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De rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge, sectie burgerlijke 
rechtbank, zesde kamer, heeft het hiernavolgend vonnis verleend: 

In de zaak A.R. nr. 17 /3399/A 

WOONINSPECTEUR BEVOEGD VOOR EN HANDELEND NAMENS tlET VLAAMSE GEWEST, 
handelend In toepassing van artikel 20 bis van de Vlaamse Wooncode (Decreet de dato 15 juli 
1997), met kantoor thans te 1000 Brussel, Herman Telrlinck-gebouw, Havenlaan, 88/40 

Hebbende als raadsman meester i advocaat, met kantoor te . 
. (ref.: ) alwaar woonstkeuze wordt gedaan (volgens de dagvaarding 

doch niet volgens de condusfes 

Tegen 

1. 
van· 1 

2. Mevrouw 

3. De Heer 
wanende te 

Verweerders 

_ met ondernemingsnummer 
, met zetel gevestlgd te . 

. geboren op te 

. geboren op 

en opgericht In datum 

wonende te 

te 

Hebbende als raadsman meester , advocaat, met kantoor te 
alwaar woonstkeuze wordt gedaan 



---------

Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge - 8.6 • A.R. nr. 17/3399/A.-p. 3 .) : 1 ') ') 
__ .._...., 

1. PROCEDURE 

De procedure werd ingeleid bij dagvaarding, rechtsgeldig betekend op 6 november 2017. 

De dagvaarding Is gekantmeld (hypotheekkantoor 

Er Is onder meer kennis genomèn van het tussenvonnis de dato 11 juni 2018 waarbij 
plaatsopneming werd bevolen. 

In op�nbare terechtzitting van november 2019 werden partijen gehoord in hun middelen en 
beslulten. 

De rechtbank heeft kennis genomen van het dossier van de rechtspleging, alsook van door 
eisende partij neergelegd bundel. 

Artikelen 2 en volgende van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen In gerechtszaken 
werden In acht genomen. 

ll. VOORWERP VAN DE VORDERING 

'Eisende partij vordert: 

.. , 

"De vordering van concluant ontvankelijk en gegrond te verklaren; 

Dienvolgens verweerders zich solidair, minstens in solidum of eik voor haar/zijn deel te zien 
en te noren veroordelen om het pand, zijnde het �ebouw met inbegrip van de 
woongelegenheden daarin aanwezig, gelegen te 

, kadastraal gekend onder 

- te slopen, tenz�J dit verboden Is op grond van wettelijke, decretale of reglementaire 
bepalingen, dus mits een stedenbouwkundige vergunning, dan wel te laten herbestemmen, 
met name de badkamer; 

- minstens indien er geen inbreuk op de ruimtelijke ordening zou worden aangehouden, 
gedaagden te veroordelen, solidair, minstens In solldum, tot het wegwerken van de gebreken 
aan het gebouw en de daarin ondergebrachte woongelegenheden, om het te laten voldoen 

·aan de velllgheids--, gezondheids en woonkwallteitsvereisten bedoeld In . 
artikel 5 van het Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, d.w.z. het aantal 
punten In het technisch verslag wordt teruggebracht.op 0 (nuf); 

1 
1 
1 
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Dit alles binnen een termijn van 10 maanden, lopende vanaf de datum van de betekening van 
het tussen te komen vonnis, onder verbeurte van een dwangsom van 150 EUR per dag 
vertraging en per verwerende partij, met de uitdrukkelijke ultsfultlng van dwangsomtennljn In 
de zin van artikel 1385bls, 4e lid Gerechtelijk WetbOek; 

Tevens daarbij conctuante, alsook het College van Burgemeester en Schepenen van de 
gemeente , te machtigen om het gevorderd herstel ambtshalvé uit te voeren, 
zoals bedoeld In artikel. 20bis, § 7 van het decreet van 15 jull 1997 houdende de Vlaamse 
Wooncode, voor het geval verwerende partij( en) In gebreke zou(den) blijven, en dit op 
hun kosten, solidair, minstens In solidum; 

Verder concluant alsook het Coilege van Burgemeester en Schepenen van de gemeente 
te machtigen om de ko$ten (bedoeld in art.15, §1, 6e Vlaamse Wooncode), 

alsook de kosten van (eventuele zich opnieuw voordoende) herhuisvesting (art. 17bls §2 
Vlaamse Wooncode), te verhalen op elk van verweerders, solidair, minstens Jn solidum; 

Verweerders zich tevens solidair, minstens In solldum te zien en te horen veroordelen tot alle 
kosten van het geding, op heden te begroten aan de zijde van mijn verzoeker op 

Kosten dagvaarding en rolstelllng 
Kosten overschrijving dagvaarding registers hypotheekkàntoor 
Kosten overschrijving van de tussen te komen gerechtelijke 
uitspraak In de registers van het hypotheekkantoor 
Kosten van schrapping van voormelde inschrijving na uitvoering 
Rechtspleglngvergoeding (niet In geld waardeerbare eis) 

111. BEOORDELING 

a}enkele feitelilke gegeyens (in ... kort) 

Er wordt verwezen naar voormeld tussenvonnis. 

b )ontvankellikheld van de vordering 

1. De vordering Is gekantmeld (zie hierboven procedure). 

2. De vo·rderlng is reeds ontvankelijk verklaard bij voormeld tussenvonnis. 

747,59€ 
440,00€ 

PM 
PM 
1.440,00 euro 
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c)gegrondheld van de vordering - kosten van het gedf ng 

1. Verwerende partijen stellen dat uit de plaatsopnemlng is gebleken dat de kelderverdieping 
niet meer bestemd is voor huisvesting en dat dit eveneens zou blijken uit de gegevens van de 
plaatsopneming. 

