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In de zaak van: 

DE WOONINSPECTEUR HANDELEND IN NAAM VAN HET VLAAMSE GEWEST, (KSO: 

0316.380.841), met kantoren gevestigd te 1000 BRUSSEL, Havenlaan 88 bus 22, 

eisende partij, ter zitting vertegenwoordigd door 
1 

tege� 

I advocaat tè 

. .  

:, (RRN: 4 ), geboren op : .3 en wonende te 

(RRN:. ·), geboreri te 
., 

verwerende partijen, ter zitting vertegenwoordigd door 

1 Procedure 

op i en wonende te 

, advocaat te . 

De bepalingen van de wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik In gerechtsza.ken werden 
nageleefd. ·· 

De rechtbank nam onder meer kennis van: 
de dagvaarding bet�kend op 8 mei 2019 

de door eisende partij neergelegde stukken 
- de omstandige opgave van de kosten conform art. 1022 Ger. W. {op de farde van de 

stukken van eisende partij) 

De zaak werd behandeld op de openbare zitting van donderdag 19 september 2019 en In 
beraad genomen. · 

2 De feiten en de vordering 

2.1 
In de dagvaarding beschrijft eisende partij de feiten waarop zij haar vordering steunt 
(samengevat) als volgt. 

" 
· Is eigenaar van het onroerend goed te . 

· kadastraal gekend als 
Het pand betreft een eensgeznswonlng In halfopen bebouwing bestaande uit(".). 

(".} Dit pand valt bijgevolg onder toepassing van het begrip 'zelfstandige woning' in de 
zin van het decreet van 15 Juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode. 

Op 1september2014 werd de gemeente. gecontacteerd o.w. v. eenvermoeden 
van een mlsdrJjf nl. een woning te verhuren die niet voldoet aan de huidige minimale 
kwaliteitsnormen .. 
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(".) 

Op 8 september 2014 kwam de dienst van venoeker ter plaatse om de nodige 
vaststellingen te doen ( ... ). 

Wat het gebouw betreft wordt een totaal van 39 strafpunten op het technisch verslag 
toegekend. 
(".) 
De woning heeft een totaal van 132 strafpunten op het technisch verslag (deel B+C) en Is 

dus ongeschikt voor bewoning. 
O.w.v. de ernstige gezondhefds- en veiligheidsrisico's voor de bewoners is het 
appartement eveneens onbewoonbaar. 

De woning werd op het moment van de vaststel/Ingen bewoor:id door de heer. 

(".) 
en zijn echtgenote mevrouw ( .•. )en hun drie kinderen. 

Aangezien gedaagden ( ... ) zich schuld;g hebben gemaakt aan het misdrijf omschreven in 
artikel 20 van de Vlaamse Wooncode. 

( ... ) 
Verzoeker stelde dan ook op 6 oktober 2014 een herstelvordering op In toepassing van 
artikel 2Dbis van de Vlaamse Wooncode, strekkende tot het uitvaren van werken om het 
pand(".) te laten voldoen aan de vereisten en de normen (".). 

Het college van burgemeester en schepenen verklaarde de woning op 24 november 2014 
tevens onbewoonbaar. " 

· 

Hierna volgden herhaalde Ingebrekestellingen: onder meer op 9 januari 2015, 19 

oktober 2017, 4 juni 2018, 9 juli 2018 en 25 oktober 2018. 

Op 8 mei 2019 ging eisende partij over tot dagvaarding. 

Eisende partij vordert als volgt: 

Gedaagden voor het pand gelegen te . kadastraal gekend 
te , In so/ldum, minstens de ene 
bij gebreke aan de andere, te veroordelen tot het .wegwerken van alle gebreken aan het 
parid waarvoor dit volledig voldoet aan de minimale Jcwallteitsverelsten; 

Dit alles binnen een termijn van moxlmaal 10 maanden vanaf de uitspraak, en dit op 
straffe van een dwangsom van 150,0D euro per dag vertraging per veroordeelde en 
zonder dat er een bijkomende termijn in de zin van artikel 1385bls, 4"e lid Ger. W. wordt 
toegekend; 

Verzoeker en het college van burgemeester en schepenen van de gemeente te 
machtigen, voor het geval het herstel niet binnen de door de Rechtbank gestelde termijn 
wordt uitgevoerd, ambtshalve in de uitvoering ervan te voon/en en te zeggen voor recht 
dat verzoeker gerechtigd is de kosten te verhalen bij gedaagden; 
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Verzoeker eveneens te machtigen om de eventuele kosten van herhuisvesting te verholen 

op gedaagden; 

Gedaagden In sol/dum, minstens de ene bij gebrek aan de andere, te veroordelen tot de 

kosten van het geding, zijnde de dagvaardingskosten, kosten van overschrijving van het 

exploot tot Inleiding van het geding In het kantoor rechtszekerheid en de kosten van de 
kantmeldlng van de gewezen eindbesllssing op het overgeschreven exploot, alsook de 

rechtsplegingsvergoedlng In casu begroot op 1.440,00 euro. 

