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De rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge, sectie burgerlijke rechtbank, Derde 
Kamer, heeft het volgend vonnis verleend: 

In de zaak: 

Hoofdzaak: 

VLAAMSE WOONINSPECTIE. bevoegd voor en handelend namens het Vlaams Gewest, met 
kantoren gevestigd te 1000 BRUSSEL, Havenlaan 88 bus 22 

eisende partij, 

woonstkeuze doende de raadsman hierna vermeld 

hebbende als raadsman meester advocaat te 

tegen: 

Reboren te op , wonende te 

verwerende partij, 

hebbende als raadsman meester advocaat te 

1. PROCEDURE 

De dagvaarding werd regelmatig betekend op 25 januari 2022 (gerandmeld op het kantoor 
Rechtszekerheid op 16 februari 2022 -

In openbare terechtzitting van 06 oktober 2022 werden partijen gehoord in hun middelen en besluiten, 
waarna de debatten werden gesloten en de zaak in beraad werd genomen. 

De rechtbank heeft kennis genomen van het dossier van de rechtspleging en van de neergelegde bundels 

van partijen. 

De artikelen 2 en volgende van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken werden 

in acht genomen. 

Partijen worden hierna aangeduid als volgt: 

Eisende partij Vlaamse Wooninspectie : 
Verwerende partij 

Eisende part ij 
Verwerende partij 
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ll. VOORWERP VAN DE VORDERING 

1. Krachtens artikel 748bls Ger.W. nemen de laatste conclusies van een partij de vorm van een 
syntheseconclusie aan, waarbij voor de toepassing van artikel 780, eerste lid, 3° Ger.W. deze 
syntheseconclusie alle vorige conclusies en desgeyallend de gedinginleidende akte vervangt. Dit houdt in 
dat de part1J die in haar syntheseconclusie de In een eerdere conclusie of m de gedlnginle1dende akte 
geformuleerde vordering niet herneemt, geacht wordt van deze vordering afstand te doen, zodat de 
rechter hierover geen uitspraak mag doen. (Cass. 8 maart 2013, R.W. 2013-14, 739.) De rechtbank houdt 
dan ook enkel rekening met de vorderingen en verweermiddelen van de partijen zoals deze in hun laatste 
conclusie gesteld zijn. 

2. Eisende partij vordert: 

De vordering van concluant ontvankelijk en gegrond te verklaren; 

Te bevelen aan verweerster om het onroerend e:oed, en de erin gelegen wonni:rP.lP.11P.nhP.l<I. 
gelegen te kadastraal gekend onder 

te herstellen door de nodige renovatie-, 
verbeterings-en/of aanpassingswerken uit te voeren zodat het gebouw en de erin aanwezige 
woning conform zijn, als bedoeld in artikel 3.1. Vlaamse Codex Wonen, ook zonder dat er 
overbewoning is, dit binnen een uitvoeringstermijn (hersteltermijn) van 10 maanden, vanaf de 
datum van de betekening van het tussen te komen vonnis, onder verbeurte van een 
dwangsom van 150 EUR per dag vertraging, en met de uitdrukkelijke uitsluitmg van de 
dwangsomtermijn van artikel 138Sbis, 4e lid Ger.W. 

Tevens uitdrukkelijk machtiging te verlenen aan de Wooninspecteur en aan het College van 
Burgemeester en Schepenen van (cfr, artikelen. 3.12 j0 3.47 en 3.32-3.33 j0 3.48 
Vlaamse Codex Wonen); 

• om het gevorderd herstel ambtshalve uit te voeren, voor het geval de veroordeelde in 
gebreke zou blijven, en die kosten te verhalen op de veroordeelden, in solidum; 

• en om de kosten van gebeurlijke herhuisvesting te verhalen op de veroordeelden, in 
solidum; 

Verweerster te veroordelen tot alle kosten van het geding, op heden te begroten aan de zijde van 
concluant op: 

Kosten dagvaarding, rolstelling, overschrijving dagvaarding hypotheekkantoor: 46 7,64 € 

Kosten hypothecaire staat: 157,00 € 

Kosten overschrijving van de tussen te komen gerechtelijke uitspraak in de registers van het 
hypotheekkantoor: PM 

