklaarde het nodige te 
willen en zullen doen om te zorgen voor 7 conforme kamers. 

Als werkgever duiden de ondervraagde chauffeurs evenwel steevast de 
aan, waarvan de derde verweerder zaakvoerder zou zijn. Dat het in deze 
omstandigheden duidelijk zou zijn dat tweede verweerster de vennootschap is die 
deze personen tewerkstelt en in dat opzicht eveneens bij de terbeschikkingstelling 
betrokken is, kan op basis van het strafdossier, noch enig ander stuk thans nog niet 
met zekerheid worden aangenomen. Het enkele gegeven dat tweede verweerster haar 
maatschappelijke zetel op hetzelfde adres houdt als het bedoelde pand , kan 
vooralsnog niet volstaan 

De rechtbank kan behoudens veraissing in het strafdossier ook geen verdere 
gegevens over de bedoelde terugvinden Nochtans moet minstens derde 
verweerder, als de door de chauffeurs aangeduide bestuurder van deze firma , in staat 
zijn hierover meer toelichting te verschaffen. In de mate dat ook de 
arbeidsovereenkomsten van de verhoorde chauffeurs niet bij het strafdossier werden 
gevoegd en ook deze evident de nodige relevante informatie hierover bevatten, wordt 
betrokkene door de rechtbank uitgenodigd ook deze stukken naar voor te brengen. 

In afwachting dient het oordeel over de eventuele mede-verantwoordelijkheid van de 
tweede verweerster ambtshalve te worden aangehouden. 

4.5. Verweerders voeren blijkens de ingediende conclusies voor het overige alvast 
geen betwisting tegen de middelen en uiteenzetting van eiser nopens: 

- de regelgeving, zoals van toepassing ten tijde van de herstelvordering en de 
dagvaarding; 

- de gewijzigde bepalingen ten tijde van de dagvaarding; 
- de hieruit afgeleide conclusie dat processen-verbaal opgesteld voor de 

inwerkingtreding van de nieuwe regeling ook vanaf 1 januari 2021 nog steeds 
betrekking hebben op niet-conforme woningen, waardoor het vastgestelde feit 

_ nog steeds strafbaar is. 

De rechtbank kan met betrekking tot de theoretische uiteenzetting die dienaangaande 
door eiser werd weergegeven op de bladzijden 6 tot en met 10 van zijn 
syntheseconclusie ten andere evenmin enige ambtshalve op te werpen gronden 
aantreffen. 
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4.6. De betwisting van de zijde van verweerders beperkt zich tot drie concrete 
middelen, te starten met de stelling dat eiser zich zou baseren op een verkeerde 
premisse, in die zin dat het hier niet zou gaan om een kamerwoning maar wel om een 
zelfstandige woning met meerdere slaapkamers. 

De rechtbank is het alvast eens met eiser dat uit het als stuk nr. 1 van verweerders 
gevoegde attest van woonst hoogstens afgeleid kan worden dat derde verweerder in 
de bedoelde periode als zaakvoerder zijn adres had op de maatschappelijke zetel van 
zijn bedrijf, in de zin dat hier destijds sprake was van een bedrijfswoning. 

Dat het pand op het moment van de vaststellingen in elk geval niet diende tot de 
huisvesting van een gezin in de brede zin van het woord (zoals door de aangehaalde 
bepalingen vereist om niet als een kamerwoning te worden bestempeld), blijkt 
ruimschoots uit de verklaringen niet alleen van de aangetroffen bewoners zelf, maar 
ook uit deze van derde verweerder. De samenstelling van de bewoners blijkt aldus 
zeer wisselend en onregelmatig. De verhoorde werknemers/chauffeurs blijken elkaar, 
op twee schoonbroers na, ook niet te kennen. Terecht spreekt eiser in deze context 
dan ook van een komen en gaan van diverse werknemers en betrokkenen op zeer 
wisselende tijdstippen en voor al even variërende tijdsduur, zodanig dat de nodige 
duurzaamheid en consistentie ontbeert om als een gezinsverband te kunnen worden 
beschouwd. 

4.7. Het volgende door verweerders ontwikkelde middel raakt aan de vraag of het 
pand in kwestie al dan niet het voorwerp uitmaakt van een stedenbouwkundige 
inbreuk. 

