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RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN 
AFDELING GENT - ELFDE KAMER 
OPENBARE TERECHTZITfING VAN 2 JUNI 2020 

A.R. nr. 19/1515/A 

IN DE ZAAK VAN: 

Fo 

De WOONINSPECTEUR, bevoegd voor het grondgebied van het 
VLAAMSE GEWEST, met kantoren gevestigd te 1000 Brussel, Herman 
Teirlinckgebouw, Havenlaan 88/22, die woonstkeuze doet ten kantore 
van zijn raadsman te 9000 Gent, Koning Albertlaan 128, 

eiser op hoofdeis, verteaenwoordiÇJd door Mr. 
advocaat met kantoor te 

TEGEN: 

Mevrouw ï119eschreven iri hP.t R11ksreaister onder 
het nummer wonende te 

toegelaten tot ae Koste1oze rechtsblj~ bij beschil<Klng van net: 
Bureau voor Rechtsbijstand bij deze rechtbank en afdeling d.d . 21 mei 
2019 (A.R. 19/283/I), 

verweer~tAr oo hoofdeis. eiseres op tusseneis, vertegenwoordigd 
door Mr. advocaat met kantoor te 

MEDE IN ZAKE: 

1. De heer 
het nummer 

2. Mevrouw 
hP.t nummer 

3. De heer 
het nummer 

4. De he0 r 

nummer 

ingeschreven In het Rijksregister onder 
wonende te 

ingeschreven In het Rijksreoister onder 
wonende te 

ingeschreven in het Riiksrea lster onder 
wonende te 

ingeschreven in het Rijksregister onder het 
wonende te 

verweerders op tusseneis, vertegenwoordigd door Mr. 
advocaat met kantoor te 
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VONNIST DE RECHTBANI< ALS VOLGT: 

I. PROCEDURE 

De zaak werd ingeleid bij dagvaardina. oo verzoek van de WOON
INSPECTEUR betekend aan mevrouw op 26 april 2019 
en overgeschreven In de registers van het bevoegde rechtszel<erheids-
kantoor op 29 april 2019 (onder nummer 

Bli daavaarding In gedwongen tussenkomst. oo verzoek van mevrouw 
betekend aan de heer mevrouw 

ae heer . :!n de heer op 14 
juni 201Y, werden ook de laatstgenoemden gedwongen om tussen te 
komen in het huidige geding. 

Op de (beide) lnleidingszlttingen van 14 mei 2019 (hoofdzaak) en 25 
juni 2019 (tussenkomst) zijn de betrokken partijen niet verschenen 
noch Iemand voor hen, waarop de zaak (telkens) naar de wachtrol van 
deze kamer werd verzonden met het oog op rechterlijke lnstaatstelling 
conform artikel 747, § 2 van het Gerechtelijk Wetboek. 

Bij beschikking van de voorzitter van deze kamer van 10 september 
2019 werden, met toepassing van artikel 747, § 2 van het Gerechtelijk 
Wetboek, aan alle partijen conclusietermljnen verleend en een rechts
dag bepaald. De zaak werd daarbij vastgesteld voor behandeling op de 
zitting van 7 aprll 2020. 

Op de openbare terechtzitting van 7 april 2020 zijn de partijen, gelet 
op de heersende noodtoestand en de daarmee gepaard gaande (door 
de overheid opgelegde) beperkingen van het intermenselijk contact, 
niet verschenen noch iemand voor hen. Met wederzijds akkoord van 
hun respectieve raadslieden 1 overgemaakt per brieven d.d. 31 maart 
2020 (voor de WOONINSPECTEUR), d.d. 1 april 2020 (voor partij 

en d.d. 7 maart 2020 (sic) (voor de consoorten , 
werd de zaak alsnog schrlfte/fjk behandeld, waarna de debatten zijn 
gesloten en de zaak In beraad werd genomen. 

Bij tussenvonnis van 21 april 2020 beval de rechtbank de heropening 
van de debatten teneinde de WOONINSPECTEUR toe te laten om zijn 
volledige stukkenbundel (d.w.z. inclusief zijn stuk 2) alsnog neer te 
leggen ter griffie of (uiterlijk) ter zitting. Met dat doel werd de zaak in 
voortzetting gesteld naar de zitting van 19 mei 2020. 

Op de openbare terechtzitting van 19 mei 2020 zijn de partijen niet 
(meer) verschenen noch iemand voor hen. Het gevraagde stuk 2 van 
de WOONINSPECTEUR werd Inmiddels (nogmaals?) neergelegd, meer 
bepaald (thans in origineel) ter griffie op 8 mei 2020. Zoals reeds 

l 
! 

1 
1 

1 
t 

' ' ' ~ 



RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN 
AFDELING GENT - ELFDE KAMER 
OPENBARE TERECHTZITTING VAN 2 nJNI 2020 

aangekondigd in het t ussenvonnis van 21 april 2020, werd de zaak 
daarop (ambtshalve) weer in beraad genomen. 

De rechtbank nam kennis van het dossier van de rechtspleging en van 
de voor~ partijen neergelegde stukken - hetzij tn oriafneel (voor de 
consoorten . hetzij via e-depos/t (voor partij , hetzij 
langs beide wegen (voor de WOONINSPECTEUR). 

II. FEITEN EN VORDERINGEN 

1. Partij was/is de (enige) eigenares van de woning gelegen 
h=1 kadastraal qekend onder Stad 

nummer Zii heeft deze woning 
namelijk geërfd van haar vader, wijlen de neer die is 
overleden oo Ook haar (toen nog minderjarige) broer 

was meäe-erfgenaam, maar voor hem werd de 
(deficitaire) nalatenschap van vader <1erworpen. 

In het verleden werd deze woning door oartii verhuurd aan 
derden, meer bepaald aan de heer en mevrouw 
die het pand betrokken met hun {drie) kinderen. Blijkbaar werd 
destijds (door de huurders?) klacht neergelegd wegens gebreken van 
de woning. In het kader van het navolgende strafonderzoek is de 
Woonlnspectie Oost-Vlaanderen ter plaatse gekomen, meer bepaald op 
6 december 2011, waarbij werd vastgesteld dat de bewuste woning 
njet voldeed aan de minimale woonkwaliteltsverelsten zoals vermeld in 
artikel 5 van de Vlaamse Wooncode (het bijhorend technisch verslag 
maakt melding van 40 strafpunten in totaal) . Hiervan werd ook proces
verbaal opgemaakt. 