Kosten van schrapping van voormelde inschrijving na uitvoering: PM 

Rechtsplegingsvergoeding (niet in geld waardeerbare eis): 1.680,00-€ 

De veroordeling tot herstel bij voorraad uitvoerbaar te verklaren, ondanks eventuele 
rechtsmiddelen, en dit uitdrukkelijk 
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overeenkomstig artikel 39 van Verordening (EG) Nr. 1215/2012 van het Europees Parlement 
en de Raad van de Europese Unie van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke 
bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke· en 
handelszaken (gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie L 351) dat 
bepaalt dat een in een lidstaat gegeven beslissing, op te eniger tijd aan het gerecht van 
oorsprong gedaan verzoek, die uitvoerbaar is, in andere lidstaat uitvoerbaar is zonder dat 
een verklaring van uitvoerbaarheid vereist is. 
overeenkomstig artikel 53 van de Verordening (EG) Nr. 1215/2012 door middel van , 1 

het certificaat zoals opgenomen in formulier in bijlage 1 van de Verordening (EG) Nr. 
1215/2012. 

Daarbij zeggende voor recht dat er geen mogelijkheid wordt verleend tot borgstelling, tevens 
met uitsluiting van het vermogen tot kantonnement. 

3. Verwerende partij vordert: 

In hoofdorde: 

De vordering van eiseres als zonder voorwerp, minstens als ongegrond af te wijzen. 
Eiseres te veroordelen tot de kosten van het geding, incl. de rechtsplegingsvergoedmg t.b.v. € 
1.560,00. 

Subsidiair, indien concluante veroordeeld zou worden: 

De vordering tot het opleggen van een dwangsom als ongegrond af te WiJzen, minstens deze te 
herleiden tot een minimum. 
De rechtsplegingsvergoeding te herleiden naar het minimum. 

111. BEOORDELING 

A. Relevante feite liike gegevens 

1. Verwerende partij is sinds 2016 eigenaar en verhuurder van het onroerend goed gelegen te 

Bil onderzoek van het pand op 13 Juni 2019 wordt proces-verbaal opgesteld door woonlnspecteur 
wegens verschillende Inbreuken op de woonkwaliteit ( waarbij 48 

strafpunten worden genoteerd wat het gebouw zelf betreft. Zo wordt onder meer vastgesteld dat 
verschillende houten draagstructuren van de vloeren rot zijn, dat er geen elektriciteit is of deze In zeer 
slechte toestand is, dat de gasinstallatie niet conform Is en dat er geen isolatie Is. Wat de woning betreft, 
worden zelfs 150 strafpunten genoteerd, wegens onder meer vochtproblemen, houtrot, een verzakte 
vloer in de keuken, enz. 

De woning is dan ook ongeschikt en onbewoonbaar is. De woning wordt op 19 juni 2019 ook effectief 
ongeschikt en onbewoonbaar verklaard door de burgemeester. 

2 Verwerende partij heeft volgens de bewoonster, die er al sinds 2002 woonde, wel de huur opgezegd 
bij brief van 06 juni 2019. 
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3. Bij brief van 05 juli 2019 maakt de Wooninspecteur de herstelvordering over aan het Openbaar 
Ministerie, met kopie aan verwerende partij en het College van Burgemeester en Schepenen (CBS) te 

Er wordt herstel gevorderd overeenkomstig de Vlaamse Wooncode, binnen de tien maand onder 
verbeurte van een dwangsom van 150,00 euro per dag vertraging, met uitsluiting van de 
dwangsomtermijn, met machtiging aan de Wooninspecteur en het CBS tot ambtshalve uitvoering en 
tot verhaal van de kosten daarvan en van de eventuele herhuisvesting. 

4. Bij brief van 03 juli 2020 laat het Openbaar Ministerie weten dat het dossier wordt geseponeerd. 

5. Na gedeeltelijke herstelwerken in 2019 en het vertrek van de huurder op 07 augustus 2019, kondigt 
verwerende partij aan verdere werken te laten uitvoeren begin 2020, waarna een hercontrole kan 
plaatsvinden. 