2. Uit de plaatsopneming Is gebleken dat er nóg een lavabo en bad aanwezig Is fn één bepaalde 
ruimte. Een bad of lavabo I n  dergelijke kelderruimte kan ook worden aangewend (mits een 
kleine nieuwe aanpassing) voor een woonfunctie of verblijffunctie. 
Een bad dient niet als plaats o m  eventueel voedsel te reinigen en Indien de ruimte dient om 
personeel toe te laten de nodige verfrissing te nemen dan dient hiertoe vergunning met 
duidelijke accommodatie te worden aangevraagd. 

' .. 
3 .

. 
Uit de plaatsopneming is aldus wel degelijk gebleken dat deze ruimtes wel nog kunnen 

worden gebruikt voor eventuele overnachtingen met een beperkte mogelijkheid tot het 
nemen van de nodige verfrfssJng. Het voorwerp van de vordering is aldus zeker nog niet 
zonder voorwerp en er Is wel degelijk nog steeds belang. 

In afwachting van eventuele regularisatie via hangende procedl:'res voor de Bestendige 
Deputatie staat het vast dat op heden en ook op datum van inleiding van vordering en 
plaatsopneming de ruimtes totaal ongeschikt waren voor enige overnachting en dat alle 
elementen tot verblijf aldus ook uit die ruimtes dienen te worden verwijderd. Het 
velligneld�rlsJco in de kelders is veel te hoog op aldaar ook maar enig risico te nemen en de 
Installaties zijn ook niet geschikt voor horeca-activiteiten zoals wassen van mosselen In een 
bad. 

De sloping van de integrale badkamer kan aldus worden toegekend en indien verwerende 
partijen van oordeel zijn dat er een andere functie (keukenactiviteiten of Infrastructuur voor 
personeel) aangewezen Is in de kelder dan dienen hiertoe de nodige vergunningen te worden 
aangevraagd. Er is geen enkele schending van het redelijkheidsbeginsel en er Is ook geen 
reden om enige regularisatie af te wachten. Indien deze naderhand zou komen zullen hoe dan 
ook een aantal structurele Ingrepen noodzakelijk zijn. 

4. Verwerende partijen worden als in het ongelijk gestelde partijen veroordeeld tot de kosten 
van het geding die In hun hoofde niet worden begroot. 

OM DEZE REDENEN BESLIST DE RECHTBANK, 
In eerste aanleg en op tegenspraak als volgt: 

1 

1 
1 
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Verklaart de reed.s ontvangen vordering van eiser als volgt gegron.d. 

Veroordeelt verweerders solidair om het pand, zijnde het gebouw met inbegrip van de 
woongelegenheden daarin aanwezig, gelegen te 
1 •, kadastraal gekend onder 1 

- te slopen, tenzij dit verboden Is op grond van wettelijke, decretale of reglementaire 
bepalingen, dus mits een stedenbouwkundige vergunning, dan wel te laten herbestemmen, 
. met name de badkamer; 

-tot het wegwerken van de gebreken aan het gebouw en de d�arln ondergebrachte 
woongelegenheden, om het te laten voldoen aan de velllghelds-, gezondheids en 
woonkwallteltsvereisten bedoeld In artikel 5 van het Decreet van 15 jull 1997 houdende de 
Vlaamse Wooncode, d.w.z. het aantal punten In het technisch verslag wordt teruggebracht op 
0 (nul); 

Dit alles binnen een termijn van 12 maanden, lopende vanaf de datum van de betekening van 
dit vonnis, onder verbeurte van een dwangsom van 150 EUR per dag vertraging en per 

. verwerende partij, met de uitdrukkelljke uitsluiting van dwangsomtermijn In de zin van artikel 
1385bis, 4e lid Gerechtelijk Wetboek. 

Machtigt eiseres, alsook het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente 
. om het gevorderd herstel ambtshalve uit te voeren, zoals bedoeld In artikel 

20bis, § 7 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, voor het geval 
verwerende partij( en) in gebreke zou(den) blijven, en dit op hun kosten, solidair. 

Machtigt eiseres, alsook het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente 
om de kosten (bedoeld In art.15, §1, 6e Vlaamse Wooncode), alsook de kosten 

van· (eventuele zich opnieuw voordoende) herhulsvestlng (art. 17bls §2 Vlaamse Wooncode), 
te verhalen op elk van verweerders, solidair. 

Veroordeelt verweerders solidalr tot alle kosten van het geding, te begroten In hoofde van 
eiser als volgt: 

Kosten dagvaarding en rolstelling 
Kosten overschrijving dagvaarding registers hypotheekkantoor 
Kosten overschrijving van de tussen te komen gerechtelijke 
uitspraak In de registers van het hypotheekkantoor 
Kosten van schrapping van voormelde Inschrijving na uitvoering 
Rechtsplegingvergoeding (niet in gerd waardeerbare els) 

747,59 € 
440,00 € 

PM 
PM 
1.440,00 euro 
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Verklaart dit vonnis van rechtswege uitvoerbaar bij voorraad, niettegenstaande elk 
rechtsmiddel. 

Sluit de mogelijkheid van kantonnement niet utt. 

Aldus gewezen en uitgesproken In openbare terechtzitting in het gerechtsgebouw te Brugge 
op twee december tweeduizend negentien. 

Aanwezig zijn: 

, äfdelingsvoorzttteri alleenrechtsprekend; 
, griffier. 