3 BeoordeUng 

3.1 
Verwerende partijen verdedigd door hun advocaat betwisten de vordering niet behoudens 
voor wat betreft de uitvoeringstermijn, de omvang van de dwangsom en de gevorderde 
rechtsplegingsvergoeding. 

3.2. 
Verwerende partijen wensen over een langere termijn te beschikken om de werken uit te 
voeren. Zij zijn van oordee·I dat de termijn van 10 maanden te kort Is en vragen een termijn 
van 18 maanden. 

Terecht wijst eisende partij er op dat verwerende partijen reeds lang weten dat zij deze 
we�ken moeten uitvoeren, meer bepaald sinds 2014. Zij werden herhaaldelijk ln gebreke 
gesteld om over te gaan tot uitvoering van de werken. Op de datum vari inleiding van de 
zaak voor de rechtbank, hetzij op 20 juni 2019, werd de zaak uitgesteld naar de zitting van 5 
septe.mber 2019 om hen toe te laten een advocaat te raadplegen. Op de zitting van 5 
september werd de zaak nogmaals uitgesteld. 

Verwerende partijen hebben bijgevolg voldoende tijd gehad o m  de nodige initiatieven te 
nemen. Er is geen reden om de gevorderde uitvoeringstermijn die feitelijk door de uitstellen 
van de zaak reeds verlengd Is, in te korten. 

Het opleggen van een dwangsom als drukkingsmiddel voor het uitvoeren.van de werken is in 
deze zaak duidelijk noodzakelijk. 

Het bedrag ervan kan door de· rechter bepaald worden. Het volstaat dat een dwangsom 
gevorderd wordt. 

De rechtbank oordeelt dat een dwangsom van 100 euro per werkdag billijk is en moet 
volstaan om verwerende partijen aan te zetten tot uitvoering van de hoofdveroordellng. Een 
dergelijk bedrag zal ervoór zorgen dat de niet-uitvoering van de hoofdveroordeling voor de 
schuldenaar meer nadeei oplever:t_dan het .uitvoer.en er:van.-BiJ-het bepalen van-de hoogte 
van de dwangsom houdt de rechtbank rekening met de verwachte weerstand tegen de 
uitvoering van de hoofdveroordeling, gelet op de tijd die inmiddels verstreken is tussen de 
eerste vaststellingen en aanmaningen en de huidige vordering in rechte. De rechtbank kreeg 
geen informatie over de financiêle draagkracht van verwerende· partijen zodat zij hiermee 
geen rekening kan ·houden. 
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Terecht vragen verwerende partijen om een maximumbedrag te bepalen waarboven geen 
dwangsommen meer kunnen verbeurd worden. De rechtbank oordeelt Inderdaad dat dit 
aangewezen is om het instituut van de dwangsom niet in diskrediet te brengen. Dit zou 
kunnen gebeuren indien de dwangsom kan blijven lopen. Bij het opleggen van een 
maximumbedrag moet de rechtbank er echter voor zorgen dat dit bedrag hoog genoeg is, 
zodat verwerende partijen niet de verbeurte van de dwángsom verkiezen boven de 
uitvoering van de hoofdveroordellng. 

De rechtbank bepaalt dit bedrag op 75.000 euro. 

Om uitvoeringsproblemen te vermijden worden de uitvoeringstermijn en de 
dwangsomtermijn uitdrukkelijk gelijkgeschakeld. Een termijn van 10 maanden moet volstaan 
om de werken uit te voeren. 

Het I s  niet billijk om de termijn binnen dewelke verwerende partijen de werken moeten 
uitvoeren, een aanvang te laten nemen vooraleer verwerende partijen met zekerheid kennis 
genomen hebben van onderhavig vonnis. 

De rechtbank veroordeelt verwerende partijen dan ook de werken uit te voeren binnen de 
tien maanden na de betekening van het vonnis. 

3.3. 

Machtiging kan ook gegeven worden aan eisende partij en het college van burgemeester en 
schepenen van de gemeente om ambtshalve in de uitvoering te voorzien van de 
werken indien verwerende partijen niet het nodige doen binnen voormelde termijn. 

Principieel hebben zij dan recht om de kosten hiervan te verhalen op verwerende partijen. 