Sinds het decreet van 28 juni 1984 bestaat er een vergunningsplicht voor functies, voor 
zover de Vlaamse Regering deze opsomde in een besluit. Deze opsomming kwam er 
met het besluit van de Vlaamse Executieve van 17 juli 1984 houdende het 
vergunnmgsphchtig maken van sommige gebruikswijzigingen en later met het Besluit 
van de Vlaamse Regering van 14 april 2000 tot bepaling van de vergunningsplichtige 
functiewijzigingen, gewijzigd bij Besluit van 16 juli 2010. 

Functiewijzigingen die voor de inwerkingtreding van de vergunningsplicht reeds tot 
stand gekomen waren, worden daarbij geacht vergund te zijn Latere 
functiewiJzig ingen moeten noodzakelijkerwijze door de vereiste vergunning zijn 
gedekt. 

Voor wat de specifieke functie of bestemming van een pand betreft, moet voor een 
goed begrip wel onderstreept worden dat het begrip "wonen" verschillende ladingen 
kan dekken In het bijzonder is de residentiële particuliere woning daarbij te 
onderscheiden van de bedrijfswoning Het begrip 'bedrijfswoning' wordt binnen de 
VCRO niet nader gedefinieerd gedefinieerd, doch algemeen wordt hieronder begrepen 
dat het gaat om een woning die betrokken wordt door een met het bedrijf verbonden 
gezin 

Zoals in de bovenstaande motieven reeds opgemerkt werd, kan uit het attest van 
woonst (stuk nr. 1 verweerders) enkel afgeleid worden dat het pand voor de periode 
van 16 december 1997 tot 28 juh 2004 door derde verweerder betrokken werd als 
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bedrijfswoning. Op datum van 16 december 1997 werd aldus een functiewijziging 
doorgevoerd van burelen naar bedrijfswoning, waardoor de hoofdfunctie de facto werd 
gewIJzigd van bedrijfsgebouw naar woning. Dergelijke functiewijz iging was op datum 
van de wijziging evenwel nret vergunningsplicht1g 

Nu het gebrwk als bedrijfswoning op zich ook bij de latere invoering van het Besluit 
van de Vlaamse Regering van 14 april 2000 niet als een afzonderlijke hoofdfunctie 
werd erkend, is ook de later doorgevoerde wijziging waarbij de woning niet langer de 
gezinswoning van de zaakvoerder betreft maar enkel onderdak geeft aan de bedoelde 
chauffeurs op zich niet als vergunningsplichtig te beschouwen. De hoofdfunctie bleef 
immers ongewijzigd bestaan uit bewoning en ook de ondergeschikte bedrijfsfunctie 
(gezien het gebruik als maatschappehJke zetel) is behouden gebleven Het enkele feit 
dat het pand dus niet langer door de afgevaardigd bestuurder en diens gezin maar op 
het moment van de vaststellingen wel door derden/werknemers werd bewoond brengt 
naar het oordeel van de rechtbank dan ook evenmin vergunningsplichtige 
functiewijziging tot stand. 

Als dusdanig maakte het strafdossier dan ook ten onrechte gewag van de 
stedenbouwkundige inbreuk, bestaande uit het geheel of gedeeltelijk wijzigen van de 
hoofdfunctie van een bebouwd onroerend goed in de zin van het artikel 4.2.1, 6° 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 

Waar verweerders gemakkelijkheidshalve echter wel aan voorbijgaan is dat ook het 
opsplitsen van het aantal woongelegenheden in het pand, op de wijze zoals deze door 
de verbalisanten vastgesteld werd , vergunningsplîchtig is in de zm van het artikel 4 2.1, 
7° Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Van de zijde van eiser werd dan ook terecht 
opgemerkt dat deze inbreuk gemakkelijkheidshalve door verweerders in hun betoog 
werd verzwegen 