Op 30 april 2012 blijkt de WOONINSPECTEUR ter zake een herstel
vordering te hebben opgesteld, die op 2 mei 2012 werd overgemaakt 
aan de procureur des Konings, aan partij en aan het college 
van burgemeester en schepenen van de Stad 

Naar verluidt werd het strafdossier door de procureur des Konings 
zonder gevolg gerangschikt. De WOONINSPECTEUR hield en houdt 
evenwel vast aan zijn herstelvordering, teneinde de betrokken woning 
alsnog te laten voldoen aan de minimale vereisten Inzake woon
kwaliteit. Per brieven van 25 jull 2018 en 14 november 2018 werd 
partij faartoe een laatste maal aangemaand. 

Bij onderhandse verkoopovereenkomst van 17 juni 2016 heeft partij 
de woning in kwestie evenwel verkocht aan de consoorten 

ueze verkoop heeft tussen de voornoemde partijen aanleiding 
gegeven tot een reeks betwistingen alsook een gerechtelijke procedure 
(voor deze rechtbank, afdeling en kamer, die hierover uitspraak heeft 
gedaan bij vonnis van 19 november 2019). Tot een notarlële akte van 
koop-verkoop tussen partij :ars verkoper) en de consoorten 

:als kopers) blijkt het in ieder geval nooit te zijn gekomen. 
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Wat de huidige herstelvordering betreft, beperkt partij zich 
tot een zuiver principiële betwisting. Alleen (de modaliteiten van) de 
door de WOONINSPECTEUR gevorderde dwangsom betwist partij 

wél specifiek. In ieder geval wenst zij dat het huidige vonnis 
gemeen en tegenstelbaar wordt verklaard aan de consoorten 
die zij (enkel) met dat doel ook heeft laten dagvaarden in gedwongen 
tussenkomst in het huidige geding, 

De consoorten van hun kant verzetten zich daartegen. Ztj 
ontkennen namelijk formeel ook maar iets te maken te hebben met de 
gebreken van de woning (waarop de huidige herstelvordering van de 
WOONINSPECTEUR is gesteund) en stellen dat zij thans door partij 

worden meegesleurd In een geding waarmee zij helemaal 
geen uitstaans hebben. 

Op 26 april 2019 heeft de WOONINSPECTEUR partij laten 
dagvaarden in rechte. Op 14 juni 2019 volgde daarop de dagvaarding 
In tussenkomst vanwege partij tegen de consoorten 

2. Volgens de termen van zijn (enige en laatste) conclusie, neergelegd 
ter griffie op 6 j anuari 2020, strekt de hoofdvordering van de WOON
INSPECTEUR ertoe om: 

- het herstel te horen uitspreken zoals gevorderd en dus: 

partij te horen veroordelen tot het uitvoeren van de 
nodlae herstelwerkzaamheden om het pand gelegen te 

kadastraal qekend onder Stad 
te laten voldoen aan de 

minimale kwallteitsverelsten zoals vervat In de Vlaamse Woon
code, hetgeen onder meer Impliceert: het wegwerken van alle 
gebreken aan het pand om het pand opnieuw te laten voldoen 
aan de vereisten van artikel 5 van de Vlaamse Wooncode, zodat 
de conformiteit aan dat artikel (a lsnog) kan worden vastgesteld ; 

- dienvolgens partij te horen veroordelen tot een 
dwangsom van 125,00 euro per dag vertraging bij het niet
naleven van dit bevel binnen de vooropgestelde termijn van tien 
maanden, met uitdrukkelijke vermelding dat deze termijn van 
tien maanden enkel een aan de hoofdveroordeling gekoppelde 
termijn is en geenszins een dwangsomtermijn In de zin van 
artikel 1385bls van het Gerechtelijk Wetboek; 

- vervolgens de WOONINSPECTEUR zelf en het college van burge
meester en schepenen van de Stad nachtiging t e horen 
verlenen tot het uitvoeren van het bevolen herstel ln plaats van 
oartli na het verstrijken van de termijn Ingeval partij 

dit nalaat en dit op haar kosten; 
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- tot slot partij te horen veroordelen tot de kosten van 
herhuisvesting zoals bedoeld In artikel 17, § 1, 6° van de 
Vlaamse Wooncode. 

Daarnaast wordt, volgens de termen van dlezelfde (laatste) conclusie, 
door de WOONINSPECTEUR ook gevraagd om : 

- partij tevens te veroordelen tot de kosten van het 
geding, met Inbegrip van de dagvaardingsl<0sten, de kosten van 
de overschrijving van de dagvaarding op het hypotheekkantoor, 
"de kost van de overschrijving van het tussen te l<omen vonnis 
en/of arrest op het Hypotheekkantoor" (sic) en de rechtspleging
vergoeding, begroot op (het basisbedrag van) 1.440,00 euro; 

- het te vellen vonnis uitvoerbaar bij voorraad te verklaren, 
niettegenstaande alle verhaal, zonder borgstelling en met 
uitsluiting van kantonnement. 

3. Volgens de termen van haar (laatste) syntheseconclusie, neergelegd 
ter griffie op 29 januari 2020, heeft partij van haar kant 
gevraagd om: 

de hoofdvordering, in zoverre gesteld In naam dan wel ten 
voordele van het college van burgemeester en schepenen van de 
Stad af te wijzen als onontvankelijk, ontoelaatbaar, 
minstens ongegrond; 

- In leder geval, deze vordering in haar geheel af te wijzen als 
ongegrond, kosten ten laste van de WOONINSPECTEUR, waarin 
begrepen de rechtspleglngsvergoedlng, begroot op 1.440,00 
euro, zijnde het geïndexeerde basisbedrag voor een niet In geld 
waardeerbare vordering; 

- in ondergeschikte orde, ervan akte t e nemen dat zij zich naar de 
wijsheid van de rechtsbank gedraagt met betrekking tot de 
herstelvordering, maar de vordering tot uitsluiting van de 
dwangsomtermijn van artfkel 138Sbls van het Gerechtelijk 
Wetboek alsmede de vordering tot het opleggen van een niet in 
de tijd noch qua te verbeuren bedrag beperkte dwangsom 
ongegrond te verklaren; 