Pas op 13 januari 2021 stuurt verwerende partij een e-mail naar eisende partij waarbij zij meedeelt·dat 
bepaalde werken zijn uitgevoerd. ZIJ bezorgt ook een offerte voor het dak, hoewel verwerende partij op 
19 Juni 2020 al had gemeld dat het dak hersteld was. Verwerende partij voorziet een verder renovatieplan 
'zodra het budget er voor Is'. 

6. Op een vraag van eisende partij om informatie stelt verwerende partij op 20 Juli 2021 dat zij niet weet 
wat de stand van zaken en de verdere timing is. ZIJ deelt eveneens mee dat zij het pand zou willen 
verkopen. 

Eisende partij informeert op 27 juli 2021 nogmaals expliciet naar de voornemens van verwerende partij, 
waarbiJ zij er op wijst dat een eventuele verkoop niet belet dat zij tot het herstel is gehouden. Verwerende 
partij reageert verder niet meer , zodat eisende p~rtij tot dagvaarding is overgegaan. 

8. Ontvankelijkheid vordering 

De ontvankelijkheid van de vordering wordt niet betwist. 

Er zijn geen ambtshalve in te roepen argumenten die tot de niet-ontvankeliJkheid van de vordering 
aanleiding zouden kunnen geven. 

De vordering is ontvankelijk. 

C. Gegrondheid vordering 

1. Verwerende partij ontkent niet dat het gebouw en de woning in kwestie te kampen hadden met 
verschillende zware gebreken, aan wie zij die ook mag toeschnJven. De vaststellingen ter zake door de 
bevoegde wooninspecteur worden op zich dan ook niet betwist en staan verder niet ter discussie. 

2. Wel stelt verwerende partij dat zij ondertussen het pand zo goed als afgewerkt heeft. Zij stelt dat de 
daken zijn gerenoveerd alsook de elektriciteit, en dat er warmtepompen en een airco 1s gestoken. 

Verwerende partij schrijft in besluiten van 20 april 2022 dat het pand minstens op het moment vari, de 
\ 

behandeling van de zaak volledig afgewerkt zal zijn. 

3, Voor zover de rechtbank kan nagaan, is dit evenwel niet het geval. 
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------------ - -
Verwerende partij heeft ten aanzien van eisende partij kennelijk nog niet aangegeven dat er een volledig 
herstel is gebeurd, en er heeft nog geen hercontrole plaatsgevonden. Voor zover de rechtbank dus kan 
nagaan, 1s er nog steeds geen sprake van een conforme woning, dit is een woning waar geen gebrek van 
categorie 11 of combinatie van minstens 6 gebreken van categorie I bestaat, noch een gebrek van categorie 
111. (cfr. art. 3.46 Gecod1f1ceerd Decreet over het Vlaamse woonbeleid van 17 Juli 2020, hierna VCW) 

Verwerende partij beweert dan wel van alles, maar zij bewijst helemaal niets. Het enige wat de rechtb~nk 
kan vaststellen, is dat het beweerdelijk volledig herstel als een wortel voor de neus wordt gehangen, maar 
telkens weer wordt weggenomen op het moment dat deze eindelijk zou kunnen worden opgegeten. 

Eisende partij heeft jarenlang geduld gehad en verwerende partij m de mogelijkheid gesteld om de nodige 
werken uit te voeren, kennelijk zonder dat dit veel resultaat had. Een beweerdelijk uitgevoerd herstel van 
het dak bleek achteraf bijvoorbeeld nog helemaal niet uitgevoerd. Behalve dat verwerende partij veel 
belooft en het voor het overige allemaal niet zo goed lijkt te weten, kan er niet veel daadwerkelijke 
vooruitgang in het dossier worden bemerkt. 

De vordering van eisende partij is dan ook gegrond, inclusief de door haar gevorderde dwangsom die 
verwerende partij eindelijk tot werkelijke actie moet aanzetten. Eisende pa rtij vordert deze dwangsom 
bovendien pas vanaf de tiende maand na huidig vonnis, zodat er meer dan genoeg tijd is voor verwerende 
partij om deze te vermijden. Gelet op haar bewering dat het pand zo goed als conform is, kan dit geen 
enkel probleem stellen. 