Bijgevolg kan de rechtbank enkel, zoals in hoofdorde aangegeven door eiser, het 
bestaan vaststellen van een wettelijk beletsel waardoor de herstelwerken om het pand 
te herstellen naar een conforme woning niet mogelijk is gezien het vastgestelde 
stedenbouwkundig misdrijf, waardoor de alternatieve herstelvordering zich opdringt, 
bestaande uit het slopen van het pand (tenzij dit op andere wettelijke grondslagen 
verboden is) hetzIJ het bekomen van de vereiste stedenbouwkundige vergunning voor 
de doorgevoerde opsplitsing 

4.8. Waar verweerders verder pleiten voor uitstel in afwachting van hercontrole, is 
de rechtbank het eens met eiser dat verweerders daartoe ruimschoots de tijd en 
gelegenheid hebben gehad. Dat er zoveel tijd verlopen is sinds de initiële 
vaststellingen, is in de eerste plaats het gevolg van de vruchteloze beloftes aan de 
zijde van verweerders, die steeds beloven het nodige te zullen doen maar vervolgens 
volledig passief blijven. De vele correspondentie vervat in het stuk nr 2 van eiser toont 
aan dat verweerders hieromtrent bij herhaling gecontacteerd en aangemaand werden 
maar steeds verzuimd hebben het nodige te doen. Aan de ter terechtzitting door de 
raadsman van verweerders gedane uitspraak dat cliënten beloofd hadden in januari 
alsnog met de Wooninspecteur contact te zullen opnemen, kan dan ook geen enkel 
geloof gehecht worden. 
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Bovendien is het uitblijven van een hercontrole tot op heden ook niet relevant, precies 
gezien er door de stedenbouwkundige inbreuk hoe dan ook een wettelijk beletsel is 
voor herstelwerkzaamheden. 

Daarmee verband houdend is er In deze dan ook wel degelijk grond tot het opleggen 
van een dwangsom nu de houding van verweerders in het verleden meer dan 
voldoende grond oplevert om te vrezen dat het louter morele gezag dat aan de 
onderhavige beslissing kleeft niet zal volstaan om hen tot handelen aan te zetten. Het 
bijkomend drukkingsmiddel van de dwangsom is noodzakelijk als waarborg dat aan de 
hoofdveroordeling zal worden voldaan. 

Vanuit diezelfde redenering dient ook elke bijkomende term van respijt te worden 
afgewezen, met dien verstande dat conform het artikel 1385bis Ger. Wb. de 
dwangsom van rechtswege pas kan verbeuren vanaf de datum van betekening van 
huidig vonnis. 

De rechtbank is het in functie van het gevorderde eenheidsbedrag van de dwangsom 
(125,00 EUR per dag en per verweerder) en de vermoedelijke financiële draagkracht, 
evenmin eens met de beweerde noodzaak tot het plafonneren van de dwangsom, die 
aldus grotendeels van haar efficiëntie dreigt te worden beroofd. 

4 .9. Voor wat tot slot de gevraagde uitvoerbaarheid bij voorraad betreft, geldt 
overeenkomstig het nieuwe artikel 1397 Ger. Wb. het principe van de uitvoerbaarheid 
bij voorraad voor eindvonnissen die op tegenspraak worden verleend. 

De afwijking van het standaardregime voorzien in artikel 1397, tweede lid Ger. Wb. 
echter vereist een met bijzondere redenen omklede beslissing , waarbij het toekomt 
aan de eisende partij om deze bijzondere redenen aan te dragen, dan wel aan de 
rechtbank deze ambtshalve vast te stellen . 

Voor wat het tijdsverloop sinds de herstelvordering als vermeende bijzondere reden 
daartoe betreft, volstaat het te verwijzen naar de bovenstaande motieven waarin er 
reeds op gewezen werd dat verweerders hier grotendeels zelf voor verantwoordelijk 
zijn. Het gaat niet op het de facto reeds genoten uitstel, waar men zelf met vruchteloze 
beloftes op aangestuurd heeft en welke de handhavende overheid zo welwillend 
toegestaan heeft, dan achteraf tegen deze laatste te gebruiken als verweermiddel 
tegen de voorlopige tenuitvoerlegging Ook het niet voorhanden zijn van een actueel 
verslag van controle van de woning is enkel op het conto van verweerders te schrijven 
en ten andere ook niet relevant (zie supra). 