- op eigen tussenvordering, het tussen te komen vonnis aemeen 
en tegenstelbaar te horen verklaren aan de consoorten 
en hen te verwijzen in de specifieke kosten, met inbegrip van de 
rechtsplegingsvergoeding "als naar recht" (sic); 

- dit alles bij vonnis dat rechtens uitvoerbaar. bij voorraad Is, 
niettegenstaande elk verhaal, zonder borgstellfng en met 
uitsluiting van het vermogen tot kantonnement. 
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4. Volgens de termen van hun (enige en laatste) conclusie, neergelegd 
ter griffie op 25 november 2019, hebben de consoorten ten 
slotte verklaard dat zij zich gedragen naar de wijsheid van de recht
bank wat de hoofdvordering betreft, maar wel gevraagd om de (tegen 
hen gerichte) "dagvaarding in gedwongen tussenkomst en vrijwaring" 
(sic) onontvankelijk, minstens volstrekt onqegrond te verklaren, en de 
kosten ten laste te leggen van partij aan hun zijde vast te 
stellen op de rechtsplegingsvergoeding. 

lil. BEOORDELING 

1. Tijdens haar vorig beraad was de rechtbank ervan overtuigd dat de 
WOONINSPECTEUR (enkel en alleen) zijn stuk 2, t.w. het aanvankelijk 
proces-verbaal van de woonlnspectie d.d. 6 december 2011, .o.1fil (via 
e-deposit) had neergelegd ter griffie - vandaar dat, bij tussenvonnis 
van 21 april 2020, de debatten werden heropend teneinde hem toe te 
laten dat (verondersteld) ontbrekende stuk 2 alsnog neer te leggen. 

Nieuwe consultatie vla BGC (d.i. het systeem voor raadpleging van 
digitale conclusies, briefwisseling en stukken) leert echter dat ook dát 
stuk ~ich (thans) wel degelijk onder de digitaal neergelegde stukken
bundel van de WOONINSPECTEUR bevindt. Bovendien vermeldt het 
systeem als datum van neerlegging van die (ganse) digitale stukken
bundel: ' . en "neergelegd door y, 

alsook: "De stukkenbundel is volledig en kan nu verwerkt worden." 
(sic). 

De rechtbank wil op heden dan ook niet (langer) uitsluiten dat het stuk 
in kwestie destijds, samen met alle andere stukken van de WOON
INSPECTEUR, wél tijdig (vla e-deposit) was neergelegd - maar door 
haar toen (per abuis} over het hoofd gezien werd, dit mede als gevolg 
van het af/esbehalve gebruiksvriendelijk karakter van het voormelde 
BGC-systeem (ter Illustratie: ook thans Is de digitale stukkenbundel 
van de WOONINSPECTEUR niet terug te vinden onder de (normale) 
rubriek "inventaris" maar, om één of andere duistere reden, (als enige 
Item) onder de rubriek "niet langer op Inventaris" én Is het bewuste 
stuk 2 (zowaar) terug te vinden onder de noemer "stuk 6"".). 

In dat geval wenst de rechtbank zich alleszins te verontschuldigen voor 
die (mogelijke) vergissing en het daardoor opgelopen tijdverlies. Hoe 
dan ook heeft zij het (cruciale) stuk 2 van de WOONINSPECTEUR thans 
wel degelijk ter beschikking - en dit zowel digitaal (zoals neergelegd 
via e-deposlt, wellicht op 1 april 2020) als In papier (zoals neergelegd 
ter griffie op 8 mei 2020). Niets staat de beoordeling van de zaak 
derhalve nog In de weg (zie verder) . 

2. Elke woning moet op een aantal vlakken voldoen aan de 
elementaire veiflghelds-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, die 
door de Vlaamse Regering nader worden bepaald (zie art. 5, § 1 
Vlaamse Wooncode, zoals van toepassing op 6 december 2011). 
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Wanneer een woning die niet voldoet aan de vereisten van artikel 5 
van de Vlaamse Wooncode rechtstreeks of via tussenpersoon wordt 
verhuurd, te huur gesteld of ter beschikking gesteld met het oog op 
bewoning1 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 (zie art. 20, § 1, eerste lid Vlaamse Wooncode1 

zoals van toepassing op 6 december 2011). 

Naast de straf kan de rechtbank de overtreder bevelen om werken uit 
te voeren om de woning te laten voldoen aan de vereisten van artikel 
S van de Vlaamse Wooncode. (".) Dat gebeurt ambtshalve of op 
vordering van de wooninspecteur of het college van burgemeester en 
schepenen op wier grondgebied de woning 1 bedoeld in artikel 20, zich 
bevindt (zie art. 20bis, § 1, eerste lid Vlaamse Wooncode, zoals van 
toepassing op 6 december 2011). 

De rechtbank bepaalt de termijn voor de uitvoering van de herstel
maatregelen en kan, op vordering van de wooninspecteur of het 
college van burgemeester en schepenen, ook een dwangsom bepalen 
per dag vertraging in de tenuitvoerlegging van de herstelmaatregelen. 
De termijn voor de uitvoering van de herstelmaatregelen bedraagt 
maximaal twee jaar (zie art. 20bls1 § 1, tweede lid Vlaamse Woon
code). 

De (herstel)vorderingen bedoeld in § 11 worden bij het parket ingeleid 
bij gewone brief in naam van liet Vlaamse Gewest of het college van 
burgemeester en schepenen, door de wooninspecteurs en de 
aangestelden van het college van burgemeester en schepenen. De 
wooninspecteur of het college van burgemeester en schepenen stuurt 
een afschrift van deze vordering naar de overtreder en naar de 
eigenaar van de woning of het goed waarvoor de vordering werd 
ingeleid (zie art. 20bis, § 2 Vlaamse Wooncode, zoals van toepassing 
op 6 december 2011). 

De woonlnspecteur en het college van burgemeester en schepenen 
kunnen echter 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 
vorderen zoals omschreven in § 1 (zle art. 20bis, § 5 Vlaamse 
Wooncode). 