De rechtbank kan echter geen blanco cheque uitschrijven . . Zij kan bijgevolg verwerende 
partijen nu nog niet veroordelen tot deze toekomstige kosten die nog niet gemaakt zijn en 
waarvan de omvang nog niet gekend is. Eisende partij zal als deze hypothese zich voordoet, 
verwerende partijen kunnen aanmanen om deze kosten te betalen. en kan bij gebreke 
daarvan zich opnieuw tot de rechtbank wenden. 

3.4 
Eisende partij vordert de "in soldum minstens de ene bij gebreke aan de andere" 

veroordeling van verwerende partijen. 

Een In solldum veroordeling is niet'mogelljk In deze zaak. Dit kan enkel in geval van een 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid bij samenlopende fouten die hebben bijgedragen tot 
dezelfde schàde (aangezien dezelfde .schade de onmogelijkheid Impliceert �m schade te 
verdelen). 

Een veroordeling van de een bij gebreke aan de andere kan ook niet gelet op het 
deelbaarheidsvermoeden van artikel 1202 BW . De scnuldelser kan elk van hen slechts 
aanspreken voor hun aandeel In de schuld. Een afwijking op dit vermoeden moet 
contractueel bedongen worden, hetgeen niet uit de neergelegde stukken blijkt. 
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3.5. 
Verder vraagt eisende partij haar te machtigen om de eventuele kosten van herhuisvesting 
te verhalen op gedaagden. 

Zij verduidelijkt echter niet waarover het gaat. Bovendien gaat het over eventuele 
toekomstige kosten. 

Een dergelijke veroordeling tot betaling van niet begrootte kosten ls niet voor gedwongen 
uitvoering vatbaat. 

3.6. 
Verwerende partijen vragen slechts de minlmumrechtspleglngsvergoeding toe te.kennen. 

Atlkel 1022, 5cte alinea Ger. W. bepaalt: "Wanneer het geding wordt afgesloten met een 
besfisslng gewezen bij verstek en geen enkele In het ongelijk gestelde partij ooit is 
verschenen, of wanneer alle in het ongelijk gestelde partijen op de inleidende zitting zijn 

verschenen maar de rechtsvordering niet hebben betwist, of wanneer zij uitsluitend uitstel 
van betaling vragen, is het bedrag van de rechtspleglngsvergoedlng dat van de 
minimumvergoeding." 

Gelet op het feit dat verwerende partijen de vordering niet betwist hebben maar hun 
advocaat mondeling enkel twee opmerkingen had over de uitvoeringstermijn en de 
dwangsom, kan enkel d� mlnimumrechtspleglngsvergoedlng worden toegekend. 

4 Besllsslng 

De rechtbank: 
beslist op tegenspraak en In eerste aanleg 
verklaart de vordering ontvankelijk en gegrond als volgt 
veroordeelt en 

o tot het wegwerken van alle gebreken aan het pand gelegen te 
kadastraal gekend als ; 

zodat dit pand volledig voldoet 
aan de minimale kwalltettsvereisten conform de Vlaamse Wooncode en 
.verholpèn is aan de strafpunten opgesomd In het proces-verbaal nr. 

van 8 september 2014 
o en dit binnen een termijn van tien maanden na de betekening van dit 

vonnis, 
o op straffe van een· dwangsom van 100 euro per dag vertraging Indien dit 

herstel niet binnen deze termijn Is uitgevoerd 
o met een maximumbedrag van 75.000 euro waarboven geen 

dwangsommen meer kunnen verbeuren 
indien verwerende partijen. de werken niet uitvoeren binnen de gestelde 
termijn, machtigt de Woonlnspecteur en het college van burgemeester en 
schepenen van de gemeente · om ambtshalve voormelde werken uit 
te (laten) voeren 

·u 
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zegt voor recht dat . en er principieel toe 
gehouden zijn de kosten van deze.werken te dragen 
veroordeelt· en . tot de betaling van 269,10 
euro (dagvaarding) + 230 euro (overschrijving dagvaard!ng op het kantoor 
rechtszekerheid) + 90 euro (minimumrechtsplegingsvergoeding) aan de 
Woonlnspecteur 
veroordeelt en . tot betaling van de rolrechten 
van 165 euro aan de Belgische Staat 
wijst het meer en anders gevorderde af 
wijst erop dat artikel 3, tweede en vierde lid, van de Hypotheekwet van toepassing is 
op dit vonnis en dat de griffier geen uitgifte van het vonnis mag afleveren voordat In 
de bij artikel 84 van de H'(potheekwet voorgeschreven vorm bewezen is dat het 
vonnis gerandmeld werd op het kantoor Rechtszekerheid. 

Dit vonnis werd uitgesproken in de openbare zitting van de vierde kamer van de rechtbank 
van eer5te aanleg Leuven op donderdag 3 oktober 2019 door , ondervoorzitter, 
bijgestaan door 1 , griffier. 
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