V. GERECHTSKOSTEN 

Eerste en derde verweerders dienen reeds als de In het ongelijk gestelde partijen te 
worden verwezen m de gerechtskosten aan de zijde van eiser (artikel 1017, lid 1 
Gerechtelijk Wetboek). 

Wat deze kosten betreft, dient de rechtbank zich te beperken tot het vereffenen van 
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de kosten waarvan de partijen een opgave hebben ingediend (art. 1021, eerste hd 
Ger.Wb; Cass 5 januari 2007, www.cass.be). 

Met betrekking tot de gebeurlijke overige kosten wordt de beslissing geacht te zijn 
aangehouden (art. 1021, tweede lid Ger.Wb ). 

Voor de toepassing van artikel 1022 Ger. Wb wordt het bedrag van de vordering 
vastgesteld overeenkomstig de artikelen 557 tot 562 en artikel 618 van het Gerechtelijk 
Wetboek (artikel 2 KB van 26 oktober 2007). Onder het bedrag van de vordering wordt 
aldus verstaan de som die in de inleidende akte wordt geeist of, indien de vordering in 
de loop van het geding is gewijzigd, de som die in de laatste conclusie wordt gevorderd 
(zie ook: Cass. 24 november 2009, 

Het bedrag van de hoofdvordering is niet in geld waardeerbaar zodat het 
overeenstemmende basrsbedrag van de rechtsplegingsvergoedrng thans 1.800,00 
EUR bedraagt, conform de vordering. 

Ten aanzien van tweede verweerster dient ook de beoordeling van de gerechtskosten 
ambtshalve te worden aangehouden. 

OP DEZE GRONDEN, 
DE RECHTBANK, recht doende OP TEGENSPRAAK, 

Verklaart de vordering ontvankelijk en ten aanzien van eerste en derde verweerders 
reeds in de hierna bepaalde mate gegrond. 

Stelt dienvolgens vast dat er een wettelijk beletsel is waardoor de 
herstelwerkzaamheden om het pand, gelegen te 

kadastraal gekend als 
te herstellen naar een conforme woning 

niet mogelijk is, doordat er een stedenbouwkundig msidrijf rust op het pand, waardoor 
de alternatieve herstelvordering zich opdringt, met name dat het pand dient te worden 
gesloopt, tenzij de sloop op andere wettelijke gronden is verboden, dan wel het 
bekomen van de vereiste stedenbouwkundige vergunning voor de doorgevoerde 
opsplitsing. 

Veroordeelt eerste en derde verweerders reeds tot een dwangsom van 125,00 EUR 
per dag vertraging en per verweerder b1J het niet naleven van dit bevel binnen de 
vooropgestelde termijn van 10 maanden met uitdrukkelijke vermelding dat de termijn 
van 10 maanden enkel een aan de hoofdveroordeling gekoppelde termijn is en 
geenszins een dwangsomtermijn in de zin van artikel 1385bis Ger. Wb. 
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Verleent aan eiser en het College van Burgemeester en Schepenen van 
machtiging tot het uitvoeren van het bevolen herstel m de plaats van de 

veroordeelden na het verstrijken van de termijn ingeval zij dit nalaten en op hun kosten. 

Verwijst eerste en derde verweerders dienvolgens lastens de Belgische staat in het 
rolrecht ten bedrage van 165,00 EUR en de bijdrage aan het Fonds van 20,00 EUR. 

Veroordeelt eerste en derde verweerders tevens reeds tot de kosten van 
herhuisvesting en tot de gerechtskosten aan de zijde van eiser. 

Begroot deze kosten als volgt· 

- dagvaarding: 
- rechtsplegingsvergoeding · 

overschrijving dagvaarding/vonnis: 

245,86 EUR 
1 800,00 EUR; 

PM 

Laat de aan de zijde van eerste en derde verweerders gevallen kosten definitief te 
hunnen laste. 

Houdt de beoordeling ten aanzien van tweede verweerster integraal aan, daarin 
begrepen het oordeel aangaande de kosten. 

Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad, niettegenstaande elk rechtsmiddel, 
zonder borgstelling en met uitsluiting van het vermogen tot kantonnement. 

Dit vonnis werd uitgesproken in de openbare terechtzitting van kamer 05 van de 
rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen afdeling Oudenaarde op 02/02/2023. 