Voor het geval dat de herstelmaatregelen door de overtreder niet 
binnen de door de rechtbank gestelde termijn worden uitgevoerd, 
beveelt het vonnis van de rechter, bedoeld in § 1 van artikel 20 van de 
Vlaamse Wooncode, dat de wooninspecteur, het college van 
burgemeester en schepenen of eventueel de burgerlijke partij, ambts
halve In de uitvoering ervan kan voorzien (zie art. 20bis1 § 7, eerste lid 
Vlaamse Wooncode). 
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In geval van veroordeling wegens één van de misdrijven, bepaald in 
artikel 20, § 1, machtigt het vonnis van de rechter, bedoeld in §§ 1 en 
5, de woon!nspecteur en het college van burgemeester en schepenen 
om de kosten, bedoeld In artikel 17bls, § 2 (versta: de kosten van 
herhuisvesting), te verhalen op de overtreder (zie art. 20bis, § 8, 
eerste lid Vlaamse Wooncode). 

3. Op 6 december 2011 werd door de Wooninspectie Oost-Vlaanderen 
vastgesteld dat de woning gelegen te 
niet voldeed aan de veiligheids-, gezondheids- en woonkwa11te1t:s
vereisten voorgeschreven door of krachtens artikel 5 van de Vlaamse 
Wooncode (wegens 40 strafpunten op het desbetreffende technisch 
verslag). Hiervan werd proces-verbaal opgemaakt (zie stuk 2 WOON
INSPECTEUR). 

Op dat ogenblik was de woning (reeds) eigendom van partij 
die dit onroerend qoed (kort voordien pas) had qeërfd van haar vader, 
wijlen de heer . overleden op Aanvankelijk 
was ook haar (minderjarige) broer medegerechtigd 
in (deze nalatenschap en dus ook) de hier bedoelde woning, maar bij 
akte van 8 juli 2016 blijkt die nalatenschap door/voor deze laatste te 
zijn verworpen (zie stuk 1.2.2 

De woning in kwestie werd destijds door partij ook verhuurd 
aan derden, meer bepaald aan het echtpaar dat 
het pand toen betrok met hun (drie) kinderen. De schrlttellJKe nuur
overeenkomst tussen de heer (als huurder) enerzijds en 
partij (als verhuurster) anderzijds werd gesloten op 30 juli 
2011. 

Dit alles blijkt genoegzaam uit de inhoud van het proces-verbaal van 6 
december 2011, inzonderheid uit het bijhorend technisch verslag (zie 
stuk 2, i.h.b. biilagen 3-4 WOONINSPECTEUR) en de verklaring van 
mevrouw (zie stuk 2, I.h .b. bijlage 7 WOONINSPECTEUR), 
alsook uit de inhoud van het navolgend verhoor van partij 
d.d. 14 mei 2012 (zie stuk 3 WOONINSPECTEUR). 

Dat partij zich op die manier schuldig heeft gemaakt een 
misdrijf (kortweg l<rotverhuur genoemd), staat dan ook vast. Alle 
constitutieve bestanddelen, zoals verwoord In (de toen geldende versie 
van) artlkel 20, § 1, eerste lld van de Vlaamse Wooncode (zie hoger), 
waren destijds Immers in concreto verenigd - zowel de materiële 
(woning die niet beantwoordt aan de voorschriften; verhuur met het 
oog op bewoning) als de morele (algemeen opzet volstaat). In de 
gegeven omstandigheden kan en moet partij dus hoe dan 
ook worden gekwallficeerd als een overtreder in de zin van artikel 
20bls, § 1, eerste lid Vlaamse Wooncode (zie hoger). 

Deze vaststelling van een (voorheen effect ief gepleegd) misdrijf van 
krotverhuur volstaat om de overtreder te veroordelen tot de thans 
gevorderde herstelwerken - ongeacht de evoluties inzal<e eigendom 
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en/of bewoning die het pand achteraf, d.w.z. ná het vastgeslelde 
misdrijf, gebeurlijk zou hebben ondergaan. De herstelvordering werkt 
namelijk in rem (d.w.z. ten aanzien van de zaak) en dus niet in 
personam (d.w.z. ten aanzien van de persoon van de overtreder). Dit 
betekent onder meer dat de herstelmaatregel zal kunnen/moeten 
worden opgelegd ook al is de dader van het misdrijf géén eigenaar 
(meer) van het onroerend goed waarop dit misdrijf betrekking heeft 
{zie o.m.: T. VAN DROM ME, Woningkwaliteitsbewaklng In het Vlaamse 
Gewest, In Recht en Praktijk, LIV, Mechelen, Kluwer, 2008, p. 174, nr. 
410, p. 180-181, nr. 425 en p. 184, nr. 432). 

Ook de omstandigheid dat de (toenmalige) verhurina van het pand 
inmiddels kennelijk (allang) is beëindigd (want partij woont 
daar thans zélf met haar gezin), doet daaraan géén afbreul<. Wat telt, 
is namelijk dat de woning In kwestie heden ten dage blijkbaar nog 
altijd niet voldoet aan de woonnormen - ook al wordt het momenteel 
niet langer verhuurd aan derden maar door de eigenaar zelf betrokken 
(zie hoaer). Op dit ogenblik Is er bijgevolg, wat betreft de woning te 

alleszins géén sprake meer van krot
verhuur. Maar die (latere) ontwikkeling doet géén afbreuk aan de 
vaststelllng dat dit misdrijf van krotverhuur (voordien) wel degelijk 
gepleegd is geworden én dat partij (toen) de betrokken 
overtreder was (zie hoger). Zoals gezegd, volstaat deze vaststelling 
om te besluiten tot het bestaan van een (decretale) herstelverplichting 
in hoofde van partij :i ls (toenmalige) overtreder. Dat partij 

thans géén overtreder meer is, nu er met betrekking tot de 
woning in kwestie op heden niet eens nog sprake Is van krotverhuur, 
verandert daaraan niets. 

Dit alles wordt door partij althans ten gronde, 
(enkel zuiver orincipleel maar) niet concreet netw/st. Zo wordt door 
partij niet beweerd, laat staan bewezen, dat zij de thans 
gevorderde herstelwerken inmiddels rééds zou hebben uitgevoerd (of 
hebben laten uitvoeren) - terwijl de bewijslast In dat verband wel 
degelijk op háár rust (zie art. 1315, tweede lid Burgerlijk Wetboek en 
art. 870 Gerechtelijk Wetboek). Daarbij komt dat de realisatie van de 
gevorderde herstelwerken, in voorkomend geval, in principe alléén kan 
worden bewezen door een zgn. proces-verbaal van uitvoering, dat 
wordt opgemaakt door de Wooninspectle nadat deze op verzoek van 
de betrokkene (opnieuw) ter plaatse Is gekomen en de uitvoering van 
de nodige herstelwerken heeft vastgesteld (zie art. 20bls, § 6, eerste 
en derde lld Vlaamse Wooncode). Maar een dergelijk proces-verbaal 
van uitvoering wordt, in de voorliggende zaak, door partij 
.o1fil vermeld, laat staan voorgelegd - zodat de rechtbank ervan uitgaat 
dat zo'n proces-verbaal (hier en nu) .oifil voorhanden is (zie ook stuk 5 
WOONINSPECTEU R). 