4. Verwerende partij is er overigens herhaaldelijk door eisende partij op gewezen dat een eventuele 
1 

verkoop haar niet van haar verplichtingen ontslaat, aangezien de herstelvordering 'in rem' werkt. 

5. De beweerde financiële problemen van verwerende partij zijn nret bewezen, terwijl verwerende partij 
op heden al meer dan genoeg t ijd heeft gekregen om de werken uit te voeren dan wel te laten uitvoeren. 

Dat het pand in dergelijke slechte staat verkeerde dat een leegstandstaks werd opgelegd, is vooreerst aan 
verwerende partij zelf te wijten. Bovendien heeft eisende partiJ daarmee niets te zien, en kan dit ook niet 
als verweermiddel worden gebruikt bij de vordering vanwege eisende partij. 

6. De vordering van eisende partij is dan ook gegrond in de mate zoals in het beschikkend gedeelte van 

dit vonnis bepaa ld. 

D. Kosten van het geding 

Verwerende partij is als In het ongelijk gestelde parttJ te beschouwen, zodat de kosten van het geding haar 
ten laste vallen. Deze kosten omvatten, gelet op de waarde van de vordering, onder meer een 
rechtsplegingsvergoeding van 1.680,00 euro die ZIJ verschuldigd Is aan eisende partij. 

Overeenkomstig artikel 2692 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten veroordeelt 
de rechter de partij of de par tijen die het rolrecht- bepaald overeenkomstig artikel 2691 van het Wetboek 
der registrat ie-, hypotheek- en griffierechten op 165 euro -verschuldigd zijn tot de betaling ervan of tot 
betaling van hun deel erin. 
Dit rolrecht valt ten laste van verwerende partij. 

OM DEZE REDENEN BESLIST DE RECHTBANK, 
In eerste aanleg en op tegenspraak als volgt: 
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. 
Verklaart de vordering van eisende partij ontvankelijk, en verklaart deze gegrond in volgende mate, het 
meer of anders gevorderde afwijzend als ongegrond. 

Beveelt verwerende partJJ om het onroerend goed en de erin gelegen woongelegenheid, gelegen te 
kadastraal gekend onder 

te herstellen door de nodige renovatie-, verbeterings- en/of aanpassingswerken uit te 
voeren zodat het gebouw en de erin aanwezige woning conform zijn, als bedoeld in artikel 3.1. Vlaamse 
Codex Wonen, ook zonder dat er overbewoning is, dit binnen een uitvoeringsterm1Jn (hersteltermijn) van 
10 maanden vanaf de datum van de betekening van huidig vonnis, dit alles onder verbeurte van een 
dwangsom van 150,00 euro per dag vertraging na verloop van voormelde termijn van 10 maanden. 

Machtigt de Wooninspecteur en het College van Burgemeester en Schepenen van om: 
het gevorderd herstel ambtshalve uit te voeren, voor het geval verwerende partij in gebreke zou 
blijven, waarbij de kosten op verwerende partij kunnen worden verhaald; 
de kosten van gebeurlijke herhuisvesting te verhalen op verwerende partij. 

Veroordeelt verwerende partiJ tot de kosten van het geding, in haar hoofde niet te begroten omdat ZIJ 
haar ten laste blijven, en in hoofde van eisende pa rtij te begroten op: 

Dagvaarding en hypotheekkantoor 467,64 euro 
Kosten hypothecaire staat 157,00 euro 
Rechtsplegingsvergoeding 1.680,00 euro 
Kosten van schrapping inschrijving na uitvoering: PM 
Kosten overschrijving uitspraak in registers hypotheekkantoor: PM 

Veroordeelt verwerende partij tot het betalen van het rolrecht van 165 euro. 
Het rolrecht moet worden betaald aan de administratie van de Federale Overheidsdienst Financiën op 
diens eerste verzoek. 

Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad, niettegenstaande elk rechtsm iddel. 

Sluit de mogelijkheid van kantonnement niet uit. 

Aldus gewezen en uitgesproken in openbare terechtzitting In het gerechtsgebouw te Brugge op 03 

november 2022. 

Aanwezig zijn: 

rechter, alleenrechtsprekend; 
:riffier. 