In de gegeven omstandigheden lijkt de huidige herstelvordering van de 
WOONINSPECTEUR tegen partij wel degelijk principieel 
gegrond te zijn . 
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4. De enige (concrete) betwistingen die partij thans tegen 
deze vordering voert, zijn slechts van formele aard en (dus) van 
ondergeschikt belang. Niettemin zijn die (rand)betwistingen van partij 

wél deels terecht, zoals hierna zal worden toegelicht (zie 
verder). 

Zo is het juist dat de WOONINSPECTEUR n1fil de vereiste (procedurele) 
hoedanigheid bezit om een rechtsvordering In te stellen In naam en 
voor rekening van het college van burgemeester en schepenen van de 
STAD Waar de huidige vordering van de WOONINSPECTEUR er 
(mede) toe strekt om (niet alleen hemzelf maar óól<) "het College van 
burgemeester en schepenen van de stad machtiging te verlenen 
tot het uitvoeren van het bevolen herstel in plaats van de verwerende 
partij na het verstrijken van de termijn Ingeval de verwerende partij 
dit nalaat en op haar kosten" (sic), is deze vordering dan ook 
(Inderdaad) ontoelaatbaar bij gebrek aan hoedanigheid (zie art. 17 
Gerechtelijk Wetboek). Dat de Vlaamse Wooncode in een dergelijke 
machtiging voor "de woonlnspecteur, het college van burgemeester en 
schepenen of eventueel de burgerlijke partij" voorziet als (auto
matisch) rechtsgevolg van een veroordeling tot herstel, is weliswaar 
juist (zie nogmaals art. 20bls, § 7, eerste lid Vlaamse Wooncode). 
Maar anders dan de WOONINSPECTEUR lijkt te veronderstellen, 
betekent dat (uiteraard) oJ..et dat hijzelf daarom ook een dergelijke 
machtiging zou kunnen vorderen In naam en voor rekening van (het 
schepencollege van) de STAD Zoals gezegd, heeft de WOON
INSPECTEUR daartoe, in werkelijkheid, D.le.t de vereiste (procedurele) 
hoedanigheid (zie hoger) . 

Voor het overige worden door partij (of de consoorten 
. géén (andere) gronden van niet-ontvankelijkheid of 

ontoelaatbaarheid van de huidige herstelvordering opgeworpen. De 
rechtbank van haar kant ziet ook geen ambtshalve op te werpen 
gronden van niet-ontvankelijkheid of ontoelaatbaarheid. Deze (hoofd-) 
vordering van de WOONINSPECTEUR tegen partij s en blijft 
bijgevolg, voor het overige, wel degelijk ontvankelijk en toelaatbaar -
en dus, zoals hierboven al werd gemotiveerd, (in wezen) óók gegrond 
(zie hoger). 

5. Uit dit alles volat dat de hoofdvordering van de WOONINSPECTEUR 
tegen partij (principieel) gegrond Is. Deze herstelvordering 
kan/moet dan ook - althans in hoofdzaak - worden lngewllllgd. 

Mede bi.i gebreke van enige specifieke betwisting daarover vanwege 
partij kunnen/moeten ook de daarmee samenhangende 
concrete herstetmaatregelen (ten gronde) worden bevolen zoals 
gevorderd. De rechtbank verwijst de partijen in dat verband naar het 
beschikkend gedeelte van dit vonnis (zie verder) . 

Dit brengt mee dat part ij ten aanzien van de WOON
INSPECTEUR zal worden veroordeeld tot het (laten) uitvoeren van de 
gevorderde herstelwerken (t.w. alle werken vereist om de woning te 
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alsnog te laten voldoen aan de minimale 
kwaliteitsvereisten zoals vervat In de Vlaamse Wooncode, wat concreet 
betekent: het wegwerken van alle gebreken van het voormelde pand, 
voorwerp van het proces-verbaal van 6 december 2011 (en het 
bijhorend technisch verslag), opdat dit pand alsnog zou voldoen aan 
de vereisten van artikel 5 van de Vlaamse Wooncode (zie hoger) en de 
conformiteit met dat artikel (nadien) toch nog kan worden vastgesteld, 

De WOONINSPECTEUR vraagt om partij te bevelen om deze 
werken te (laten) verrichten binnen een (ultvoerings)termlJn van tien 
maanden vanaf heden. Deze termijn is, (ook) naar het oordeel van de 
rechtbank, ruim voldoende om de thans bevolen werken uit te voeren 
(of te laten uitvoeren). Ook dáárover voerde partij trouwens 
géén specifieke betwisting. 

Tevens kan/moet worden bepaald dat, indien de thans bevolen herstel
werken niet binnen de voormelde termijn zouden worden uitgevoerd 
door toedoen of in opdracht van partij de WOON
INSPECTEUR ambtshalve In de uitvoering van die werken kan voorzien 
(zie andermaal art. 20bls, § 7, eerste lid Vlaamse Wooncode). Ook op 
dit punt is de vordering van de WOONINSPECTEUR dus gegrond. 

Daarentegen zal ~ worden ingegaán op het verzoek van de 
WOONINSPECTEUR tot het opleggen van een dwangsom. De rechtbank 
benadrukt dat zij zich zeker niet mag, wil en zal uitspreken over de 
opportuniteit van de herstelvordering op zich - maar het is en blijft wél 
alleen zijzelf die de opportuniteit van de dwangsom beoordeelt (zie 
nogmaals art. 20bls, § 1, tweede l id Vlaamse Wooncode ("l<an")). 

Welnu, in de voorliggende zaak acht de rechtbank het opleggen van 
een dwangsom allesbehalve opportuun, gelet op: 1° de reeds lang 
verstreken termijn (van meer dan acht jaar.") sinds de vaststelling van 
de inbreuken van partij (op 6 december 2011), 2° het feit 
dat partij de woning in kwestie thans (allang) zélf bewoont 
met haar gezin en (dus) niet langer verhuurt aan derden, zodat er op 
heden alvast géén sprake (meer) Is van krotverhuur en de uitvoering 
van de opgelegde herstelwerken dus niet (meer) noodzakelijk is om 
een einde te maken aan een wederrechtelijke toestand (zie hoger), en 
3° het feit dat, bij gebreke van vrijwillige voldoening van de thans 

. opgelegde herstelmaatregel binnen de hoger bepaalde termijn, de 
WOONINSPECTEUR in ieder geval, desgewenst en voor zover nodig, 
ook steeds ambtshalve kan overqaan tot uitvoering van deze werken 
op kosten van {precies) partij zelf. Zeker die laatste dreiging 
zal, naar het oordeel van de rechtbank, op zich reeds een voldoende 
sterke stimulans behelzen voor partij om zélf (spontaan en 
vrij willig) over te gaan tot het (laten) uitvoeren van de thans bevolen 
herstelwerken binnen de hierboven bepaalde termijn van tien maand. 

i 
l 
1 
l 
1 
1 

1 
1 

l 
f 

i 



RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN 
AFDEUNG GENT - ELFDE KAMER 
OPENBARE TERECHTZITTfNG VAN 2 JUNI 2020 

Op de ganse discussie(s) die de WOONINSECTEUR en partij 

po 

] '7 6' 
' ' ) 

~J\+ 

thans voeren over sommige modaliteiten van die (hier dus radicaal en 
volledig afgewezen) dwangsom, hoeft dan ook D.lfil dieper te worden 
ingegaan. De rechtbank gaat daar bijgevolg aan voorbij. 

Ten slotte stelt de rechtbank vast dat de WOONINSPECTEUR ook 
vordert om te worden gemachtigd om de kosten van herhuisvesting, 
bedoeld in art-ikel 17bis, § 2 van de Vlaamse Wooncode, te verhalen op 
partij Ook aan dit laatste onderdeel van de hoofdvordering 
kan echter géén gevolg worden verleend, meer bepaald omdat 1 ° in de 
voorliggende (zuiver burgerlijke) zaak geen sprake Is van enige 
(strafrechtelijke) veroordellng wegens een misdrijf in de zin van artikel 
20bis, § 8, eerste lid van de Vlaamse Wooncode, en 2° er tot dusver 
ook nog geen sprake blijkt te zijn geweest van effectieve 
herhuisvesting van de bewoners, laat staan van de bijhorende kosten, 
en dit zich ook in de toekomst niet meer lijkt te zullen voordoen 
(aangezien partij de woning thans niet meer verhuurt maar 
als eigenares zélf betrekt met haar gezin: zie hoger). 

Maar afgezien van van die laatste (zuiver accessoire) aspecten, Is en 
blijft de huidige (hoofd)vordering van de WOONINSPECTEUR t egen 
partij dus wel degelijk gegrond (zie hoger). 

6. Bij dagvaarding in tussenkomst en gemeenverklaring, betekend op 
14 juni 2019, heeft partij op haar beurt, de consoorten 

~edwongen om tussen te komen in het huidige geding. 

Anders dan de partijen (ten onrechte) lijken te veronderstellen, 
Is het voorwerp van die tussenvordering van partij echter 
uiterst beperkt. In werkelijkheid wordt er van de consoorten 
immers geen enkele concrete betaling of prestatie gevorderd ( óók 
geen vrijwaring!), maar alléén dat de uitspraak van herlP.n <versta: in 
de hoofdzaak tussen de WOONINSPECTEUR en partij 1 aan 
hen gemeen en tegenstelbaar zou worden verklaard - en nret méér 
dan dát. 

Maar ook in die laatste (beperkte) mate, is deze tussenvordering van 
partij hoe dan ook (manifest) ongegrond - en het verzet 
daartegen vanwege de consoorten dus volkomen terecht. 

Immers, zoals de consoorten terecht benadrukken, heeft partij 
hen op die manier (onterecht) "meegesleurd" in een zaak 

waarmee zij helemaal geen uitstaans hebben. 

Alvast met de (vaststaande) gebreken van de woning te 
zoals vastgesteld door de Wooninspectie Oost

Vlaanderen oo 6 december 2011 (zie hoger), hadden en hebben de 
consoorten In ieder· geval niets te maken, aangezien zij op dat 
tijdstip (nog lang) géén eigenaars waren van dit pand (want hun eigen 
aankoop van dat pand dateerde pas van veel later: zie verder) en zich 
dus geenszins hebben ingelaten met het (alleen in hoofde van partij 
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vastgestelde) mic;rlriif van krotverhuur (zie hoger). Het 
tegendeel wordt door partij ook niet beweerd, laat staan 
bewezen. 

De énige reden waarom partij het nodig hee~ gevonden om 
de consoorten In de huidige zaak te (laten) dagvaarden in 
tussenl<omst en gemeenverklaring, blijkt te zijn gelegen in het feit dat 
deze laatsten - vele jaren la'ter, meer bepaald (pas) bij onderhandse 
verkoopovereenkomst van 17 juni 2016 - (in principe) zlin overgegaan 
tot de aankooo van het betrokken pand van partij (zie stuk 
4.2.1 + stuk 10 ) en dus, indien deze koop-verkoop 
doorgang zou hebben gevonden, ook de nieuwe eigenaars van deze 
woning zouden zijn geworden. 

Alleen... blijkt die koop-verkoop van het betrokken onroerend goed 
tussen partij (a ls verkoper) en de consoorten (als 
kopers) uiteindelijk géén doorgang te hebben gevonden. Tussen de 
voornoemde partijen blijkt namelijk heel wat betwisting te zijn gerezen 
omtrent die overeenkomst, wat ook heelt geleid tot een (voordien 
reeds gevoerde) ándere procedure in rechte - waarin bij vonnis van 
deze rechtbank, afdeling en kamer van 19 november 2019 (onder 
meer) werd beslist dat die (vroeaere) onderhandse overeenkomst van 
17 .iuni 2016 tussen partij (als verkoper) en de consoorten 

(als kopers), althans In zuiver civiel opzicht, (allang) was/is 
komen te vervallen, meer bepaald wegens (definitieve) niet-vervulling 
van ooschortende voorwaarden (zie stuk 4.3.4 + stuk 11 

i.h .b. fO 1767-1769), 

Waar partij en (vooral) de consoorten die vroegere 
discussle{s) tussen hen onderling thans weer wlllen oprakelen, heeft 
dat geen enkele zin. Al die zaken heeft de rechtbank rééds beoordeeld 
en beslecht, meer bepaald (precies) bij haar voormelde vonnis van 19 
november 2019 - zodat zij zich er thans toe beperkt om die partijen 
dáárnaar te verwijzen. Bovendien heeft dat (voormalig) geschil tussen 
partij en de consoorten geen enkele weerslag op de 
huidige zaak. Het énige (relevante) gegeven dat uit dat vroeger geschil 
voortvloeit, is precies (enkel) hetgeen hierboven werd weergegeven, 
met name dat de (enige) overeenkomst van koop-verkoop die tussen 
partij (als verkoper) en de consoorten (als kopers) 
effectief gesloten werd, met name bij onderhandse aKte van 17 juni 
2016, later blijkt te zijn vervallen wegens (definitieve) niet-vervulling 
van opschortende voorwaarden (zie hoger) - en dus sowieso geen 
enkel rechtsgevolg meer heeft. 

Het is juist dat het voormelde vonnis van 19 november 2019 dateert 
van ná de dagvaarding in tussenkomst in de huidige zaak, betekend op 
14 j uni 2019. Maar dat neemt niet weg dat de bij dat vonnis (louter) 
vastgestelde juridische realiteit (ten gronde) óók reeds bestond op die 
vroegere datum (14 juni 2019) - en dus, op dat ogenblik, ook door 
partij had kunnen/moeten in acht zijn genomen. Dat zij dat 
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destijds (ten onrechte) niet heeft gedaan, is en blijft dan ook geheel 
voor eigen rekening. 

Kortom, met de (vroegere en huidige) eigendom van partij 
te en dus zél<er met de daarop rustende 
problematiek van de conformiteit met de Vlaamse Wooncode, hadden 
en hebben de consoorten (inderdaad) Dl.e.t~ tP. maken. Om die 
reden l<an de huidiqe tussenvordering van partij tegen de 
consoorten hoe beperkt ook, onmogelijk woraen ingewilligd, 
maar dient deze te worden afgewezen als zijnde (niet onontvankelijk 
of ontoelaatbaar maar wel) ongegrond. 

7. In de voorliggende zaak zijn de WOONINSPECTEUR en (vooral) 
partij onderscheiden/ijl< omtrent enig geschilpunt- in het 
ongelijk gesteld (zie hoger), zodat het behoort om de gerechtskosten 
verbonden aan de huidige procedure (enkel) over belde voornoemde 
partijen om te slaan, d.w.z. te verdelen (zie art. 1017, vierde lid 
Gerechtelijk Wetboek), met name op de wijze die nader zal worden 
bepaald In het beschikkend gedeelte van dit vonnis (zie verder). 

De rechter is niet gebonden aan het door de partijen begrote bedrag 
van de gerechtskosten waarvan zij opgave hebben gedaan In hun 
respectieve staten, maar dient deze vast te stellen op de werkelijke 
kosten, ook al zijn deze hoger of lager dan wat In de betrokken staten 
wordt vermeld (zie o.m.: Cass. 15 juni 2007, Arr.Cass. 2007, nr. 330). 

Tot die gerechtskosten behoort óók de rechtspleglngsvergoeding, zoals 
bepaald in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek (zie art. 1018, 
eerste lid, 6° Gerechtelijk Wetboek). De rechtsplegingsvergoeding is 
een for faitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de 
advocaat van de in het gelijk gestelde partij (zie art. 1022, eerste lid 
Gerechtelijk Wetboek) . 

Naar het concrete voorwerp van die (weliswaar grotendeels, maar niet 
vollédig ingewil ligde) hoofdvordering van de WOONINSPECTEUR, zijn 
zowel de WOONINSPECTEUR zelf als partij - minstens voor 
een (klein) stuk - In het gelijk gesteld (zie hoger) . Bovendien werden 
die belde voornoemde partijen ook bijgestaan en vertegenwoordigd 
door een advocaat. In de gegeven omstandigheden zijn dan ook, voor 
de hier bedoelde hoofdvordering, zowel de WOONINSPECTEUR als 
partij ieder voor zich, gerechtigd op een rechtsplegings
vergoedlng in de zin van artikel 1022, eerste lid van het Gerechtelijk 
Wetboek, voor zoveel als nodig geïnterpreteerd conform de artikelen 
10 en 11 van de Grondwet. 

De huidige hoofdvordering van de WOONINSPECTEUR was/is (enkel) 
een niet In geld waardeerbare (herstel)vorderlng. In dat geval is het 
(geïndexeerde) basisbedrag van de rechtspleglngsvergoeding gelijk 
aan 1.440,00 euro (zie art. 3 en 8 K.B. 26 oktober 2007 tot vast
stelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in 
artil<el 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, BS 9 november 2007 J p. 
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56834, en het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand mei 
2016, BS 31 mei 2016, p. 33823). 

Naar het concrete voorwero van de (volledig afgewezen) tussen~ 
vordering van partij zijn alleen de consoorten :Ie in 
het gelijk gestelde partijen (zie hoger). Ook de consoorten 
werden bijgestaan en vertegenwoordigd door een advocaat. In de 
gegeven omstandigheden zijn dan ook, voor de hier bedoelde tussen
vordering, alleen de consoorten (samen) gerechtigd op een 
(enkele) rechtspleglngsvergoeding in de zin van artikel 1022, eerste lid 
van het Gerechtelijk Wetboek, (eens te meer) zo nodig geïnterpreteerd 
conform de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

Ook de voormelde tussenvordering van partij was/is een 
niet in geld waardeerbare vordering (gemeenverklaring vonnis) . Zoals 
gezegd, Is het (geïndexeerde) basisbedrag van de rechtspleglngs
vergoeding dan gelijk aan 1.440,00 euro (zie hoger). 

Geen der partijen heeft verzocht om enige rechtspleglngsvergoedlng te 
verminderen of te verhogen. De rechtbank kan daar niet ambtshalve 
toe overgaan (zie o.m.: Cass. 22 apr.il 2010, Arr.Cass. 2010, nr. 274; 
Cass. 29 mei 2015, Arr.Cass. 2015, nr. 394). 

8. Zoals partij terecht onderstreept, zijn eindvonnissen in 
principe sowieso ui tvoerbaar bij voorraad, zulks niettegenstaande 
hoger beroep en zonder zekerheidsstell ing Indien de rechter deze niet 
heeft bevolen (zie art. 1397, eerste lid Gerechtelijk Wetboek). Thans 
schorsen alléén verzet of hoger beroep van de versteklatende partij 
tegen eindvonnissen die bij verstek zijn gewezen daarvan in principe 
de tenuitvoerlegging (zie art. 1397, tweede lid Gerechtelijk Wetboek). 

Het vonnis van heden Is een eindvonnis én wordt ook op tegenspraak 
gewezen (zie hoger), zodat het sowieso niet vatbaar is voor (nog 
steeds schorsend) verzet maar énkel voor een (niet langer schorsend) 
hoger beroep. Zoals partij terecht stelt, is dit vonnis dan ook 
- althans in principe - van rechtswege uitvoerbaar bij voorraad, zodat 
de rechtbank het alleszins niet (meer) uitdrukkelijk uitvoerbaar bij 
voorraad hoeft te verklaren, zoals door de WOONINSPECTEUR nog 
(nodeloos) werd gevraagd. 

In geval van effectieve voorlopige tenultvoerlegging van dit vonnis op 
last van de WOONINSPECTF:UR. zal deze laatste géén borg hoeven te 
stellen - temeer daar partij dat ook nooit heeft gevraagd. 

Mede bij gebreke van geldelijke (hoofd)veroordeling, ziet de rechtbank 
evenwel geen enkele reden om, in diezelfde hypothese van effectieve 

.voorlopige tenuitvoerleoolnq van dit vonnis op last van de WOON
INSPECTEUR, partij uit te sluiten van het recht van 
kantonnement. Door de WOONINSPECTEUR wordt trouwens ook niet 
beweerd, laat staan bewezen, dat enige vertraging in de ontvangst van 
de hem toegekende sommen (t.w. hier dus enkel een deel van de 
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gerechtskosten) hem zou blootstellen aan een ernstig nadeel in de zin 
van artikel 1406 van het Gerechtelijk Wetboek. 

OP DEZE GRONDEN, 

DE RECHTBANK, 

RECHT DOENDE OP TEGENSPRAAK, 

Met inachtneming van de artikelen 2, 34, 37 en 41 van de Wet van 15 
juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, 

Gelet op het tussenvonnis van deze rechtbank, afdeling en kamer van 
21 april 2020, en thans verder oordelend, 

Verklaart de hoofdvordering van de WOONINSPECTEUR bevoegd voor 
het VLAAMSE GEWEST tegen mevrouw ontvankelijk 
maar, (enkel) in zoverre deze ertoe strekt om (ook) aan het college 
van burgemeester en schepenen van de Stad machtiging te 
(horen) verlenen tot het uitvoeren van het bevolen herstel in de plaats 
en op kosten van mevrouw Meral bij gebreke van (tijdige) 
nakoming daarvan door deze laatste, ontoelaatbaar 

Verklaart diezelfde hoofdvordering van de WOONINSPECTEUR bevoegd 
voor het VLAAMSE GEWEST tegen mevrouw voor al 
het overige, toelaatbaar en in de hierna volgende mate gegrond. 

Veroordeelt mevrouw om, binnen een termijn van 
tien maanden vanaf heden, de nodige herstelwerkzaamheden 
uit te voeren (of te laten uitvoeren) die vereist zijn om het h ierna 
volgende pann '. 

STAD -
woning gelegen te kadastraal 
qekend onder STAD 

1 

alsnog te laten voldoen aan de minimale kwaliteitsvere isten zoals 
vervat in de Vlaamse Wooncode, hetgeen impliceert: het wegwerken 
van alle gebreken aan het voormelde pand om dit opnieuw te laten 
voldoen aan de vereisten van artikel 5 van de Vlaamse Wooncode 
zodat de conformiteit aan dat artikel kan worden vastgesteld. 

Zegt voor recht dat, indf en de hierboven omschreven herstelwerken 
nif:it zlin uitgevoerd door toedoen of in opdracht van mevrouw 

binnen de daartoe bepaalde termijn van t ien maanden 
vanar neaen, de WOONINSPECTEUR bevoegd voor het VLAAMSE 
GEWEST zal zijn gemachtigd om ambtshalve te voorzien in de 
uitvoering van het hierboven bevolen herstel en dit op kosten van 
mevrouw 
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Verklaart de tussenvordering van mAvrouw teaen de 
heer mevrouw : de heer 
en de heer ontvankeliJk en toelaatbaar maar ongegrond. 

Veroordeelt de WOONINSPECTEUR tot één vijfde en mevrouw 
tot vier vijfde van de hierna volgende gerechtskosten: 

- aan de zijde van de WOONINSPECTEUR: 
* gedlnginleidende dagvaarding (inclusief 20,00 euro als bijdrage 
Fonds Tweedelijns Juridische Bijstand): 205,99 euro 
* overschrijving kantoor rechtszekerheid: 230,00 euro 
* rechtsplegingsvergoedina (hoofdels): 1.440,00 euro 

- aan de zijde van mevrouw 
* rechtsplegingsvergoeding (hoofdeis): 1.440,00 euro 

- ten behoeve van de BELGISCHE STAAT (FOD FINANCIËN): 
* rolrecht: 165,00 euro 

Veroordeelt alleen mevrouw tot de hierna volgende 
gerechtskosten: 
- aan de zij de van mevrouw 

* dagvaarding In tussenkomst: 317,94 euro 
- aan de ziide van de heer mevrouw 
de heer en de heer :samen): 

* rechtspleglngsvergoedlng (tussen eis) : 1.440,00 euro 

Aldus gewezen en uitgesproken op de openbare terechtzitting van de 
elfde burgerlijke kamer van de rechtbank van eerste aanleg Oost
Vlaanderen, afdeling Gent, van TWEE JUNI TWEEDUIZEND 
TWINTIG, waar aanwezig waren: 

alleenzetelend rechter; 
griffier. 
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